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Krwawe zajścia w Łodzi. 
* 

Nie wiele jest nadziei na zawieszenie broni. 

Debaty w austryackiej izbie niższej nad połą- 
łączeniem Austryi z Niemcami. 

Prezydent Roosevelt radzi łagodnie obchodzić się z imigran- 
tami chińskimi. 

CÓRKA BYŁEGO WICEPREZYDENTA MORTONA PRZECHO- 
DZI NA ŁONO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO. 

TELEGRAMY. 
Łódi, 24go czerwca. — Wczo- 

raj nad wieczorem, przy starciu 

pomiędzy wojskiem a strajkiera- 
mi, zostało 50 osób zabitych, a o- 

koło 200 ranionych. Od rana w 

mieście panował wielki niepokój. 
Strajk stał się ogólny i wszystkie 
fabryki i składy są pozamykane. 
We wielu miejscach ustawiono 
barykady, a do krwawego starcia 

przyszło, kiedy żołnierze zaczęli^ 
je burzyć. Strzały karabinowe i 

rewolwerowe odzywały się usta- 

wicznie, ale niepodobna dokła- 
dnie oznaczyć, ile właściwie było 
ofiar, gdyż w różnych stronach 
miasta rozruchy odbyły się ró- 
wnocześnie. Motłoch splądrował 
szynki i potłukł latarnie. Koleje 
uliczne nie kursują i prawo wo- 

jenne zostanie ogłoszone. 
Petersburg, 24go czerwca. — 

Położenie w Królestwie Polskiem 

staje się groźnem z powodu roz- 

ruchów robotniczych głównie w 

Łodzi, gdzie strajkuje 60,000 ro- 

botników i w Warszawie, gdzie 
również strajki rozpoczęto. Tym- 
czasem rząd wyraźnie zaznaczył, 
że odstąpił od zamiaru rusyfiko- 
wania Polski, a komitet mini- 
strów oświadczył w naradach nad 

kwestyą szkolną, wczoraj ogło- 
szonych : "Komitet uważa za 

rzecz niezbędnie potrzebną skon- 
statować, że rusyfikacya lub wy- 
narodowienie Polaków bynaj- 
mniej nie leży w planach rządu 
rosyjskiego. Dążyć należy do za- 

malgowania rządu Królestwa z 

administracyą rosyjską i ścisłego 
włączenia polskiego narodu do o- 

gólnej polityki Rosyi w sposób 
pOKOjowy dez naruszania, pol- 

skiego języka kultury lub indy- 
widualności". 

Przygotowania do mobilizacyi 
w moskiewskiej gubernii wykoń- 
czono. Odbędzie się lekarskie ba- 
danie 48,000 rekrutów, z których 
wybierze się 20,000 nie do służby 
na dalekim Wschodzie, tylko do 
wcielenia do rezerw. 

Z polecenia Trepowa zawie- 
szono wydawnictwo gazety 
'"Russ", z powodu zbyt ostrego 
krytykowania rządu. 

Wiadomość o dymisyi Alexie- 
jewa jako wicekróla na dalekim 

Wschodzie, której nie towarzy- 
szyło ani uznanie usług, ani na- 

gana ze strony cara, z 'ogólnem 
zadowoleniem została powitana. 
Alexie}ew pozostaje członkiem 
rady państwa i adjutantem cesa- 

rza. Ta dymisya, wkrótce po re- 

zygnacyi w. księcia Alexego jako 
naczelnego admirała, stanowi dla 

ogółu dowód, że partya wojenna 
ostatecznie straciła wpływy u 

rządu. Słychać, że w. książę Ale- 

xy w przeddzień swojej rezygna- 
cyi otrzymał list z pogróżką, że 

zostanie zamordowany, jeżeli w 

przeciągu 24 godzin nie zrezy- 
gnuje. 

Warszawa, 24go czerwcza. — 

Jakiś człowiek, który miał przy 
sobie bombę, został wczoraj are- 

sztowany przez policyą na Nale- 
wkach. Nie chciał wyjawić swo- 

jego nazwiska, ani w ogóle odpo- 
wiadać na zapytania. 

Wiedeń, 24go czerwca. — Ze 
Lwowa donoszą, że 160 ludzi z 

67 rosyjskiego pułku ułanów 
przejechało przez granicę do Au- 

stryi i oddało się wraz z końmi i 
t. p. w ręce władz austryackich. 
Oświadczyli, ii nie maj% ochoty 

iść do Mandżuryi na pewną 
śmierć. 

Waszyngton, 24go czerwca. — 

Prezydent Roosevelt stara się 
przekonać Rosyą, że byłoby sto- 

sowną rzeczą, by rozpoczęła ro- 

kowania o zawieszenie broni. Po- 

dobno rząd japoński prywatnie 
uwiadomił prezydenta, że nie 

sprzeciwi się zawieszeniu broni 
do czasu rokowań pokojowych, 
jeśli Rosy a tego zażąda. Rosya 
jednakowoż widocznie waha się 
stawić takie żądanie i życzy so- 

bie, ażeby Japonia je postawiła. 
Na to Japonia zgodzić się nie 

może, a jeżeli prezydentowi nie 

uda się przekonać Rosyi, że od 

niej powinna wyjść inieyatywa, 
to za parę dni niezawodnie na- 

dejdzie wiadomość o wielkiej bi- 
twie. 

Petersburg, 24go czerwca. — 

Ministeryum spraw zagranicz- 
nych podało prasie urzędowe wy- 
tłómaczenie słów cara wyrzeczo- 
nych do delegatów ziemstw. W 

piśmie tem powiedziano, że tekst 

wyrażeń cara niedokładnie został 

ogłoszony i że fałszywe z tego 
wyciągnięto wnioski! Nie ma by- 
najmniej myśli o zwoływaniu 
parlamentu na sposób zachodnio- 
europejski, a słowa cara wyraź- 
nie świadczą, że zasada co do sa- 

mowładztwa i głównych podstaw 
rządu nie może być zmienioną. 
Na przyszłość wolno będzie przy- 
taczać słowa cara tylko zgodnie 
z tekstem podawanym w Gońcu 

urzędowym. 
Berlin, 24go czerwca. — Mini- 

steryum spraw zagranicznych o- 

trzymało notę francuzkiego rzą- 
du. Dokument to bardzo obszer- 

ny i potrwa czas dłuższy, nim 

szczegofową oapowieaz się uiu^y, 

ale nota bynajmniej nie przyczy- 
nia się do rozwiązania kwestyi i 

rozjaśnienia sytuacyi. Ponieważ 

gazety ostro komentują tę notę, 
przeto wzrasta zaniepokojenie iż 

przyjdzie do konfliktu z Francyą. 
Paryż, 24go czerwca. — Pomi- 

mo zapewnień ze strony kół urzę- 

dowych, że pertraktacye z rzą- 
dem niemieckim na właściwej są 

drodze, ogólne zaniepokojenie, iż 

przyjdzie do poważnych nieporo- 
zumień, wzrasta, tem bardziej, że 

i na giełdzie rodzaj paniki zapa- 
nował. Komentarze i artykuły 
gazet przyczyniają się do zwięk- 
szania zaniepokojenia. 

Wiedeń, 24go czerwca. — W 

niższej radzie państwa, wszech- 
niemiecki poseł Scboenerer po- 
stawił wniosek nagły, ażeby 
izba niższa oświadczyła się za 

zniesieniem unii z Węgrami i za- 

żądał, by rozpoczęto nad tem ob- 

rady. Odczytał program partyi 
wszechnienjieckiej, domagającej 
się połączenia Austryi niemiec- 

kiej z cesarstwem niemieckiem i 

zażądał wznieść okrzyk na cześć 
cesarza "całych Niemiec". Pre- 

mier von Trankenthurm oświad- 
czył, że rząd nie weźmie udziału 
w takich debatach. Odbyło się 
głosowanie, ale okazało się, że nie 

było dosyć członków dla utwo- 

rzenia ąuorum. 
Cesarz Franciszek Józef nie 

chciał przyjąć rezygnacyi węgier- 
skiego premiera Fejervary i ga- 
binetu. 

Madryt, 24go czerwca. — Król 
Alfons zatwierdził gabinet nastę- 
pujący: Premier: Montero Rios; 

sprawy wewnętrzne: Senor Gar- 
cia Piętro; sprawy zagraniczne: 
Senor Sanchez Roman; finanse: 

Senor Urzaiz; wojna: generał 
Weyler; marynarka: Senor Vil- 

lanueva; rolnictwo: Senor Roma- 
nones; sprawiedliwość: Senor 
Gonzalez Pene; oświata; Senor 
Mellirdo. 

j Waszyngton, 24go czerwca. — 

Na wczorajszej sesyi gabineto- 
wej omawiano kwestyę imigracyi 
Chińczyków. Prezydent wyraził 
swe zapatrywanie, że szykany 
przy dopuszczaniu Chińczyków 
do portów są nie na miejscu i że 

należy się kierować ludzkością i 

sprawiedliwością. Stosunki z 

Chinami, dotychczas przyjazne, 
powinny i nadal takimi pozostać, 
a bojkotowanie towarów amery- 
kańskich w Chinach przynosi 
szkodę stosunkom handlowym. 
Rząd będzie się starał w drodze 

dyplomatycznej doprowadzić do 

porozumienia. Handel z Chinami 
bardzo jest znaczny; samych to- 

warów bawełnianych eksporto- 
wano do Chin w dotychczasowej 
części roku fiskalnego za $31,- 
000,000, a źe w zeszłym roku w 

tym samym peryodzie eksporto- 
wane towary bawełniane miały 
wartość tylko $3,000,000, przeto 
z tego okazuje się, jak znacznie 

handel ten wzrasta. 
New York, 24go czerwca. — 

Pani Winthropowa Rutherford, 
czwarta córka Levi P. Hortona, 

byłego wiceprezydenta Stanów 

Zjednoczonych, ubiegłej soboty 
została przyjętą na łono Kościoła 

katolickiego. Zastanawiała się o- 

na nad tym krokiem przez dwa 

lata i rozczytywała się dużo w 

dziełach religijnych. Pani Ru- 
therford należała do kościoła epi- 
skopalnego. Rodzice jej i jej 
mąż należą do kościoła prote- 
stanckiego episkopalnego. Nikt z 

jej rodziny, o ile słychać, nie 

sprzeciwiał się jej postanowieniu 
przejścia na wiarę rzymsko-kato- 
licką. Była przygotowaną prawie 
zupełnie, kiedy przed trzema ty- 
godniami zwróciła się do Arcybi- 
skupa Farleya o instrukcye. Zło- 

żyła wyznanie wiary w katedrze 
w ręce Arcybiskupa. Państwo 
Rutherfordowie mieszkają obec- 
nie na swej farmie "Tranquillity" 
w pobliżu Allamuchy, N. J. 

Milwaukee, Wis., 24go czer- 

wca. — Wczoraj "grand jury" 
zakończyła swe śledztwo w spra- 
wie skarg wniesionych przeciw 
różnym urzędnikom powiato- 
wym, miejskim i stanowym, ja- 
lcoteż kilku biznesmanom. Zezna- 
nia złożone przez byłego "regi- 
ster of deeds", Ottona Siedla jr., 
za co mu przyrze- 
czono bezkarność, 
świadczą, że pomiędzy członków 
zarządu powiatowego rozdzielo- 
no tysiące dolarów zapłaconych 
na przywileje najrozmaitszego 
rodzaju. Że' chodzi także o legi- 
slaturę, świadczy zawezwanie na 

świadka bogatego handlarza 
drzewa, Jas. L. Gatesa, którego 
przesłuchiwano w sprawie prze- 
kupienia legislatury, ale nie wie- 
le od niego się dowiedziano. Pro- 

kurator Mc Govern nie wyjawia 
szczegółów i jeszcze nie wiado- 
mo, kto głównie zostanie oska- 

rżony, ale wiadomo, że zwrócił 
on główną uwagę na przywilej 
nadany kompanii tramwajowej w 

roku 1899, który ma wartość $10,- 
000,000, a za który miasto ani 
centa nie otrzymało. 

o 

Ulga dla głuchych? 
Wiedeński "Elektrotechniker" 

podaje szczegóły o nowym wyna- 
lazku, nazwanym "Akustiko- 
nem". Gdzie nerw słuchowy już 
zanikł, nie może oczywiście "A- 
kustikon" pomódz, ale w wypad- 
kach, w których tylko przenosze- 
nie głosu natrafia na przeszkody, 
nowy aparat może oddać usługi. 
Hutchinson dopiero po długich 
studyach skonstruował swój 
przyrząd w dzisiejszej formie. — 

Jest to aparat skomplikowany: 
składa się z mikrofonu, słuchaw- 
ki, telefonu i silnej elektrycznej 
bateryi tak małej, że z łatwością 
daje się nosić w kieszeni. — Apa- 
rat jest w ten sposób zbudowany, 
że nie tyle podnosi się głosu, ile 
wyrazistość tonu. 

Ś. p. 

PIOTR KIOŁBASSA. 
(Wspomnienie pośmiertne). 

W osobie śp. Piotra Kiołbas- 
sy schodzi do grobu typowy 
przedstawiciel "czwartej dzielni- 
cy Polski" w najchlubniejszem 
słowa tego znaczeniu. 

Jako "syn chłopa wiejskiego", 
— co zawsze z dumą powtarzał, 
— urodziwszy się i wychowaw- 
szy we wiosce polskiej na Szlą- 
sku, przybył wyrostkiem do A- 

meryki i w tym kraju spędziw- 
szy resztę życia swojego, przez 
lat kilkadziesiąt błyszczał jako 
wzór Polaka, patryoty, niezach- 
wianie wiernego Kościołowi jedy- 
nie prawdziwemu, a zarazem o- 

bywatela amerykańskiego budzą- 
cego szacunek i podziw u wszy- 
stkich narodowości w tym kraju 
reprezentowanych. Nie mając za 

młodu sposobności do oddawania 
się studyom wysokim, ciężko na 

kawałek chleba zarabiając prawie 
przez całe swe życie, nie mając 
początkowo oczywiście żadnych 
wpływów ani stosunków, ani zna- 

jomości w kołach wpływowych, 
walcząc z największemi trudno- 

ściami i znosząc na każdym kro- 

ku największe trudy, — dopro- 
wadził do tego, że i w stanie cy- 
wilnym i w stanie wojskowym 
wysokie zdołał zająć stanowiska 
i urzędy, a co większa, pomimo 
że polityką krajową niemal przez 
całe życie żywo się zajmował, po- 
został w niej jak kryształ czy- 

stym, skrupulatnie uczciwym, i 

równocześnie nie przestawał aż 

do końca życia spełniać swych o- 

bowiązków jako najgorliwszy ka- 
tolik, a we wszystkich pracach 
polskich patryotycznych jak naj- 
gorliwszy brał udział. W dzie- 

jach Polonii amerykańskiej Piotr 
Kiołbassa na zawsze ma zapew- 
nione miejsce najzaszczytniejsze 
z pomiędzy wszystkich osób 
świeckich, a wszyscy Polacy w 

Ameryce niezawodnie z głębokim 
smutkiem dowiedzą się o wczes- 

nym jego zgonie. 

Jak już wczoraj krótko donie- 

śliśmy, urodził się Piotr Kiołbas- 
sa we wsi Świbiu w powiecie gli- 
wickim na Szląskn. Ojcem jego 
był gospodarz wiejski, Stanisław 
Kiołbassa, a matk^ Franciszka 
Kiołbassa z domu Buraa. Uczęsz- 
czał do szkółki w Świbiu, dopóki 
nie przybył z rodzicami w r. 

1S55 do Ameryki, a mianowicie 
do miasteczka Panna Marya, Te- 
xas, gdzie pierwsza w Ameryce 
polska parafia została założoną 
w r. 1854. 

Obdarzony wielkiemi zdolno- 
ściami 17 letni podówczas Piotr, 
umiał przy ciężkiej pracy na far- 
mie, której się oddawał wraz z 

rodzicami, szybko obeznawać się 
i ze stosunkami miejscowymi i z 

językiem krajowym, a raczej z 

językami w owych stronach po- 

trzebnymi. Prawie sam ze siebie, 
bez pomocy fachowych nauczy- 
cieli, nauczył się nietylko czytać, 
płynnie rozmawiać i biegle (a 
przytem bardzo kaligraficznie) 
pisać po angielsku, ale nadto o- 

beznał się z językiem hiszpań- 
skim, a umiejąc już dawniej nie- 
co po niemiecku, dalej kształcił 
się także i w tym języku. Przez 

jakiś czas pełnił obowiązki kler- 
ka w mieście Piedras Negras w 

Meksyku, gdzie i w językach się 
wykształcił i zyskał wiadomości 
różne praktyczne, które mu się 
później bardzo przydały. Złoży- 
wszy później egzamin państwo- 
wy na nauczyciela, był pierw- 
szym polskim nauczycielem i or- 

ganistą w pierwszej polskiej 
szkółce w Pannie Maryi. 

Karyera wojskowa. 
Skoro wybuchła wojna domo- 

wa amerykańska, wstąpił d. 9 

lutego 1862 r. do> wojska, a że 
mieszkał w Texas i tamtejszym 
był obywatelem, przeto nic dzi- 
wnego. że Doczatkowo wstać ił w 

służbę Południowców, i przez rok 

służył w 24 pułku kawaleryi te- 

xaskiej. Dnia 9 stycznia 1863 do- 

stał się jednak do niewoli po pe- 
wnej bitwie wraz z 8,000 towa- 

rzyszami niedoli... Opowiada, 
że pomiędzy towarzyszami jego, 
z którymi na okrętach go wiezio- 
no do Alton, 111., po rzekach Ar- 
kansas i Mississippi, było 20 Po- 
laków i 300 Niemców, a z Pola- 
ków pamiętał nazwiska Wincen- 

tego Zawady, Józefa Długosza, 
Ignacego Kiołbassy i kilku in- 
nych. 

Że bitwę przegrano, nic dziw- 
nego, gdyż podobno "Północ- 

nych" było 60,000 przeciw 8,000 
"Południowych." 

W niewoli pozostawał jeden 
miesiąc tylko, a 9 lutego 1863 u- 

wolniony, złożył przysięgę Sta- 
nom Zjednoczonym i wstąpił już 
w służbę wojsk północnych do 
16 pullcu ochotników kawaleryi 
stanu Illinois. Służył w tym puł- 
ku do dnia 30 listopada 1864, i po 
kolei zyskiwał .stopnie kaprala, 
sierżanta, wachmistrza i oficera. 

Dnia 30 listopada 1864 złożył eg- 
zamin na kapitana kawaleryi. No- 

minacyę na kapitana od departa- 
mentu wojny otrzymał 5 stycznia 
1865 i już w tym stopniu służył 
aż do końca wojny, t. j. do 1 ma- 

ja 1866. Niepodobna nam tu opi- 
sywać szczegółowo jego przygód 
wojennych;tyle powiemy, żebrał 

czynny udział we wielu bitwach, 
a między niemi w większych bit- 

wach pod Knoxville, Tenn.; At- 

lanta, Ga.; Nashville, Tenn. itp. 

Karyera polityczna i urzędnicza. 

Jako wysłużony żołnierz, kapi- 
tan zwycięzkiego wojska "Półno- 

cnych," po ukończeniu wojny, p. 
Piotr Kiołbassa oczywiście był 
zwolennikiem partyi republikań- 
skiej i otrzymywał też różne po- 
sady lub urzędy, o których poni- 
żej po kolei krótko wspomnimy. 
Jednakowoż coraz mu to więcej 
ciężyło w miarę, jak ta partya 
stawała się coraz to więcej (w 
swoim czasie) "apiastyczną". 
Wiadomo, co wyraz ten wyrażał. 
W życiu publicznem i prywat- 
nem, w polityce, w lcgislaturach 
i w kongresie stawali się w 8 i 9 

dziesiątku ubiegłego stulecia re- 

publikanie tutejsi coraz to wybit- 
niejszymi nieprzyjaciółmi i oby- 
wateli z Europy przybyłych, a tu 

naturalizowanych, i zarazem 

"Rzymu", czyli rzymian katoli- 

ków, a zwłaszcza w legislaturach 
nienawiść ta manifestowała się 
w wydawaniu ustaw wrogich 
szkołom parafialnym i kościołom. 
W przykrym konflikcie był pan 
Kiołbassa. Piastując urzędy z ra- 

mienia republikanów, i wysłużo- 
ny żołnierz tej partyi, dużo jej za- 

sad polityki krajowej podzielał, 
ale jako Polak i jako katolik ze 

wzrastającą niechęcią i oburze- 
niem patrzył na "knownothingo- 
skie" i "apiastyczne" jej działa- 
nia. 

Doszło wreszcie do tego, że 

wyrzekł się jej stanowczo i o- 

twarcie przeszedł do partyi de- 

mokratycznej. Znamienną jest 
rzeczą, że taki już powszechny 
zjednał był sobie szacunek, iż de- 

mokratyczni przywódzcy z ot- 

wartemi ramionami go przyjęli i 

dowody swego zaufania mu skła- 

dali, a republikanie nie przestali 
go otaczać swym szacunkiem aż 

do końca jego życia. 
Po wojnie (w r. 1866) p. Kioł- 

bassa otworzył skład wiktuałów 

(grosernią), pn. 124 Wesson str., 
ale podobno miał ją tylko 4 mie- 

siące, poczem wstąpił do policyi 
miejskiej, gdzie służył 2 miesią- 
ce. Przez zimę następną oglądał 
się Isl jakiemś stosownem zatru- 

dnieniem, a w r. 1867 ponownie 
wstąpił do policyi, gdzie wkrótce 
został sierżantem biurowym i se- 

kretarzem naczelnika, zawdzie- 

czając to nadzwyczaj kaligraficz- 
' 

nemu pismu swojemu. Służył do 
r. 1869, poczem wyjechał znowu 

do Panny Maryi, Texas, i tam w 

parafii zawiadowanej przez ks. 

Bakanowskiego przez 2 lata był 
nauczycielem i organistą. 

W lipcu 1871 powrócił do Chi- 

cago, znowu otrzymał miejsce w 

policyi i znowu został zamiano- 

wany sierżantem biurowym. W r. 
1873 został zamianowany "depu- 
ty sheriff," aż w końcu otrzymał 
odpowiedniejszą '1Ja siebie posa- 
dę w urzędzie cłowym, d. 24 mar- 

ca 1873. Na tym urzędzie pozo- 
stawał przez lat 16, aż do roku 
1889. Był także przez dwa lata 

członkiem stanowej legislatury. 
W roku 1889, straciwszy urząd 

w skutek tego, iż partya przeci- 
wna dostała się do rządów, więcej 
poświęcał się swemu biuru nota- 

ryalnemu, o czem osobno słów 
kilka pomówimy. 

W r. 1891 zostaf nominowany 
przez partyą demokratyczną kan- 

dydatem na wysoki urząd skarb- 
nika miasta Chicago. 

I stało się wówczas coś dziw- 

nego. Demokraci zostali pobici, 
bo republikanie obrali swego kan- 

dydata burmistrzem i swego kan- 

dydata klerkiem. Ale demokraty- 
czny kandydat na skarbnika, nasz 

rodak, Kiołbassa, został obrany, 
otrzymawszy 50,056 głosów (pod- 
czas gdy zwycięzki kandydat na 

burmistrza otrzymał ich tylko 
4G,957), pobiwszy swego przeci- 
wnika około 5,000 głosów więk- 
szości. 

Dowód to był najlepszy, jak 
nadzwyczajną popularnością cie- 

szył się nasz rodak (pomimo źe 

przeszedł do przeciwnej partyi 
politycznej) tak pomiędzy repu- 
blikanami jak i demokratami, — 

tak pomiędzy Polakami, jak i in- 

nonarodowcami. Podobny przy- 
kład w dziejach miasta wydarzył 
się dopiero w roku bieżącym,kie- 
dy znowu inny nasz rodak, p. Jan 
Smulski, został obrany rzeczni- 

kiem, pomimo, że przeciwna par- 

tya zwyciężyła w wyborze innych 
urzędników. 

W jaki sposób śp. Kiołbassa u- 

sprawiedliwił położone w nim 

zaufanie, w świeżej u wszystkich 
jest pamięci, i wszyscy, nawet in- 

nonarodowcy, z podziwem o tem 

zawsze wspominają. Był on pier- 
wszym skarbnikiem, który z po- 
wodu niesłychanie subtelnej swej 
uczciwości wyszedł z tego urzę- 
du równie ubogim, jak był przed- 
tem i miastu oddał kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów procentów, jakie 
poprzednicy jego regularnie do 

własnych kieszeni wkładali... 

Kandydować powtórnie na 

skarbnika nie można: po dwóch 
latach urzędu, nie mógł się o nie- 

go Kiołbassa starać ponownie. 
Z dalszych dat przypomnimy, 

że w r. 1898 został obrany alder- 
manem swej wardy,w latach 1900 
i 1901 superwizorem, w latach 
1902 — 1904 mianowany komi- 

sarzem budowy i "wygryziony" 
z urzędu przez zawistnych zaz- 

drośników, przecież tyle miał za- 

ufania u burmistrza, że tenże za- 

mianował go komisarzem robót 

publicznych, na którem to stano- 

wisku już pozostał do śmierci. 

Polak patryota. 
Ś. p. Piotr Kiołbassa jednako- 

woź głównie zawsze się odzna- 
czał, nawet kiedy pełnił urzędy 
publiczne, patryotyzmem pol- 
skim najczystszym, najbezintere- 
sowniejszym i najszlachetniej- 
szym, jaki sobie wyobrazić moż- 
na. 

Jako taki, a przytem jako gor- 

liwy katolik, brał udział we wszy- 
stkich pracach około rozwoju Po- 
lonii w Ameryce, a zwłaszcza 

przy zakładaniu i organizowaniu 
parafij, szkół, towarzystw i orga- 
nizacyj. Zdawałoby się, że się 
podwajał i uwielokrotniał, ażeby 
być wszędzie, gdzie czy to jego 
praca, czy i grosz dorzucony, czy 
rada lub upomnienie przydać się 
mogły. Najwięcej naturalnie za- 

służył się około zorganizowania 
i rozwoiu parafii Św. S taniała wa 
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K. w ChicagdL do której ptzcx 
większMczęść i^cia należał. w 

zawiązjptchjej jemu to za wdzię- 
czyć należy, że op różnych trud- 
nościach, dostała wię pod energi- 
czny i systematyczny zarząd Oj- 
ców Zmartwychwstańców, rpod 
którym nietylko stała się najwię- 
kszą parafią na świecie, ale tak- 

że niejako matką większości pa- 

rafij polskich w Chickgo. 
Przy zakładaniu TV) warzy s ty 

i organizacyj, na sej idach, zgro- 
madzeniach i t. p. Cługi 
czas śp. Piotr Kiołbassa/głó- 
wną osobą świecką; oczywiście 
takie należał do założycielu 4jed- j 
noczenia Pol. Rz. Kat., był fiegoż / 

prezydentem przez czas nipjakj 
i na jednym ze Sejmów iamiano- 
wano go honorowym dożywot- 
nim prezydentem (urząd później 
zniesiony). Do ilu t^wanjystw 
należał czy to czasowo, czy śtale, 
trudno wyliczyć. W patryotyimie 
swym idąc taK aaietcojaK mu su- 

mienie i zdrowy sąd dozwallały, 
nawet przez czas niejaki najeża) 
do Związku Nar. Pol., kiedy są- 
dził, że organizacya ta rfloże 

wejść na tory z jego sumieniem 
zgodne: później jednakowo^f 
stąpił, kiedy na energiczne i 

upomnienia i — łajania uwa 

zwracano. a 

Bo i łajać umiał, o umiał feyła 
to natura szczera, otwart; żoł- 

nierśka, a przedewszystkie nie- 

poszlakowanej prawości, i/iedy 
uznał co za zasługujące na skar- 
cenie, to nie skąpił upomnieć i o- 

strych nawet łajań. Ale zą td 

tem więcej musiało go się ko* 
chać, podziwiać i szanować! 

Obok pełnienia różnych urzę- 
dów i w przerwach, w których 
nie miał innego zatrudnienia^ śp. 
Piotr Kiołbassa zajmował sięipro- 
wadzeniem notaryalnego biura, 
pośredniczeniem w sprydaj.vl- 
gruntów, wyrabianiem dolcu; men- 

tów prawnych itp. Imy b yłby 
na jego miejscu ogromny na tem 
zrobił majątek,zwłaszcza iż p rzed 

laty 20 absolutnie żadnej nie miał 
konkurencyi. Ale Kiołbassa ni® 
umiał tego. Kazał sobie j łacłd 
skromnie za usług!, za jakia ad- 
wokaci sute wymagają honoiarya 
a za pisanie próśb, podań ni ekie* 

dy różnych, udzielanie p< rady, 
itp. nieraz nic nie liczyły, piedy 
widział, że u tego, który 
prosi, majątku nie ma. Ile 

tego korzystało, a Ue gfc Wyzy- 
skało tego nie zliczyć; wiedzą, zai 
wszysty, żebyi 
z każdą drobnostką udaw 
do Kiołbassy, jak w dy 
radę. Załatwiał crtęsto 
interesa gruntowe,not 
ale I spory familijne, 
mienia małżeńskie, 
rozterki itd. itds 

Wybitny przedstawiciel) lcatolU 
ków. i 

Jako przykładny I godliwy ka- 
tolik, nietylko przysłużyłysię oko- 
ło zakładania licznych j parafiji 
budowania szkół i kościołów, po- 
średniczenia w różnych rozter- 
kach ,»ale takie wykon; (rwaniem 
praktyk religijnych 1 >łyszcza! 
wzorem tak dla twoich' i iomków, 
jak i innonarodowców, u któryc 
z tego powszechnie.był kn^ny 

To też nietylko polscy 4 

wni szczerym go otaczali 
kiem: znanym był u r* 
stwa katolickiego ws? ^ na- 

rodowości, a wielu łMr Biskuj 
zaszczycało go swoją 
przychylnoScią. 

W listopadzie 1890 

kazyi jubileuszu ks. Ai 
Feehana,zebrali się kat 
nych narodowości, 
dzić pochód *:pQchodi 
brać nac 

ne na 

tern niejsze 
poda 

opisyw 

■wołm 
kazy \ 
miecki 


