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Sprzedajemy Bardzo Tanio! 
F . r 
i ii 

DOBRE UBRANIA DLA CHŁOPCÓW od $1.00— MOCNE UBLIANI A DLA MĘZCZYZN od $3.00 — SPODZIENKI 
DLA DZIECI L5 c. KOSZULKA WIERZCHNIA 15c. DOBRE MĘSKIE POŃCZOCHY 5ct. 

DOitRE MOCNE OVERCOAT! od 4.50. — OVERCOATY DLA MALCÓW 1.50 

" •• *»» -  «• CHURCH & AUOUSTIN. 
ZNAK DUŻEGO KAPELUSZA..  

WIADOMOŚCI 
MIEJSCOWE. 

BUDOWA nowego kościo
ła św. Stanisława Kostki już 
tak dalece postąpiła, że wszy
stkie wieże, w liczbie 8, z 
których dwie .frontowe dosię
gają 130 stóp wysokości, już 
skończone. Dach na środku 
jeszcze nie położony .Budowni
czy p. Wasilewski mniema, że 
jeżeli obecny stan powietrza 
przed Nowym rokiem nie 
bardzo się zmieni, w dwóch 
tygodniach dach będzie ukoń
czony, a tem samem wszelka 
grubsza robota przy budowie 
załatwiona. 

BUDOWNICZY p. Wasi
lewski, który teraz buduje 
polski kościół w Winonie, był 
w niedzielę, 16 Grudnia, w 
niedalekiej osadzie polskiej 
Independence, Wis., i dorę
czył Komitetowi, który się tam 
zawiązał w celu pobudowania 
nowego kościoła, wyrobione 
przez siebie plany. Komitet 
plany przyjął i ma zamiar 
oddać p. Wasilewskiemu 
kontrakt na budowę kościoła 
polskiego w Independence,— 
kosztem 30 tysięcy dolarów. 

PARAFIA polska w Wi
nonie, jak słyszeliśmy od 
osoby blisko interesowanej w 
budowie polskiego kościoła, 
zaciągnęła codopiero dług w 
kwocie 40 tysięcy dolarów od 
p. Simpsona z Winony. Sko-
lektowauo dotąd wszystkiego 
razem $12,000, i nie ma 
nadziei, aby można przed 
najbliższym latem pomiędzy 
Polakami skolektować więcej, 
a będzie trzeba koniecznie 
jeszcze z jakie 40 tysięcy 
zebrać, nim wszystkie 
koszta budowy i wewnętrzne
go urządzenia kościoła zupeł
nie będą pokryte. — O dalszą 
pożyczkę już będzie trudno. 

Z LITTLE FALLS, w 
Minnesocie, nadchodzi smutna 
wiadomóść, że tam w niedzielę 
wieczorem umarł właściciel 
hotelu ludowego Franciszek 
Kukliński, pochodzący z 
Wiela, na Kaszubach. Zmarły 
przez kilka lat mieszkał tu w 
Winonie i pozostawił tu po 
sobie jaknajlepszą pamięć. — 
Pokój jego duszy! 

W MINIONY Wtorek umarł 
w Winonie znany stary rybakJakób 
Łukowicz. 

2giej i Hamilton. Na locie krzyżo
wy budynek, chlew i t. d. 

Bliższych informacyj udzielą 
opiekunowie: 

M. J. Kowalewski 
601 E. oth Str. 

Jan Cierzan 510 E. 2nd Str. 

NIEKTÓRE POLÓKI z pier
wszej wardy s% jeszcze tak niecy
wilizowane, że nawet nie wiedzą., 
jak trzeba się zachowywać na pier
wszorzędnej ulicy, wracając z koś
cioła. Do takich należą szczególnie 
dwie osławione siostry, z których 
jedna jest zawołaną pijaczką, i po-
krewniony z niemi dziobaty łobuz, 
latorośl z nieprawego łoża. Ęędzie 
musiała policya uczyć ich cywiliza-
cyi i rozumu. 

ASANI JÓZEFINA K. z pier
wszej wardy znowu niedawno miała 
proces przed sędzią- miejskim w 
sprawie językowej, lecz mimo osta
tecznego ostrzeżenia, z jakiem do 
niej odezwał się sędzia, znów swe 
gadzinowe żądło puszcza na spokoj
nych ludzi.—Do czasu dzban wodę 
nosi... 

DOBRY DUCH GWIAZDKO
WY znowu w tym roku się pojawił 
w naszem mieście i w handłu pana 
Roesnera rozdaje podarunki. Zaj
rzyjcie tam z dziećmi między go
dzinami 3cią a 4tą. 

BRACIA GRIESEL przepro
wadzają swój handel groserny wraz 
z salonem do bloku p. Pelzera, do 
kamienicy, gdzie dawniej był t. z. 
Revolution Store. 

W WYŻSZYM ZAKŁADZIE 
dla dziewcząt, przy nowym pałacu 
biskupim,odbędzie się w piątek, 20 
grudnia wieczorem, przedstawienie 
szeregu żywych obrazów, podług 
najlepszych mistrzów,przy muzyce 
i deklamacyach. Tylko osobom za 
proszonym wstęp dozwolony. 

LOT NA SPRZEDAŻ. - Daia 
27 grudnia, o godzinie 2 po połud
niu, będzie sprzedana posiadłość 
po nieboszczyku Kaźmierzu Jakub-
ku, t. j. rogowy lot przy ulicach 

Odzie jest Franciszek Łan 
gowski? 

Codopiero dowiedzieliśmy się, 
że naprawdę jest człowiek takiego 
nazwiska w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej, alo to sobie 
pracowity farmer, pobożnie Boga 
chwalący i uczciwie na chleb 
powszedni zarabiający. Mieszka on 
w osadzie polskiej Breruond, Tex. 
Zapisał sobie w tym tygodniu 
Katolika 1 przesłał abonament w 
kwecie $2.00 naprzód. (Czytaj w 
dzisiejszych pokwitowaniach. — 
Przyp. Mat.J W liście, w którym 
był/ pieniądze, donosi nam, że 
kiedyś razem służył u jednego 
farmera z pewnym Warszawiakiem, 
który mu sig wydawał człowiekiem 
podejrzanym 1 ten pewnie przybrał 
sobie potem jego nazwisko 
,,Franciszek Langowski" i plami 
je odtąd po całej Ameryce, 
okradając 1 oczerniając,po gazetach, 
uczciwych polskich wydawców. 

Ten oszust L^ngowski, który 
grasował tu w Winonie, a potem 
na Wschodzie dał nam się we znaki 
— to. jak sig teraz dowiadujemy— 
syn lokaja Sawickiego z War
szawy, który długie lata pełnił tana 
obowiązki u barona Dangla.Lokaj 
Sawicki miał trzech synów,i wszys
cy trze] 8 koń czyi i po kilka klas w 
szkołach, ale potem wszyscy wykie-
rowałi się na złodziei. 

Osławiony hrabia[!]Franciszek 
Langowskj, alias Dangel, alias 
Sawicki, alias Dajowski na ostatku 
grasował w Camden, w Stanie New 
Jersey, ]ako oredaktor tamtejszego 
rewolwerowego pisma anar» 
chistycznego Głos Polski, 
ale skoro szpargał ten, właściwie 
przez niego, doprowadzony został 
do upadku 1 znikł ze świata, uciekł 
sromotnie także.z Camden, 1 nie 
wiada, gdzie teraz się tłucze. — 
Adres jego bardzo nam pożądany, 
bo chętnie byśmy za parę tygodni 
widzieli p. hrabiego przed sądem w 
Cleveland, a potem w amerykań-
kim kryminale,dokąd ten fachowy 
warszawski złodziej od dawna na
leży. 

Skrzyneczka <1© listów. 
J u l i u s z o w i  B r z o s k o w -

skiemu, w Independence, Wis.— 
W Ameryce jest takie prawo na 
gazety, że jak kto wydawcy prześle 
ogłoszenia, nie uchybiające pra
wom, a za nie z góry zapłaci, 
albo zobowiąże się zapłacić, dając 
pewne poręczenie, czy samem wła-
snem imieniem, czy przez swoje 
stosunki, wydawca musi je umie
ścić. 

Owej taniej maszyny do szycia 
wydawca KATOLIKA jeszcze nie wi
dział.—'Wie jednakże, iż odnośne 
ogłoszenie pochodzi z rzetelnego 
źródła. 

W .  M a t u s i a ,  J B r e m o n d . —  T ) o -
niesże nam Pan, jak długo wasz Fr. 
Langowski w Bremond przebywa? 

Jeżeli dłużej, jak 3 miesiące, to z 
pewnością nie ten hrabia, o którym 
tyle już pisaliśmy w naszej gazecie. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Zapłacili za Katolika. 
Bronson Józ. Haciak 2.00 
S.lver Lake Walenty Poszek 2.00 
Omaha Alex, Lamik 2.00 
Ch cago Stan Goniafcowski 2.00 
Toledo Marcin Kurek 1.00 

i( Franciszek Siwajek 2.00 
Htlliards Fr. Amborski 2.00 
Manistee Michał Szymarek 2.00 
Milwaukee Jerzy Dębski 1.00 
Winona Jeruzal Józ. 2.00 
Springvalley Feliks Kufel 3.00 
Reading Józ. Tylkowski 2.u0 
Rockville W. Koszorek 2,00 
Ivatrona Walenty Welnicki 2,00 
Hyman, J. S. Dankowski 2.00 
ClarksboroStanisław Stefaniak 2.00 
Ardocb Fr. Narlocn 2.00 
Blossburg Ignacy Brzeziński 2.00 
Poznań Wny X.Sebastyaiiski 2.00 
Chicago, Antoni Sherman 2.00 
Shęnectady Jan Wieczyński 2.00 
Bryan Jan Królczyk 2 00 
Jamestown Marcin Jaskowski 2.00 
Hamond Piotr Dutkowski 2.00 
La Salle Fr. Jagodziński 2.00 
Chicago Teofil Stan] 1.0Ó 
Plymouth Fr. Głodowski 2,00 
Pottstown Mikołaj Skokowski 2.00 
La Crosse Antoni Karpiński 2.00 
Minneapolis Albert Schultz 2.00 
Buffalo, A. Fisher 1.00 
St. Louis, St. Jesionowski 1.00 
Giltnan, Adam Walkowski 2.00 

t#° Nasz podróżujący a-
gent p. Wawrzyniec Radomski 
skolektował i przesłał do 
kasy: 
Watersmet Teodor Kijowski 2.00 
Princeton Stanisław Kołat 2.00 

Józef Młodzik 2.0G 
Walenty Czarnecki 2.00 

Berlin A. Arbatowski 2.00 
FeliKs Łukaszewicz 1.00 
F. J. Brzeski 2.00 
Fr. Machol 2.00 

Princeton Jan Piątek 2.C0 
Oshkosh Jakób Walkowiak 2.00 

Fr. Gojka 1,00 
Teodor Szachciński 1.50 

Menesha J. Wons 2.00 
J' Fr. Ziołkowski 2.00 
" Józ, K. Brzeziński 2.00 
" vvoiciech Kolasiński 2.00 
" Kaz. Pakalski 1.00 
" Józ. Czulkowski 2.00 
lt Hieronim Gajewski 2.00 
'• Jan F. Trzciński 2.00 
" Wojciech Majewski 2.00 
(Ciąg dalszy nastąpią 

TANIE FOTOGRAFIE u 
M o r g e n e i e r a .  

Najbliższy numer 
KATOLIKA już3 będzie gotów 
na najbliższą Niedzielę, 23 

Grudnia, tak iż największa 
część naszych abonentów już 
w wigilią Bożego Narodzenia 
mieć go będzie w domu. 

Jest Ho sekretem 
że wiele kobiet zawdzięcza swoją 
piękność medycynie, znanej pad 
nazwą Dr. P"6ices Favorite Pres
cription. Albowiem pięknaść formy 
1 twarzy, iako też wdzięki pochodzą 
ze zbiui'ownikii — zdrowia. 
Najlepsze warunki dla ciała id% 
z dobrego pokarmu, z świeżego 
powietrza, z ruchn w połączeniu z 
rozsądnem używaniem środka 
„Prescription4'. 

Jeżeli cierpisz na boi głowy, 
katar, jeźli masz kolki, bolą cię 
krzyże, czujesz się nieszczęśliwym, 
nie masz chęci do niczego, to 
„Prescription" dopłynie do źródła 
dolegliwości 1 naprawi ją. Ręczymy 
zo- pomyślny skutek, albo wrócimy 
pieinądze. 

Dr. Picrce'a pigułki leczą ciężki 
lab słaby, nieutrzymany stolec, 
niestrawność, wzdęcia, ból głowy 
1 dolegliwości wątroby. ' 

Zobacz wystawę światową 
za 15 centów. 

Za przesłaniem adresu kogokolwieK 
bgdź wiaz z 15 centami w znaczkach 
pocztowych, prześlemy każdemu ksią
żeczkę pamiatkową o wystawie cbica-
groskiej. Zwyczaina cena tei książeczki 
jest 50 contów. Jest to prawdziAve cacko 
sztuki. Zawiera obrazki o wystawie, 
zajmujgee, całe stronice. Gdy ni 
spodoba się wam po odebraniu, powró 
cimy znaczki pocztowe a ksiażkg Wa 
zostawimy. Adres H. E BUKLEN J 
Co., Chicago 111. 

ZA. TANIE PIENIĄDZE 
mogą dostać piękną fotografią 
abonenci naszej gazety w 
pięknie urządzonej pracowni 
panów ROBERT MORGENEIER & 
DEGUIRE, 21L—E. 3rd Str., w 
bloku Pelzera. A miano
wicie wykonywać będą odtąd 
w tej sławnej pracowni cały 
tuzin gabinetowych fotogrofij, 
za 2 doi ary, zamiast za 3 
doi,, aHe tylko dla abonentów 
KATOLIKA, 

Jak wiadomo, słynie zakład 
fotograficzny panów M o r-
g e n e i e r a  i  D e g u i r e  
jako n'-ulepszy w mieście. 

MESKIE 

w handlu pod firmą 

| «1  
DAWNIEJ 

g. HE1NTX * 
W najbliższych 60 dniach . musimy uregulować spadko-

bierstwo po nieboszczyku C. Heintz, a na ten cel trzeba 
nam wyprzedać towaru za 

Sprzedajemy więc ^ . . . 
tak tanio jak nigdzie indziej 

w tem mieście sprzedawać nie mogą. 

KOŻUCHY PO CENIE ZAKUPNA 
NAJMODNIEJSZE UBRANIA, DOBRE OyER-

COATY CIEPŁE CZAPKI, MOCNA WEŁNIANA 
BIELIZNA I WSZELKI TOWAR UBIOROWY DLA 
MĘŻCZYZN. . . 

Kto od nas kupi, nie pożałuje tego 
lói—153 E. 3rd Str. - Winona 

Jedwabna chustka 
pewnie dla każdego jest upragnionym prezentem 
gwiazdkowym. 

Można teraz u nas dostać jedwabne chustki, 
z kolorowemi obwódkami,po 10 c. zamiast 25c. 

CHUSTKI DLA DZIECI. 
Sprzedajemy po 2 c. — albo 3 za 5 ct. 

CHUSTKI LNIANE I CHUSTKI 
NA SZYJE 

po 10. \2\. 25 c. a i do Sk.oo. 
WYROBY Z ALUMINUM 

TOWARY SREBRNE I Z MUSZLI 
WELONY JEDWABNE I WEŁNIANE 

WACHLARZE Z PIÓR I GAZY. 

Każdy dostanie podarek na gwiazdkę 

J .  A.  MER1GOLD *  CO 
53 W. 3rd Str. 

JAKÓB ŁOSIŃSKI 
Polski pomocnik kupiecki. 

MUES 
W Y P R Z E D A J E  

Towary 2 ardowe i UbioroWe 
po znacznie zniżonych cenach. 

MUFKI FUTRZANE. OBSZYCIA NA 
DAMSKIES UKNTE, ŚWIECĄCĄ WEŁ
NA, PIÓRA OD ŻYWYCH GĘSI zawsze 
w zapasie. 

105 E. 3rd Street. 
UWAGA — Muesa Handel Yardowy 

otwarty we wieczory -- do Nowego Roku. 

No w onarod zony J ezus 
W ŻŁOBECZKU. 

4? 

Żłobek jest niebieski, słoma w kolorach naturalnych 
Dzieciątko w bogato złoconej szacie. 
Nr 36 — 7 cali długości $1.00 Nr, 35 — 12 cali długości $2.00 

PANNA MARYA I SW. JOZEF 
do postawienia po bokach żłóbka. _ 

12 cali para $2 50 19 cali para $9.00 
KLĘCZĄCE ANIOŁY. 

Nr 24—1 cali wysokości $1.50 para. Nr.25 —11 cali wvsok. $3.00 para 
27 21 " " $8.00 para Nr.28- 23 $13.00 para 

Wszystkie wvżej wspomniane figury mogą być obmyte, gdy po
plamione. Wyseia si§ je przez U. S., i gwarantuie za przesłanie lcii 
bez uszkodzenia. * — 

,  KAUL & CO. 
f£i£- llIllCIl&iMIf IM* 
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