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2 OSAD POLSKICH 
Chicago, 111. 

—Henryka Duszyńskiego skazano na 
. sześć miesięcy więzienia, za pobicie pod

czas strajku nieunijnego woźnicy. 
—W parafii św. Trójcy obowiązki wi

kary u sza objął młody i energiczny nowo-
wyświęcony kapłan M. T. Szalewski. 

—Konstabel polski W. J. Laskowski 
został pociągnięty do odpowiedzialności 
za nieprawne zajmowanie ruchomości. 

—W wędzarni Antoniego Skulika pn. 
2925 N. 40 ave. wybuchł pożar, który 
zniszczył kilka starych drewnianych do
mów. Szkoda wynosi $8.000. 

—Pociąg kolei Northwestern przeje
chał na śmierć w Maywood 35-letniego 
Wojciecha Wojaczek, z pn. 151 W. Chi
cago ave., robotnika z lejami Davisona. 

—Arcybiskup Simon we wtorek d. 25 
lipca zawitał do Chicago po raz drugi 
iprz^z pięć dni odprawiał nabożeństwa i 
mówił kazania w różnych parafiach pol
skich. a w poniedziałek d. 31 lipca udał 
się do Detroit. 

—Ks. Jan Kasprzyczki, były proboszcz 
parafii św. Stanisława Kostki, został 
obrany w Rzymie generałem zakonu 
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KS. JAN KASPRZYCKI, 
świeżo wybrany generał zakonu Zmartwych

wstańców. 

Zmartwychwstańców. Prokuratorem ge
neralnym tegoż zakonu obrano ks. Au
gusta Mosera, który także przez pewien 
czas bawił w Chicago. 

— Komitet budowy pomnika Kościusz
ki rozwiązał się, zatwierdziwszy rachun
ki p. Szopińskiego jako "zgodne z kwi
tami. "Książki rachunkowe komitetu zło 
żone będą w Muzeum Zw. Nar. Pol. 

—W niedzielę w hali Pułaskiego odby
ło się zebranie sekretarzy i prezesów 
grup związkowych, w celu naradzenia się 
nad urządzeniem obchodu 25 letniego 
jubileuszu Związku Narodowego Polskie
go. Po dłuższych dyskusyach zgodzono 
się na urządzenie kilku obchodów w ró
żnych dzielnicach miasta Chicago, i to 
w takich dniach, w jakich grupom w 
danej dzielnicy będzie dogodniej. 

—Na Brydźporcie, na nar. 32iej i Fox 
ul. stał opuszczony dom drewniany, na
leżący podobno do Armoura. Mieszkańcy 
okoliczni, dowiedziawszy się, że mają go 
walić, zabrali się czemprędzej do wycią
gania z rudery co lepszych desek na opał. 
Gdy gromada ludzi wyciągała deski — 
dom runął i przywalił sobą kilkanaście o-
sób. Trzy osoby poniosły śmierć na miej
scu, rannych jest sześć czy siedm. W li
czbie zabitych są dwaj chłopcy polscy: 
Henryk Rosiński (lat 18, z pn. 3210 Fox 
ul.) i Józef Borowiak (lat 13, z pn. 3245 
Fox ul). 

Detroit, Mich. 
—Stanisław Madaj skarży kompanię 

tramwajową o $10,000 odszkodowania 
za pokaleczenia z winy kompanii ponie
sione. 

— W mieszkaniu Anieli Kaselitz pn. 
834 17th ul. lampa wisząca u sufitu ze
rwała się i spadla na podłogę, wskutek 
czego powstała eksplozya. Płonąca nafta 
oblała suknie Anieli Kaselitz i spowo
dowała śmiertelne poparzenia. 

—Józef Jeska, zam. przy Springwells 
ave. w Woodmere, zawiadomił szeryfa 
Burnsa, że stołownik jego Aleks. Szwa-
gierko ukradł mu $70 i uciekł. Deputy-
szeryf Ames śledzi pobyt Szwagierskigo 
i nieoawem sprowadzi złodzieja do wię
zienia. 

—Salunista Wianek z pn. 1004 Clark 
ul. położył areszt na pensy i robotnika 
fabrycznego Józefa Moskowicza, bo ten
że był mu winien pieniądze i nie chciał 
oddać. Rozgniewany tem Moskowicz 
przyleciał do salunu i wszczął awanturę, 
w czasie której zranił w szyję nożem 
bardzo ciężko Bogu ducha, winnego ku
zyna salunisty Jana Wianka. 

-—W ub. niedzielę w hali braci Kudroń 
odbyło się zebranie parafian św. Jadwi-
fi. Wybrano komitet z sześciu oby wateli 

polecono mu udać się w celu układów 
do biskupa. Biskup przyjął komitet i 
wysłuchał jego żądań. Stanęło na tem, 
te biskup usunie ks. Millera z parafii, a 
znów parafianie ze swej strony mają dać 
w ręce biskupa książki parafialne. Zda
wałoby się, że po tym układzie zaraz na
stąpi zgoda... Gdzie tam! Parafianie nie 
chcą oddać książek, tylko czekają, aż im 
wpierw biskup da nowego księdza, a bi
skup znów nie chce mianować księdza, 
dopóki nie dostanie książek... Kościół 
tymczasem jak był tak jest zamknięty 
Ksiądz Miller powrócił z wakacyj do De
troit, ale nie zamieszkał w szkole, tylko 
u jednego z proboszczów na zachodniej 
Itronie miasta. 

Milwaukee, Wis. 
—Stanisław Mentecki upił się, i przy

szedłszy do domu, matkę swoją zranił 
nożem w rękę. Sędzia skazał go na $100 
kary i koszta. Nie mogąc zapłacić, ska
zany powędrował na sześć miesięcy do 
domu poprawy. 
—Franciszek Wasilewski,satanista z na

rożniku Clinton i Greenfield ave., z przy
jacielem swoim Andrzejem Skowronem 
poszedł na pohulankę. Obeszli kilka sa-
lunów i porządnie się popili. Gdy na dru
gi dzień Skowron wytrzeźwiał, spostrzegł 
że mu zginęło z kieszeni $350. Wasilew
skiego na żądanie Skowrona aresztowa
no. 

—Na żądanie wierzycieli, "Dziennik 
Milwaucki"przeszedł w ręce"receivera" 
którym po złożeniu $1,000 kaucyi został p. 
Lorenz F. Wagner. Pod petycyą wierzy
cieli figurują: p. E. Czerwiński, Jan Ga
win i "Polonia Inverstment Co." 
"Dziennik" nic o tem nie donosi, tylko 
w ostatnich numerach zapowiada, że na
dal wychodzić będzie regularnie. 

Buffalo, N. Y. 
—Wojciech Reszka upadł na torze ko

lejowym, dostawszy ataku sercowego. 
Nadszedł pociąg i potrzaskał go na ka
wałki. 

— Dwaj Polacy: Skalmiński i Salina 
robotnicy ze Stalowni w West Seneca, 
wracając z farm z Hamburga w sobotę 
wieczór dobrze podchmieleni, nie usłysze
li nadchodzącego pociągu pospiesznego 
wpadli pod koła, i obaj śmierć ponieśli. 

—Marya Tomczak, kobieta 26-letnia, 
owdowiała. W dzień śmierci męża nieja
ki Franciszek Szymański oświadczył się 
o jej rękę i został przyjęty, a w dwa dni 
później w domu Szymańskiego przy 
Newton ul. niedaleko torów kolei N. Y. 
Central odbyło się wesele, podczas kiedy 
Tomczykowi dobrzy ludzie sprawiali po
grzeb. Policya musiała pilnować domu 
nowożeńców, gdyż zachodziła obawa, że 
rodzina zmarłego pomści ten dziki wy
bryk jego małżonki. 

t Philadelphia, Pa. 
—Utonął w kąpieli 28-letni Adolf Wła-

dygo, robotnik z walcowni stali w Coat-
sville, Pa. Ożenił się dopiero sześć tygo
dni temu. Pracował w Coatsville od 
trzech lat, tj. od czasu swego przyjazdu 
z Europy. 

- Piastunka 10-miesięcznego dziecka 
państwa Gorczyńskich z pn. 445(5 Li
vingston ul. (aa Briderburgu) wiozła 
dziecko w wózku przez ul. Orthodox. 
Wtem nadjechał wóz z cegłami i zderzył 
się z wózkiem dziecinnym. Dziecko 
wskutek wstrząśnienia wypadłło na 
bruk, a koło wozu przejechało mu głów
kę. Woźnicę (negra) aresztowano. 

—Były współpracownik "Ameryki-
Echa" znany ze zdolności pisarskich 
p. A. Koliński zorganizował spółkę, 
która wydawać będzie pismo tygodnio
we pod jego redakcyą. A więc jest na
dzieja, że w Philadelphii zacznie nare
szcie wychodzić gazeta którą warto bę
dzie czytać—bo dotychczas tamże wy
chodzące trzy tygodniówki stoją pod 
względem redagowania niżej wszelkiej 
krytyki. 

Cleveland, O. " 
—Złodziej zakradł się w nocy do sy

pialni pani Anny Kowat z pn. 314 Ha
milton ul. i wyciągnął jej z pod matera
ca $250. 

—Chłopiec 10-letni Andrzej Paczkow
ski z pn. 42 Phileton ul. przechodził koło 
lokomotywy, gdy wtem maszynista pu
ścił parę. Chłopca tak poparzyło, że leży 
w szpitalu umierający. 

—W hotelu "Victory" w Put-in Bay 
pracuje przy myciu podłóg kilka kobiet 
i dziewcząt polskich. Jedną z nich—An
nę Krupniak—koleżanki silnie pobiły 
pięściami i miotłami. Przyczyna tego by
ła dość szczególna: kobietom się przywi
działo, że Krupiakówna rzuca na nie 
uroki, bo jest czarownicą! 

—Panna Franciśzka Nowak z pn. 26 
Sebert ul. w towarzystwie dwóch zakon-

Podhig 
PRAW NIEMIECKICH 
rablany, jest znakomitym przeciw* 

BOLOM W PIERSIACH, 
Reumatyzmowi, Neuralgśi, itd. 

DRA RICHTERA stawny wćwfecto 

"KOTWICZNY" • 
PAIN EKPELLE3. 

Jedno z fwiadectw znanych osobistości 

o#rF*r w* 
HewYewk.d\7.Mit. 189* 

Dr.Rkhł*ra"N0TWtCZfff MM _ 
fXPELLE* j«* aufcflnifffa ' ̂  
i rodkteą m 
w baonami *s£5flsi aan»*». 

25ct, i gOct. u w*«7«ikick apMurajr hd» a 
F. Ad.Blchter * Co. .215 Pearl St., NewTork. 
.38 S&^ZLSTYCH 5t MEMU. 

Polecany prz<z truilcomityrh lekarzy, 
*" hurtownyh i t z<intkov>/i.h (łro-

istów, LnuJujiuitiist W'J, itd. 

nic pojechała pokryjomu do Rochester, 
Minn, aby wstąpić do klasztoru. Krewni 
panny Nowak mó*vią, że zabrano ją tam, 
wbrew jej woli własnej i rodziców, 
ale, jak się zdaje, przypuszczenie to jest 
bezpodstawne. 

Plymouth, Pa. 
—StanisławTiekarski, młody Polak z 

Plymouth, otrzymał intratne rządowe 
zajęcie w Washington, D. C. — 
—Wskutek zatrucia krwi, spowodowa

nego skaleczeniem przy pracy w kopalni, 
zmarł w miejskim szpitalu Michał Ma
jewski. 

—W ubiegły piątek zmarł w szpitalu 
Mercy Adam Rakamowicz, jeden z trzech 
ludzi poparzonych w kopalni "Lancy" w 
zeszłym tygodniu 

— Komitet rzymsko-polskiego kościoła 
w Plymouth, zażądał od swego probo
szcza zniesienia opłat od usług kościel
nych, twierdząc, że zwykła pensya po
winna księdzu zupełnie wystarczyć. 

Pittsburg, Pa. 
—Tramwaj najechał na Liberty ave. 

na trzyletniego Władzia Kozolińskiego i 
rozerwał go na kawały. 

—Leon Iwanowicz (lat 30 z pn. 187 
34th ul.) umarł w szpitalu West Penn 
z powodu pokale-zeń poniesionych przy 
pracy w stalowni. 

—W poniedziałek, dnia 17 lipca, za
waliło się kamienne sklepienie w kopal
niach węgla "Mansfield," niedaleko 
Carnegie, i zabiło na miejscu Wł. Kukle-
wicza, liczącego lat 37. Pochodził on z 
guberni Płockiej, a w Ameryce przeby
wał około 18 lat był żonaty z Szymań-
szczanką. . 

New Be.iford, Mass. 
—Do ks. Umińskiego, proboszcza pa

rafii M. B. Nieustającej Pomocy, przy
szedł szachraj pewien Eugeniusz Jessel-
som i powiedział, że zamierza wydać pro
gram uroczystości poświęcenia kamienia 
węgielnego pod nowy kościół, mającej się 
odbyć we wrześniu, wkc żeby mu ksiądz 
dał list polecający, to on da na parafię 
połowę pieniędzy, jakie zbierze za ogło
szenia, które na tym programie każe wy
drukować. Dostawszy list, poszedł do 
kilku byznesistów i zebrał kilkadziesiąt 
dolarów, ale księdzu nic nie dał. Ksiądz 
zaskarżył go do sądu jak j oszusta. Sąd 
uznał Jesselsoma winnym i skazał na 50 
dni aresztu, za wyłudzenie drobnych sum 
pieniędzy od trzech byznesistów, pod 
pretekstem, że część pieniędzy pójdzie 
na kościół. 

Lawrence, Mass. 
—Bracia Leon i Karol Michonisowie 

posprzeczali się o coś na weselu pn. 34 
Chestnut ul. z niejakim Albinem Sucho
dolskim, młodym tkaczem z Haverhill, 
Mass. Gdy Suchodolski opuszczał zaba
wę, Michonisowie czekali nań na ulicy i 
sprawili mu bicie tak straszliwe, że le
dwie, żywy wyrwał się z ich rak, a 
wkrótce potem wzięty do szpitala, życie 

zakończył. Karola Michonisa zaraz are
sztowano; brat jego Leon uciekł, ale po
licya ma nadzieję, że go wkrótce odszu
ka. 

Sonimerville, Conn. 
—Franciszek Szerfi, PoTak, mieszkał 

jakiś czas przy rodzinie Aleksandra Su-
tuły, a potem się wyprowadził, udając 
się wrzekomo za pracą do Hartford. Po 
paru dniach, gdy wieczorem Sutuła wraz 
ze stołownikami wrócili od pracy, z 
przerażeniem ujrzeli Sutułową leżącą na 
podłodze bez życia, we krwi, która wycie
kła z dwóch ran zadanych w gardło no
żem. Sąsiadka podała rysopis człowieka, 
którego widziała wychodzącego z domu 
Sutułów. Był to najwyraźniej Szerfi. 
Policya udała się do Hartford i areszto
wała mordercę. Znaleziono przy nim ze
garki i inne rzeczy, które zabrał z domu 
Sutułów. 

Scranton, Pa. 
—W hali szkolnej pod kościołem naro

dowym św. Stanisława przy ul. Locust 
odbyło się w niedzielę zgromadzenie ka
tolików niezależnych, zwołane przez bi
skupa Hodura "z powodu nieporozumień 
zaszłych w łonie kościoła narodowego" i 
"podjudzania księży przeciwko wier
nym." 

Wilkesbarre, Pa. 
—Jan Dombrowski przez długi czas 

był narzeczonym Maryi Silaskiej i dał 
jej niemałą ilość prezentów. Gdy termin 
ślubu się zbliżał, Silaska dała Dombro-
wskiemu odkosza. Teraz Dombrowski 
skarży swoją eks-narzeczoną o $2,500 
odszkodowania za to, co na nią wydał. 

Duliitk, Minn. 
—W lesie na północ od Virginia zginął 

sześcioletni chłopczyk polski Antoś Ku-
becki. Burmistrz Tadyhag wyznaczył $50 
nagrody dla osoby, która znajdzie chłop
ca, a miasto dodało do tego drugie $50. 
Setki osób wybrały się na poszukiwanie. 

Latrebe, Pa. 
—Na weselu polskiem, czy też słowa-

ckiem, w Latrobe wynikła bójka, w któ
rej stracił życie niejaki Stanisław Bono. 
Podejrzanymi o jego zabicie są Jan Ko-
źlarz i Jan Kobol. 

Bay City, Mich. 
—Arcybiskp Simon przyjeżdża do Bay 

City w przyszły poniedzałek. Wszystkie 
towarzystwa szykują się na jego przy
jęcie. 

CannoiiNbiirg, Pa. 
—Piorun uderzył w dom Ignacego Ko-

brysia, ale, oprócz strachu, nie wyrzą
dził żadnej szkody. 

Windsor Locks, Conn. 
—Michał Greba i jego sześcioletnia 

f.órka utonęli w rzece, łowiąc ryby. 

K0RESP0NDENGYE 
Z BROOKVILLF, PA. 

Dnia 28 zm., o g. 10 rano w podwórzu 
tutejszego więzienia zawisł na szubie
nicy Włoch, który w swoim czasie za
mordował był swego ziomka, powraca
jącego od pracy ze skromną "pejdą" 
$26. Stracony twierdził do ostatka, że 
jest niewinny. Pozostawił w starym kra
ju żonę i dwoje dzieci. 

JJ. Roberts, 

Z WILMINGTON, rDEL. 
Polski grocernik na Maryland ave., 

ten co to zmienił swoje polskie nazwi
sko na Emery'ego, chcąc zgubić swoją 
konkurencyą towarzystwo akcyjne spo
żywcze "Ul," zaczął sprzedawać towa
ry po cenie kosztu. Każdy się dziwił jak 
p. Emery może wyjść na swoje... Aż 
pewnego razu kobieta, kupiwszy mięso 
u niego i widząc, że kawałek bardzo 
mały, poszła do pobliskiej apteki zważyć 
kupiony towar i przekonała się, że do 
każdego funta brak ćwierci funta. Dała 
znać o tem inspektorowi policyi; ten 
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przyszedł do grocerni Emery'ego, obej
rzał wagi i przkonał się, że są 
wane. Fałszerza oddano w ręce sprawie
dliwości. 

W. Dyczkiewicz. 

Z FOSTERS, MICH. 
Pociąg staje... Nikt tu nie schodzi 

tym razem, tylko ja sam. Stacya na słup
kach malutka, wygląda na drewutnię; za 
nią droga piaszczysta, a przy drodze 
groceryjka naszego rodaka p. Sobka, 
który tu się przeniósł z Carrolton, Mich. 
Chcąc się dostać do Polaków, trzeba 
mieć konia i wózek. Mieszkają w sąsie
dnich wioskach: Bridgeport i Tay-
mouth;w samem Fosters ich niema; przy
jeżdżają tu tylko w niedzielę do Sobka 
i do parku na rozrywki. W odległym o 4 
mile Bridgeporcie jest mały kościo-
łek polski. Na przestrzeni trzech mil 
kwadratowych mieszka tam 36 rodzin 
polskich farmerów, z których połowa 
zaledwie czytać umie po polsku—i to 
tylko starsi; z młodszych umiejących 
czytać po polsku spotkałem zaledwie 
paru. Do kościoła przyjeżdża z Saginaw 
ks. Lipiński odprawiać nabożńestwo w 
niedzielę w pięciu miesiącach roku, mia
nowicie w tych, które mają po pięć nie
dziel. Także przyjeżdża na żądanie w 
święta. Za każdy przyjazd dają mu pa
rafianie po 110. Miasteczko Fosters jest 
odległe od Saginaw o mil 13. —-

J. A. Nowak r~ 

Z EXETER, N. H. 

Do plebanii księdza rzymsko-katoli
ckiego Feminga, która jest poddana re-
paracyi, zakradł się złodziej i zabrał du
żo biżuteryi, bielizny i innych rzeczy, 
wartości około $200. Schwytano go na 
gorącym uczynku i osadzono w areszcie. 
Nazywa się George Moure. Sprawa jego 
odbędzie się w październiku. Może od
zyskać wolność przedtem, jeżeli złoży 
$700 kaucyi. 

Jak już w "Ameryce-Echu" pisano, w 
sobotę d. 22 lipca w Portsmouth, N. H., 
wysadzono dynamitem olbrzymie ska
ły, które zagradzały drogę do portu. Pu
bliczności na to ciekawe widowisko ze
brało się do 65,000. Dzień ten będzie za
pisany na długo w pamięci wielu obe
cnych z powodu nieszczęśliwego wypad
ku, jaki się wydarzył na. przystanku 
tramwajowym "Fleans Car Station." 
Tramwaj wiozący osoby powracające z 
Portsmouth, najechał całą siłą na dru
gi tramwaj, idący w przeciwnym kie
runku. Wypadek zaszedł na pochyłości, 
kiedy jeden tramwaj szedł z trudem 
pod górę, a drugi pędził na dół.- Obaj 
motormani starali się zatrzymać wozy, 
ale daremnie. Oba wagony uległy roz
biciu. Przeszło dwadzieścia osób uległo 
zgnieceniu pomiędzy ławkami, a z nich 
cztery żyć nie będą—w tej liczbie jeden 
motorman. Jedna pani, widząc śmierć V 
przed oczami, rzuciła dziecko na śro- w 
dek drogi, a potem sama skoczyła. Dzie
cku nic się nie stało. Oba tramwaje by
ły tak natłoczone, że na stopniach z bo
ku jeden pasażer przy drugim się cze
piał. Wł. Szusztakiewicz 

WNĘTRZE KOŚCIOŁA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W BAY OITY, MICH. 

Z PAR1SYILLE, MICH. 
Następujące ciekawe zdarzenie miało 

miejsce w spokojnym naszym Paryżu d. 
16 lipca. Przybył tu z Detroit niejaki 
W., były zbankrutowany farmer z na
szej okolicy, a przyjechawszy, znalazł 
się w mieszkaniu państwa J. L., pre
numeratorów "Ameryki-Echa." Zoba
czywszy u nich to pismo, na dziw wszy
stkim stanął osłupiały, rozczapierzył rę
ce, usta otworzył po same uszy, zapienił 
się i zaczął bełkotać: "Co to jest? co to 
3est?"—a potem zaczął składać ręce jak 
do modlitwy i mówić, że kara boża 
spadnie na nich, bo kto czyta "Amery-
kę-Echo," fen pójdzie do piekła. Wła
śnie — powiada — ostatniej niedzieli 
ksiądz sprzedawał w kościele jakieś inne 
gazety po 10 centów sztuka, więc po
winniście je kupować, a nie czytać "A-
meryki-Echa." Pan L. rozśmiał się na 
to z politowaniem i odpowiedział, że pi
smo " Ameryka-Echo" jest dla nas najlep-
szem. Pan W., zirytowany do najwyż
szego stopnia, począł tupać nogami i tłuc 
naczynia, a gdy mu nareszcie kazano się 
uspokoić, poszedł do salunu. Podpiw
szy sobie porządnie, wziął flachę wódki 
i udał się do pewnego farmera, którego 
począł gościć, a sprowadziwszy rozmowę 
na religię, wielce się przechwalał swo
ją pobożnością. Wreszcie oświadczył, że 
życzy sobie iść na spoczynek, więc mu 
rodzina owa uszykowała porządne wy
spanie. W nocy pobożny p. W. znalazł się 
jakimś sposobem w sypialni swych go
spodarzy i w zamiarach wcale niedwu
znacznych rzucił się na niewiastę, co 
usłyszawszy mąż tejże, wsiął go za koł
nierz, kopnął niżej pleców i w jednej 
chwili p. W. na czworakach w towarzy
stwie ogromnego brysia powędrował za 
bramę. Henryk Kulesza. 

Z DUNKIRK, N. Y. 
Miasteczko Dunkirk jest położone na 

południowym brzegu jeziora Erie i liczy 
obecnie około 16,000 ludności. Polaków 
tutaj mieszka coś 6-,000, czyli trzy ósme 
wszystkiej ludności. Kościołów polskich 
jest dwa. Roboty obecnie idą tutaj bar
dzo dobrze, to też i dobrobyt widzimy 
wszędzie. Polacy są tu przeważnie od 
dłuższego czasu zamieszkali i mają swo
je własne domy, obszerne, wygodne a 
nawet często elegancko umeblowane 
mieszkania; w około domów ogrody za-' 
sadzone jarzynami i kwiatami, co spra
wia zwykle miłe wrażenie dla oka. 

Napróżno próbowałem zbadać ogólne 
stosunki tutejsze, jednak, o ile przypu
szczam, to chyba nie wiele się różnią 
od innych osad polskich. Jak wszędzie 
w osadach polskich tak i tutaj do Pola-


