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Z INDEPENDENCE/Wis., 
znowu piszą nam, że tam 
jednak tego roku nowy 
kościół polski stanie; nie 
będzie go lednakże budował 
p. Libera z Winony, lecz 
budowniczy p. Lacock z Eau 
Clair, Wis. — Pana Liberę 
nie dopuszczono do budowa
nia, niby z powodu, że nie 
zdołał na czas stawić żądanego 
poręczenia, w kwocie 17 
tysięcy dolarów. 

PLACIC ZA KATOLIKA! 

Sp. Ks. Hipolit Górski 
W Piątek o godz 2.30 rano 

śp. Ks. Hipolit Górski pro
boszcz parafii św. Stanisława 
w Milwaukee, Wis., oddał 
Bogu ducha. 

Sp. X. Hipolit Górski, uro
dził się w Kurzętniku w Pru
sach Zachodnich 4 kwietnia 
1847 roku, liczył zatem 48 lat 
1 kilka miesięcy. Po ukończe
niu szkoły elementarnej,uczęsz
czał do gimnazyum w Kurzęt
niku. Następnie kształcił się 
w seminaryum OO. Francisz
kanów w Łąkach iGoruszkach 
wspólnie z X. kanonikiem 
Gul ski m i razem też z nim, 
•w dniu 21 Czerwca 1873 
otrzymał święcenia kapłańskie, 
Bo Ameryki przybył w roku 
1875 w miesiącu lipcu. Otrzy
mał zaraz probostwo w Bea-
•verdam, Wis., gdzie pozosta
wał do roku 1877. W marcu 
1877 mianowany został 
wikaryuszem parafii św. 
Stanisława w Milwaukee, a 
gdy ówczesny proboszcz 
tejże parafii Wiel. X. Gulski 
objął nową parafię św. Jacka, 
w roku 1884, X. Górski 
mianowany został probosz
czem parafii św. Stanisława, 
gdzie pozostawał aż do roz
stania się z tym światem. Od 
dłuższego czasu chorował na 
żołądek; a parę miesięcy temu 
lekarze oznajmili mu, że 
przyczyną cierpień jego jest 
rak wewnętrzny «— choroba 
nieuleczalna. To też, zmarły 
ód dłuższego czasu już przy
gotowany był na śmierć. W 
zeszły poniedziałek wieczorem 
stan jego znacznie się pogor
szył; w nocy z wtorku na 
środę już obawiano się, iż 
dnia nie dożyje. Wyspowiadał 
się był krótko przedtem; w 
czwartek wieczorem ponownie 
się na śmierć przysposobił i 
przyjął sakramenta św. Cier
pienia jego wzmagały się z 
każdą chwilą; nie było nadzie1 

utrzymania chorego przy 
życiu. Otoczony bliższymi 
krewnymi, w Piątek o godzi
nie 2130 z rana zamknął oczy 
na wieki. 
Ś. p. X. Górski ma dwóch 

braci, jednego tu, a drugiego 
v/ Europie, oraz pięć sióstr, 
dwie zamężne w Europie i 
dwie zamężne tutaj — panie 
Heller i Piechowska;najmłod
szą jest panna Julia, która 
zmarłemu gospodarzyła, a 
którą on najbardziej kochał. 
W ogóle ś. p. X. Górski, 
najstarszym w rodzeństwie 
będąc, dla sióstr swych 
dobrym, jakoby ojcem był. 
To też żal po nim jest nieutu
lony. Ojciec ś. p. X. Gór
skiego umarł trzy lata temu; 
matka żyje i mieszka w 
Europie. 

Pogrzeb ś. p. X. Hipolita 
Górskiego odbył się w zeszły 
wtorek. 

Powyższy życiorys powtó
rzyliśmy za Kury erem Polskim. 

Proboszczem parafii będzie 
tymczasowo w.ks. Szularecki, 
dotychczasowy wikary i nowej 
nominacyi na pasterza nie 
można się spodziewać, aż do 
powrotu z podróży ks. arcybis
kupa Katiera. 

Wielu księży, ze wszystkich 
stron Stanów Zjednoczonych, 
wybrało się na pogrzeb, który 
o ile z przygotowań sądzić 
można, był wspaniałym. 

Zaproszenia otrzymało 160 
księży, a pochód rozpoczął 
się o godz. 12 w południe. 

AMERYKA 
KILKA tygodni temu 

rozeszła się po amerykańskich 
gazetach pogłoska, że arcybis
kup ks. Kenrick w St. Louis, 
pozbawiony został władzy 
arcypasterskiej przez Ojca 
Świętego. Jako przyczyna 
podanem było nadwątlone 
zdrowie. Pogłoskę tę w 
owym czasie za innemi gaze
tami powtórzyliśmy i zaraz w 
następnym numerze Katolika 
odwołaliśmy ją, dowiedziawszy 
się z innych gazet, że była 
nieprawdziwą. 

Obecnie zaś dowiadujemy 
się z wiarogodnego źródła, 
że pogłoska ta jednak była 
prawdziwą. Arcybiskup ks. 
Kenrick nie został wprawdzie 
wprost pozbawionym władzy 
arcypasterskiej, lecz ze wzglę
du na starość i nadwątlone 
zdrowie utrzymał się w god
ności arcybiskupa in partibus 
infidelium. Jestto tytuł bez 
czynnego urzędu. Jestto dy-
misya w formie łagodnej. 
Znaczy to, że pozostał arcy
biskupem dla krajów nie wier
nych, w których jeszcze niema 
ani katolików, ani parafii 
katolickich. Arcybiskup ks. 
Kenrick należy obecnie do 
rezerwy, 

MINNEAPOLIS. Minn. 
Harry Hayward nie został 
powieszony. Na dzień przed 
e^zekucyą, adwokaci jego 
zaapelowali do Najwyższego 
Sądu. który odłożył wykona
nie wyroku na 30 dni, dając 
mu tym sposobem czas wy
starania się o nową sprawę. 

i.m 

Jak się ocenia — Najlep
szym dowodem zalet jakiego Środka 
jest, jeżeli był używany w tych 
samych rodzinacli przez długi czas. 
Dra Piotra Gomozo przekazują 
ojcowie synom, z pokolenia na 
posolenie używaj go rodziny j 
zawsze z korzyśeią.Dość spróbować 
by się przekonać. 

Szkielet w klozecie.^S 
Często o mm słyszymy wżyciu 

domowem. Lock straszmejazem od 
od niego jest ciało pokryte wrzo
dami i innemi skrofulistycznemi 
wysypkami. Dr. Pierce'a Golden 
Medical Discovery stanowczo leczy 
wszystkie te choroby. Wzięte we 
właściwym czasie, leczy także 
skrofuły płuc. Dostać można w 
aptekach. 

Keyser N. C. 
Dr. R. V. Fierce :Kochany Panie.— 
Zaiedwie miałem 3 lata, a już cier
piałem na różne choroby skrofu
liczne. Najlepsza opieka doktorów 
nic nie pomogła. Głównie ie mia
łem na lewej stronie twarzy i szyi. 
Mając 8 lat byłem tak szczupłym, 
że prawie podobny byłem do 
szkieletu. Sześć butelek Dr. Pierca 
Golden Medical Discovery wywo
łało zmianę cudowną.. W ośm 
miesięcy rany znikły, ale nie )prze -
stałem brać tego lekarstwa, aż 
skrofuły wszystkie wyszły z ciała. 
Tylko,,Discovery" mnie wyleczyło. 
Mam obecnie 18 lat i ważę 148 
funtów 1 nie byłem chorym w 
ostatnich 5 latach. 

Z uszanowaniem Harvey M. 
Holleman. 

Agt. Seabord Air Line. 
Od bóla głowy leczy Dr. 

Pierce'a Pellets. 

To mi gosposia. 

Od czarnych skrzydeł wie
czoru pociemniał dzieó. Głucho 
było dokoła. 

W tern drswi jednej z cbat 
uchiLły się, a w nich dzięki 
drewkom, co na kominku jasno 
płonęiy, zarysowała się wyraź 
niej postać młodej kobiety. 

Wybiegłszy na podwórko, 
kobieta ukryła twarz w dłonie 
i skarżyła się sobie samej-Głos 
jej driał jak u dziecka, które 
chce łkanie powstrzymać. 

— Nieznośne Filipisko! o 
bądźoo się krzywi, a caiy dzień 
Boży i wydziwia i zrządzi. To 
ławy mu brudne, to ściany 
obdarte, podwórfco nieczyste. 
A dzisiaj, ach Boże! choć me 
ma miesiąca jak ksiądz nas 
połączył, już wybuchnął. Oj! 
dolaź ma, dola! Czyż lepiej 
nie był© dziewczyną mi zostać? 

I myśl jej pogoniła z tęsk* 
notą ku chacie rodzinnej, gdzie 
matka za nią wszystko robiła 
i przed słusznym gniewem ojca 
zasłaniała, gdzie niby panią 
była w domu i wszystko było 
jej wolno: próżnować, bawić 
się aż do przesyta, chodzić na 
tańce, targi i jarmarki. 

— Jutro w mieście jarmark, 
on — wybuchnęła po chwili 
gwałtownie —- nie chce nawet 
wiedzieć o nim. 

Rozpłakała się na dobre i 
Bógwie,jak długoby zawodziła, 
gdyby nie gromkie słowa, co 
tuż za nią się rozległy: 

— Jalka! czemu ty płaczesz? 
Z tein zapytaniem zbliżył 

się do niej Filip, jej mąż. 
— Przeląkłeś mnie — rzekła 

z wyrzutem. 
— Nie zawodź, nie wyrzekaj 

z uczuciem przerwał jej Filip 
— bo każde takie słowo jak 
nóż kole mnie w serce. 
Pamiętaj o Bogu, nie lękaj 
się pracy, a będzie ci u mnie 
dobrze, w chacie j iśniej i we
selej. 

Julka widząc, źe mąż miłuje 
ją nierównie więcej, jak to 
umie okazać, nabrała otuchy 
i zaczerpnąwszy oddechur  za
wołała śmiało: 

— Filip ja pójdę na jarmark. 
Słowa te brzmiały taką siłą 

postanowienia,- że Filip się 
zdumiał. Gdy dalej mówił, 
kąty ust jego drżały powstrzy
maną goryczą 

— Bójże się Boga! toć teraz 
czas roboczy. Na cóż ci jarmark 
potraebny? 

— Otóż dlatego, że czas 
roboczy i pieniędzy na robot* 
ośka potrzeba, a czas i tobie 
-i. dobytku coś pozbyć, bo 
wszędzie aż ciasno. 

— Myślałem ja o tem. Ale 
ty sama nie poradzisz. 

— Ba, łatwo to mówić. Gas 
podyni która w domu zdaje 
się we wszystkiem na dziewkę, 
nie da sobie rady i na jarmarku, 
gdzie z nieuczciwością, z Wy
zyskiem wieśaiak na każdym 
spotyka się kroku. 

— Matka wyręczali się mną 
zawsze — z płaczem przerwała 
Julka, podnosząc zapaskę do 
oczu. 

Tak przemawiali się jeszcze 
chwilę i Filip uległ, bo gotówki 
w skrżyni rzeczywiście już za
brakła. 

Zaiskrzyły się oczy Julki ł 
rozdęły drobne jej nozdrza, 
gdy Filip mówił: 

— Ano to idź juJ, idź! 
A spraw mi się dobrze i 
wyrachuj co do grosza, bo... 

Nie dokończył i półżartem 
pogroził palcem. 

— E, nie będziesz chyba tak 

złyi — praymilając się odparła 
Jalka, ujęła męża pod rękę i 
wprowadziła do chaty. 

Filip, człek stateczny i star
szy znacznie od żony, był 
zamożnym gospodarzeni, a 
ziemia matka za troskliwe koło 
niej staranie robiła mu istotnie 
plony obfite. Gdy owdowiał, 
ożenić się potrzeba mu było, 

le, źe wybór jego padł właśaie 
na Julkę, tem niemało zadziwił 
wieś całą. Prawda, że była to 
dziewczyna jak malowanie, że 
w śpiewie nie dorównała jej 
żadna z rówiennic, ale Julka, 
jak gdyby wstręt czuła do 
pracy, goniła tylko za strojami 
i gwarem wesołym. I byłaby 
jak to mówią, została na ocet, 
to jest starą dziewuchą, gdyby 
nie wybór Filipa, którego, ma 
się rozumieć coś oślepiło. 

Nietrudno wyobrazić sobie, 
jak to Julka, ubrana szykow
nie i z miną rozkoszną spie
szyła nazajutrz do miasta, 
prowadząc na sprzedaż dwie 
piękne jałówki. Przed nią 
pomrukiwało leniwie kilka 
klapouchów, które popędzała 
dziewka służebna. 

Nie miały daleko — niby 
organów tłumione dźwięki do
latywał ich gwar jarmarkowy 
już w połowie drogi. Były też 
wnet u celu. 

W mieście rojno jak w ulu 
roztargnionym wzrokiem rzuca 
Julka na wszystkie Btrouy-
śledzi za przyjaciółmi i znajo
mymi, by pochwalić się swą 
obecnością, a pewno i pięknym 
towarem, rada się pozbyć go 
co najprędzej. 

Przyznać jej trzeba,źe upo
rała słę rychło i dobrze. Do 
południa sprzedała prosiaki, w 
dwie godziny potem i jałówki 
po cenie, którą z mężem wraz 
ustanowili. 

Odetchnęła. 
— Gdzie indziej pójść — 

myślała teraz — jak nie na 
rynek, gdzie rzędami stoi tyle 
kramów i bud, a w nich ślicz-
ności różnych bez liku. 

Tam skierowała zatem swe 
kroki i blisko była już rynku, 
gdy na nią ktoś zawołał: 

— Julka! 
- Janek! — wymówiła z 

cicha i powitała go. 
Był to jej krewniak, którego 

powszechnie wesołym Jankiem 
nazywano. Lekkomyślność pa
trzyła muzoczuicałsj postawy. 

— Przecież raz wydostałaś 
się z klatki Filipowej — szep
nął jej do ucha. 

Razem chodzili długo od 
kramu do kramu, gwarząc 
wesoło. Aż tunecze Janek. 

— Trzeba się nam posilić... 
wotąpmy do Żołminy, u nie) 
wódka słodziuchna, a przekąs
ka aż he! 

Juice zdawało się, źe nie wy« 
pada odmówić mu i poszła, 

W szynku Zjłminy ludzi jak 
nabił — gorąco 1 parno, a 
hałas jak w bóżnicy. Dzwonią 
kieliszki, grosz płynie w kieszeń 
żydowską. 
Nowi przybysze znaleźli zaled
wie trochę miejsca gdzieś w 
kącie i tam raczyli się , ,sło-
dziuchną'', pókąd w głowach 
nie zaszumiało. 

Słońce chyliło się ku zacho 
dowi, gdy Julka powstała i 
rzekła: 

— Na mnie już czas. 
— Może jeszcze jeden... 

zaczął Janek namawiać, lecz 
usta zamknął mu przeraźliwy 
krzyk Julki. 

— O Jezu! o rany! a moje 

pieniądze! 
— Co się stało? — wypyty

wali się obecDi, podczas gdy 

Julka nieprzytomnie przetrząsa
ła koszyczek, szukając węzełka 
z pieniedzmi. 

Oto pokazało się, źe obok 
niuh siedział czas dłuższy jakiś 
nieznajomy, co skorzystał z ich 
nieuwagi, wyiął z koszyka 
chustkę z pieniędzmi i wyszedł 
niepostrzeźony. 

— Ludzie! łapcie! odbierzcie! 
— jęcząc, błagała Julka. 

Wybiegł też Janek, rozbiegli 
się ludzie .uwiadomiono zwierz
chność miejską, lecz wszystkie 
zabiegi, aby złodzieja pochwy
cić, ;  były daremne — znikł 
jak kamfora. 

Julka,którą rozpacz ogarniać 
poczęła, szukała w kieliszku 
pocieszenia 1 byłaby piła do 
późoej nocy, i dłużej, gdyby 
nie zapytanie Żołminy, co jej 
na chwilę przytomność wróciło: 

— Ny, a kto będże płaczyć? 
Prawie bezwiednie zdjęła 

chustkę, rzuciła ją żydówce i 
wyszła. 

Zaledwie kilka chwiejnvch 
postąpiła kroków, ]uź głowę 1 
nogi wypowiedziały jej posłu
szeństwo i Julka brzdękła w 
kałużę, co się przed szynków-
nią rozciągnęła. 

Śmiali się ludziska, lecz byli 
i tacy, co się strasznie gorszyli 
i odwracali oczy od wstrętnego 
widoKu tego. 

— Hańoa i grzech zauważał 
ktoś — tak poniewierać w 
błocie duszę swą nieśmiertelną. 

— A to skarauie Boże taką 
mieć żonę — mówił niejeden. 

— B edny Filip gotów się 
zatrapić i zmarnieć, dodawali 
iuni. 

Moc ciekawych oblegała ka
łużę, gdy Janek z daremnej za 
złodziejem wrócił pogoni. Z 
pomocą chętniejszych ułożył 
Julkę na swym wozie, okrył 
chustą w szynku wykupioną i 
ruszył w drogę. Julka robiła 
wrażenie trupa. 

A Filip? 
Strudzony całodzienną pracą, 

z żalem do żony, co w serce 
zatapiał szpony, siedział chwilę 
przed chatą. Później wstał i z 
głową zwieszoną, jakby kamień 
młyński nosił u szyi, chodził z 
kąta w kąt i szeptał, zamiast 
klątwy i skargi, pacierze. 

W tem przywieziono Julkę 
— Filip drgnął jak raniony 
żądłem zatrutem. 

Nieprzytomna, bezsilna, jak
by w nogi i ręce porażona, z 
trudnością wydostałasię z wozu. 
Filip chwycił ją za rękę. 

— * Prędzej! prędzej! wołał 
zawstydzony i szybko wciągnął 
ją do chaty. 

Co potem było, niewiadomo, 
Tylko księżyc, ten niemy 
świadek wszystkich spraw, 
zaglądał ciekawie w okienka. 

Dniało się to w roku, no! nie 
pamiętam, zapewnić jednak 
mogę, źe od tego ezaau ubiegło 
już lat dziesięć z okładem. 

Spotkawszy niedawno temu 
Filipa, z ciekawości zapytałam 
go o żonę. 

— Panie, — odrzekł krótko 
— murzyna podobno nikt wy -
bielić nie zdoła. 

Zrozumieć go niebyło trudno. 

Oj, taki O ile też mnie^ 
nieszczęść, grzechu i zgorszenia 
byłoby na świecie, gdyby 
wszyscy rodzice umieli dobrze 
wychować swe d2ieci i wpajali 
w nie od dzieciństwa zamiło
wanie do pracy. 

Zadiziwiejące skutki. 
Z listu pisanego przez ks. J. Gua-

derman z Dimondale, Micb., mamy 
pozwolenie ogłosić następujący wyiątek: 
,,Nie waham si§ polecić Dr.Kinga nowy 
wynalazek, ho zadziwiająco skutecznym 
był w chorobie mojej żony. W czasie 
gdy byłem proboszczem w kościele 
baptystów w Rives Junction, 2ona moja 
zachorowała na pneumonig wywołany 
poprzednią choroba zwanft La Grippe. 
Uporczywy kaszel dusił j§ całemi 
godzinami bez przerwy i zdawało sie, 
że nie przeżyje tego. Przyjaciel jedna k 
polecił Dr. Kinga ,,New Discovery." 
Lekarstwo to podziałało śpiesznie i 
nadzwyczaj skutecznie. Sprzedaje sig 
w butelkach po 50 centów i jednym 
dolarze w „ Eagle Pharmacy of 
Milwaukee, Wis." Próbkiwysyłaj§ 
sig na żjdanie darmo. 

Co to Jest? 
Ofiarujemy sto dolarów4 nagro

dy za każdy wypadek kataru nie-
uleczonego przezHall'sKatarrhCar-

F. J. Cheney & Go. właśc., 
Toledo, Ohio. 

My niżej podpisani znaliśmy 
F. J. Cheney przez ostatnie 15 lat, 
uważamy go za zupełnie uczciwego 
w stosunkach handlowych, i zupeł
nie odpowiedzialnego do utrzyma
nia wszelkich zobowiązań. 

West & Truax aptekarze en-
gros, Toledo, Ohio. 

Hall's Katarrh Car jest lekar
stwem wewnętrznem, działa wprost 
na krew 1 części system u ciała. 
Świadectwa wysyłają sig bezpła
tnie. Cena 75c za butelkę.Dostać 
można w Każdej aptece. 

Światło. 
Gdy świat był młodym, czło

wiek był dzieckiem i myślał jak 
dziecko. W pierwszym dniu, 
pierwszy człowiek, prawdopodob
nie bał się, gdy noc nadeszła 1 
dziwił się, czy też znowu widno 
się zrobi. Później badał czem jest 
światło. Najprzód myślał, że oczy 
są światłem, bo mógł widzieć tylko 
wówczas, gdy oczy miał otwarte. 
Różni filozowie, jak Newton, Hnr-
gen j mni, w różnych odstępach 
czasu badali, czem jest światło 1 do 
różnych dochodzili wniosków. 
Najbardziej zadziwia] ącem jest 
kolor, ruch i korzyści światła. 
Czyny ludzkie nie mogą wyrównać 
działaniom natury, ale w tych 
trzech punktaoh kolej Burlingtoń-
ska wyrównywa światłu. Mapa 
pokaże wam w kolorach jej rozmai
tość, szybkość sprzedaży tykietów 
pokaże wam ruch, a zapoznanie 
się z licznemi miastami po drodze, 
poKaże wam korzyści. Zgłoście się 
do domowego agenta po tykiety na 
drogę Burlingtońską, lub piszcie 
do W". J. C. Kenyon, Gen. Pass. 
Agent., St. Paul. Minn. 

,,Matka, ciotka, przyjaciele 1 
sąsiedzi — wszyscy używali go". 

P. K. H. Keilman, Barnesyil* 
le, pisze co następuje: 

Dr. Peter Fahrney, Chicago,111. 
„Otrzymałem w dobrym stanie 

pudełko Dra Piorta Gomozo, na 
próbę mi przysłane. Wszyscy, 
którzy tu tego środka spróbowali, 
bardzo go zachwalają. Moja matka, 
ciotka, przyjaciele i sąsiedzi chcą, 
bym większe zamówienie zrobił i 
zawsze miał Gomozo na składzie; 
stosunki moje są jednak tego ro
dzaju, że nie mogę się zdecydować 
na kupienie na razie więcej,, jak 
tuzin wielkich butelek, 1 proszę o 
przysłanie mi ich na zwykłych 
warunkach dla agentów.1' 

O bliższe szczegóły itp. pro
simy pisać wprost do właściela, 
Dra Peter Fahrney, Chicago, 111. 

Bezpłatne pigułki; 
Przyślijcie swój adres do H. 

E. B a c k I e n & Co w Chicago, 
a dostaniecie bezpłatnie pudełko 
Dr. King's New Life Pills. Próbka 
ta przekona was co może zdziałać. 
Pigułki te leczą niezawodnie ból 
głowy 1 osłabienie, malarye 1 ból 
żołędka. Nie zawierają w sobie 
żadnego obcego żywiołu i są czysto 
z roślin robione. Użycie ich me 
osłabia, ale owszem wzmacnia cały 
system. Pudełko zwyczajnej wiel
kości 25centów w Eagle Ph ar. 
macy of Milwaukee, Wis. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA 1 

DRUKARNIA 

KATOLIKA 
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x wykonuje gustownie, tanio i szybko wszelkie drukarskie 
xroboty akcydensowe, jako to: 

2 IONSTTTUCYE, PLAKATY 
xNAGŁÓWKI NA ARKUSZACH I KOPERTACH 
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