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nik. Obecny zarząd: A. Marcin
kawska, prez., Fr. Kąkiel, vice
prez., M. Nakielska, sekr. prot., 
i fin ., 185 R oosevelt ul.. R. Zwol
uikowska, kasyerka. Członkiń 70. 

9) Bractwo św. Jana Kantego 
założone 13 marca 1896 r. Założy
cielami byli: J. Andryszak, J. 
Draim, J. Jankowski, J. Dalman. 
Obecny zarząd: J. Oalman, prez., 
J. Dram, vice-prez., \h/. Paszkie
wicz, sekr. fin. 728 - 23-cia ul. 
Fr. Styn, dyr. chorych, Ig. Draim 
kasyer. Członków 66. 

to) Bractwo św. Józefa zało
żone 6 listopada r893 r. Założy
cielami byli: ks. P. Gutow!'ki, J. 
Kromka, A. Czarnecki. Fr. Brze
ziński , A. Kąkol. Ig-. Draim, J. 
P rusak. Obecny zarząd: :\I. Ba
zner, prez., J. Gryger, "ice-prez., 
J. Nakielski, kasyer. J. R zeczow
ski, sekr. fin. i prot .. Fr. Kurzaw
ski, dyr. chorych, 1\l.Jurkiewicz. 
K. Jankowski i J. Daniełowic;r. 

trustysi, J. Ciesielski, marszaL 
Członków 86. 

u ) Bractwo św. \\"incentego 
założone 5 września 1892 r. Za
łożycielami byli: L. Szymański i 
J. Dams. Obecny zarząd : L. Szy· 
mański, prez. , Wt. Paszkiewicz. 
sekr. prot i fin . 72,8 - 23-cia ul.. 
J. Hejża, kasyer. Członków 40. 

12) Arcybractwo Naj sł. Serca 
Pana Je z usa założone 24 wrześ
nia 1887 r. Założycielami byli: 
K!. P. Gutowski, A. Plagens, L. 
Kaźmierski, A. Kaczorowski, 
Wł. Górski, Fr. Raniszewski, A. 
Justewicz, L. Gryger. \Y. Soko
łek, ]. Piątkowski i J. Lesnau. 
Inkorporowane 220 listopada 
1887 r . Obecny zarząd: A. Rog-

man . prez. Fr. Ciesiel!ki, v ice-pr. 
K. PiJarski. sekr. prot., Kociem
ba, sekr. fin. 1094 - 27-ma ul. 
L. \\' itkowski, kasyer, A. Mazu
chowski i A. Plagens, dyr. chor. 
J. Bołda, L. Kleinschmidt, Fr. 
Copperschmidt, trustysi. Człon
ków 145. 

13) Bractwo :\Iatki Boskiej O
stro bramskiej założone 20 sier
pnia 1905 r. Założycielami byli: 
F r. Szczcsny, A. Zełmański, Wł. 
Baclaczewski. J. ~l u zil1ski. J. Sta
sińkiewicz, Fr. Jurcwicz, Bart!. 
Pwtro wski, VI/. Lukaszewski, St. 
Gągła, J. Dunajski. H. Sczesny, 
J. Kalczyński, ]. Ranowski, A. 
Jurewicz, \\' . U tych, fr. Osow
~ki. Obecny zarząd: Fr. Sczesny, 
prez .. A. Zelmallski . vice-pr., K. 
Sczesny, sekr. fin. 232 Williams, 
B. \\·ojciechowski, sekr. prot. 
F r. Poniatowski. kasyer. v\'. U
tych . A. Lachucki i J. Kalczyń
ski. opiek. kasy. St. Gągła. P. Po
dolski, marszałkowie, K. Zalew
s ki. J. Tarczyński, dyr. chorych, 
J Rakowski. :\. Jurewicz, A. 
Grcsz. chorążowie, \ \ ' . Łuka

szewski, kolektor, ~I. Sroka, o
dźwierny. Członków 74. 

14) Bractwo .:VIłodzieńców św. 
Stanisława K. założone 6 stycz-
nia 1904 r. Założycielami byli: J. 
Grejna. J. Jaroszewski, M. Zadaj, 
T. Lewandowski, O. Yejka, J. 
Przechowski , St. Andryszak, Fr. 
Blocki. Obecny zarząd: W. Wró
blewski, prez. B. Ciesielski, vi
ce-pr. J. ~Iachlik, sekr. fin . 78o 
23-cia ul. J. :--Jiedzialkiewicz, sekr. 
prot. Fr. Krzemir1ski, kasyer, A. 
Percha, odźwierny. Członków 43· 

13) Bractwo Dzieci .:Vlaryi. Za-
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łożone 28 kwietnia 1887 r. Zało
życielami byli: Ks. Paweł Guto
w ski, An. Klino wiecka. \\ ' anda 
Budnik, Anna D e tlaf i )larya La-

tham. Obecny zarz<!d: .\ntonina 
:\ludlaf prez .. Rt>zalia \\ róblew
ska sekr. fin. 940 24 ulica. R. Li
terska. kasyerka. Czlonki!l r23 . 

Bractwa przy parafii Najs. Serca M. P : 
. . 

1) Bractwo św. Józefa założo
ne 20 marca 1879 r. przez ks. D. 
Kolasińskiego, Fr. 1\owaka. P. 
Pnicws k.iego . St. \\"ier zbitis kie
go, J. lialpp\ . W. Marciniaka, J. 
Gremy, M. Z ielińskiego. J. Pio
trowskiego, W. l(uj~. Inkorporo
wane 1 T lu tego t88o r. Obecny 
7.arzącl: J. R yska. prez .. St. Ksi<!
żkiewicz, vice-prez. A. T amskl. 
sekr . fin., 947 Chc ne. J. Ku
bnia, sekr. pro t .. i\. I\ajdek. ka
syer, ]. Grentc. porządkowy .. \. 
Wróblc,\r~ki . St. Koniccka i J. 
ZieJitiski trust~ ~i . J. Czapa i \\'. 
Bobrowski marszałkowie. J. Ry
szka, konny marszałek. 

2) Bractwo św. Dominika za
łożone 8 g rudnia 1898 r. Założy
cielem był Fr. (;ryka. Obecny za
rząd: J. Betin. prez .. l g. Knht-.;, 
sekr. fin. 843 Husse ll. J. nury. 
kasyer. Członków q o. 

3) Bractwo św. Trójcy założo
ne 23 lutego 1902 r. Za łożyciela
mi byl i : Fr. Gryka. !\1. Kujawa, 
A. Choi t1s ki, M. IIabel, l\L ·woj
ciński , J. Kaczmarek, L., l\1 iecz
kowski. Obecny zarząd: Fr. Gry· 
ka, prez., J. Ostalit1.ski, vice-prez., 
St. i\[aisel, sekr. fin. 696 Henry. 
\ i\'. Czar koski. sekr. p rot. J. Ka
czmarek, kasyer, St. \\'iśnie'INSk i. 
A. Karaś, A. ł.ukowski. opiek. 
kasy, J. Stuligrosz. opiek. cho
rych, M. Rze pecki , Fr. StenceL 
J. Stencel, J. 11 inca. chorążowie. 
Członków 1o6. 

4) Bractwu św. Franci::.zka za
łożone 15 października 1897 r. 
Zatożycielami byli: ks. D. Kola
:::iilski . A. Tt•mpski, ~1. Krcfta . 
Fr. Karwit1ca. J. !linea i 1\. Tar" 
now~ki. l nlw rporowanu 1 t) ·g"'-r" 
d uia 1897 r. Obecny zarz~!d·~ ,A.:: 
Te m ps ki. prez .. J. l 'łockc . se:kt·.
.-\. Boi da. vice-s c kr .. J. C oj ke. ka
sycr. D. J'orz;!cl t:k, opiel<. kaS). 
Czlonk(nv qR. 

' . - . . .:>ł:· 5) l,racl \\n Leg-w nu l'osclll-
szki za łożone I!J marca t.R/J r. w 
ko~ciołku cłn.'\\ n in n~ m Ś\\. \\oJ
ciccha. Zaloż~ cil·la111i b~ li: b. :-.. 
\\'icczorck J. Krdzinra i J. Kul
wieki. lnkmpnnmanc 19 lutego 
r8;~ r. < >bccny zarz;~d: J .. Przv, 
by:-z. prez .. J . .\luz~ k. \ in:pr .. T.· 
Janko\\ !-iki. :-ckr. fin. l'. lhukk. 
1-asyet. :\1. ZiclitJ:-ki. opiele kaS). 
J. Skihicki. d)r. dtor_\ch. J. Ta
s iem..,ki, J. :-.z) t!lat"t:-.ki. chorąiy. 
Czlonk<'m 1 (l(). 

G) Tow. [(adclt'm· św. Jąna 
Kantego założone 1 pa/.dzicrnika~ 

1895. Zalużyciclam i by li ks. IJ. 
Kolasitiski, J. Wclkc. J. i'-lowicki, 
~L 7.iclit1ski .. \. Dcmrys, J. So
chowicz. Fr. Less, l i. ?l luszkow
ski. l g. Czarnecki . .\1. Grzadzielc
wski. S. Umkzak, J. 1\:ill, F r. 
Jgnasiak. <>hecny zarząd: J. Lc
wand0w:-ki. prez.. J 13 Canficld 
E. :\L Kanik0\\ -;ki, 'icc-pn·z .. Fr. 
Bielecki . sekr. prot. \\. Janowiak, 
sc!.:r. fin. J. ~oboci!lski, kasy('r, 
:\I. Grzadzielew~ki . kapitan. Fr. 

l 



Bielecki, l oficer. J. Szyma!lski, 
11 oficer. Członków só. 

7) Bractwo Panien Xiepokala
nego Serca P. ~1. założone 23 lu
tego 1890 r. Założycielami byli: 
ks. . Lek~. P. Klinkm,z i 6 qdon
ki(l. Obecny zarąd: \\"t. T. 
Schotl. prez.. 212 Su pćrior. 1I. 
\\' esołowska, sekr., St. Kosma l
ska, kasyerka. Czlonkió 3ó4. 

8) Bractwo św. \\'awrzyńca 
założone 220 marca 1.889 r. Zało
życie lami byli: Ks. D. Kolasiti~ 
s ki , J. Pawtowski. J. Btldnik. 1\I. 
Grabowski. A. Tarnowski . J. Ból
da. J. Rieband. \\'. C~erniakow
ski. J. Grzcśkowiak . J. Ratajczak. 
A. \Vi eśn iO\\ l'-k i. S. ,\nkowski. T. 
SzYmankiewiC7 i K. )anie11. In
ko;pordwane 20 k\\ ietnia 1889 r. 
0becny zarz;:td: P. Grabowski. 
prezes. :\f. Rumoniecki. \'ice-pr .. 
J. Bolda. ~ck r .. ~l. La:.-zewski. ka
syer. :\l. J uszkow~ki. Członków 

qo. 

9) Bractwo św. Jana Chrzci
ciela ·zah7:onc TJ kwietnia 1895 t. 

Zaloż,·cielami bdi: K~. D. Kola
silll'ki·. \1. Kabaci•'•ski. :.\f. \\'iza. 
Fr. Potrzus":i. J. Franckowiak, J. 
Kwiatkowski. \f. \\'eselin. lnkor
porowanc IJ lil)c·a r895 r. Obec
nv zarz:~ d: .i.' ) .askowski. prez., 
\ V. Golich. sekr. fin .. J. Liwca, 
kasyer. ~l. Sprywa. trust. Człon
ków óo. 

10) łlractwn :'\;1. i<\ł. ~erca Ma
rvi r .. (nwzkie) założone 6 lipca. 
T8()ó.r. Zalożvciclami byli: ks. D. 
Kola..:i•'1:-;ki, i l. l cma 1i~ki. Inkor
porowa•·c 10 ·ma;a r8q7 r. Obec
nv zarz;•cl: T. Brzvkcv. prez .. J. 
Len'~ '>"' ... i. ~ckr. p.rol. i fin. 972 

Duhoi:->. St. Szewczyk, :\L :\Ia-

III 

jen·ski i ~I. :\lazur, opiek. kasy. 
Członków 129. 

II) Bractwo ~ajsł. Serca Je
zusa założone r czerwca r89o r. 
Założycielem i obecnie prezesem 
jest ks. J . Folta. Członków 315. 

12) Bractwo św. Rozalii zało
żone 4 stycznia 1903 r. Założycie
lami byli: ks. J. Folta, Fr. Hal
man, K. Klein, J. Białkowska, M. 
\\' oźna. Obecny zarząd : ]. Le
wańska, prez., C. Kozak, vice
prez., J. O leksy, kolektorka. 531 
r. orest, \V. Lewandowska .. kasy
er!,a. Członki!l 153. 

13) Bractwo Pani en Najsł. 
Serca 1\I. P. założone 13 maja 
r895 r. Założycielami byli: ks. D. 
Kolasi1iski, r\. Grzech. Obecny 
zarząd : R. Pocieźnicka, prez., M. 
Żółtowska, sekr. 104 Superior, ]. 
Laszewska, kasyerka. Członkiit 
q r. 

q) Bractwo Panien św. A
gnieszki założone 11 stycznia 
r888 r. Założycielem był: ks. D. 
l~olasi •iski. < lbecny zarząd: J. 
naran. prez., 305 Garfield . St. 
Klysz. sekr .. ~I. Wasylko, kasy
erka. Członkiń 135. 

rs) Bractwo Dzieci Maryi P. 
za.tożone r ( czerwca 1889 r. ~a
łożycielami były Siostry św. Jó
zefa, których każdorazowa prze
łożo.na jest prezydentką. Człon
ków r8o. 

r6) Bractwo Matki Boskiej 
Skaplerznej założone I 5 s ierpnia 
1889 r. Założycielami byli: ks. D. 
Kolasil'tski, :\L Krewta, L. Zdro
żewski. St. Groblewski. Obecny 
zarząd: A. Kamsta, prez. ]. Wa
s!Jcka, sekr., M. Nitkowska, ka
syerka, 1J. :\Jicck była 6 lat prez. 
Członkiń 167. 



- II2 -

17) Bractwo Różańca św. Zało

żone 13 s tycznia 1889 r. Założy

cielami byli: ks. D. Kolasiński, 

Fr. Karszyna, J. Hintcza i J. Ra

dziejowski. O becny zarząd: J. 
Bratka, prez. 71 r Forest l. ; J . 

Klenk, sekr.; M. \Vitulska, kasy

erka. J. Rys ke, trus t. Członków 
202. 

18) ·Bractwo R ycerzy św. Mi

chała• za łoż0n e 13 lipca r888 t. 

Założyci e lam i by li: ks. D. Kała

s i r1ski, A. W ery ngowski W. 

H ybczytiski . Obecny zarząd: W. 

gowski, vice-pr., St. Rybczyński, 

sekr. prot. i fin. 341 Palmer , F r . 

Labuda, kasyer, A . Przybicki, 

dyr. chorych . CzłQ._nków 95· 

I9) Bractwo śv.:. Walentego za

łożone 16 kwietnia 1892 r. Zało

życielami byli: ks . ~D. Kolasiński , 
B. Skocz, Kościński , J. Miler, M. 

Grabowski i J. Nowicki. Inkor

porowane 8 wrze~nia 1,892 r. O

becny zarząd: J. Miler, prez., 463 .. 
Forest ul. , K. Krt1k, .sekr., J . Gru

ba, kasyer , Ig. Szczepański , J. 

Majeluzak i A. Macel, opiek. ka-

Rybczytiski, prez.. A . \Veryn- sy. Członków ros. 

Bractwa przy parafii Św. Józęfata. 

r ) Bractwo św. Jozafata. Zało
żone 28 \\'rześnia 1889 r . Załoźy
cic la'lli byli: ks. A. Leks i T. Żół
towski. Obecny zarząd: J. ~1al
kowski. prez.: J. Grajewski, wice 
prez.: Fr. Grajewski. sekr. prot. 
i fin .; J. Lorkowski, kasyer, J. 
Gryka, opiek. kasy r265 Dubois 
ul.: J. Rymusz, J. Domagalski, J. 
Gus, l\ r. Merecki , trus tysi. J . Sar
nows ki. V./. Beclnarkiewicz, A. 
Zelma !s ki, kontrolerzy. Człon
ków 12 1. 

2) Bractwo św. Antoniego Pa· 
dews kiego. Założone 1 czerwca 
1890 r. Założycie l am i byli: l\!f. 
T urlop. J. I< loka. L. Kurczewski , 
T. Dziatkiewicz. c<l. Gajewski, 
F r . Bła!'izkiewicz. Fr. Rebit1ski, 
P. Gajewski, J. Jabłoński. F. U 
tas, A. Junga i ~L Frąckowiak. 

Obecny zarząd : . .:.a. Gajews ki, 
prez. 12218 Cbene ut ..,; · ~f. Frąc
kowiak, wice prez.: F. t.Jtas, sei<t . 
prot.; Fr. Tomski, M. Chojnacki , 
K. A ndrzejewski, dy r. chorych ; 
Fr. Błaszkiewicz, trustys. Człon
ków 98. 

3) Bractwo św. Jana Chrzc!cie
la. Założone 7 s tycznia 1901 r . 
Założycielami byli : Ks. Ja n Rzad 
kowals ki, J. Małlt"o,~!ki; J óz. Gry
ka, K. ~alachowski , J. Piegano
wski, Ig, Wyżlic, Woj. Kosmow
ski, J. Stanisze~ski, Piotr Ken
dziorski, J. K q,sn1alski, J . Maj
chrzak i J. D era.' Zar_ząd obecny: 
J. Brzeziński , pr. r8$ Jllinois T , 
Gratowski wiceprez.; :\I. K osmal
ski, sekr. finan .: J. ~Iajchrzak, 

kolektor i kasyer ; Józ. Gryka, J. 
:Małkowski , M. Głogowski, D. 
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::\!ichalski i Józ. Liratowski, tru
stysi. Członków 254. 

4) Bractwo Najsł. Serca Jezus, 
założone dnia 4 września 1902 r. 
Założycielami byli: ks. J. Rzad
kowolski, A. Siwka, J. Feming, 
S t . Kabacitiski, Fr. Łukasiewicz, 
Fr. Bastuba, ::\L Prenc, J . Bigot , 
Fr. Kott, J. Kwiatkowski, L. 
Krawczyk, S. Koślakowicz, M. 
lVIcrecki, Fr. Burzyński, M. Ka
sprz:tk. Obecny Zarząd: A . Przy
bylski. 322 Forcst ave. prez, i L. 
Kamulski, w iceprez.: J . Dembiń
ski, kasyer; A. Stupceki sekr., Vv. 
Smolitiski, wicesekr., E. Kift, J. 
:\[artek, W. Lotars!d, J. Kamie
niecki, opiek. kasy: P. Frydrych, 
dyr. chorych: ~I. Prenc, Fr. Sa
dowski. J. ~Jalinowski. marsza
lek. l\1. Kasprzak. A. Murawski i 
I~. Doma~alski. kontrolerzy. 
Członk<'>w J 8o. 

5) Bractwo Rożatica \\"ieczne
~o założone 4 października r88o 
r. Założycielami byli: ks. A. Leks, 
]. Kosecki. J. Ronakowski, i A. 
Kups. Obecny zarząd: J. Kluka, 
prez .. (l8t Riopelle, J. Kozłowski , 
sekr., F. Ctaś. kasyer, J. Grzywek 
marszał. Cz~onków 308. 

6) Tow. ks. P iotra Skargi. Za
łoi:onc dnia 22 maja 1894 r. Zało
życ ie lami byli: ks. J. Rzadkowol
ski, Fr. r-.relin, St. Józefiak, dr. 
Laskowski, \\'. Tokarski, J. Py
szora i T . .Żółtowski. Inkorporo
wane 28 maja 1894 r. Obecny za
rząd: L. Olszewski, prez.; J. Pru
sil1ski, wiec prez.; :\I. Cyrowski, 
sekr. prot.: J. Rostankowski, sek. 
fin. 722 Bcauhien ul., A Cynowa 
dyr. chorych: N. Gawroński, J. 
Witkowski, opiek. kasy. Człon

ków 138. 

8) Bractwo 1\Iatki Boskiej Czę
stochowskiej. Założone 15 lutego 
1903 r. Założycielami byli. Fr. Ja
błońska, A. Lorkowska. Obecny 
zarząd: A. Hebel. prez. 832 Ha
stings ul., A. Salatke, wice
prez. ; A. Lorkowska, kolektorka. 
CzłonKi'ń 38. 

9) Tow. Leśniczych (Foreste
Założycielami byli: ks. Rzadko
wolsRC F r. Łukasiewicz,F. Kun
ky, M. Konieczny, J. Malkowski 
i J. Pettlak. Inkorporowane 17 
maja 1904. Obecny zarząd: J. 
Szyrrat1ski, prez; M. Konieczny, 
Fr. Jędrzejowski, Fr. Lukasie
w icz. · 218 Sperior. Liczba człon
ków ro8. 

ro) Tow. Strzelców i Rycerzy 
imienia Tad. Kościuszki pod op. 
św. Kazimierza. Założone I sty
cznia 1897 r. Założycielami byli: 
A. K\Jlwicki i J. \Yierzchowski. 
Obecny zarząd: J. IIomic. prez.; 
J. St~iński. I. kapitan, 304 \\'illis 
ul. , \Y. Desa II. kapitan. Człon
ków 50. 

u ) Bractwo ubezpieczeniowe 
C. K. O. L. założone 17 grudnia 
1899 r. Założycielami byli Fr. 
Oss, M. Letum i r4 członkir1. O
becny zarząd: Fr. Oss, prez., K. 
Nowak, vice-pr., S. Kozłowski, 
sekr. prot. P. Oss, sekr. fin . 325 
Kirby ul. J. Lunczkowski, kasy
er, F. Sobkowiak, marszałek, A. 
Dąbrowski, A. Nowak, 1\I. Koska 
Kozłowski, tfust. Członków 3o8. 

12) Towarzystwo L. C. B. A. 
Założone 8 czerwca r900. Pierw
szy zarząd: :\L Józdiak, honor. 
prez.; ~L Ciszewska, prez.: .\. 
Skrzycka, wiceprez.; M. Singer, 
w ice prez. ; S. Singer, sekr. p rot. i 
F. Januszewska, sekr. prot.; J. 
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Steinhebcl, sekr. fin.; K. Paster
nacka. kasyerka. J. Richter, mar
szał .. K. Franckowiak, odźw. :\1. 
:\lichalak, K. Kulwicka, J. Dąbe
cka, J. \\'e!'ołowska i A. ~Ialotki, 
trust. Obecny zarząd: ~I. Łuka-

stewicz, honor. prez; A. Kulwic
ka, prez.: :.\L Szargalska, wiec 
prez.; :\f. Józefiak, sekr. prot.; R. 
Rolińska. sekr. fin., 305 Superior 
ul.: R. Dyksa, kasycrka. Człon
ków i członki11 176. 

Bractwa przy parafii Św. Stan isława 

(t) Bractwo św. Stanisława B. 
i M. założone dnia 20 paździerm~ 
ka 1901. 7.ałożyciclami byli: \\1. 
'\Vąsik, J. Maisel, L. S ikorski, \\1, 
Krzy:i:an i al<. A. Szp igiel. J. 'Śie
cii1ski, J. I<amkc, J. :?llarch lewsk~, 

F r. W<!sik i XI. Budzy•1s ki. O
becny zarząd: A. Szpigiel. prez., 
J. Otto, sekr. fin. 67 r Frederic:< 
ul.; P. Gajewsk i, sekr. prot.: :\!, 
Romaóski, kasyer. Członków 167. 

2) Bractwo Róża11ca Ś\\'. Zało
żone 24 października 1898 r. Za
łożycielami byli: J. Te::.mar. :\f. 
Budzi!lski, P. Czapie\\'ski. S. 
Kapcia. L. Rcjman, L. Sikorski i 
Fr. Gaffkc. Obecny zarząd: :\L 
Durb:i!lski, prez.: ]. Otto. sekr. 
fin. 671 Fre<lerick ul. .\. Szpigiel 
kasycr. CzłonkÓ\\' 180. 

3) Bractwo św. Józefa, założo
ne 13 września 1899 r. Założycie
lall1i byli: ks. f'r. Gzella. i\ L Ko
pydłowski, \ tV. Lulomski, Fr. Ba
tkc, L. S ikorski, lVI. Drzewióski, 
l\J. Haczkowski, Fr. Paiuchowski, 
J. Karpil1ski, M. Bork, J. Bark. 
Obecny zarząd: J. 1\1iller, prez.; 
l\ L Bark, wiceprez.; L. Pren~. 
sekr. fin.; Fr. 1\Iiller, sekr. prot.; 
Fr. flolachowski. kasyer; I. 1\Iai
sel, A. Szyngiel. \\' . Rosi11ski. F. 
Kort, opiek. kasy: A. Branka, 
dyr. chorych; W. Slesi.iski. J. Sle 
s i1iski i J. Lubi1iski, chorążowie: 
J. Cynowa, .T. Derga, marszł.; A 

Szpingiel, marszt. konny. Człon
ków 138. 

+) Arcybractwo ,\'ajsl. Serca 
Pana Jezusa, założone dn ia 8go 
grudnia 1902 r. Założyc i e lam i by
li: ks. Fr. Gzclla i L. Sikorski. O
becny zarząd: ks. Fr. Gzclla, 
prez.: A. Sikorski. sekr. fin., l\led 
bury ul. Członków 150. 

5) Bractwo Panicn założon i! 
14 stycznia 1900 r. Założycielami 
byli: lo\.s. Frł (;zclla. Fr. Gren
dzillska i Fr. :\larchlewska. Obe
cny zarząd: ~L ))~ bowska. prez.: 
T. < ;affke. wicq>rcz. Członki li 
s s. 

()) Bract\\'o Dzieci :\laryi. zało
żone 22 czerwca 190"1 r. Założy
cielami byli: k..,. l~r. Gzella. T 
!Jombrow«\a. /:. Pcmhck. Ll. No
wicka. (>hecny :zan~ąd. J. :'lbtcJe
jcwska. prez.: l f. ~owicka. ~ckr. 

fin. 1120 St. .\ubi'l a\'c. Czlonkiil 
[Q..j.. 

7) Bractwo J>an1cn założone 
dnia 3 lutego r890 r. Założycie la
mi byl i : ks Leks, !J. Kl in kosz, S. 
Kurczewska. ?\1. Lipka. Obecny 
zarząd: \\' t. Schott, prez,. 212 

Superio1 ul., l\I,Wesołowska,sekr. 
fin. i prot. S. Ko>.malska. kasyer
ka. Czlonki1i 343· 

8) Tow. Leśniczych (Forest
ers). założone dnia 24 kwietnia 
1903 r. Założycielemi był \V. A. 
~laquire. Obecny zarząd : F. Dy-
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bowski, prez., 1339 St. Aubin ul., 
J. Koss, sekr. prot.: J. \Volf, sekr. 
fin.; \rV. Schmidt, kasyer: J. ~1il1-
er, opiek. kasy. Członków IIO. 

9) Bractwo L. C. B. A. zało
żone 21 lipca 1902 l'. Założyciela

mi byli: Ks. Fr. Gzella, F. Ge-

radysch, A. Bałowska. Z. Skonie
cka. Inkorp. 13 września 1902 r. 
Obecny zarząd: ~L Krulikowska, 
prez.; \\'. Cichowlazt, wiceprez.; 
M. Dybowska, sekr. prot. ~l. 
Mendljkowska. sekr. fin. 1248 
Dubois ul. J. Józefiak. Członkir1 
232. 

Bractwa przy parafii Św. Franciszka 

I) Bractwo św. Franciszka, za· 
łożon e 19 styczn ia 1890 r. Zało
życie lami byli: ks. R. Byzewski, 
\N. Nowak, .H. Hamernik, M. Su
chy, R. Stu ba. Obecny zarząd: 
A. Dybalski, prez., D. Kukłow
ski, wiceprez.; J. Stachura, sekr. 
prot.; T. Urbanek, sekr. fin.; M. 
Lesiński, kasyer; \V. Kubera, o
piek. kasy. Członków 278. 

2) Bractwo św. Józefa, założo
ne 15 grudnia 1891 r. Założycie
lami byli: ks. R. Byzewski i J. 
Golembiowski. Obecny zarząd: 
J. Golembiowski, prez.: A. Bau
man. wiceprez.: J. Den t, sekr.; 
1\J. Bobrowski, kasyer. Członków 
85. 

3) Bractwo Najsł. Serca Jezus, 
założone dnia I maja 1899 r. Za
łożycielami byli: ks. F. Kieruj, 
A. Kacz'orowski, M. Waligórski, 
J. Fabiszak, Fr. Kwilos, J. Zie
liń ski. Obecny zarząd: J. Muraw
ski, prez.; Fr. Januszewski, sekr. 
fin. Członków 35· 

4) Bractwo św. Walentego, za
łożone dnia 20 lutego 1894 r. Za
łożycielami byli: ks. R. Byzew
ski, \V. Kowak, A. Laskowski, J. 
Thiedeg. :\1. Ignaszak, T. Garste
cki. J. Konieczny, Fr. Kwilos. O
becny zarząd: \V. Nowak, prez. 
1389 Cam pbell a ve.; P. Bachora, 

wice prez.; A. Laskowski, sekr.; 
A. Majer, kasyer: \V. Woźniak i 
M. Smulski opiel<. kasy. Człon
ków 62. 

(S) Bractwo św. Antoniego 
Padewskiego założone d. 9 kwie
tnia 1897 r. Założycielami byli: 
ks. R. Byzewski, l\I. vValigórski i 
A. Pawłowicz. Obecny zarząd: 
J. Kempa, prez. i A. Graczyk, wr
ce-prez.; J. Ostrowski, sekr. prot. 
J. Przybyłowski, sekr. fin. i J. 
Mesz, kasyer. Członków 85. 

6 Bractwo św. Jana Chrzcicie
la, założone II kwietnia 1903 r. 
Założycielami byli: ks. F. Kieruj. 
A. Dybalski. J. Golemhiowski. A. 
Kaczorowski. Obecny zarz<!d: A. 
Dybalski, prez. 1349 Campbell 
ave.; J. Gołembiowski, wiceprez .. i 
A. Kaczorowski, sekr. ; J. Tor
man, kasyer. Członków 239· 

7) Bractwo Młodzieży św. Fe
liksa, założone dnia 4 kwietnia. 
1903 r. Założycielami byli: ks. F. 
Kieruj, M. Bunkowski, J. Smej
trowicz. Obecny Zarząd : J. SmcJ 
trowicz, prez.; St. Radecki. Refu. 
fin.; Fr. Plagens, kasyer, 88 3-tla 
ul. Członków 49· 

8) Bractwo Dzieciątka Je zus, 
założone dnia II lutego 1898 r. 
Założycielem i obecnie prezesem 
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ny zarząd: S. Jodłowski, J. Cy
sarz, kolektor. 176 Norton ul. 
Członków 18. 

6) Bractwo Ryce~·zy św. Jadwi
gi, założone r I listopada 1903 r. 
Założyciele i obecny zarząd: VVł. 
Kwaśniewski, prez.; Ja n Kronk, 
kapitan; M. Kapanowski, rszy o
ficer; Ja n Bożek, 2gi oficer. 
Członków 6o. 

7) Bractwo Róża{Jca św. , zało
żone 4 października 1903 r. Zało
życ,e lami byli: Fr." Kwilos, J. 
Wojcik i Czarnecki. Bra~two 
składa s ię z 21 róż. Przełożone 
róż: E. Machowicz, Z. Przybyło· 
wicz. K . Czarnecka, lVf. Kudro11, 
M. Nowak, 'J\T. Niżyóska, K. Pilz 
nińska, B. Macho"vicz, M. Czaj-

ka, M. Jodłowska, A. Cisło, M. 
Zonca, R. Kosiba, M. Kami11ska, 
Fr. vVilczyńska, K. Stempiel, A . 
Zonca, K. Polak, Fr. Pawełek, M. 
Kwaśniewska. Członkiń 315. 

8) Bractwo Panien, założone 
dnia I r grudnia 1903 r. Ząłoży
cielkami były: Ag. Kudroń '( ·M. 
Bażyk. Obecny zarząd: Ag. Ku
droń, prez.; F. Nowak, Jos. Ś"Yią
tek, sekr. ; A. Jankowska, kasyer
ka. Członkiń 70. 

9) Bractwo Dzieci Maryi, za
łożone dnia 19 marca 1903 ~- Za
łożycielkami były: A. Smarska, 
Ag. Kudroń. Obecny zarząa: , M. 

Michalska. prez., 355 Harnmond 
ul., Ag. Kudroń, J. Nowak, J. 
Świątek. Dzieci 49· -

Bractwa przy parafii św. Jana K antego 

r) Bractwo Najsł. Serca Jezus 
za~ożone dnia 19 lutego 1902 r. 
Założycielami i obecnie w zarzą
dzie są : ks. J. \Valczak. J. Olej
nik, prez.: J. Karczew ski . sekr. : 
J. Kolasiński , kasyer, 45 Homc 
ul. Członków 44· 

2) Bractwo św. Jana Kantego 
założone dn ia 13 czerwca 1903 r. 
Założycielami i obecnie w zarzą
dzie są : ks. ]. ·walczak. J. Czar
nik, prez.; VI.' . Jodłowski , sekr. 
fin. 2239 Jeffe:·son ul. ; ]. Tyrna, 
kolektor; M. Malicki, kasyer, Fr. 
Stawski, opiele kasy. Członków 

77· 
3) Tow. Rycerzy św. Ja na za

łożone dnia 13 kwietnia 1904 r. 
Założycielami byli: ks. Jan V/ al
czak, J. Bednarek i J. Kropidło
wski, Olłę<;ny ?.ll,rz~d; J. P~wi-

gon. prez.; Al ex. V/loszek, .sękr. 

fin. 3q8 Pruce ul.; K. Szlachc:c, 
kasyer. Członków 29. 

4) Bractwo Rożaóc:t św. zało
żon e d nia 4 pa ~clz1ernika r904 r. 
Zalożyc'elami l: y li: ks. J. \iVal
czak, J. Zieliilska, A. Truskow
ska, K. Kołowicz. J. Alancl, E. 

' Towarzycka i A . Pustelnik. O-
becn y zarz~d : J. Żi~lil1:1ka . jrez. ; 
A. Truskowska, sekr. 86 Peter
son ul.: K. Brzozowska, K. Zajas 
i J. Pawlak. przełożone Roż. 

Członków 6o. 

5) Bractwo Panien założone 

dn1a 8 maja 1904 r. Założycielami 
byli : ks. J. vValczak, M. Ziemba 
i I-J . Ziemba. Obecny zarząd : H. 
Ziem ba, prez.; 1\II. Su rak, sekr. ; 
M. Stawecka, kasycrka. Człon

ków 30, 

i 
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jest ks. Fel iks Kieruj. Członków 
70. 

9) Bractwo Róża11ca św., zało
żone- dnia 4 października 1891 r. 
Założycielami byli: ks. R. Byze
wski, K. Salatyn i C. Dybalska. 
Obecny zarząd: K. Salatyn, prez. 
172 32-ga ul. ; C. Dybalska, kasy
erka, A. Skrzycka, sekr.; J. Su
cha i M. Zielińska, opiek. kasy. 
Bractwo składa siQ ~ 22 róż . 
Członków 330. 

(lO) Bractwo Panien założone 
w r. 1898. Pierwszą prezyclentką 
była Anna Grulikowska. Obecny 
zarząd: T. Berger, prez.; P. Ka
ma, wice-prez.; M. Puwał, sekr. ; 
M. Źwiernikowska, kasyerka. 
Członkiń 130. 

II Bractwo Dzieci Maryi, zało
żone II grudnia 1899 r. Założy
cielem był ks. F . Kieruj. Każdo
razowa przełożona Sióstr św. fó
zefa jest prezydentką. Dzieci 135. 

12) Tow. Dramatyczne "Białe
go Orła", założone dnia 14 czerw
ca 1907 r. Założycielem jest : J. 
Dysarz. Obecny zarząd: J. Dy
sarz, prez.; St. Garstecki, wice 
prez.; M. Bauman, sekr. prot. ; J. 
Janicki, sekr. fin . ; J. :Meyer, ka
sye r ; L. J arzębowski , T. Dysarz, 
J. Kaczorowska, trust. J. Nich
czy r1ski. biblioteka:-z, J. K rajew
ski, reżyser, J. Lesnau, odźw. WJ. 
Garstecki, zastęp. odźw. Człon
ków 35· 

Bractwa przy parafii Św. Jadwigi 

r ) Bractwo Najsł. Serca P. J e
zusa, założone 9 września 1903 r. 
Zarząd obecny: M. K uczajcla, 
prez. ; J . Tuchowski, wice prez.; 
A. Czarnecki, sekr. pro t . ; J. Loch, 
pomocnik ; B. Machowicz, ka
syer; St. Zelek, M. Chochliński, 
dyr. chor. Wł. Chojnas, W . P rzy
byłowicz i J. Fary, opiek. kasy. J. 
Bora i J. Cieśla, marszł. M. Ka
panowski, P. I-autka. J. Bajorek, 
chorążowie; H. Machowicz, po
słaniec, J. Jodłowski, odźwierny. 
Członków 66. 

2) Bractwo św. Jadwigi założo
ne 19 lipca 1903 r. Założycielami 
byli: L. Stachura, P. Szostak, P . 
Boś, S. Szostak, J. Bobola, W . 
Koś, W . Ostafni, P. Kosiba, P. 
Pisz i J. Boś. Obecny zarząd: K. 
Kąkiel, prez.; L. Stachura, wice 
prez. ; J. Kordzie!, sekr. fin., 25 
Norton ul. P. Skicki, sekr. prot.; 
J. Moraniec, kasyer; J. Stachak, 
S. Koza i W . Kos, opiek. kasy; 

VII. K ubek, .M. Siemlai1ski, mar
szał.; A. Szupa, J. Wójcik, '"r. 
P ilch, ch orążowie, J. K ramarz, 
odźwierny; P . Boś, kolektor 
Członków 102. 

3) Brachvo św. Józefa. Założo
ne dni aii kwietnia 1904 r. Zało
życielami byli: J. Lula. J. Kronk, 
J. Cieśla, J. Loda. J. Rakuszew
ski i vV. Rurele Obecny zarząd : 
J. Lula, prez.: J. Loda, wiceprez.; 
J. Krok, sekr., J. Cieśla, skarbnik, 
J. Rakuszewski i vV. Burek, mar
szałkowie. Członków 78. 
4) Tow. św. Izydora Oracza zało 
żone dnia I listopada 1903 r. Za
łożycielami byli: A. Walkowski, 
J. Rochowiak. J. Bartuś. Obecny 
zarząd : VII. Nizióski, prez.; A. 
Walkowski, sekr. fin. 241 33cia 
ttl. ; vVł. Kwaśniewski, sekt. 
prot.; J. Mazanek, kasyer. Człon
ków 52. 

5) Bractwo św. Piotra i Pawła, 
założone 13 lutego 1904 r. Obec-
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Bractwa przy parafii Matki Boskiej Szkaplerznej 
1) Bractwo św. Stanisława 

Kostki założone dnia 22 lutego 
18;m r. Założycielami byli: Fr. 
i\lichalak, J. Kasprzak, S. Zale
wski, M. Osowsko, l\ l . Grabarkie
w icz, l\I. Zy nge r i \V. Ł.osiniew
ski. Zarząd w r. 190{): ks. J. 
Lernpke, kapelan; T. Binias, 
prez. : B. Kałamejski, vice-prez.; 
~ 1. Crabarkiewicz. sekr. fin. 358 
El m ul. : P. Tomczak, sekr. prot.; 
\\-. Paryjaska, ka!=iyer, J. Bara
nowski , A. C rba nek, J. Drzonek, 
opiele kasu. Czło nków 130. 

sekr. prot.; J. J. Kaspryk, W. Pa
wlaczyk, J. Witczak, opiek. ka
sy. Członków 53· 

4) Bractwo Roża11ca św. zało
żone t2 wrzcs ma 1899 r. Założy
cielami byli: ks. B. Żmijewski, 
l\I. Domaga l!»ka, l\[~ Kowalska, 
~L Kasprzyk. Zarząd w r. 1906: 
11. D omaga Iska, prez.; 1L Ko
walska. sekr. 325 Superior ul.; 
l\I. Kasprzyk, kasyerka. Przeło
żone Roż.: ;\f. Domagalska, Fr. 
Piasecka, R. Rakoca i A. Zagaj. 
Członki(! 6o. 

2) T o\\'. św. J ózefa, patrz str. S) Bractwo Panien założone 
123. 22 kwietnia 19o6 r. Założyciela-

mi byli: ks. J. L empke, i obecny 
3) Bractwo Najsł. Serca J ezus zarząd, a więc : 1\I. Kowałewska, 

założone 19 luteg-o 1899 r. Zało- prez.; -:\1. Dolińska, vice-prez. 
iycielami byli: ks. D. Żmijewski , 359 :Mapie; E. P.yłko, sekr. ; A. 
:\L lgnasiak. J. Domaga Iski, J. Knach, kasyerka. Członkiń 223. 
~raciejewski. S. Libik. Zarząd w 6) Tow. ubezpieczeniowe (gr. 
r. t9Q6: ks. ]. Lempke, kapelan, Zj edn. Pol. Rzym. Kat. w Am.) 
l\J. lgnasiak. prez.; 150 Superior Zarząd w r. 19o6; E. Koralewsl<a. 
ul.: J. Domagaisk i, vice-prez.; J. p rez.; F, Kowalewska, sekr. 
J\ laciejewski, sekr. f in. S. Libik, Członkiń 21. 

u w AG A :- Przy oprncowaniu bract'v nie za. waz~ moglem cl<_>wiedzi~>c.się. o ~ało
żyrirlaeh posz.cz!'gólnych brnctw, dla. tego przy niektorych w miCJ!'Cu za.łozyc•eh po
chtlom bt~dz to pierwszy zar7Ą\fl , b{ldż to komitet konstyt\tcyjny, w ogóle osoby będt~ce 
w biibki<'.i s tycwo6ri z zn lożcnlem. 

WYDAWCA. 

Stowarzyszenie Połsko-Rzymsko Katolickie pod op: św. Trójcy 
Z::~ łożone dnia 1 ~ czerwca 1 894 r. 

Założycielam i byli : Marcin Ostrows.ki, A n 
toni ~arnowski, W1lenty Domżalsk1, Mar 
rin Hamernik. Jan Małkowski . Józef Pru
siń ... ki AndrzPj Siwka, Wojciech Mrok, 
Jan Jc~n icki i Walenty Kowalewski. Sto
warzyszenie to założone jest przy par. św. 
Wojc-iecha. Pierwszym Kapelanem był 
ks R. Byzewski, ówczesny proboszcz par. 
ś w. Franciszka. Stowarzyszenie obecnie 
posiada 43 grupy, ktore mają 4201 człon

Szymań::>k•, <>'·nr. sekr. ków. Obecny zarząd : L . F. Olszew5ki pre 
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zr s. Ludwik ::.:v\· mań - ki ·;r-kr. 
Jan Białkowski.kasyer , Józef 
Stachura, Ignacy Kobus, J. 
Jurczyk, J. Bolda, J . Fabiszak 
dr. B . Pa~terFJacki, lekarz na 
czelny, ks. J. Rzadkowolski . 
kapelan. 

-----
UZII06łnienie braGtw z oar. Najsi.S.M.r. 
7) Bractwo Młodz ieży $w. Sta

nisława K . za·łożone 6 maja 1903 
r. Założycie lam i byli: ks. J. Foł
ta, H. :Lużyli ski, J. \ iVegenek, A. 
IJiałkowski , J. Zdrzewielski, O
becny zarząd: J. Gąsior, prez., 
F r. Banach, sekr. fin., Ks. J. Fał
ta . kasyer. Członków go. 

D E LE (jACI SEJ .\\U XIII w Parafii św. J11dwig i. 

l. L. SikorsKi, .T, J ~mhok, ;r, Lorknwski, F. K lin .... k, A. Wróull)wSld, B . B\\
kowski, E . G11je ws ki , Fr. Lihyk, J?r. Glówczcwski. 2. T. Jnlwbowski , J l{n! ecld, 
M. Kuc~ajda, A. J eclynasty, J . Chołasz.::zyński, S. Stachowski, I Grocholsld, M:. 
Braciszewsk.i, J. Ko walceyk, J. Jurczyk. 3. J. Dallman, P. Grykn, I. Drain, M. 
Kulczyl'1ski, J. Białkowsłd, I. Mn.isel, F Utaś, J. Bolda, A. Ma.zac·howsJ;i, l:>. <\Iai
sel, M Budzhiski. 4. l\1. Bo\H·ows ld, A.. Zieliński , .f. Rejza, S. Bierut, I. K(\bus, 
J. Blltyn, W . .Pa.ryaska., J. Stó\Cbura, F . Dybals ki, J. Fauiszak, Dr. R. l:iłldowski, 
A.. Cyt·ows ki, X. B. KonKOI. 5. A . .li.ebel. C. Kozak, R. Bruska, L. F. Olszews ki, 
A.. Przybylski, L. F. Szymańsk i, Ks. St. '!'opolski , Ks. B. Szczerba, Ks. J. Lt>mpka, 
Ks. Franciszek GzoJla., S. S. Skn1ycki, J. Bednarek, J. Brzt>ziński, J. Wygocki, A. 
Hoppa, J. Jabłońsld. 
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Gmina Związku Narodowego Polskiego w Detroit 

Myś l założenia Gminy Zw. Nar. l 'ol. poruszył jako 
pierwszy i doprowadził do jej urzeczywistnienia ob. Piotr 
Leszczyński. Dzięki jego zabiegom, zwołano na dzień 26 
września r. 1894. którem też przewodniczył. 

W dniu tym pod przewodnictwem tymczasowego pre 
. zesa ob. Piotra Leszczyńskit:go zebrali ~i<t repn"zen tanci z 
grup. 28, Mich!! ł Lesiński, W . 

Koterski i L. Terski 
" 90, Jan Wesołpwski. K . 

Nowicki i J Hoppa 
"155, 'Wł.M~ ior.~tan Rzc 

szotarski i R Kal inowski 
" 16"2, Ant. Sjkora. An. Szy 

mański i Ant. Treppa 
•· 212, St Krzak. l<arolKul 

ka i J ózd Barański 
" 220, P. Lcszc~)ński, J.No 

wakowski i Józ Lange. 
J :lk widzimy zapocząL kowauie 

było dobre i od ra zu przystąpio
no do obioru zarządu i wypraco-
wania ustaw. Józtf TuGhOGkl obecny P~"<'Z. Gminy 

Pierwszym prezesem wybrano jednogłośnie ob. Pio
tra Leszczyńskiego, vice-prezesem Jana Wesołowskiego, se 
kretarzem L Terskiego, kasyerem Ant. Treppę, marszał

kiem Michała Lesińskiego. 

Następne posiedzenia przez d wa lata, to ciągła pra
ca nad powiększaniem gminy. przez zakładanie ' grup, urzą
deanie obchodów rocznie patryoLycznych Brak miejsca nie 
nozwala nam przejść, cho·ćby w krótkości po działa lności 

gminy dt.troickiej, ale to pewnem jest, iż gmina w sprawach 

l 

J 
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narodowo polskich zajmuje naJpierwsze mieJSCe i s p1eszy 
tam, gdzie widzi, iż nasze sztand ary są zac hwiane. Obec
nie liczy gmina 28 grup i 76 delegatów. Po~iedzenia gmi
ny odbywają si ę w ostatnią niedzielę ka żdego miesiąca na 
wschodniej i zachodniej stronie miasta na przemian. 

Obecny zarząd gminy: J. Tuchocki prezes, Antoni 
Główczewski vice-prezes, Ludwik Wł T urek se:kr. prot., 
Antvni Sikora sek. finansowy, Jan Klucznik skar.bnik, Fe
liks Kłopociński i Tornakzyk opiekunowie kasy, W yryb
kawski marszałek. 

Grupy Zw. Nar. Polskiego w Detroit. 

Gr. N o. 28 Tow. "Synów Polski" 
zało2on t:: dnia 13 września r885 r. 
Zało2ycielami byli: J. Dembiński, 
Fr. Melin, St. Józefiak i P. L esz
czyński. Obec ny zarząd: Jan Ry
bicki prez., Kron kowski sekr. p rot. 
B. Zientarski 172 lllinois ul. sekr. 
fin., Jakób Mysłowiecki kasyer. 
Liczba członków 126. 

Gr. No. 53 Tow. "Synowie Ko
rony Polskiej" zało2ooe dnia 30 ma 
ja 1 ~86 r. Zało2ycielami byli : J. 
Deja, J . Tomalczyk , K. Nowakow
ski. Obec ny zarząd: J. Tuchocki 
prezes, Fr. Vv'codo::!kowski sekr. fin ., 
134 Scottt-n ul., K . N owako w ski 
sekr. pro t., j. Suczyl1ski kasyer. 
L iczba członków 132. 

Gr. No. go Tow. "Bartosza Glo 
wackiego" zało2one dnia 23 marca 
1887 r. Zało2ycielami byli: J. Wel
sand, ] . Czapa. Obecny zarząd: 
J. Wesołowski prezes, J. Osiecki 
sekr. fin. 316 Alexandrine ul., Ig. 
Madaj sekr. prot., Fr. T kaczyk ka 
syer. Liczba Członków 157· 

G r. No. I SS· Tow. Dramatycz
ne hr. Fredry, założone d. 9 wrze
śnia 1883 r. Założycielami byli: 
J. S. Dereński, E. Niedomańsi).J , 
L. Olszewski, J. Piotrowski, J. 
D eja, J. Pyszora, A . Konus, D z. 
M. P. Kossakowski, A. Brzozow-

ski, M. Nowicki, J. Polczyński, J. 
Fijałkowski, J. Dembiński, A . Ko 
łakowsłci. P. Gutowski. Obecny 
zarzą.d: J. Kaliszewski, prez.; J. 
Czyżniewski, sekr. fin., 712 Rus
sell ul. ; B. \V róblewski, sekr. 
prot.; A Rejnowski, kasyer. Licz
ba członków 64. 

Grupa Ko. r62. Tow. B r. Po
mocy Rzemieślników Polskich 
założone dnia 16 marca 1891 r. 
Za~ożycielami byli: A. Spiegel, 
F. B. :\Ielin, St. J. Józefiak, B. 
Pasternac!<i. Obecny zarząd: Fr. 
\\ rojciechowski. prez.; A. Sikora, 
sekr. fin. 8o7 St. Aubin, K. \Voj
cik, sekr. prot. ; J. Neubaucr, ka
syer. Liczba członków 120. 

Grupa. No. :203. Tow. M ikola
ja Kopernika za.łożone dnia I I li
stopada 1892 r. Założycielam i by
li: E. M artin, K. H ass, P. Żół
towski. Obecny zarząd: J. A nt
czak, prez. ; A. Gapski, vice-prez. 
A. Gapski, sekr. fin. 517 Wesson 
ul. ; J. Hausch, sekr. prot. Liczba 
członków 49· 

Grupa No. :212. Tow. "Orzeł 
Polski" założone dnia :2j maja 
1893 r. Założycielami byli: St. 
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Kozak, J. Szymański, U. Bącz· 
kow:;ki, K. S. Kulka, N. Gajew
ski. Obecny zarz:td: St. Kozak, 
prez.; A. Gió\~czcwski , sekr. fin. 
893 Rnsscll ul.; J. Siedzi11ski, 
sekr. prot. St. Kulka, kasyer. 
Liczba czlonków t63. 

Gr. No. 220 Tow " Ogn isko", ' 
założone <In i a 8 października L893 
r. Założycielami byli: ~- D ob rzc
lewski, J. Lange. J. Kowakow
ski. \\'. Ziel i11ski. St. Nowakow
ski, J. Kossakiewicz. Obecny za
rząd: Z. Dworkowski, pre;r..; 'vV. 
Zieliński, se kr. fin., -P7 Canfield 
ul. E. : J. Lange sekr. prot.: S. 
Dyament. kasye r. Liczba człon
ków SS· 

Gr. To. 270. Tow. Karola Chod 
kiewicza. założone dnia ro grud
nia 1896 r. Założycielami byli: J. 
Lewandowski, J. Pottck. Obecny 
zarząd: J. Połtek, prez.: L. Leś. 
sekr. fi n i pro t. -+3 S n pcrior u l. ; 
l\L Wojcieszak, kasyer. Liczba 
członków 21. 

Gr. No. 306. Tow. Polskich 
\V olnych Strzelców, za łożone II 
marca 1896 r. Założycielem był 
M ateusz Torlop. Obecny zarząd : 

l\1:. Torlop, prez.; J. Blaczczak, 
wice prez.; M. Opalewski, sekr.; 
K. Najewski, sekr. fin. 489 Can
field. E . ;L. Cylkowski, kasyer. 
Liczba członków 73· 

Gr. No. 311. Tow. Króla Jana 
III Sobieskiego, założone d. I kw i e 
tnia 1896. Założycie lami byli: M. 
Treppa, St. Wierzbiński , J. Hau
pa. B. l\1ałkiewicz, V\.T. Thiede, A. 
Najdek, B. Karwoński. }\[. Boni
kowski, M. Kmieciak, A. Choclup
ski. Obecny zarząd : J. Leszczyń
ski, prez.; J. Hałpa, sekr. fin., 
625 Ferry ul. ; P. Romanowski, 

l 

sekr. prot.; A. Hoppa, kasyer. Li
czba członków 126. 

Grupa No. 312 Tow. Św. Ja
dwigi . Królowej Polski, założone 
dn ia 4 maja 1896 r. Założycielami 

byli: F. Pawłowski, K. Nowako
wski, J. Rutko\vski, J. Klabon, 
J. i\Iaruszewicz, A. George. O
hecny zarząd: K. Nowakowsi<i, 
prez.: J. R u tkowski, sekr. fin. 
T r26 Dubois ul. L iczba członków 
-ts. 

Grupa No. 326. Tow. "Rodzina 
Polska" założone dnia 2 s ierpnia 
1896 r. Założycielami byli : Nep. 
Gajewski . T. Zarembski, P . Do
lecki. 1\1. Laskowski. Obecny za
rząd: T . Zarembski, prez.; W. 
Ostrowski . wice-prez.; M. Kap
tur, sekr. prot.: P. Dołecki, sekr. 
fin. 497 Canficld a ve.; \rV. Zaga
cki. kasycr. Liczba członków 93· 

Grupa t\o. 334· Tow. Leg. 
Sb-zelców Kościuszki, , patrz 
stron. 

Gr. No. 425. Tovv. św. Stanisła
wa B. i M., założone dnia 17 czer
wca 1898 r. Założycielami byli: 
T. Garsztecki, S. Konicki, vV. No
wak. Obecny zarząd : St. Konicki, 
prez. ; vv·. Słowiński, sekr. fin., 
317 34ta ul.: P. vViland, sekr. 
prot.; A. Lademan, kasyer. Licz
ba członków rso. 

Gr. No. 439· Tow. Synowie Ma
zowsza, założone dnia 18 paź

dziernika r898 r. Założycielami 
byli: S. Saclłowski, J. L. Staw
ski. Obecny zarząd: F. Kłopodń
ski, prez.; M. Krzywdzit1ski, 
sekr. fin., 624 \\; illis ul.; L. Staw
ski~ sekr. prot.; J. Kuplicki, ka
syer. Liczba członków 70. 

Gr. No. 459· Tow. "Gniazdo 
vVolności", założone dnia 25 sty· 

1 
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cznia 1899 r. Założycielami byli: 
F. i\Iączkowski, W. KochanO\\'· 
ski. J. Rybicki, \\ ł. Chilir1ski, A. 
Wojnarowicz. Obecny zarząd: J. 
Czarnecki, prez.; J. Kudła, wice 
prez.; F. lllączkowski, sekr. fin., 
695 :Medbury ul. ; \\' 1. Kochano
wski, kasye r. Liczba czlonkó'v 

73· 
Gr. No. -t6o. Tow. św. Józefa 

w \Vyandotte, ~lich., założone 

dnia 12 lutego, 189y r. Założycie
lami byli: T. Wojtkowiak, A. Ja
bło riski, S. Kowalski, J. Kalasz. 
Obecny zarząd: 1\.n. Baranowski, 
prez.; ]. Bednarek, wice prez.; 
Tom. Wojtko"viak, sekr. fin. : 1\li
chał Zagaj, sekr. prot.; jan Ka
łasz kasyer ; T. Domagałski i A. 
Gergosz marszałkowi e . Liczba 
członków 48. 

Gr. No. 502. Tow. "Berło Pol
skie", założone dnra 29 marca 
1900 r. Założycielami byli: W. 
Gajewski, J. Knr:"ze\\·ski, J. i\Ia
zankowski, L. Grcżct'1ski. Obec
ny zarz~!<l: J. Paciarz. prez.; ,\. 
Grab, sekr. fin., .H \ \ ' a r:-><nv pi.; 
J. 1\Iażukowski, sekr. prot.; Fr. 
Makowski, kasyer. Liczba człon
ków 45· 

Gr. No. ~44· T ow. Kaspra Kar
lińskiego, założone w roor r. Za
łożycielam i byli: J. Nowak, P. 
Owczarek, St. Szach ta. Obecny 
zarząd: S. Szachta. prez.; K. 1\lu
zyk, sekr. [in., 331 .Palmer ul. ; A. 
Gąsiorowski, sekr. prot. posada 
kasyera nieobsadzona. Liczba 
członków 24. 

Gr. No. 567. Tow. "Sztandar 
Polski", założone dnia r7 lutego 
1902 r. Założycielami byli: J. 
Welsand, \V. Thiede, R. Posiń
ski, K. Kosicki, Fr. r owicki. O
becny zarząd: \V. Thiede, prez.; 

R. Posir1ski \\'ice prez.; J. J wat'r
ski, sekr. prot. : K. Kuzicki, sekr. 
fin., 1314 Chene ul. Liczba człon
ków 30. 

Gr. Xo. 576. Tow. ''Konfedera
cya Tyszowiecka", założone dnra 
18 maja r902 r. Założycielami by
li: Jg. Pasicczny, M. Kościółko. 

P. Sobczyriski. G. Krótkicwic?., 
J. Pasieczny, \\' . Sobczyński, T. 
2nkowski, r\. Lech, J. Mac, P. 
Błaszkowski, J. Za ba wski. Obec
ny zarzad: Jgn. Pasieczny, prez. ; 
G. K rótkiewicz, sekr. prot.; l\1. 
Pawlicki , sekr. fi n., 744 1\ irby ul. ; 
B . Królkiewicz, kasycr. Lic?.ba 
człon ków 75· 

Gr. No. GoL Tow. ··orzeł Pol
ski'' p. o. 1\l. B. Czt,::;towskiej, 
założone dnia q g-mdnia 1002 r. 
Założycielami byli: \\ ł. 1\raior, 
Chełinska, \ \ ' e łzanl. Obecny za
rząd: T. \\'ełzand. prez.; K. Le
sińska . sekr. [>rOL; \V. Baranow
ska, sekr. fin .. 653 Forest ul.: Chi
liriska . kasycrka. Liczba człon
kul 3o. 

Gr. 1 o. 625. T ow. A. :\lickiewi
cza, założone dnia 22 marca 1903 
r. Założycielem był: J. Sowiriski. 
Obecny zarząd: R. Piątkowski, 
prez.: Fr. Kwiatkowski, sekr. 
fin., St. Aubin ul.; A. Piwowar
'Ski, sekr. prot.; A. Fijalkowski, 
kasycr. Liczba członków 25. 

Gr . No. 679. Tow. św. :Mich a ła, 
założone dnia Il września 1903 r. 
Założyc ielami byli: J. Koś, M. 
\Vójcik, J. Kurcz, A. Kurcz, Wł. 
Koś. W. Rataj. Obecny zarząd: 
J. Koś. prez.; A. Kurcz, sekr. 
prot.; \\ ' . Piotrowski, sekr. fin., 
128 30ta ul.; ~I. 'v\'ojcik, kasyer. 
Liczba członków 4..J.. 

Gr. 622. Tow. ks. J. Dąbrow-
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skiego, 7a~ożonc dn ia 24 kwietnia 
190-1- r. Założycielami byli : Ig. 
.-\ntczak, Fr. Bronikowski, F r. 
:\Iatyniak, Fr. Katafiasz. Obecny 
zarząd : J. Bla zk1ewicz. prez. ; 
lg. ,\ntczak, sekr. fin., 1383 Mi
chigan avc.; S. Kuciński. sekr. 
prot.; M. \\"ałigórski, kasyer. 
Cz~onków 5)6. 

Grupa No. 8ss- Tow. Braci 

Ch robrych założone 5 maja 1907 
r. Założycielami i obecni w za-
rządzie są: :\L Lubi •1ski, prez.; 
K. DrozdO\YSki, A. Cemb0rskt, 
opiek. kasy; A. Etkie, kasyer, W. 
Józwiak sekr. fin.; S. Bieganow
sk i, sekr. prot. Członków 32. 

Historya Gniazda Sokołów Polskich Nr. 31 w Detroit. 
f\ NIA 13 czerwca 189:! r. panowie : Fr. Zamojski, Stan. 
łij GrPndziński, J. Szymański . .\ Szymański. Bern. Ma 

kowski. l'aweł Ząbkiewicz, K . Radliński , J. Niemce
wicz Dr. !łowiecki . Antoni Zabrzycki i D. Blaszkiewicz za
łoży l i pierwsze g nia zdo sukole w Detroit (w D omu A. S zy
mańskiego przy ul. Chene, pom iędzy Hancock i Warren. 

Rozpoczęto pracę z dosyć wielką wezwą. pełną zapa
łu wyższego. Wydano od c:7.wę do młodzieży detroickiej wzy 
wając ją do wstęoowania do nowo założonego tow. gimnas
tycznego. Stan towarzyst wa początkowo był dosyć pomyśl 

nym. Brak jednakowoż wytrwałości po,~oduje, że w następ
n ych dwóch latach "Sokoł'' zaledwo p rzy życiu się u t rzymu 
je. Dopiero w r . 1895 z przypływem n owej fa li energicz nej 
młodzieży "Sokoł'' przychodzi d o pełnego żyda, opracowu
je konstytucyę. wpro wadza ćwiczenia wolne. uchwala spro
wadz ić niezbędne przyrządy gimnastyczne i urządza przed
stawienia amatorskie. Ale jako fala, im wyższa t e rn w głęb
szą wpad a dolin ę. tak też i rozwijający się · 'Sokoł'' z wyso
kości wpada w dół niebezpieczny, tracąc w drodze zapał i 
skrzydła, bez których podźwignąć się nie może. Upada więc 
tow. i w stanie tym pozostaje przez lat 4· Ale dolina wody 
w krótce s i ę wyró wnowuje. Po chwilowej bezczynności , obu 
d za się znowu w dawnych druchach idea pracowania dla oj
czy zny, a bacząc na słowa •·Niedość jest ojczyznę kochać, 
mieć d obre zamiary, próżną jest wszelka miłość, kto niezna 
ofiary" przys tępują do ponownego założenia g niazda. D zie
je to się pierwszego lutego 1899 roku. 

P ierwsze posiedzenie odbywa się pod przewodnict-

l 
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wem dr Stan. Grendzińskiego _i na początek zapisuje się 1 I 

C7.łonków. Na drugiem pos(edzeniu. które odbyło się s lute
go. obrano prezesem dr. Tom. Siemiradzkiegv. D ostojny 
ten druch pias tuje urząd prezesa przfz błi~ko trzy lata. Za 
jego przewodnictwa gniazdo st-ałe się podnosi, urządza za
bawy. zaprowadza ćwiczenie wolne. \V r 190 0 gniazdo 
wypożycza 15 karabinów od. Legi0ou Kośc iuszki, wprowa
dza ćwiczenia bronią. oraz" w~yznacz1 18 dol. miesięcznie 
na zakupno przyrządów gimnastycznych. 

Dnia 3 marca r. 190 1 dr. T. Siemiraclzki . opu · <'rza. 
jąc Detroit. rezygnuje z swrgo urzęrlu G1inc.lo w Cu\\' ó:i 

zasług, jakie położył dla towarzystwa mi::tnuje go swym 
członkiem honorowym. W miej:.ce dr. Siemiradzkiego o
brano dr. Józefa Sowińsktego. Nowy prezes zyskuje sobie 
zaufan ie w gniaździe, to też w styczniu 1902 obrano go po
nownie prezesem. Za jego urzędowania zakupi0no matera 
ce oraz pertraktowano z Wydziałem Sokoła Polskiego co 
do wst'!pienia do tego Zwi'!zku. 
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Po ustąpieniu w marcu t . r. dr. Sowinskiego, preze
sem obrano G . Krotkiewicza. Następnym prezesem jest 
dr L Haduch. klóry piastuje ten urz~d od września 1903 r. 
do maja 1905 r t>odczas jego bytoości zaprowadzono r e
gularne ćwiczenia, zorganizowano Kółko Dramatyczne. wy
słano dełegacyę na różne zjazdy, wstąpiono do Zw. Sok. Pol. 
otrzymując numer gniazda 3 r, oraz uchwałono wysyłać rok 
rocznie s dol. na Przy tulisko Weteranów z 1863 r. W dniu 
14 lutego 19)) tow. "Sokoł'' wręczyło naczelnik(i)wi swemu, 
Leon O \\· i \\' ec:.oł 1\\'~ kiemu przy jego 0d jddz=e do Europy 

zloty zegard~ w dowód zasług jakie połużył przy zapr1 .wa
dzaniu regularnych ćwiczeń. Dnia 3 ma ja 1905 r. dr.· L. 
liaduch zrezygnował z urzędu pr(zesa, o w jego miej!)ce oiJra 
no prezesem do ko1\ca roku druha Jana ~Jieczkowskil'go 

Nr~ rok 1906 prezesem obrano zdolnego druha Igna
cego Stypińskiego. Gniazdo w tym roku udziela wsparć na 
róż 1e cele humamtarne, wstępuje do Zw1ązl,u Narodowego 
( 15 maja). tworząc grupę 786, 7.akupuje 50 akcy i na Dom 
Polski. urządza kilka odczytów i ";abaw z materyalnem f o
żytkiem dla towarzystwa. Rok 1906 jest bardzo doniosły:n 

ł 
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rokiem dla tutejszego Sokoła, witle zdziałano. wiele reform 
zaprowadzono. a jest to wynikiem szczególnie gorliwej i z 
całern poświęceniem się pracy zarządu. Nic też dziwnego, 
że w nas tępnym roku nagrodzono prezesa Jg. Stypińskiego 
i s ekr. fin. W. Smołczyńskiego pamiątkowymi odznakami. 

W r. 1906 wybrano także komitet złotowy i mianowa 
no (2 maja) prof. R. Piątkowskiego człon kiem ho11orowym 
za jego bezinteresowną pracę. dla Sokoła. 

\\' ostat11im cza:sie t j w r. 19 '7 g11ia "do 'vibrato na 
l 

) 

A. San ows ki i W . Smołczy r1ski t·'vt. M locek<Jwekl 

J eden w s troja am<:ryk:=~ńskim, a drugi w europ <:: jskim. 

stępu j ący zarząd: L. Kościń~ki prezes, J Lesi1l~ki vice-pre 
zes, Wł. Jakubowski sekr. p rot. , Ed. Leszczyńskisekr. fin., 

F. Jarecki kasyer, P. Perliński naczelnik, B. Krotk iewicz, 
J Beger i K. Krolł opiek. kasy, Wł. Makowski gospodarz, 

Rok 19-:J7 jest zlotemi literami wypisany w historyi 
"Soko ł 1" . \V roku tym bowiem gniazdo sprawiło sobie ślic z 

ny sztandar, którego poświęcenie odbyło się 5 maja,a także 
oćbył się vValny Zlot Sokołów połączony ze zjazdem Dele
gatów w dniach 4, s. 6 i 7 lipca. Na zlot ten wielki przyje-
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chało przeszło 8o delegatów i pare tysięcy gości . D nia 17 
lipca tow. mianowało ks. J. Rzadkowolskiego członkiem ho
norowym za szczere zainteresowanie się gniazdem. 

T.ak więc Sokoł wzrósł do olbrzyma, rozpostarł się 
szeroko i... swym gnieździe, a pod jego opiekuńczemi skrzy
dłami 9 5 piskląt już się ukrywa, przyszłość więc jego jest 
z1 pewnioną. 

Komisya przed zlot em VIII Sejmu 
Fo t. Micztow~l<t. 

Druhowie gniazda n r . 3 l Sokoła Po łskiego. 

Begicr J an. 
Begier Roman . 
Bcgier Ste fan. 
Dcgiero wski Jan. 
Bojana wski Czesław 
Ho{lczak M i chał 
Hrocki A leksander 
B rodzik J7ranci szek 
Burkacki Roman 
Burkacki Stanisław 
B urkacki \Valenty 
Cichy Andrzej 
Cyll ·ow~ki Leopold 
Czekaj J an 
Dmuchawski \Vladysław 
Do1naszewski Piotr 

Frcda T eofil 
Fura J an 
Galanto wicz Aug ustyn 
Gala n towicz Ro ma n 
Główczcwski r\ n ton i 
Galantowicz P'ranciszck 
Główczcwski A n ton i 
Gościliski l\ l i chał 
Grochotski r g-nary 
Gromczewski Stani law 
Gustawski Tadeusz 
Halicki J7e liks 
Ja kul•o·, !'ki ;·: ·a ty~ law 
Janowski , \ n lon i 
Jarecki J7austyn 
Kościti~ki L~opold 
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TOMASZ S IEMIRADZKI 
P rezts od 5 lutego r8gg do 3 marca rgo r. 

Wlcnytcluy <••lplg \ldo\\ały 14'>\\', Srolwl I'oló-1:.1 Nr. :a. lki•IHtl' 'dnln li l! l lldnlll t:•or, n & 
wnfoeek drttcha :-i.m()lt·,.yu'jkh'i:'n. popartN J)rJ.ez dru<"łHi.\·: "i"''-·z.kow~kh·~o. l'tt.~to.cznego s: dru. 
Cichego T ow. Sukni u ... hwnlilłl l'(•k rocJ.o•e w miro.:ifp•u ~~Tutlnlu Jllz,· .. ~lrh··nn Ili'Z.Sllt llf'kO weto 
ranów z J>OWł'>tanlu l~lł:t- t 1. kro1~ 5 d•'~larO\\ na ręce kAzthlt·n.,nw,.eo 1 rl":r• ,.,. w J\ rnkowle. 
"l'loezęi·" Tow. Jnn ?łlie<:tkOI\Iłkt l'rt'<e~. W. smolczy u~ ki ~"k•·.fln. Knzl mlęl'4 Kroił, knsser· 

An<l r<Cl Clchy,7.u~t prt•t.e~n. l gnncy Pn$lec<ny, !Bene<lyk' Krotklo'Wicz. nplul:.onowl<' kasy. 
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IGNACY STYPINSKI. P•·ezes w r. J!JOG. 

MARSZ SOKOŁÓW. 
Ospa ły i gnuśny zgrzybiały ten świat ; 
Na nowe on zycia koleje 
Z wygodnej pościeli nie dzwiga się rad, 
I dusza i ciaŁo w nim mdleje. 
Hej. bracia Sokoły. dodajmy mu sił. 
By ruchu z:-tpr:-rgnął by powstał i żył 

W ni0mocy. sennoś :i c iało i duch 
N .1próżno się d źwiga i łamie, 
Tum tylko potężnym i twórczym jest duch, 
Gdzie wo ln silne ma ram i ę . 
H ej bra~ia! kto ptakiem przelecieć ch< t ś" ia t 
T en skrzydła sukole od młody< h ma l• t 

Wię1: dal ej m hocz0. w da ltki ten lot 
Sposobić nam skrzydła dla ducha. 
Nie z ła m ie nas burza. nie strwoży nas grzmot. 
Gdzie woli sila posłucha. 
Hej urac..: ia Svk . .Jy.dodaj my mu si ł 
By ruchu z..tpragnął by powstał i żył. 

! 

l 

l 
f~ 
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Kossakowski Julian 
Kowalski Leonard 
Kroll Kazimierz 
Krótkiewicz Benedykt 
Kwiatkowski franciszek 
Lachajewski Dr. Stanisław 
Lemke Stanisław 
Leszczyńsk i Piotr 
Leszczyński Edward (1) 
Leszczyński Edward (2) 
Lesiński 'J\Iichał 

Lesiński Jan 
Lesitiski Ludwik 
Lcszczy!'1ski Józef 
Lewicki 1\fax. 
Lipski Kazimierz 
Lipski Stanisław 
Lityl1ski Włodzimierz 
Dr. Łazowski liilary 
1\Iacinkowski Otto 
l\Iadaj \ Vojciech 
.1\Iacikowski Otto 
i\Jieczkowski Jan 
1\lorawski \\' ładyslaw 

Xarewski 1\lichał 
Nowakowski Józef 
O lechowsk i Stanistaw 
Olszewski L. F. 
Ośm iałowski Wincenty 
PasiecZily Ignacy 
Pasiecz ny Jan 
Pasternac.ki Karol 
Pas ternacki Piotr 

Pasternacki Stanisław 
Perli11ski \Vaclaw 
Pesta Roman 
Piasecki Stanisław 
Pikor Ludwik 
Piotrowski Ja n 
R ogowski J akób 
Rogowski Michał 
Rożycki Stanisław 

Sedlak Władysław 

Siemiński Konstanty 
Skoniecko Franciszek 
Skrzycki Stefan 
Skutecki Józef 
Smółczyński Wincenty 
Sobczyński Paweł 
Straszewski B. 
Stypióski Ignacy 

· Stypióski Stanisław 
Szulczewski Julian 
Sypniewski Władysław 
Teodocki \Vładysław 
\\. agner ~1ieczysław 
\Vasilewski Maryan 
\Yesołowski Piotr 
\Yesołowski Dr. Stanisław 

\\' itkowski Wenuncyusz 
\Volański Józef 
VIIolańsk i Bolesław 
\Volczyóski Edmund 
Zakrzewski Andrzej 
Zakrzewski Ignacy. 

Członkowie Honorowi. 
Tomasz Sierńirad7.ki redaktor "Zgody", Chicago. 
Romuald Pi ątkowski profesor Seminaryum Pol. D e troit. 
l<s Ja n Rzadkow0l-:;kt prob. par. św. Józefata, Det roit. 

Odznaczeni Druhowie. 
L< on \N eso}owski naczelnik w roku 1904-5 

2 Ig nt:~cy Stypi11ski prezes w roku 1906. 
3 Wincenty Srr:ołczyl1ski sekretar z fiBansowy r. 1904-5·6. 
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Historya Gniazda Nr. 79 na zachodniej stronie miasta Detroit: 
(Z .\1 \lumu wydaoego podczas Zlotu YTIL) 

l\ A YŚL założenia gniazda Sokołów Polskich na zachod
@) Y l niej stronie miasta, dzielnicy licznie osiedlonej przez 

Polaków, już od dawna kiełkowala w umysłach kilku 
młodszych tamże zamieszkałych obywateli. Ale dopiero. gdy 
prezes Zw. Sokołów Polskich, druh Bol. Zaleski wraz z na
czelnikiem związkowym druhem W. J. Wutkowskim, przy
byli do Detroit, pp. J an Antczak i Sylwester Sosnowski pa
łając chęcią wzniesienia sz tandaru sokolego, zapoznali się z 
powyższeroi druhami, a zagrzani i umocnieni duchem dla 
wzniosłej idei sokolej. stanowczo wzięli się do pracy. by szla 
chetną i zdrową myśl zamienić w czyn. Porozumiawszy 
więc się z poważniejszymi obywatelami z tej okolicy, amia
nowicie: z dr. R. J. Sadowskim, X B. Konkel , L. C. Turek, 
J. M. Podlewskim, jakoteż zasiągoąwfzy potrzebnych infor 
macy i od druhów z gniazda nr. 3 r, wspólnie z g od z i li się na 
zwołanie posied1.enia do sali Braci K ud roń na dzie r~ 2 s-go 
listopada roku 1906. 

Z ducha obrad prowadzon~ ch na tem posi('dzeniu mo 
żna było przewidzieć, że zabitgi ich uwie1\czone ZO!>taną po
myślnym skulkłem gdy po ki 1ku przemówiC'niac.h o idei so
kolej przez niektórych z micyatorów jako t~·z i c.złonków da 
wniej już istniejącego gniazda ze wschedniCJ ::-t1ony miasta, 
przystąpiono do formalnego zorganizowanie gniazda. wcią

gając w szeregi sokole 41 enugicznyl h. g'Jlo''') c h do pracy 
na polu patryotycznym i dla idei sokolej członków. \V ybra 
no tymczasowy 2arząd z terminem do 1 stycznia i rozpvrzę 
to pracę w kierunku utrwalenia sił i dobrobytu 110\\'0założo

nego gniazda. vVidząc ogromną ilość pracy p1 zed ~o !Ją. j:.d" 
to zwykle z początku bywa, odbywano posiedzenia regular
nie co tyd~ień. 

W pierwszą niedzielę stycznia 1907 roku gniazdo li
czyło około 70 członków. Vv tym samym dniu, ponieważ już 
gniazdo było dość silnie zorganizowane, uchwalono odbywać 
posiedzenia regularnie raz na miesiąc. Także wyorano :;taty 
zar;;ąd na rok 1907. 

Z początkiem marca b. r. gniazdo wstąpiło w szeregi 

. 
i 

l 

T 
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Zw. S ok. Pol w Ameryce, otrzymując porządkowy nr. 79 · 
Obecnie gniazdo to liczy około stu członków, jest w 

posiadaniu przyrząd ów ćwiczebnych wartości około $250 i o 
koło stu dolarów gotówki w kasie. Stara się ono o ile mOlt
oości pracować w kierunku krzewienia ducha patryotyczae
go między naszą polomą i od czasu swego istnienia nigdy, 
nie pozostało w tyle. gdy przyszło do dołożenia jakiejś cegieł 
ki do wielkiego zadania jakie ma przed ~obą nasza Polonia 
w Ameryce. · 

W skład za rząd u wchodzą druchowie: Dr. R. J. Sa-

dowski prezes, T. Gar~ztec ki vice-prezes, A. R. Słowiński 
sekr. prot. , S. Sosnowski sekr fin . Jan Antczak kasyer, F. 
Antczak naczelnik, F. Z. Pasternacki. L . Niziński i A. Grze 
ziński rewizorzy kasy. J. M. Podlewski, S. S osnowski i L. 
Nizińsk~ delegaci do Gminy. 

Gniazdo Nr. 86 w parafi i św. S t.a nisława założone 
dnia 14 kwietnia 1907 r. Założycielami byli M. Pawlicki, P. 
Ząbkiewicz i B. Lisowski. Obecny zarząd: B. Lisowski pre 
zes, M. Kłaczyris ki vice-prezes, Bł. Ząbkiewicz sekr. finan., 
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sowy. A.~Szperling sekr. prot., P . Ząbkiewicz skarbnik, M. 
Pawlicki naczelnik, ] . M aciąg i J. G rudecki opiekunowie ka 
sy. Członków 6o. 

Pierwsze Gniazdo Sokolic w Detroit założone d. 7 
kwietnia 19::>5 r. Pierwszy zarząd: Fr. L orkowska prezes, 
St. Kościńska vice-prez., K. Kokowicz sekr.fin .. A. Kości ń

ska sekr. pwt., ]. Wesołowska kasyerka. Obecny zarząd: 

Fr. L orkowska prez., A. Mikołajewska vice-prez., K. Armiń 
ska sekr . prot., A. Kurkowska sekr. fin .. Wł. Stypińska ka
syerka, J. Kosmalska, opiek. kasy. Człońkiń 40. 

Sokolice na Stanisławowie . T ow. to założone dnia 
17 czerwca 19::>7. Założycielkami i obecnie w zarządzie są: 

Marya Budnik prez., Marya Brzezińska vice-prez. , Józefa 
Kędzierska kasyerka, Bron. Grendzińska sekr. fin., W łady 
sława Reszke sekr. prot .. Jadwiga Dąbrowska naczelniczka 
1269 Chene ulica. Członkiń 20. 

Sokolice na Kazimierzowie. Towarzystwo to zało

żono dnia 23 lipca 1907 r. Założycielkami i obecnie w za
rządzie są: H. Ardziejewska prezeska. S. Niewińska sekr. 
pro t ., A. LE-wandowska sekr. fi n., S. Kowalkowska, kasyer 
ka. Członkiń I 7· 

Gniazdo Sokolic na Jadwigowie. Założone dnia 13 
sierpnia 1907. Do zarządu wchodzą następujące czł0nki
nie: Aniela Rajca prezeska, Rozaiią Parczyńska vice-prezes 
ka, M. Grzeziński sekr. prot., Anna Le=-nau sekr. fin., M. 
L esnau kasyerka . Członkir1 około 20. 

Batalion Wojsk Polskich T. Kościuszki pod op. św. Kazimierza. 
Batalion T. Kośc;uszki założono dnia 1 stycznia 1897 

w hali szkolnej w par. św. Wojciecha. Przy założeniu Ba
talion sktadał się z następujących towarzystw: Rycnzy św. 
Michała Archanioła i Rycerzy św. ~ranciszka z par .św.\Voj 
ciecha, Strzelców św. Kazimierza , Rycerzy św. Władysława 
i Strzelców św. Józefata z par . św. Józefata i Rycerzy św. 
Michała Archanioła z par. Najsł. Serca M. P. Batalion li
czył 175 członków. Zarząd przy założeniu był następujący: 
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J. Bednarek, prezes, S. Statkiewicz vice-prezes, M. S . Jur
kiewicz sekr.fin., S. \llroczkowski sekr.prot., Fr.Labuda ka
syer . Zarząd komendy : A. Kulwieki major, J. Kropidłow
ski ndjutant. Batalion w r . 19c6 liczył 255 członków i skła 
dal s ię z następujących towarzystw: z Strzelców św. Pawła 

z par. św. Kazimierza, Strzelców św. Jana Ewangielisty z 
par. ś w. J ózefata, Strzelców św. Jana Kantego z par. Najsł. 
Serca P. M., Strzelców św. Piotra z par. św. Franci1-zka. 
Strzelców św. Jadwigi z parafii św. Jadwigi. Zarząd w roku 
19 .6: J. W ierzchowski prer.cs. K. Prusak vtce-prezes, Fr. 

MAX. JURKIEWICZ 
Major Batalionu Wojsk Polskich w Detroit, Mich. 

Bielicki sekretarz protokółowy, Fr. Bilski sekretarz finans0-
wy, B. Pakizer kasyer. Zarząd komendy w roku 19c6: M . 
Jurkiewicz major, B . Pakizer adjutant, K . Prusak sierżant · 

major. I<omitet rady: M. Jurkiewicz. J. Krung. M. Grun
dzelewski. B . Pakizer i Fr. Bilski. Posiedzenia odbywają 
się na przemian na wschodniej i zachodniej stronie mtasta 
w salach parafialnych. 

UWAGA:- Bliższych szczegolów co do poszcugólnych towa
rzystw można znalezć w spisie bractw poszczególnych parafii. 
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Towarzystwo " Quo Vadis" 
Założone d nia 25 listopada 1903 r. Założycielami byli: 

Fr. Sobczyński, W. Bednarek, L. Szymański, P. Deja. O
becny zarząd: Fr. Subczyr1ski prezes, Max Kościński vice
prezes, W. G. Bednarek sekretarz, L. L. Szymański ka
syer . L iczba członków 20. · 

Klub Polski pod naz. Polish American Club. 
K lub ten założony został 21 listopada 19c·o r. Zatoży

cielami byli: Piotr Żółtowski. Jan Sikora, Julian Jur~zyk.Jó 
zef P ilarski. vVilhelm Kluczyński, Rafael Trr•ppa i Stanis
ław Ostrowskt. Celem towarzystwa jest utrzymywanie w 
łączności m łodz ieży polskiej i wzajemnej pnmocy. Obecny 
zarząd: Bernard Hosołowski prezes, Boles. Polczyński vice
prezes, Jan Armknecht sekret. prot. 901 Rus-;ełl ulica, Fr. 
Dróm:-zkowski sekr. fin., Rafael Treppa kasyer. J ;:~n Zyndc1, 
Piotr Leszczyński. Bazyli Trep pa opiekunowie kasy. Liczba 
członków •35· 

Towarzystwo Śpiewu " Ha rmonia" . 

Tow. Harmonia założone dnia 1-go stycznia 19c6 roku. 
Założycielami byli : Dr. Bol. Pasternacki, Stan. Dyament, 
T eofil Morawski, Ben. Krotkiewicz. Woj. Madaj . Otto 1\la
cikowski, Jakób Cyganek i Roman Beger. Obecny zarząd: 
D r. Boi. Pasternacki prezes, St. Dyament vice·prczes, O. 
~acikowski sekr. prot., J. Cyganek sekr. fin., W. Madaj 
kasyer. Członków 38. 

Towarzystwo " Halka" . 
Za łożone 22 lutego 1902 r. Założycielami byli: prof. 

Ig. Machnikowski, Bronisława Kowalska i Marya Ja roch. 
Obecny zarząd : Stefania Kościńska prezeska, Zofia Nowa
kowska vice-prezeska, Janina Machnikowska sekr. prut., 
Barbara Grabczyńska sekr. fin. , .\n na Sadowska kasyerka, 
Marya Mieczkawska bibliotekarka, Roman Ąrdzi~jewski dy 
rygent śpiewu. Członkiń 24. 

Towarzystwo Dąbroczynności Polek pod opieką 
Swiętej Trójcy. 

Założone dnia 19 grudnia I 902 przez następujące oby
watelki: l< . Past~rnackę. T. Welsand, A. Lachajewskę, K. 
Le~ińsk~. Rr. Koterskę, H. Rożańskę i A. Mroczkowskę. 

i 
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Celem towarzystwa jest n•es1eme pomocy nic<>zczęśliwym 
rodzinom, pozbawionym ratu nku . Obecny zarząd: R. Pa
steroacka prezeska, H. Hóżańska vice-prezeska, B. Koter
ska sekr. prot., J. 'vVesołowfka sekr. fin., K. L esi 11ska kasy
er ka. Czlonkiń 27. 

KWARTET CHOPINA. 
Załoicny 19 lipca 19::>3 r. Założycielami b) li: Stanisław 

Pasternacki, Wojciech OleJnitzak. Broni~ław l'ieganowski, 
1-<oman Smoczkit\vicz. ja11 Sobkow1ak i Teofil Dysarz. O
becnie należą do kw.trtetu: S. Pasternarki, Br. Pieganowski, 
T. Dysarz i \N. Olejniczak 

49ty Oddział Zw. Młodzieży Polskiej w Pół. Ameryce. 
Założony d11ia S-go grutlnia t 9 ).., r. Zaloiycielami by

li: P. H elrn,tnowski. F. Halicki. \NI. Jakubowski, A. Zamoj 
ski i :Y1 zx. z~ parski. Obecny zarząd: St. Grendziński pre
zes. L: Lipcz) ń..;ki vice-prezes, F. Halicki sekr.prot .. C.Gra 
bowski sekr. fin., l\l. z,,porski s karbnik. I<usJ.:owski komi
sarz Czło,,J.:ów _;X J>o..;ledze:lta odby-.vają się w r-~zy 

p•<!tek m1 s••r··· w ... ; li 11 ;1~1nn:•i•. 

Zarząd Tow. Młodzieży w r. 1906 . FoUIIcczlwwsld. 
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~ Zyciory.sy Miejscowego Oucho= ~ 
tliJ wieństwa i Poważ n i ej= i1;fo.. 

~ szych Obywateli. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~@~~~~~~~~ 

Wielebny ks . Paweł Gutowski. 
Ks. Paweł Gutowski, senior tutejszego duchowieństwa, urodził 

się dnia I I-go stycznia 1845 r. w B rzeznie pod Grunwaldem ( na Ma
zurach ) . Nauki począ_tkowe pobierał w domu od prywatnego profe
so ra. Dal s.z~ zaś studya w Kolegium Maryańskiem w Pelplinie. W r. 
1863 wraz z kolegami w liczbie 8o wstą-pi .l w szeregi powstaf1cze, a 
m ianowic ie pod dowódcę Loserez'a. Brał czynny udział w bitwach 
pa rtyzaflskich we wsi Żydach. Zdradzony przez ~yda, rosyjskiego śpie 
ga, został z kolegami broni w lesie w nocy przez trzy sotnie kozaków 
otoczony. O godzinie 3 z dnia 7 na 8 maja po zaciet~j walce był zmu 
szony z całe m oddziałem przejść granicę prusl<ą (opuszczając pole wal 
ki nie zapomniano zyda-zdrajcę powiesić) , ale tam znowu Prusacy ich 
ścigali. Póiuiej udał się uapowrót do Pelplina , gdzie thlubnie ukoń
tzyl fi l ozofię i teologię. Dnia 1 grudnia 1872 wyświęcony na kapłana 
wstąpił do zakonu Reformatów w Ł'!kacb. W trzy lata później Haka 
ta zniosła zakony, ks Gutowski.udal się wtenc-zas do Par)ża, gdzie 
p rzez 4 lata był kapelanem w klasztorze Sióstr Klarysek. 'v\' r. 1882 
przybył do Detroit, a po otrzymaniu sekularyzacyi, przyjęty przez ks. 
biskupa Bc:..rgcssa, został przeznaczony na proboszcza parafii św. Ka
zimierza, którą to parafię założyJ i kościół wybudował. 

Ks. Pa,, eł Gutowski należy do Przytuliska Vl'eteranów z roku 
1ts63·4· Jest to zatem dzielny żołnierz i obrońca s praw naro-
dowych i świętej naszej wiary. 

Przewie lebny k s. Jan Rzadkowolski 
urodzony w Zbrachlinie , pow iat N ieszawski, gub. V\'arszawska. Pier
wsze nauki pobierał w szkółce parafialnej . D o gimnazyum uczęsz
czał w Włocławku, gdzie po ukończeniu tegoż wstąpił do seminaryum 
duch:rwn< go w Płoc Iw. Na h płana wyświ~cony został w 1884 r. przez 
nestora l>isl;u IJÓW m•jdost. ks. b isk. Borowskiego. Obowiązki wika· 
r~go p~Jn1J przez lnt 4· W piątym roku swego duszpasterstwa został 
mianowany rektorem kościoła parafialnego w Szczutowie. Następnie u
dał s ict do rodLiny w Am~ryc~. gdzie od 17 lat pełni z chlubą, otoczo
ny powszechn) m :;zatunkiem tak swoich owieczek jak i każdego, któ
ry m1ał sposobność poznać tego zacnego kaplana- patryotę, - obo
wi'!zki proboszcza parafii św. Józefata w D etroit, Mich. 
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Wielebny ks. Feliks Kieruj. 

Ks. F. Kieruj urodził się dnia 20 listopada 1869 roku w Pozna
niu z rodziców Andrzeja i Katarzyny z domu Kieruj . W r. 1879 przy 
by! z rod.ticami do Ameryki. Naukę pobierał w La Sa!le, lll., gdzie 
t~t i wytsze odebrał wyksztakenie u Braci Chrześciańskich. Po po
święceniu Seminaryum Polskiego w Detroit przybył do tegot Semina
ryum na filozofict i teologię. Wyświęcony na kaplana 18 lipca 1897 r. 
objął posad ~L jako wikaryusz przy parafii św. \Vojcie<'ha. Po 8 mie
siącach otrzymał prezente na proboszcza parafii św. Franciszka z Asy 
2u na mi ejsce ks. R. Byzewskiego. Księdzu F. Kierujowi mo2e para 
fia zawdzięczyć, te zbudowali taką piękną świątyni~, jaką jest kościół 
św. Franciszka. 

Wielebny ks . Franciszek Ozella. 
Ks. Fr. Gzella, proboszcz parafii św. Stanisława, urodził si~ 31 

marca 1868 w miejs<.owości Osche (. pow. Marieowercl e Zach. Prusy) . 
Do Detroit przyhyl z rodzicami 9 lipca 186g r. Tutaj pobierał n&uki 
w sz kole parafii św. Wojciecha. Dalsze nauki t. j. gimnazyalne i fi
lozoficzne pobierał w szkol~ Serca J ezus w Detroit. Teologię ukończył 
w klasztorze księi.y Salczyanów w Mil" aukee, Wis. \1..:yświęcony na 
kapłana 2 lipca 1893 r. Zaś dnia 12 lipla n:-.znaczony został do Port 
Austin, Mich. Dnia 31 lipca t8g8roku otrzymaJ pt ezeR te na pit: rwsze 
go proboszcza do nowo powstałej parafii św. Stamslawa. l co l<alwiek 
widzimy dzisiaj przy tej parafii powstało za jego staraniem. 

Wielebny ks. Rafael Chrząszcz. 
Ks. R. Ch rząszcz, wil<aryusz parafii św . Kazimierza, urodtil się 

dnia 13 paździt!rnika 18~o roku w Głogówku (Górny 8ląsk). Pierwsze 
nauki pobieraJ w mit:jscu rodzinoem, wyższe zaś nauki t. j. filozofię i 
teologię uk ończył W t: W Joszecb w mieiscm\ ości M on tt-fiascone obok 
Rzymu. Tam też zosta ł na kapłana wyświęcony dr.ia 15 sierpnia roku 
I90ł· W tym satuym 1uku pr.tybyJ do D etroit i tu objąl posadę wika 
ryusza par. św. \VoJcieLha. Po 3 miesiącach zostal naznaczony na 
wikaryusza par. św. Kazimierza i tam do obecnej chwili pozostają. 

FRANCISZEK GORZELNIA W SKI. 
Profesor śpiewu i muzyki w Seminaryum Polskiem 

oraz organista w par. św. Franciszka. 

Urodzony w roku x869 w Pozoaniu, początkowe nauki pobierał 
tamże. Potem kształciJ się w Pelplinie, skąd poszedJ na konserwato
ryurn muzyczne do Berlina, Monachium,a ukończył studya muzyczne 
po otrzymapiu dyplomu w Ratysbonie( Bawarya) . Do Ameryki pr2ybył 
w r. 1892, a w roku 18g8 do Detroit i tu przez cały czas pobytu spra
wuje obowiązki profesora śpiewu i muzyki przy Seminaryum Polskiem 
jako te2 obowiązki organisty przy kościele św. Franciszka. 



Rodowód ob. Piotra Leszczyńskiego 

PIOTR J. LESZCZYŃSKI. 

(0\JCIEC oh. Pic.tra Leszczyt1skiego pochodził z Sa. noka w Gali 
V cyi. Jako młody i inteligentny człowiek wstąpił do Legio-

nu Polslo cgo, który utworzJł się z ochotników polskich 
w r. 1847·8 w mieście Szu nli na Węgrzech. Tu też walczył w la
tach 1848-9 w wojni~ Ludwika Kosehu ta z Au~tryli); za woloość 
węgierską. W wojnie tej brał czynny udzi<1ł w bitwach w Koszy
cach i Barcz_v, w Szikszo Csaba, pod Istvan ·w Biec:ke, w Iszaseg 
es Vatzon, Nagy Sarlo es Komarom, przy oblężen iu Budy(Budzy 
na )dalej pod Szegedynem,9 sierp. pod Temesvarem. Za waleczność 
w bitwąchdostał stopień podoficera. Po ostatn iej przegranej bit 
wiepod Vi lagosem węgrzyzaprzestali dalszej wojny,a Austryacy 
zabrali do więzienia do Ołomuńca i Komarna hr. And rassego, hr. 
Szeczenyego i Smołkę (polaka) skazując ich na powieszenie. Część 
żołnierzy Legionu Polskiego udała się do Sofii i Ad t yanopola (Tur 
cya), część zabrana w niewolę do Fłofkirche, a część opuściła 
kraj i wyemigrowała do Ameryki. Do tych ostatnich należał A. 
Leszczyński. Opuścił on kraj i wyjechał z żoną Anną do Ameryki. 

J 
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W Detroit postanowił osiedlić się na stałę to też zakupił farmę 
przy Woodmere i tam w pocie czoła uprawiał dzi ką zjemię. 

J ako prawrlziwy patryota nie poprze~tal na słowach , ale w 
czynie pokazał, że jest dobrym polakiem. Gdy bowiem w ielu in
nych zamerykanizowało się tutaj, on otoczony dokoła żywiołam i 
amerykańskimi nie tylko, że nie uległ ich wpływowi, a le nawet 
wyct:owa ł swe dzieci na dobrych polaków,któremi się chlubi cała 
tutejsza Polonia. Gdy więcej polaków przyhy ło do Wyandntte 
założył z nimi w r . 1870 bractwo św. Stanisława Kostki i brac
two Różańca św. 

Jako d obry ojciec starał się o wychowanie swoich synów, za
znajamiał ich z historyą polską. wpaja·) w nich miłość kraju oj
czystego,tn też chociaż synowiejege> tu się zrodzili, mówią dosko 
na Je po polsku i idą ś l a dami ojca swego. Jednym z sy11ów A.Lesz 

"OBJAŚNIENIE" Tubela powyi:sza przt>dstawia kartę słui:IJy w LeglOtUlOb 
Pols klcb, w którt'j uwhloczncm jest data wst(lpienia w szt>rcgl, stoplt>t\ stu~ł.ly, 
tlaty bitew i odznaczeuia slf w tokowych l uwolnien ie ze służby wojs kowej . 

. 1'ał.JQ I& więc tnka jest dokumentem i tak(~- też sp. Antoni J,eszt•zyiu;kl jttko by
ły Zołniet·z Poiskl pozosta1\'it swym synom. 

czyńskiego jest Piotr Leszczyński. Urodził się on dnia 29 czerw
ca 1866 r . w Detroit. Nauki pobierał w szkole parafialnej św. 
Wojciecha, a następnie w szkole publicznej. Po ukończeniu szkół 
zaprzągł się do pracy po w ielkich składach ubral'i w mieście,a na 
bywszy potrzebnej praktyki,otworzył w r.1893 skład nbral'l przy 
nar. Russell i Canfield ulicy. Początkowo mniejszy skła d, jednak 
przy energ icznej, a sumiennej pracy rozwijał sie tak szybko, że 
dz1śjest t o największy skład ubratl. na Polsce. P iotr Leszczyński 
z natury cichy i nie szukający oklasków, cały swój czas poświęca 
pracy i można śmiało powiedzieć, że swoją własną pracą wybił 
się ponad innych i zajął pierwsze miejsce pośród t utejszej Polonii. 
Jako prawy Polak starał się by ducha narodowego rozbudzić, za 



kładał różne towarzystwa, jak np. tow. Harmonia, g r . związko
wą nr. 28. Jest on także założycielem gminy Związ. w Detroit. 

Obeznany z tutejsz.vrni stosunkami wykołatał u władz miejs
kich w r .1891, że sprowadzono polskie książki i pisma do biblio
teki miejskiej. W ostatnięh czasuch zaś, gdy d la rozbudzenia du
cha narodoll'ego w tutt'jszcj Polonii powzięto myśl wybudo·wa
nia Domu Polskiego. ob. Leszcz~ ński stał sięjednym z gorliwych 
popleczn ik ów ltj idei, braJ czynny udział w obradach, a nawet zo 
stał obrany prezesem dyrektoró'"' budowy Domu Polskiego. 

Ob. P Lesz ~zyński założył fabrykę mosiężnych wyrobów "U
nited States Ll;bricator Co. przy ul. Rivard i H ancock, w której 
bratje~o Ed wnrd jest sekretarzem. Oprócz wyżej wymienionego 
ma on jeszczt: trzech braci,z tych Józ. i Jan posiadają skła(ł ubraii 
w Harhar Beach, n Aleksander umarł w r. 1904. 

Na tem kol'iczę rodowód najwięcej znanego i szanowane
go przemysłowcu pol:-kiego w Detroit. 

MARCIN J. SCHEMAŃSKY. 
f&\ BYWA TEL Marcin Scbemansl<y urodził się dnia 1 O pa idzier
U nika 18 72 r .w miejscowości Kuksack,New York. Wr.l874 

prz.rbył z rodzicamt do Detroit, gdzie też nauki pobierał . 

W roku 1901 otworzył zakład pogrzebowy prz·: p:~ rafii Najsł. 
Serca Panoy Maryi W r. 190-t. pojął za żonę Annę McMahon. 

Ob. M. Scbemausky chociaż nie tak dawno otworz~· ł tutaj 
swój interes, to już cit'szy :.-ię szerszcm poparciem ze= strony tutej
szych obywateli. 

l 



Władysław Chiliński. 
•f<• 

~i~ 

~l I~ODZIŁ ~ię w roku r86t w grodzie )łowem Mieście nad rzeką 
U Drwęcą w powiecie Luba wskim, Zachodnich Prusach. Mając 

lat 13 obrał sobie zawód krawiecki i w tym wieku rozpoczął n~ 
ukę krawiectwa, a którą ukończył chlubnie. \V rol,u r883 byl wzięty 
w słutbę armii pruskiej, w której przebył d\\·a Jata w mieście KrMew
cu. W r. tH86 opuścił kraj rodzinny i przybył do Ameryki, osiedlając 
się na sta.le w mieście Detroit. gdzie jako facho11 iec ;>racował przez 6 
łat w zawodzi~: loawieckim po rói.nych więbzycb za kładach, zdobywa 
jąc uznanie u swoich zwierzchników przez uczci11 1 i umiejętną pracę. 

W r. r8go otwiera na swoją rękę zakład krawiecki i skład męski.:h u
brań, który w 1894 roku powiększa, wJączając do tegoż sl\ład towarów 
bławatnych i wszelkich przyborów męskich i damskich. Od tego cza 
su rok roczni e SI\'Ój sldad rozszerzaJ- i powiększał wzorując się na slda 
dach p}owadzonych na wielk ą. skalę, a przez grzeczne obchodzenie się 
z odbiorcami zyskiwal ich i zdobywa coraz większy zastęp. Bo nietyl
ko zdobywa on sobie licznych odbiorców przez grzeczną obsługę, ale 
co watniejsza nasz rodak i pioner polskiego przemysiu w Detroit, p. 
WJadyslaw Chilil1ski utrzymuje towary najlepsZEj jakości i sprzedaje 
po mottiwie najniższych cenach. Słowtm jest to najdogodniejszy skład 
na Polonii ubrań męskich, ubrań dziecinnych, ubrall damskich, ślub· 
nych sukien, towarów łokciowych oraz wszdkieJ konfekćyi męskiej 
damskiej, a mieści się pod nr. 797 St. Aubin Ave. rógSuperior ul. 



JAN K. KOZŁOWSKI. 

JCIEC ob. Jana Koz
łowskiego był jednym 
z tych bojowników za 
świętą sprawę narodo 

wą, którzy gdy tego było po 
t1zeba kładli całe majątki 
na ołtarzuojczy:zny. Pocho
dziJ on z Królestwa Polskie 
go. J ako prawy obywatt-1 
nie mógł być obojętnym dla 
sprawy narodowej, nale~ał 
do ki lku townrzystw poli
tycznych A gdy spostrzegł, 
że rząd rosyjski ma go Z?.. 

podejrzanego i że lada cb"'i 
la mogliby go wywieść na 
Sybir, wyjethal do l'n;s 
Wschodnich Tam pojął za 
Zonę Katarzyn't z dum u ::>lę
barskich. Duchowal się sy 
nów Jana i Kon sta ntego. 

\\ r. r~it> · p r.r.o·d '"}'bU• h..:m l'owstania ~tyczniowegn przc:-niosla 
!>i<; rnd~:nra 1\u..:ł o \\ ~l.rch u;..po\\IÓ! de• 1\ról. Polski(go, gcłrr.: 11ah)ła 
na "l''"o,;ć llHIJ )b .. k zi.,.nrski "\\ ola·•. Józef 1\ozlowsl;i w ,zas-ie tak 
\\aźuym dla Połs!o ntt::l11'lgl po::ostać bcz•·zynnym. 

\\' r. r~63 J ó.r.d hozło\\·sl, r z oh h.wiatl;o,q;him Ut\\ ort.) li od
dział. a walcząc z ''rogiem pozost:l\,·iłi majątki na rod t.iny i Op:urz
no~ć f3o!-.l'~· l>o po,,stanin rz:!d ro-.yjski nałożył na nil·go \\)'Sol;:! kon 
tryl•ur~ ę. n:r ktÓr-! rz~::(m<•jątl;u n mi;rn<• uLHócić. F u l; i l ku :•r< !'7. to
"'''nach prz) kr~ch k;rt;" h \\I'{zicmllych pc.zwolonomup<'rO!:>t<H"" kr<~ju. 

~yn ,ló1.da L\ ot..lows loeg-o , Jan ul.t•ńCZ)'\\S~Y sz koły wst,!P•! do 
s1.ko ly agn•noinH·~ nt!'j Po ukoilczt-uiu tt'ji.e objął w admini!:>t:·ac~ ę ma 
jąt<!k <:iem!>ki pod Wars:.::awą . 

Jan. czlo" ie k miody, tądny wiedzy wyjechał do A mery!; i w 18~7 
rol<:1, 11dahc się do Chicago. Przez rok praco wal w s ldadach b lawn t
nyc h, po ruku zaś otworzył pitrwszy polski s kl ep b ławatny w Ch ica· 
go. Po kilku latach otworzył skJad [,.1-a,,·atny w 1\1 ilwaul<ee, g<hie go 
r. powocizeni e m pro'' adz iJ, 

\V rolcu 1~92 ożtn il sie z Cecyli1 z domu L e nda. 
W rok11 1906 przybył do Detroit,a zbudo"a,,szy piękny muro

wany dom pod nr. 386 Canfield ul. zaJożył w nim najwi~tksr.y na Pol
sce skltp bławatny. Znany i szacowany ob. J. Kozłowski nal ei.y do 
najszczod rzejszych oby"atdi na sprawę narodO\\ą. 'v\"szędr.ie gdzie si~ 
okaże potrzeba daje pokażny datEk. W życiu turejszej Polooii gra wy 
bitną rolę . \V ogóle zajmuje się z calem przejęciem wszelkieroi spra
wami spolecznemi. Jest więc nadzieja, że i dzieci jego: Rozalia, Wan 
da, 1\Iatylda i Edward pójdą śladami ojca. 



Ryrlna powyższa prz~>d"tawln dom oh. J. Kor.l""'""l.i• ;: ... w 1-tt"•r•·" ' ru i1•t'cl llie rHj
wl~kszy skład bławntny pod nr. 3 6 Can!ield ul. uatHzt•ciw kv,;cJUiu N.S.M.l.>. 

Rycina l'"" yz.oza pr:t.• ti>-Lawi1l duru oh. KozlowskiL·~o J'••·l '"" ;, i J.;,j"J ~llldu·JI ul. 
ornz cały pt•r::mnal, który '•ył 7.atrudr:tiouy w jt•go wh'lkint !->ldadzlt• hl:rwulnym 
w Mlhnwkct.J, Whs. Był to naówczas nnjwięk.;zy pol.::;klad IJlaw. w ::itan. Zjed. 
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JAN PACZKOWSKI. 

('@\ B Y \V A TE L Ja n Paczkowski 
U jestjednym z tych, którq 

nit:: cofali się phecł trudno 
ściami i szli na przebój ufnjąc w 
swe siły i zdolności. Ola tego tez 
dzi~iaj zdobył :-~)bie niezależne s la 
nowisi<O i interes, który jaknajle 
p iej się rozwijn. 

Ob. J. Paczkowski urodził się 
l 7 kwietn ia 1 813 -t r. w Toruniu 
( Pru!'y ). Do Anteryki przybył z 
zo ną Maryą z domu Uay~"r w ro 
ku 1892. Począlkowo pracował 
w w ielkich znl<ładach rzeźnickich 
a w r oku 1903 otworzvł interes 
n a własną rękę przy u licy St. An
toioe pud nr. 727, który z wid

k iero powodzeniem prowadzi. PM!stwo J.>aczkowscy dochowali 
się także kilkor~a dzieci,amianowicie: Bolesława. J ózefu, Cecylii, 
Alojzego i Jana. 

KAZIMIERZ MIOSKOWSKI 
~ l RODZONY dnia 6 marca 1863 r .w miej!=cowości Znjączkowo 
U ( pow. Luhawski, Prusy). W roku 1~91 przybył do De-

t roit. Tutaj jako znający profesyę szewsk ą prc~cował w 
znanej firmie Brushaber. W r. 1900 ot"''orzył pra'-·ownię przy ul. 
Chene i T heodorc, a w roku 1902 załnżył wielki s klep z obuwiem 
w własnym domu pod nr: 390 Canfitld ul. Ożeniony z l\ rnryą 
Wydiga•1ską dochow11ł się dzieci: Edmunda. któr.r zaczadził się 
gazem i um9rł 30 s ierpnia r.1906, Zy,gmuntn. l"l or<:ncy i i \Vnndy. 

Ob. Mioskoswski nalcż.v do gr. 163 Rzcmieśl nikó"· Pol. i do 
tow. P. H. K . pod opieką św. Trójcy w pnr. N~•js. ~er<.' :l M. P. 

I1ichał Juszl<:owski 
p,,l;;ki fal.H·)IntuL tał.mki clo zni.ywan l11 , zwu
nej "Jan III Sohirl'll!i··. WFault• wtjlt>pSZ(I 

i uo.jzdr(l ll't'Z(\ l.abukę w 2 g-nt.•anlw<-11. 13n•·dzo 
dob•·a na chore C•lll)'. l 'rzy kup,m·uniu p1·o

~zę uważac 111\. znaJ( ovhruauay: .)au Hl i:iol·io 
ski. k ló•·y si~· znnjdujt> no lwi.dt•m tmc-zynlu. 
X a ż:~dauip wyt<ylan1 tennik l puihlii <lna·mo. 
łiurtownym odhl •n:o111 mbtępuję nLbat.. 

394 Canfield Ave . E. 

Dt:TRO·IT, MICH, 

J 

-f 
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ZOFRA tz Tuchockich) PASTERNACKA. 
ASZA :jPJE\\' A CZKA 

Ur. w miejscowosti Klocko. w Ks. Poznallskim. [Prusy] do 
Dettoit prr.ybyJa z rodzicami. Obdarzona tal entem głosu pobierała 

też ł ~::kcye u jednego z najzdolniejszych profesorów i mistrzów muzy
ki i spiew" \lfauricio de Vries. Znanego po ca.tem świecie jako Jedne-

'-' / • • • l . l ' w L • k • b go z TH•J'--· ~ ~J szyc 1 spH~wa ww. ystępowa. Ja o p1erwszy aryton 
w Metropolitan Operze, a przed 3 ma łaty syt chwały, ustąpił ze sce
ny i osiadł w Detroit. Profesor de Vr]es występowal przez długi czas 
razem z Marceliną Szembek Kochańską oraz br&ćmi Reszkie Mierz
wińskim. P. Zofia Pasternacka te'l. pochlebną oceną prz~z profesora 
de Vries uznana jako zdolna pod "·zględ em głosu oraz sposobu spie· 
wania, na równi z najzoakomitszemi gwiazdami operowemi. ma tei tu 
tejsza polonia prawdziwą przyjemność i honór "idzieć rodaczkę z 
takim talentem którem, pctr;,{, rozweselić swem przesl icznem slowi
czero głosem, cb~,tni e slu.ly i wyslfipuje dla dobrej spra\~y by otywić 
i uprzyjemnić wieczorek, ua cele humanitarne lub narodowe. -



JÓZEF PRZYBYŁOWSKI 

Wetetan z Powstania 1863·4 r. 
/\\Al~ Y A N L -\NGIEWICZ 

Do'' ódca Powstania ::!:, 1H63- 4 . 

• 

• 
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1i) OMil~DZY wielu zna 
.[9 nymi obywatelami 

na Polsce. każdy spo 
tyka się często z nazwis
kiem Jana Karpi1'lskiego. 
Nietylko dla tego. że na
l eży du pierwszorzędnych 

handlowców na Polsce, a
le i z pow0du niezwyklej 
jego popularności. 

Ob. J. Karpir1ski uro 
d zil się 8 września 1872 r. 
w miejscowości Kowaliki 
pow. Strasburg (Prusy Za 
chodnie)z rodziców Piotra 
i Anny Karpińskich. 

W Kowalikach ukoń-
JAN -KARPIŃSKI czył szkółkę miejscową, a 

po śmierci ojca wyjechał 
z matką jako 1 +-to letni chłopczyk do Detroit. 

Jak każdy tak i ob. Karpińskizaczynać musial od ma 
lego. Jako miody chłopiec mając zamiłowanie do pracy, 
przyj(ity został do fabryki pieców. Pracą swą i oszczędno
ścią dokona l tego, że nie tylko potrafił wyżywić siebie i mat 
kę, a le je~z~· ze zaoszczędził sporo grosza. D nia 23 stycz
nia 1893 r. ożenił się z A połonią z domu Kołaczko. W r. 
1899 zakłada pierwszorzędną grosern ie i salon w domu pod 
nr. 9 52 Forest ul , a z czasem zakupuje ten dom na własność 
Pracą uczciwą i rzetelną dorabia się znacznego maj~tku i za 
kupuje drugi dom narożnikowy przy ul. F orest i R iopelle nr. 
95 1, za ld 1d 1jąc w nim sklep bławatny na wyźszą skalę. 

. Prawą ręką ob. Karpińskiego jest jt:go żona Apolonia. 
Pracuje ona na równi z mężem w interesie i pomnaża swą 
skrzętną xapobiegliwością mająte k, który dzisiaj jest po·A•aż 
ny. W życiu Pol9fii Detroickiej ob. Karpit1ski zawsze brał 
udzial i zawsze się ram znajduje gdzie tego wymaga obowią
zek spoleczny i narodowy, Jest on członkiem łic1mych to
warzy~tw i bractw, to też im ię Karpińskiego jest znane i wy 
soce cemnne. 



~ l RODZONY dn ia 4-go 
U sit>rpni :l 1 87~ rolw w 

,tą n k.tc h l< uchar-
~ki ch . pow !~orczyce. w Ga 
ltcyi Pocz<itlwwą naukę po
bier<lł w szkole miejscowej , 
późn iej atoli udał się na 

Fo~. Mleczkowskt. praktykę do Truskawca, do 
sławnego butlewniczego pana J. Buchmana. 

Młody Stanisław Chronow5ki kierowal się zC:I wsze my 
ś lą, że tylko dobry majster może dobrej nauki udzielić. 

Przebywszy kilka lat u pana B uchmana wyjechał do 
Węgier do miasta Pechky (Siedmiogród). Stamtąd prze
niósł się do Nagyvaradu. gdzie pracował przy budowie wiel
kiego mostu przez rzekę Tisza (Cistl) koło ~ tacy i kolejowej 
Ma rma ros S ziget. Powołany do wojska. slużyl przy kawa
Jeryi przez przeciąg trzech lat w miejscowości Pisek (Cze
chy). Po ukor1czeniu służby wojskowej. wyjechal w roku 
1899 do Ameryki. P rzybył d o De troit i zaraz rozpoczął 

pracę . 

W r. 1900 ożenił si ę z ,\nną z domu R ybir'lskich. Ma
jąc doskona l ~ znajomości swego fach u , nabyte bądź to w 

Euro pie bądź to w Ameryce, rozpoczął ob C hro:JOwski in te 
res na własną rękę, jako kontraktor i budowniczy. 

Ob. Chronowski należy do licznych towa rzystw. mię

dzy innemi do Grupy 3c6 Zw. Narodowego Polsk iego Je"-t 
on także jednym z dyrektorów bndowy ··Domu Pol::-kiego" 
vV ogóle jest to obywatel bardzo ruchliwy i z ch<icią służy 

sprawie narodowej jako szczery polał<. 

J 

i 



Z fotogralit SowtoekJego. 

JÓZEF CHRONOWSKI. 

']G) ZOREM godnym naśladowania, przyJ-.ładem dla setek innych, 
V.V którzy mają dobre chęci, ale brak im wytrwa'ości jest J ó..:ef 

Cbronowski. 
Urodził s ię oo dnia 13 marca 188o r. w utit::jscowości ł:.~!czk i Ku 

charskie, powiat i starostwo Ropczycew Galicyi . Do Ameryki przy
był dnia 1 maja 190 1 r. Początkowo pracowal w fabrykach, a gdy 
przyszedł do większej gotówki,ożenil się z Antoniną z domu Statkiewi
wicz ( z Królestwa P ol. guberoii ł"~omt.yńskiej ) . Zara:r. też nabyJ cłom 
podor. 1022 St. Aubin. B udynek jednakowoż w krótce zniós ł , a w 
jego mi ejsc~ wybudował dom murowany. W uowym tym budyn ku 
otworzył pierwszorzędny salon, w którym ma na s itJadzic wie iiG! i l ość 
w(ldek i win tut~jszych jak również importowanych z Europy. Zapro 
wadził u s iebie pierwszy polski zakład bute lkowania piwa, w którym 
zatrudnia polskich robotników. J. Chronowski jest doskonaJym znaw
cą; swego zawodu i to pomogło mu do wybicia się na pierwszorzędnego 
przemysłowca, hurtownegc i detalicznego sprzedawcy wódek i win . 
Jest oo dzisiaj jednym z bardzo znanych obywate li, a każdy go szanu
je za jego rzetelność, szczerość i sumiennośc' w intereRie. 

Obywatel J. Cbronowski należy do kilku bract kościclnych,do 
Zwią;zku Młodzieży P olskit:j, bierze więc czynny udział w życiu s po
łecznym tutejszej Połonii . 



Stan i~J .. ,. t<vży4:ki 

~ EDNYM z najwybitniej
@J szych p0lskich przemy-

słowców jest obywatel 
Stanisław Rożycki. Urodzo
ny dnia 8 maja 1881 r. w miej 
scowośc i Popowiczkach pow. 
\,Yłocław~ki gub. Warszawska. 
Po ukor1czeniu szkoty miejsce 
wej ud;l} się na kursa budowni 
ctwa i przez kilka lat pracował 
jako cieśla chcąc tym sposo
bem gruntownie poznać naj
mniejsze szczegóły budownic
t wa mnit jszych i większych do 
mów i fabryk. Do Ameryki 
przybył 8 maja 19 11 r . Tutaj 
rozpoczął swą pracę jako cieśla 

Będąc jednakowoż wy
kształconym w s wym zawodzie 

tak teoretycznie. jak i praktycznie rozpoczął budownictwo 
na własną rękę. A że budowniczy zdolny. potrafił sobie w 
szeregu lat wyrobić wielkie wzięcie i uznanie wśród obywa
telstwa nie tvlko polskiej narodowości . ale i amerykańskiej. 
Jako przedsiębiorca ceniony jest za znajomość r.awodową i 
sumienność w prowadzeniu intt-resu Praca i p raktyka kil
koletnia wyrobi ły w nim takiego ducha przedsiębiorczości. 
że dziś zaliczyć można ob Rożyckiego jako jfdnego z naj
zdolniejszych budowniczych w Detroit. To też najwi~ksza 
kompania budownicz;:t w Detroit Homer, vVarren & Co. we 
szła w układy z ob Rożyckim. a widząc jego zdoln ości po
wierzyła mu kilka set domów do budowania. a nadto sam w 
sw?im zakresie setki domów zbudował najnowszej konstruk 
cyt. 

Ożeniony 30 października 1906 z Anną z domu Gu::i 
cką pracuje z całem oddaniem się swej wiedzy praktyczne-.. 
go budownit twa. Zatrudnia tylko polskich robotników. 

Z organizacyi polskich , których zawsze był gorliwym 
pracownikiem jest członkiem Tow. Sokoł Polski nr. 3 r, jest. 
też wybrany jako d elegat gminy. . 

W .;yciu osady detroickiej bierze bardzo czyn ny u~ . 
dzia ł. Niema prawie obchodu lub jakiejkolwiek uroczysto
ści narodowej. by ob. Rożycki nie brał czynnego udziab.~ . 
To też im ię ob. RoiSyckiego, jego praca i znajomość budow 
nictwa rokują mu przyszłość co dla niego jako P olaka, a 
tern samem i P olonii w Detroit chyba będzie chlubą. 

l 
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TOMASZ ŻOŁTOWSKI 

~ l RODZONY w Begoniowie w powiecie Oboiyńskim 
U ( Prusy). Do Ameryki przybył dnia 10 maja 1872 

roku, należy więc do pierwszych polskich osadni
ków miasta Detroit. Początkowo pracował w fabrykach 
jako stelmach, będąc zdania że praca jakakolwiek nie plami 
nikogo, owszem człowiek uczciwej pracy jest wysoko <.enio
ny tak u swoich, jak~ u obconarodowców. Zarobiwszy wię 
cej pieniędzy założył grosernię, a gdy dorobił się odpowied 
niego majątku zbudował wtasny browar, w którym zatrudnia 
Polaków. 

Ob. T. Żołtowski należy do wszystkich poważnych 
polskich towarzystw. I mir:;: ob. T. Żołtowsdiego znaleźć 
można wszędzie gdzie zakładam) polskie kościoły w Detroit. 
Zajmował on si ę zakupnem lot pod budynki kościołów i 
szkół, a datkami o ile mógł chojoie obdarzał. 

D0syć przeczytać tutejszą gazetę aby spostrzedz imię 
T. Żołtowskiego już to jako ofiarodawcy na dzieci vVrzesJń
skie. na uciśnionych pod zaborem rosyjskim, na fundusz ar
cybisk. Stablewskiego, już to jako vice- prezesa budowy 
• •Domu Polskiego". 
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LEOPOLD KOŚCIŃSKI 

l\ T lEMAL kaldy z Polaków, którzy zdobyli jakić s tanowisko, mu
@ ~ sia l wiele nad so bą pracować, wiele przejść chwil przykrych 

i wiele doznać zawodów zanim wreszcie zdobywszy dyplom 
mógl s pokojnieJ nieco spoglądnąć w przyszłość . Nie latwiej z po
czątku szlo także i adwokatowi Koś::;ińskiemu, nim byt sobie zapewnił. 

Urodzony dnia 1 kwie tnia 1878 r. w miejscowo~ci Bobrowy 
(Zabór Pruskt \ przybył jako 12-to letni cbloptzyk z rodzicami do De 
troit. Do szkoły uczęszczał najpienv w B obrowie, później gdy przy
był do Ameryki uczęszczał do szkoły publicznej. Następnie wziął jed 
noroczny kurs handlowy w szkole św. Józefa. Na dalsze nauki zapisał 
sil( do Sl!mintli\'Ull1 l olski<=go, gdzie ukończył kurs gimnazyalny i filo 
zonę. \V r. 1)-;99 wstąpił na prawo do kolegium "Detroit College of 
Law", s kąd po trz~c h latach pilnej nauki otrzymał dyplom prawnika. 
Odtąd pracujv L . Kości lls ki samodzielnie po wszys tkich sądach, prze
JJrowa dza wszelkie sprawy i procesa z jaknajlepszym potytki~m dla 
swych klient6w . Aby zdobyć większą. praktykę pracowaJ wspólnie z 
adwoka tami Brenna n, D onnelly i Van De Mark. 

W r . 1 90-ł " yjecha l do Europy dla zbadania stosunków tamtej
szych " e wszystkich t rzech zaborach. Będąc w Europie badał kodeks 
napoit-otiski i pra\\ o magdeburskie, udawał się na rozprawy cywilne i 
karne, wogól~ przestudyowal tam caly proced er spraw sądowych. Po
wróciws?.y z Europy zająJ s ię na nowo adwokaturą. Adwokat L. Koś
tiitski należy pr&wte do wszystkich po!skicb towarzys tw, do Zw.N.P. 
w szczególności zaś stara s ię o podniesienie "Sokoła" tutejszego, to 
t et został obrany prez~sem tego tow., który to urząd z poiytkiem dla 
towarzyslwa piastuje. Biuro adwokackie ob. L. Kościfiskiego mieści 
si~ w domu p. N owakowskiego, róg Russell i Canfield ulic. 

. . 
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Antoni T reppa f 
Rafael Treppa 

Rodzina Treppów 
'f\ O WIELCE szanowanych rodzin polskich, należy znana rodzina 
łłJ Treppów. Rodziceich matl'i przybyli do Ameryki w r. 1851 

z Grudziąza . Poc7.ątkowo osiedlili s i ę w Kanadzie , a w ro
ku 1859 przenieśli się do Detroit i tu si~ na stale osiedlili, Córką pań 
stwa Kutne była Ma1gorzata. Jako 16-sto lttnia panna, mając odpo
wiednie wyksztaJcenie, zajęła się nauczaniem dzieci pol~kich rodziców. 
którzy wówczas przebywali w Detroit. Dla doro~lejszych miewaJ-a od 
czyty historyczne w katclą niedzielcc. Była więc pierwszą polską nau
czycielką w Detroit. 

Mając Jat 20 poślubiła Marcina Treppct, króry naówczas był supe
rintendentem w fabryc~ wagonów Fullman. t-.JałJ.eltstwo to dochowa 
Jo się óśmiorga dzieci. Ws7.ystkie prawie posiadają dobre wyksztake 
nie, a nadzwyczaj troskliwa opieka rod ziców przyczyniła się do ich bar 
dzo dobrego wychowania. Ojciec rodziny ob. Marcin Treppa opuścił 
swą rodzinę dnia 2 marca t8g6 r . przenosząc si<c na drugi świat. Po
zostawiane dzit-ci posiadaj:)- juz dz1ś barclzo wielki~:: stanowiska. An to 
ni Trep pa jest inspektorem szkół publicznych i współ-właścicielem skle 
pu korzennego i sk ładu wódek i win. Rafael ukończywszy wyższą 
szkolę handlową prowadzi do współki z bratem Antonim interes. Ba
zyli jest urzędnikiem w Central Savings banku, a takie posiada skład 
bławatnych i Jokciowych towarów. Rozaliajest za p. Ignacym Jabłoń 
skim, Małgorzata zaś za p. Antonim Krump, Helena uczęszcza na kur 
sa szkoły handlowej, a Agnieszka i Alojzy uczę&zczają także do szkół, 
pozostając przy matce. Rafael należy do założycieli Polsko Amery
kańskiego klubu w Detroit. J ak widzimy rodzina Treppów jest bardzo 
post~pową, nic też dziwnego, ~e zjedna.ła sobie wielki szacunek. 
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1\0 NAJWPŁYWOWSZYCH pod każdym wzgl ędem 
ł2.J polaków w Detroi t. Mich. należy dr. Stanisław La-

chajewski. Jest on jednym z tych nie wielu, którzy 
swej silnej woli , energii i wytrwałości zawdzięczają swe !;ta
nowisko. W prawdzil! nie za przeczone zdoln ośc i dopomo
gly dr. Lachajew~ki,..mu. jednak• woż bt z pr~cy mozolt1t:j, 
niezwyklej i niemal wyczerpanej niebyłby osięgnął tego z 
czego d umnym jest nietylko sam, ale i cała osada tutejsza. 
mabowiem nietylko zdolnego lekarza ale i dzielnego szt--r
mJerza w wielu polskich towarzy~twach. 

Doklor Stan is ław Lad1ajewski urodził ~ię dnia 6 lis

tQpada t8 7 t roku w Kostrzymiu (Wielkie Ksi ę~two Pozna ń

skie) Jako dźiesięcio l e tni chłopczyk przyl>)ł z rudztcam i, 

t . j z Wawrzy r~cem i Antonią Lachajewską do Bay City, 

M ich . W mieście te m po l>ierał n<tukę w szkol t par~dia!nej. 

W r. r886 zapisal się do S eminaq u m Pobkiego w Detroit, 

gdzie ukot1czy l kurs kla-syczny i filozofię Po uko r'11 zeniu 

filozofii uda l si~ na uniwersyttt do Detroit M edical College, 

a ukończywszy studya medyczne otrzymał chwalebny sto

pień doktora. 

Zdobycie stonowiska lekarza w kaidem spo łeczr ńst

wie pozwala na zajęcie wybitnej pozycyi. GL>r acając stę w 

lwiach różn Jrud.Jyth, wśród Amerykanów corn więcej zj(d 

nywa sobie dr. L arhajewski wzięcie. T o też wy brany na 

lekarza miejskiego, zaszczytnie piastował tą godność i gdzie 

s ię dało oddawał s we zdolności i wiedzę rodakom żądnym 

pomocy. 

W roku 1895 ożenił się dr. Lachajewski z Anną Żoł

towską, z którą dochvwał się kilkorgu dzieci. W r. 1900 

założył aptekę pod nr, 866 przy St. Aubin ulicy, gd zie z 

wielką staranności ą lekarstwa bywają sporządzane. 

W ostatnich czasach zakupił lotę pod nr. 932 St. 

Aubin ulicy, gdzie wystawił wspaniałą aptekę. Jest to 

jedna z najgustowniej urządzonych aptek w mieście. 

l' 
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Francis zek B. Melin 
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((!Ą 8. F RANCISZ EK B. ME LI N urodzi ł się dnia ~DO 
U •·go kwit t nia ,g . 6 r . w Zabartowie, w Wiei- ~{fo 

kiem Ks:ę-twie l'ozn<tńskiem. Nauki począt- t\/\~ 
kowc p•)b1era t w ZaiJa rtowie. a po ukończeniu szkoły ~XI[J~ 
e lementarnej przy b) ł do Amer,y ki w r. 1869 Po kil- ~U 

kult:tnim pobyciu tutaj z~łużył fabrykę cygar pod naz- ~DO 
wą \1 e ltn & Oe1bel Co \V r. 1887 ot wor:tył skle p ko- ~DO 
r zt nny. l<t óry prowadził następnie przez kilka lat. t\.J\I[J' 

\V r . 1893 założył skład ubrań, który to in teres ~u 
prowadzi du obecnej chwi li wspólnie ze sk~adem mebli ~DO 
pod firmą Melin i Gutowski. ~DO 

Skład ten jest największym pob kim składem t\/II[J' 
mebli w Detroit i mieści się pod nr. 4'l7·429 Canfiełd ~u 

~Do ulicy. ~Do 
·~-a 1S!l1 ~~"" . ."..:a· "":a :a:a:al%r""' ·G' ·<:'?. Q ·G'·""' ·G'·~ ·;g!~ • P~· P • P · P• P~~ ~8 (i?:€2: 881;;?:~..,.". 
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ł'ot. SO\\ hl!! ki 

WIELKI POLSKI SKŁAD UBRAŃ l MEBLI 

MELIN l GUTOWSKI. 427 i 429 canfietd ulica. 



ŚP. IGNACY WOLFF. 

IGNACY WOLFF urodził się w roku 18_:;2, w powiecie 
Gdańskim, obwo.dzie Kartuzy. P0 ukończeniu szkół 
przygotowawczych kształcił się na inżyniera budowy 

młynów. Jako inżynier pracował w Hamburgu i w Smyrnie 
(Turcya). vV r. t 888 z żoną Barbarą z Gajewskich założył 
pierwszą polską fabrykę wyrobów tabaki w Stanie Michigan 
Tabaka jego w krótce stała się słynną w całym Stanie. 

Po śmierci pierwszej małżon ki ożenił się z Katarzy
ną z domn Kunkel. A gdy ta również przeniosła się na 
drugi świat, umarła bowiem dnia 14 sierpnia 19c6 r. Stro
skany mąż widząc osierocone dzieci: Annę, Katarzynę, 

Franciszkę. Bernarda, Ignacego i Agnieszkę i nie mogąc 
dać sobie rady samemu ożenił się po raz t rzeci pojmując 

i 

l 
~ 
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za żonę Maryannę z Grzynkiewicz- Ale 7.aledwo uporząd

kował sprawy domowe, zasłabł. a widząc swój bliski ko niec 
rozporządził majątkiem . Dla żony przeznacz) ł sco dc.•larów 
gotówką <1 lbo jedną trzecią częś ć majątku . Za <>p:e lw nów 
dla dzieci przeznaczył ks. Fr. \l U(·ll<"r.l i Antoni' gn SJ),, rę. 
F abryka poz•lstah pod o pi ~ J,ą Lraci lgnan gu \\'olffa. amia 
nowicie Jakóba i Franciszka Wolff=1. Oni t • ż n l;J j:! mieć 
piec.zct nad dziećmi aż do ich pełnoletn <'Ś• i. :1 za1az· 111 < zu
wać nad majątkiem. 

W razie niepowodzenia w in teresie mają interes 
sprzedać, a pieniądze otrzymane złożyć do kasy s ierocej u
wiadomiwszy o tern o piekunów. Fabryka jednakowoż do
brze się rozwija. wyrabia najlepszą tabakę w Detroit, oraz 
posiada wielki skład cygar , tytoniu i papierosów, kt óre s prze 
daje po cenie hurto wneJ lub detalicznej. 

Fabryka tabaki i rezydencya lg. Wolffa mieszcząca się 
pod n r. 392~400 Grandy Avenue. 
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Ignacy Pasieczny 

~ ED:-.JYM z obywatdi zaży 
@). w;~jących dobrej s ławy 

wśród swoit.h rodaków 
jest niezaprzeczenieoh I g nacy 
Pasieczny Dzisiaj nale ży on · 
do najpoważniejszych p rzemy 
słowców na· ·Polsce". Mir ten, 
j<:tkim się cieszy wyrobił sobie 
uprzejm<:m obcowaniem z 
ludźmi. z któ remi ma w:eJe 
łącznoś r i. 

Ob Ign:1cy Pasieczny 
urod1.ił się w r 1 86) w T yszów 
c~ch (pow. Tom:-~ szow . gu b 
Lubt'łska) . T;lm t · i pobierał 

naukę w szko le mi t:j:'c<,\\'1 j ora z naukę krawicctw::~ . 

W r. 189 1 przyu) ł dn Detrvit mia ł t u bowiem znajo 
m yc h kc;. Barabas7.a i 1-.s. Dąbrow,;ki ~>go z1łożyci cli Scmina 
ryu m P olsk iego. Ci też po mogli ob. Pasicczncmu w uzys
ka niu d o brej p racy. Będąc z zawodu krawiec dostał dobrą 

pracę w składzie ubra ń P otyczki na Michigan ul. Stamtąd 

zos t d ł zaa ngażowany d o s kł~du ubrań Michigan Clinic. W 
s kładzie ty m prawwał przez 3 lata jako przykrawacz i kiero 
wn ik robot krawieckich. Następnie założył na własną 

rękę pracownię krawiecką i skład ubrań przy ulicy \Voodward 
a w ko11cu zbud0 wa w:-zy piękny m urowany dom przy uliry 
f{ussd ł i G a r fi e ld . a w r . 19 :>5 powiększył jeszcze s·wój dom, 
a te m sa me m i s kłdd s wój. tak że obecnie od stóp do głowy 
można si ę u ni ego ubrać . Jako zawodowy krawiec, a przy 
tern zd o lny przy krawacz przyjmuje wszelkie zamó wienia na 
ubra nia podług najnowszej !!lody. 

Ja ko o by watel należy do wielu towarzystw polskich, 
jest za łożyci e l em g rupy ::.76 Konfederacyi Tyl-zowieckiej, 
jP..:;t cz łonk iem tow. Sokoł. należy także do inkorporatorów 
D o mu Połkiego. któ ry ma w krótce stanąć w Detroit. 

Doda ć i t o po trzeba, że ob. Pasieczny był prześlado
wan y m przez rząd rosyjski za nieprzyjęc;e prawosławia, kie 
dy do tego z muszano mieszkańców T yszowca. Wolał opu
ści ć majątek i pracę, a nie zmieniać swej wiary św. 
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Józef Kossakiewicz 
~ ÓZEF KOSSAKI E\tV ICZ urodził się w \Vojniczu w 
@). Galicyi. Za za wód ,)brał sobie stolars two. w któ-

rem to zawodzie kształcił się w T arnowie. Praco
wał następnie w różnych wielkich pracowniach stoJa rskit h. 
W r . r888 przybył do Ameryki Przez trzy lata pracował 

w Detroit przy budowie kościoła Naj~ł Serca Maryi Panny 
za nieboszczyka ks. D . Kolasińskiego. Później przez kilka 
lat pracował w fabr yce stolarskiej Widmana. W kork u 
gdy dorobił s i ę większej sumy pieniędzy założył w r. 19'15 
skład obrazów i ram przy ulicy St. Aubin nr. 892. 

Józef Kossakiewicz brał także czynny udział w życiu 
tutejszej Polonii. jest nawet jednym z założyc ieli grupy nr. 
220 Z wiązku Narodowego Polskiego. 

Obecnie prowadząc inter es rzetelnie zjedn ał sobie 
bardzo wielu ludzi i cieszy się ogólnem poparciem ze strony 
tutejszej publiczności , 
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JÓZEF NOWAKOWSKI 
\"ict'· CI.'II:tt••· ZH. Nar. P<•l. na ~lnn Mh:łl l gnn. 

j óZEF NOWAKOWSK I urodził się dnia 28- g o li s topada •ti.-3 
@J r. w Mieli.ynie w \-\lielkie m Księstwie Po;~nnlhklt m. i>o uk01i 

czeniu szkól miejscowych oddaJ się nauce hudo11 nittwa D o-
szedJszy do lat 20 zosta.ł zaci~gnięty do "ojska pru s ki, ~o . w ldtnvm 
przcsłutyl dwa lata przy piechocie. Następni~;: gd) 1\'I Ó( d Z<! ~lu) by 
wojskow:tj oddal !.'- i ę napowrót fachowi budowniLl11a i był pl Z· d" itthiOr 
cą budowli ( i tu w Ame rycy także zajmujt:: się tl·m prz .. cJ sitt bl or~l \\ vm 
Z wielkiem powodzeniem) . vV r. 1H85 ZOStflJ 11yb tany I ' L ( t Z plawy
borc6w na wyborcę posła do parlamentu nH: mit el-H ~~o \\' r. tSl)o 
został wybrany na członka "Dozoru Szko lnt>go" czyl i 1 11 ~ pv ldora, któ· 
ryto urząd przez dwa łata ~prawował. \\' r. 1 ~9~ l'r;-yjec llnf z i.nl.t. l· 
ną dv Detroit, Mich. i natychmiaModdaJ się pracy na ni11 H ' m• t 1d n\q·j . 
1 t~llaj zajmował· bardzo zaszczylnt. urzt;cly, uyl ''Yhrnn ym klil,a kt o tni•· 
na posła Srjmu Zw. !'Jar. Pol~kiego. W r. HJos s po ll,al go za!-Zt Z) t 
bardzo wielki, zosta ł b0wiem na st-jmie :\\' l \\ UuHa lo "vlltanv \ ' l tT· 

Cenzorem, a zarazem prezesem Komisyi Prze mys in i l la ndlit ~.:-..,P. 
Nieco pólniej w tym samym roku był prezesem Komit tu \\'sp.n cia 
dla głodnych w Król. Pol. \V r. 1905 był także prczes<:m 1\o mil l.' lu 
dla spraw dotyczących się nauczania dzieci rE-ligii po an~ic l ~ku. 

Jak więc widzimy J. Nowakowski wszędzie umiał zjednać ~obie 
ludzi, wszędzie pozyskać szacunek, nic też dziwn ego, le zaszczycony 
jest i byJ tyle poważnymi urzędami. 
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MICHAŁ LES~ŃSK1 

~ BYWATEL l\hchal Lesillski ur. 2t' września 1855 r. w miejsco
U wosci Pyzdry pow.Słupca gub . Kaliska, Króleslwo Polskie. Na-

uk~ szkolną i praktykę w mlynars twie pobi.:rał w mieście rodzin 
nem. Do Ameryki przybyi w r. 188o i tu jak wil·łu innych ciężko do 
rabia(' sil[ mnsia ł kawall<a chleba . Doszedłszy do \\ ittkszcj sumy pie
niędzy nabyJ począ·kowo dom pr?:y ul. Willi -; , nast<ipnie przy ul. Can
f•.-td. a ponlt::\\UŹ lll)'~l·~ ob. Lesi(lskiego b} lo za łozyć skład przybo
rów budowlanych, to tei. zbudował dom wie lki przy ul Fores t N. 51 5 
i 517. \'V domu tym posiada skład materyalówbudowlanych, wie ll<i za 
pas naczy6 r, ... ,m ieś ln iczych, a także wie lki sldad farb i szkła . 

UmieJętnosciq prowadzenia interesu zjednaJ sobie licznych odbior
ców, tal< że obecnie sldad ob. M. Lesińskiego jest największy na 
pol , kiej cLdelnicy. W sprawacb narodowych moina wszędzie spotkać 
~ię z nazwiskiem ob. L esillsl<iego. J est on za loi.y<.iek·m i obecn ie czł. 
grupy 2ti Zw. . Pol.. takJ.e zalo:t.ycieJem gminy. w której był preze
sem przt::z kilka lat, również należy do tow. Sol<ół P o l. . o 31. 

Z dzieci oh ~t. Lesińskiego, Zofia wydana t-a IJ· .\rdziejewskiego, 
Jan prowadzi interes budowoic;-;y, Juliusz, Kazimiuz, l [eh•na, Leon 
i Zygmunt uczęszczają do szkóJ. Można si~ spodzic\\ać, i.e dzieci 
ob. L t!sil1skiego wejdą w ślady swych rodziców i btzdą chlubą tutejszej 
Polonii. 
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JAN LE~IŃSKI Fo\. llłecr.kowskt. 

"! EONY M 7. wybitniejszych pol-.loch przemysłowców w 
@J D etroit j_est Jan Lesiński. Urodztłsi ę on dnia 3 s tycz 

nia 188; r w Erie. "a Do D etroit przyby ł z rodzi-
cami i tu pobierał naukę w ~eminaryum Polskiem. U kOJ1-
czywszy kursa niższe pracował prz~ ojcu. (który ma sk ła d 
materyałów budowlanych. fa r b i szkła pod nr. 515-5 17 F o
rest ul. ) Ob, J::tn Lesiński jako młodzieniec ruchliwy i prze 
mysłowy oddał się budownictwu dornów i fabryk Z począt 
ku prowadzi l in teres do spółki z p Rożyckirr.. pói niej jed11ak 
prowadził go sam na sitbte Jako przedsiębiorca posiada wiei 
ką znajomość swego zawodu, to też w krótce zjednaJ sobie 
bardzo dużo ludz i, J. Lesiński złączył si ę również z wielką 
firmą sprzedaży i budowy domów Homer Warren & Co , któ 
rej został na.; tępnie zarządcą. Sprzedaje więc loty i buduje 
domy na bardzo dogodnych warunkach. 

Jako Polak jest wybitnym działaczem w tutejszej 
Polonii. Należy do tow gtmnastycznego Sokoł Polski 
nr. 31, A że jest tam ceniony dowodzi tego jeg0 wybór na 
sekretarza w r. 1903-4 i naczelnika, a w r. 1906 na vice-pre 
:~esa. Byt on nad to obranym prezesem komitetu zlotowego, 
który się 7.ają l wszelkieroi przygotowaniami na zlot odbyty 
wdniach 4. 5· 6i7lipca r . 1907wDt:troit. 

, 
' 



JÓZEF WITKO W SKI 

J7 NANY~1 nie tylko na wschodn iej stronie miasta, ale w 
il ogóle w Detroit jest przemysłowiec i jeden z dobrych 

majstrów krawieckich ob. Józef vVitkowski. 
Urodzony 24 stycznia d~57 r. w miejscowości Szwarcy

nowa (pow. Kwiżyński, Prusy). Początkowe szkoly i naukę 
krawiectwa pobierał w miejscu urodzenia i Nowym Mieście. 
Do Detroit przybył w r. 1887 wraz z żoną Juliann~ z domu 
Wydzigowską i córeczką Waleryą Zaraz też dostał pracę w 
największym składzie ubrań Hudsona. Następnie przez dwa 
i pół Jata robił ubrania na obstalunek w wielkiej firm ie St\
ckel'a. Również w domu wykonywał trudniejsze roboty do 
różnych magazynów. W r. 1905 zaś założy ! wielki skład u
brań i bieli zny pod nr. 354 Canfield ul. Skład jego należy do 
największych na polsce. Znając doskonale swój zawód ob. 
J. Witkowski zjednał sobie w krótce bardzo dużo odbiorców. 

Z dzieci ob. Witkowskiego, Walerya wyszła za mąż za 
p. S. Kozłowskiego. Synowie: Wenu ncyusz i Maksymilian 
będąc dobry'mi krawcami pracują przy ojcu, Kunegunda po
zostaj~ przy rodzicach, a Wanda umarła 23 kwietnia 1905. 
Ob. J . Witkowski należy do grupy 28 Synów Polski . do tow. 
ks. Piotra Skargi i do tow. C. K. & L. of ,\. Jak widzimy 
ob J. Witkowski jest zdolnym przemysłowcem i dobry m 
obywatelem. 



Jan s. Mieczkowski. 

~-~ 
-~. 

~
tbP 
~Do 
~Do 
~Do 
~Do 
~Do (0\BYWATELJanS. Mieczkawski urodził się dn ia r\1\~ 

U 3-go maja roku 1879 w Szonowie w P rusach Za- ~Y(If}. 
chodnich. Nauki pobieraJ w St. Joseph Com- ~V 

merciał College, a pói niej w Seminaryum Polskiem. ~tftJ 
Równocześnie uczęszczał do Akademii Sztuk Pięknych ~DO 

Po uko11czeniu studyów objął posadę sekretarza r\1\~ 
komisarza parkowego na wyspie Belle lsle. Czując w ~W 
sobie wielki pociąg do malarstwa, po~tanowił dal~ j ~DO 
kształci ć się w tym zawodzie i w tym celu wyjech a ł na ~{i; 
dalsze studya malarskie do Krakowa, do Akademii r\1\lf}' 
Sztuk Pięknych Po powrocie 7. Eur<'PY założył pra- ~x~ 
cownię arty~ty~zno-fotograficzną. którą po dziś dz ie J~ ~Vv 
prowadzi Wielką staran no~cią w wykoMz.aniu foto- ~DO 
grafii, oraz wielką znajomością swego zawodu zjednał r\/\~ 
sobie wielu klientów. ~X~ 

W roku 1 9':J7 założył drugi zakład fotograficzny '1Vv 
pr::y ulicy Junction naprzeciw kościola św. Jadwigi, któ ~00 
ry także z wielkiem powodzeniem prO\vadzi. ~DO 

Ob. Jan Mieczkawski należy do wielu pobkich ,.\l\~ 
towarzystw, między niemi do tow. gimnastycznego ~W 

~Q "Sokol'', którego był w r. 1906 prezesem. y{U 
~~ A~ 
~-~. ~~· ~~· ~· s;;;,-~~-k7-~-c;:7.c;? .k7.c;? .&;;Z_·~ 
-~~-p~·p~~~~~~~~~~g. 

1 

ł 

l-
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FRANCISZEK OLEJ NICZAK 

D RA~CISZEK Olejniczak uro-
1 '~ dził się d nia 18 marca 18.)8 r. 

w Księstwie roznańskiem. 

\V r. 1 88o ożenił się. a w następ

nym roku tj. w r. t8R 1 przybył do 
.\mery ki. Tutaj pracował z począt

ku ciężko w fabryce. a za oszczędzo 
ny grosz założyłskład obuwia w wła 
snym domu pod nr. 9 -t7 St. Aubin. 
Rzetelnością i dobrym postępowa
niem zjednał Bobie w }{l ótce odbior 

ców. Skład swój więc ~tale powiększał, tak że obecnie jest 
to pierwszorzędny skład obuwia. Ma się rozum1eć, że i w 
majątku rósł. tak że dzisiaj należy do najbogatszych obywa
teli polskich. Jest on jednym z właścicieli Dziennika P ol
skiego. 

JAKÓB MAJCHRZAK 

n 0 W) bitnych i Wlęk,zych przt:my 
jQ) :,lu w t ów_ ~olsk1th należ) znany 

w Dc:tro1t 1 poważany na Polst.e 
•b J ;\lajchrzak. Urodził :-ię on d. 
1 lipca 1 866 r. w M e c ho•me w W i e l. 
1-\s Pozn vV młodzieńczym wieku, 
L•o mając za Ied wo 18 Ja t przybył do 
Dt:tro1t l"utaj pracuwal przez Jat 13 
w fabryce pieców • ·Michigan Stove 
Works". Praca swa i oszczednościa ze 

.. .., brał kilka set dola;ów, a b"ędąc sp.ryt 
nym przemy::łowcem otworzył in teres przy ul·icy Superior. 
Prowadził tam sklep bławatny przez lat 7. a ~dy powodze
n ie ob. Majchrzal<a dawało rękojmię; rokowało świetną przy 
szłość, nabył na własność dvm przy pierwszorzędnej ul. pol 
skiej i otworzył w nim swój interes. R óg Canfield i Orleans 
ul., przybrał wi<&c nową postać, upiększoną przez pierwszo
rzędny sklep bławatny, który należy do największych na Pol 
sce. Od szeregu la t ob. Majchrzak należy do różnych koś
cielnych bractw. Wogóle jest on u nrzejmym i towarzyskim, 
a będąc przytern dobrym patryotą, jest szczodrym zawsze 
d la sprawy narodowej . 
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DR. ROMAN SADOWSKI 

f\ OKTOR R. Sadowshi przyje 
ł2} chał do Detroit z rodzicami 

w r . 1889. Po ukończeniu 
szkoły pa rafia lnej św. Wojciecha 
pracowal pomagając rodzicom. 

W zimie uczęszczał do !c'Zkoly 
wieczornej. W roku 189~ wstą

pił do Seminaryum Polskiego. 
Dwa lata później wstąpił na me· 
dycyn ę. W r. 1904 uko11czył stu 
dya medyczuę i L)tworzył o fis pod 
nr. 1485 Michigan Ave. Rok póz 
niej zapisał s ię do uniwersytetu 
na cbi1'1skie i dalsJ:e studya me

dyczne. P o ułw1kzcniu ku rsu wyjechał do ~ew Yorku , aby ukoii 
cz~ć letni kurs hadawczv. 

"' Dr. R. Sadowski je::;t.bardzo znanym, a zarazem wpływowym 
obywatelem w Detroit. W ciągu kilkuletniej pra kty ki zjednał so
bie barclzo wielie klientów, tak że obecnie cieszy s ię w ielkiero po
wodzeniem. "\V r.1907 zaloż.d tow .Sokoł nr. 79, którego jest prez. 

Władysław Kowalski 

lJ rod zony t 2 sierp n i a 
1876 roku w miejscwosci 
Cendady gmina Umiecka. 
powiat Sierpski, gub. Płoc

ka. Zac i ąg niony w szeregi 
wojska rosyjsl<iego, na 
Kaukazie , rakowe opuś

cil, udając się do Ameryki 
W r. r897 objął prace 

przy budowie okr\ t ów w 
Filadelfii, a następnie do 
D otroit przybył tu też ob
j ął salon przy ul. Orleans 
No. 488. Ob. Wladyslaw 
Kowalski prowadzi interes 
wzorowo i umiejętnie. 

<. l 



JAN rl. CERAŃSKI, 

posiada pi erwszorzędną 

~ieka~nie 
Wypieka Chleb i 

Ciastka Jaknajlepsze 

• 
Chcąc jeść dobry i 
smaczny chleb, 
żądajcie chleb 
66rański 6go. 

1239 DUBOIS UUGA. 

JOZEF SARNOWSł\1, 
896 RIV ARD UL. NAR. CANFIELD. 

WIELKI SKŁAD PIECÓW 
Do ogrzewania i gotowania, naczyń metalowych, szkta i sprzę 

tów kuchenn ych. Narzędzia rzemieś lnicze, lampy i 
wszelkie t owary żelazne. Nasze towary są z naj-

lepszych fabryk ~rajowych i Zagranicznych. 
Ceny umiarkowane. Usluga skrzętna . 

JAKOB WOL FF, 
- Hurtowny~ detaliczny skład -

~ 
Cygar, Tytoniu, Tabaki do qt::rJ..~ 

~ . Zażywania, Papierosów i ~ltu~ 
Fajek, oraz przyborów dla palących. ~ 

778 DUBOIS ULICA, DETROIT, MICH. 

• 
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MICHAŁ BOŃCZAK 

"l EDNYM z o~lywatdi ~nż!wnjącym 
@) szacunku t pownżnntajest młody 

obywatel i\ l ich n l Bończałc M ir 
len. jakim się cieszy,wy robi ł sohie u przej 
mem obcowaniem z łudźnti, z któ reroi 
ma w iele łączności , czy to w życiu tut~j
szej osady polskiej , czy też jako jeden z 
postępowych przemysłowców. 

Ob. M. Sończak urodził s ię w miejsco 
wości Wymysłowo w ks. Pozoańskiem ( Prusy ). W r . J 8 791eclwo 
lllat mając pr7yj<'cha l z rodzicami do Detroi t. Pierwsze nauki 
pobiera ł \N szkole parafialnej N. S. P. M ., a później w szkole pub
licznej . Za zaw()cl ohra l sobie kra·wiectwo. W zawodzie tym sta 
rał się poznać !.!Ltstowny krój i pracował w znanej wielkiej fi r mie 
Planc & Sons w San Fraocisko,Cal.i innych w P c.rtlaod,Oregon . 
System jego kroju jest tak zwany system Craumberga z Chicago. 
Obeznany i prakLyczny w swym zawodzie powrócił rlo Detroit i 
otworzył wraz z p. Borowskim pracownię krawiecką przy ulicy 
Cbene, nr. 99 . \\'1\rótce powiększył swój .ta kład, w który m ma 
najgust owniejszy "~bór ubrań i konfekcyi męzkiej. 

JAN BEGER 
t,QDY a zdolny biznesista 

urodzit się 25 grudnia r. 
t h7+ w Pobiedziskach w 

\\'i.,l. ks. Po.t.nańskiem. Po ukoń
cztniu szkól poszo::dl na praktykę 
piekars k ą, a w maju 1897 przybył 
do Ameryki i da lej pracował w swo 
im fachu. 

Czując jednak w sobie energię 
i zdolność do prowadzenia intt resu 
i już w r. 1899 rozpoc.zął grosernię_ 
oraz s ldad win i wódek pod nr. 799 
St. Antoine ul. Pod energicznym 
kie runkiem p. Begera interes wzrósł 
do kolosalnych rozmiarów i d ziś jest 
najbogaciej zaopatrzonym s kJadem 
na Polsce. W składz ie Begera mot 
na znaleić najświetsze towary tak 

krajowe jak i importowano::, a w handlu win i wódek najprzedniejsze 
trunki krajowe i importowane ze sławnych skJadów Kantorowicza z 
Poznania i Kasprowicza z Gniezna. Prywatne mieszkanie pod nu
merem 795 St. Antoine ulica. 

r 
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WOJ. DZIATKIEWICZ 
U RODZONY w miejsco,wo~ci 

W1tkowo, Ks. Poznanslne. 
Przybył cto Ameryki w r. x888 i 
pracowaJ jako malarz i dekorator 
12 lat w różnych zakładach. O
becniE: posiada własną pracownię 
pod nr. 856 Forest Ave.E . Jako 
zdolny malarz i dekorator wyko
nuje wszelkie pracy malarskie i 
dekoracyjne od najmniejszych do 
mów do największych fabryk i 
kościoJów. 

FR. POTRZUSKI 
Urodzc?y w !'Jowem Mieśc ie (za 

bór prusln ) . P rzybyl do Ameryki w 
r. 1886. Jako fachowy rzeźnik pra
cował w wieikit b składach rzeźojc
kich, a następnie otworzył własny 
skJad rzeź.nicki pod nr.839 Riopelle 
ul. yv niedługim czasie otworzył · 

drug1 skład pod nr. tors D ubois u l. 
Ob. Potrzuski na!eżał w czasach 

krytycznych do komitetu par.Najs . 
S. M.P. Dla tego kośc..ioła on też do 
kładał najwięcej starań by go wy
wydrzeć z rąk ajryszów i sam dal 
2,8oo dol. na ten cel. To też imię 
ob. Potrzuskiego w historyi tego 
kościo~a złoteroi literami wyryte , ja 
k? dzteloego obrońcy spraw reli
glJnych. 

ł 

JÓZEF BOŻYŃSK I 
U ROD ZONY d. r marca 187r 

w miejscowości Polczyn . Do 
Ameryki przybyJ w r. 18g r. Pra
co-:vał ciężko ni m zdobył: od powie 
dm fundusz na za łożen i e interesu 
Ob. Bożyński prowadzi dziś pier 
wszorzędny salon i grosernię pod 
nr. 879 St. Aubin 111. Należy do 
różnych bractw kościel nych w 
par.św. Woj ciecha. Jest vice-pre 
zesem w bract\\ ie św. Trf>jc y. 



170 

Wincenty 
Smołczyńskl 

Weteran z roku 
1863· 4 

Urodzony w Moraw! 
•·r pod KiP I~ami (Król. 
l'nbldo). W rnku 11!63 
wst~1pil w SzEiregi do
" 6tl•·y I~k•·y pod Dale
""Ycnmi. Po bitwie z 
mo>;kttla mi dnia 9 lipca. 
oddzlnl podzielouo, jod 
n i udali si ę w ~w. Krzy 
fl ld 11 ln~y . Inni ws~plll 
po(l dowództwo Bończy 
in. 111 toi\ i W.S. przydzle 
lony :w~<tu l. W bitwie 
pod G61'łl llli został nt.
n iony i wzięty do laza
n•tu w 1\i!-ICU.:h. Po wy 
lrcz<'niu rnn od ec::łaoy 

rln in. 2H lutego 1864. r· 
l'lnp•lrn do Nowoniżno

grodu, sk(ld uwolnił ~>ię uc i<'czktt wraz z SZ<':i<:iom:t. kol<'go>mi. Trudn ·~ i nlebo7.plec:.: 
Jlło podrói{l p17:oszedł granice .-\.ustryac:k\1 i tam sir Oblerllil, I"Rcnj(\c w hotelach ja
ko kuchmistt~r.. W •·· 1871 o
żenił si ę w Muszynic z Zofi\1 

z Mlczulskich. w •· unr. oh
Jt'ł resta.uracyę knll'jOw(l w 
Musllynie-l<rynlcy i takow(\ 
prowadził p•·z('z 25 lat. N11IP 
żnł do rói:nych Łowa·z~ ,;Łw,a 

w t·. 1901 RtronnirLwo l ullnwt' 
z party! ks. HLoj n.łuw;.; ld••v.o 

na radzie dt>ll'gal<'•w w lh •-•"zo 
wio postawiło go jako knndy 
jata na. ~~osła d (l HtLcl y !>mi;.;. 
twa w Wiedu iu . W roku L!)()2 
przybył z żonę 1 dwo ;;Jn R.\'1111 

mi: Józefem i Kamlem clo DP 
troit, gdzie pnt.r.·~~ fizyt·znn ntt 
cblebzarabia. W •oku 1!1117 
wydał piet·wsz\l l:Ii sto ryę 0-
::;ady P olskiej i P nmfii P ol
sklch w D ctl'ol t, Mich. 

Żona Wincentego Smołczyńskiego. 

-ł 



Stanisław Pasternackł 

{(fĄ BYWA TEL Stan. Paster· 
U nacki urodził si~ dnia 31 

października 1863 r. w 
Zabartowo w Ks. Poznaf1skiem. 
Nauki pobierał w miejscu rodzin 
nem. W r. 1883 wyje::hał z rodzi 
cami i trzema braćmi: Francisz· 
kiem, Bolesławem Karolem i sio 
strą: do Ameryki. 

Jako praktykowany cukiernik i 
piekarz otworzył w r.x888 piekar 
nię przy ul. Grand River, którą 
prowadził razem z swym bratem 
.Bolesławem. 

Zbudowawszy własny dom 
przy ulicy St. Auhin nr. g86 i ot· 
worzył tam piekarnię, którą z po 
wodzeniem pro,~adziJ do r. 1906. 
Następnie gdzi~ prr.edtem mial 
piekarnię. zało2ył w tym samym 

domu wielki skład ubra(l i obuwia pod firmą Stan. Pasternacki & Co. 
Ob. Stanisław Pastrenacki jest ogólnie szanowanym i lubianym 

przemysłowcem'' Detroit. Nale2y do kilku towarzystw , między innemi 
dokwarteru Chopina i do tow. gimnas. Sokoł Polski nr. 31. 

Bolestaw Melin 
{(fĄ T A RŁO się twierdzenie, 2e młodzit-t 
U polska urodzona w Ameryce jest w 

przewaznej częsci straconą dla spra 
wy narodowej. Otót zaprzeczeniem tego 
pessynizmu jest ca ły szereg mlodzie2y pol 
sk1ej, urodzonej w prawdzie w Ameryc(', 
a mimo to szczerze oddanej polskości . 

Do tego szeregu nalety ob. B. Melin. 
UrodziJ się on w Detroit. Nauki pobie 

raJ w szkole par. św. Wojciecha, jak rów
nież w Seminaryum Polskiem. Za zawód 

obrał sobie zegannistrzowstwo, pracował nawet w tym fachu kilka lat, 
później atoli zm ienił go i oddał się pracy fabryczneJ, mianowicie zają! 
się wyplataniem stcJków. Pozuawszy tę p1a<.ę został przezsuperinten· 
denta fabryki mianowany na foreman i w pracy tej pozostał przez 8 lat. 

W r. 1905 objął salon pod nr. 559 Canfield ul. Przez nale2yte po. 
stępowanie zjednał sobie szacunek i poważanie wśród rodaków. Trze 
ba tu nadmienić,.>.e ob. Bolesław Melin jest synem Wojciecha Melina, 
jednego z pierwszych osadników polskich w Detroit, Mich. 

• 
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JAI<ÓB MADAJ 

;> l RODZONY dnia 
U 7go lipca 1866 w 

miej cowości Słu 
mowie. pow. Wrzesin
~ki. 1\sięs. Poznańskie. 

Do f\ mery ki przybył r. 
1 X9) i z.1 ldi) ł skład o
bu w i:~ przy ulicy St. A
ul>in pod nr. 1 192. 

l'osiada wybór tak 
dla starszych jako też i 
m ludszych obuwia z naj 
lep"zyc h fabryk. Przyj 
m uje obstalunki i repe
racyę. Hobotę gwaran
tuj e. 

Franciszek Brzezinski 
RODZON V w parafii 

Lęg, po w. Gettbel p 
(prusy). Du Amery-

ki przyby ł wraz z rodziną w 
r. l 84· .. właśnie w tym cza
sie kiedy rOZ!JOCz~to budowę 
kościoła i szko łv ~w.Kazimie 
rza %ąraz też \VStąpił doRy
cerzy ś·w. Kazim., gdzie 61at 
h_vł. Nast~pnte za łoży ł bract. 
Strzelców św.Paw ta. Obrany 
kolektorem nas7.kołęi kośció ł 
i pn:ez 5 lut pracował jako 
kolektor. W!'tąpil do Zakonu 
Rw. Franciszka, clo brac. św . 
józefa, św. Rocha, a w r .l906 
wstąpił do bractwa św. J ad· 
wigi przy kości~?le ś. Jadwigi. 

Z początku pracował w 
dużych składach ubr~ll1,następniezaprowadziłpracownię krawiec 
ką pod 715 23 ul., a w r. 1898 powiększył i pn:eprowadził ją do 
1571 Michigan AY. Wszelką pracę wykonuje gostownie i tanio. 
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IGNACY MADAJ 

/ l RODZONY ' 3 stycznia 
U 1876 roku w mieJscowości 

Słumowie. pow.Wrzesin 
ski, Ks. Poznar~skie z rodziców 
1\:azimiert.:a i 1\laryanny z do· 
rnu Tyranów, który b rał udział 

w powstaniu r~63·4 r. Do A· 
mery ki przy by l z brat~ m Ja· 
kóbem w r. r 890. Tu otwo rzył 

pracuwnie obuw ia i s kład tako 
wego przy ulicy li astings pod 
nr. 783 Sld td zaopa trzony 
w najlepsze towary które s prze 
daje po przystępnych cenach. 
Jest t< ż ob Ig ,\!Jadaj z<lklży
cić:lem 1 c zlonkiem grupy go 
Związku Narod P oh=kiego. 

Ig nacy Antczak 

Q ) [)li.· \ ,\ rHCZJ ków przy
f\ · l)j l t do Detroit w r . r8go 

z GAt;: z l\\a( l(olonia.zabór 
lrusk·). t j. rn 1tka \lary'~ nna 

-\ntcz~d.;: z cztercm:l synami. a 
mianowicie Józefem. And rze jem. 
[gnacyrn i Janem. h<J.żdy z cz te 
H:c h braci posiada " ·lafny inte
rts. Ob. Ignacy Antc?.ak posia
da skl2d bławatny i bielizny przy 
ulicy )lichigan pod nr. 1483. 

Obywatel Ignacy Antczak jest:' 
z nan y w szerszych kolach towarzy:::tw polskich, należy do 
Związku Nar. Polskiego. a nadto j'!St założycielem gniazda 
nr. 79 Sokoła. U przejmy i sumienny zjednał sobie zaufa
n~e wśród swvich odbiorców przez co cieszy się powodze· 
me m . 
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~• ~- "KL -RACY lNE/_...........~. 
\iVino Czestochowskie 

• Najlepszy środek d la osłabionych i małokrwistych; 
daje dobry apetyt, w z bogaca krew i znako-

micie reguluje żołądek. .;J. u'l- .;1-

\\ 'i;H• to~ ll:l!_!r~>dZoll e zo-; t, .łt > z~ut) m me
dalt m na wy .-.. L;t wic ldGHzy we Lwowie 

CENA DUŻEJ BUTELKI $ l .00. 

A. SKA I<ŻYŃS K l 785 Fillmore Ave. ,~B uffalc, N. Y. 
Żądajcie w pierwszorzędnych groserniach i a ptekach. 

J a n L. Drogosch 

Malarz~ Dekorator 
i Tapeciąrz. 

(Pap..:r ll ange r) 

Wszelki6 Robatu Gwarantowane. Genu przus tęone 

314 GRANDY AVE. 

PIOTR. ŻÓŁTOWSKI 
Najs tarszy Age n t w Detroit 

Sprzedaje Karly Okrętowe ~~.::~rii~~~ki'~il'i~! 
OdsyJa pieniądze do wszyskich krajów. 

Wykonuje pracy ~otaryalne. 
Znany ze swej rzetelności i grzeczno:ki. 
UT~ZY t'łUJE SALON l G~OSE~NI Ę 

Róg St. Aubin i Forest ul. 
l 



Mat. Kawecki 
llALARZ, 

Dekorator 
i Tapecia rz 

wykonuje wraz z 
p. RONOWSKifl 
wszelkie prace 
w zakres ma
larstwa i de= 

koracyi wchodzą 
ce gustownie i szybko. 

Of' IS, 

845 HASTINGS UL 
Telefon Rldde 1097 -J 
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Antoni Ptach 
Pnsiada wielki sklep korzenny 

*" (Grocery) ~ 
Sprzedaje F arby i Oleje. 

T,d.:żt: wielki zapas win, ·wódek i likie
rÓ\\. :: :: Obsługa skora i g rzeczna 

&53 DUROI~ ULICA 
Teldon Rid ge 652-J 

Józef P . Miller, 

Przedsiębiorca 
Poirrzebowy .... 

Balsamuje Ciała. Dostorcza powozy na 
wesela i pogrzeb} w każdej porze 

Ceny umiarkowane. 

1283 OHENE ULICA. 



.. 

fRt\NCI~ZfK ~OWICKI 

pierwszorzędny 

~Salon~ 
i sala bi lianiowa 

Wutorne wina. wćdki i 
Gygara. 

Zawsze świeże niwo. 

IIII ST. AUBIN AVE. 

FRANCISZEK PIOTROWSKI 

•• 
Wielki Skład 

.MB Bill 
l DYWANOW 

CeJy umia1 kowane.· 

423 Canfield 
!' Ave. E. 
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BENEDYKT KR.OTI<IEWICZ. 

~BY\\' ,\TEL Beaedykt Krotlciewicz urodził się w r. 1872 Tyszow 
U cach, gub. Lubelskd, paw. Tomasr.ewski. \V mlodzieilczycb 

latach wyjechał z rodzicami do Galicyi, miasta Sokala. Tamte 
ucz~, szczał do szkól, poezero odda,vszy si~ swemu fachowi jut jako cze 
ladnik zwiedzi ł wszystkie większe miasta w Galicyi. Do Ameryki 
pnr.ybyl w r. r8g2, gdzie sję na stale osiedlił " Detroit. Tu rozejrzaw 
szy się przyszedł do przekonani~, że uc-zciwą i szczerą, pratą moJ.na 
zdobyr przyszlość lepszą i us:tanowanie u lud zi. Po killw latach cięi. 
kiej pracy w r. J!:l95 ozeni.ł się, a po trzech latach otworzył swój włas
ny inLcres. Tu te raz przemysłowy ten Polak ~vzi .l l się z podwójnym 
zapaJem do handlu i przy znajomości swego faciJu ouz uprzejmości 
zdo łał zrobić co raz lo szerszy zastęp przyjacióJ. Dzi<l ttż imict Krot
kiewicza jako energicznego przemysiowca i gorliwego patryoty znane 
jest na całej Polonii. lnteres jego rośnie z każdym dniem, a dzieje się 
to dla tego, że umie każdego zadowolnić. Kto raz odwiedzi jego skład 
stajt się stałym odbiorcą. Ob. Krotkiewicz bierze czynny udział w źy 
ciu t011arzyskio::m i do kai.dej dobrej sprawy dokłada rękę, nie tałując 
czasu ani grosza by tylko danej organizacyi dopomódz. Jest on zało 
życieJem tow. Konfederacya Tyszowie:cka, jest równiei dzielnym i gor 
liwym c1tonkiem ::>okola, dla którego od wielulat z poi.ytkiem pracuje. 
To lei. le wszyslkie \lzniosle przymioly postawiły dziś go na liście zac 
nych i zasluJ.onych obywateli tutejszej Polonii. Jego wielki skład z 
obuwiem mieści się pod nr. 861 Russell ul. drugi dom od Canfield ul. 



, 

• 
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JÓZEF SOWIŃSKI 

~ 13Y W r\. L L L.\ Józt:fa ::>o .virbkiego moż n;:~ ZJii~.·zyć dz iś 
U w L)olon ii detroic kiej do tych. którzy Lez rozgłosu pra 

cę swą pvśwjęcają dlasprawy polskiej ~zl,•chetnoś ć 
i dążność j ego można poznać po tem, że n c.d eż . ł do z::~łuży
cieli tow. :·)okol przed 9 Jaty. będąc po dwa razy prt"zesem 
tegoż towan~ystwa. Cicl1y ten pracownik n:t niwie n ~1 r• du
wej nie szczędz1ł i nie szczędzi czasu 1ni gro:-z t gdy widzi. 
że sprawa pobka potrzeuuje pomocy. h 1edy przy~zło do 
obrad nad zbut.lować si ę maj;yym Dom em [>olskirn '>b So
wiński pierw:=zy złożył s 1oo.ov. nie ż<~d:• jąc nawet ~kcyt·; a
by tylko pornó::lz dubrej sprawie. 

Pewnem jest ż -::: dż:' cc i p;~1istwa S0wińskith. Roz dia i 
Czesław wejdą w ślady swego ojca 

Z<tkhd fotogr<:~tic zlly ob. Sowiń ,kiego jest b:- z wą.tpie 
nia ptE>rwsz.' 111 w Detroit ; zna nyrn jest nie Lylk~> w tym mit ś 
cie. ale i ok>l licy. iż fotografie są n <~ jlei>sztj \\':trtośti co do 
arty;;tyczneg~, wykonania i g ustownej pracy, nic L< i clz wnc
go. źe prz-:d dom~>m czyli v.akładem fotograficznym przy ul. 
Canfield nr ~ 76 j t k p rzed stacyą kolejową pdnn P''" zów; 
już to z młocle:ni parami ś lu bnem i, lub też innych osól• chcą 
cycb mieć do bre fotografie, a ostatni obraz z dn.·a t -' " 1 ztś
nia 1917 przedstawiający in korpora torów Domu Polsk"iego, 
dał naj lepsze świadectwo ocenieni::1 pi ęknej pracy i zdolno
ści fotograficznej. 

• 

ł 
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FRANCISZEK BUCHHOLZ. 
ur. •go, kwidnia xX65 roku.w Chełmnie 

(P'IliSY zach.) prz}był do De troit" 1892 r. 
Najpierw załoi)! pracownie obuwia przy 

ul C.tn fteld 1~ . a na c;t~pni e nabyl pittkny 
dom pr;.y ul -35 i Buchanan, w który m za
loi.yl duży l'kJnd Obuwia '" najlc·ps?:ych 
gatunkach i ceny ma n ajniższe. 

/.ona ob. Fr. Bucltholca Rozalia z An
glewiczów. D zuo!ci: Kazimiera, \VJadys law, 
Mtdania, Prakqda, Stefania, Cycylia,Fran 
ciszl<a, Fran c iszek , F eli ks i Emilia. 

Aleksander Brocki 
utrzym uje pier\\ szorzę,d ny 

Salon i Kawiarni~ 
1\ola zawsze na składzie najwyborniej 

sze wina. wódki i cygara. 

865 RUSSELL UL. na rogu Canfield 

F. MAY ER 
FABRYKANT 

~ ~ygar 
f( ż :di chcecie palić dobre 

cygara, żądajcie mo
jego wyrobu. a będz ie 
cie zadowolnieni. · · 

951 Russell ulica. 
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ALEKSANDER LEMKE. 

f&\ BYWATEL Aleksander Lemke n ale ży do najstarszych 
V osądników p()lskich w Detroit. Urodz ił się on dnia 

12 marca 1858 roku w Berent (rrusy). Jako półto
ra roczne dziecko przyybł z rudaicami Janem i Dorotą Lem 
ke do Detroit. Naukę pobierał w szkole niemieckiej parafii 
Najświętszej Maryi przy ulicy S t. Anloine, a następnie w 
parafii św. Józefa przy ulicy Gratiot, w owym c?.asie bowiem 
szkól ani kościołów polskich w Detroit nic było. Później 
pomagał w pracy ojcu, który prowadzi ł warsz ta t krawiecki 
przy ulicy Gratiol. Gdy ju ż kilkadziesiąt rodzin polskich 
przybyło do Detroit i gdy zamyślano j u% o wy budowaniu 
polskiego kościoła, rodzice ob A. L emkc'g<) na byli grunta 
przy ulicy Wilłis i SL. Aubin i tutaj s i ę prze nieśli wybudo
wawszy wprzód drewniany dom, który pól. niej pr7.eprowa
dzono i w m iejsce jego wy budowano do m murowany. 

O b. Aleksander Lemke ożeniwszy si ę z Antonetą z 
domu Brohbeken, zbudował własny dom i otworzył w nim 
skład materyałów żelaznych, który d zisiaj j esl największym 
na polsce. 

Brat ob. A. Lernke'go B azy li uko t1c.ywszy szkołę 
wyższą został notaryuszem i prowadzi swe biurv przy ulicy 
Canfield nr. 5 r 5. Przez jakiś czas pracował także przy 

t 

ł 



''Niedzieli", ą obecnie jest dyrektorem filii Central Savings 
Banku. Ostatni z braci, Jan Lemke wyświęcony został na 
kapłana. Pr:r.eznaczony na wikaryusza par. ś w. Kazimie
r za. a następnie do M in ton, M ich. zmar·l młodo dnia 31-go 
maja 1892 roku. 

Ob. A. Lemke ma dwie córki: An tonete i Rozalię. 
obydwie pozostają przy rodzicach. 

Dnia 17 paźdz1ernika 1906 r. spotkało o b. A. Lem
ke'go wielkie ni~szczęśc ie. Spalił się bowiem prawie dos7.
czętnie jego wielki -sldad. Przy pomocy jednak Bożej zdo
łał skład swój na nowo otworzyć, porohił liczne ulepszenia, 
tak że obecnie skład jego nie ustępuje w niczem składom 
znajdującym się w ś rodku miasta. Ob. A. Lemkei w spra 
wach uarodowych bierze czynny udział, licznemi datkami 
obdawwywał Seminaryum Polskie, był za łożycielem kilku 
towarzystw polskich i gazety tutejszej . Jest nawet sekreta 
r zem spółki wydawniczej ·•Dziennik Polski". 

Miło mi jes t skreślać historye obywateli tutejszych, a 
szczególnie tych, którzy prawdz;,~~,·ie zasłużyli na nznanie, a 
do tych należy i ob. Aleksander Lemke. 

Marcin Kulwicki. 
rierw:;zu oolski noorzcbowu w Detroit. 

f\RCIN 1\ulwicki urodz rł 
si<; w wiosce Płowyniu pod 
Z;.~ borem Pruskim. l lo 

Ameryki przybył w 1 g73 r. Od sa 
•nego począrku swego pobytu w 
Stana •. :h Zjedn n al eży prawie do 
wszystkich polskich stowarzyszeń . 
\V r 1878 należa ł do stow. prze
my:-lowców, z pomocą którego to 
towarzyst .va wysta rał się o przy
st~lpieni e do budowy kościoła pol. 
w Wyandotte. Przedsi ~biorstwu 

swojemu oddaje się zupełnie. Także wystarał się o dyplom 
rządowy pozwalający mu balsamować umarłych. Obecnie 
przedsiębiorstvu nic nie brakuje, bo począwszy od powozów 
na wesela i pogrzeby. a skończywszy na t rumnach i karawa
nach posiada on wszelkie przybory wchodzące w zakres te
go przedsiębiorstwa. Zakład jego jako pierwszy, a więc naj 
starszy w Detroit cieszy się od lat szczegółnem poparciem 
Polaków. Zakład mieści się pod nr. 816 St. Aubin Avenue. 
T elefon Ridge 1 8 1. 



Mikołaj Foryś z Rodziną. 

t'ut. ll. C> IJ;ow:<ki. 

'@ 0\l.IĘDZ\" widu Zt~:tuym i. oby watel:t.nti tt;t z:tdwdni•.i ~lro
G n te mt<t !'l: t. l" zy 3~ ul. J~St znany 1 szanow:tll_" o b)" atcl 

1\Jikołaj Foryś, nie tylko dla tego, że poRiach w tej stronie 
największy in ltT<·s, t.j. sa lon w raz z s:tlą bilnrcl•>wą. ale z 

powodu niezwyklej popnlHrności. Nie wielujest obywate li. któ-
rzyby zdobyli takie wzi ę~ic w pośród rodnkó w . 

Urodzony 6 g rud nia 18G9 r. w miejscowości Chrzą!'tÓ\\ lw, 
po w . i sta rostwo Jasło "' Galicyi . J ako 18 letni młodzi nu p•·zybył 
do Detroit i zaprzągł się do c iężkiej fabrycznc•j pntcy. j:•k widu z 
naszych polskich bizncsmanów. 2() paździcrnik:t l, ~JG ożenił się 

z 18 letnią Anastazyą z M ora"skich . .Nnhy l lo tę (tf] H i cle M a_, er i 
zbudował najpierw 1 ~0 111 drewniany, który w r . HH13 przeprowa
dził na drugą własn~ łot r;, n na pierwszej zburlownł nk:tzały bu
dynek murowany. który w 1906 znów powiększy ł prze~.: dobudo
'vanie skr7.yd la do d:twl1cgo, tak że dziśjest naj ok az~d szy na tej 
ulicy. W hucly11lw nf\ parterze wzorowo i hogato nrządzo n,v sa
lon i dwie duże sale dn hilnrdów, a n a piętrze mieszkanie prywat 
ne, drugi dom p(lcln r . 9~ wydzierżawia. 

Dzieci ob. 1\T. Foryś: t\larta, ur. 13 maja 1897, An toni ur. 7 stycz. 
18gg, \Vanda ur. 1 listopada 1900, Franciszka ur. 20 stycznia 190+ i 
FranC"iszek urodzony 5 czerwca 1906 roku. 

Jak kaidy rak i oh. M. Foryś zaczynać musiał od małego. Były 
trudności, al e sk rzętną i poczciwą pracą wraz z 7.oną Z\\alczyli trudne 
początki i doszli do pię k nego majątku, a ich uprzejme zachowanie si~ 
zapewnia im dobry byt. Ob. Foryś nal eży do bractwa św. Franciszka 
w par. św. Franciszka i do Sto'' arzyszenia pod opiek ą św. Trójcy. 



STANISŁAW RUDNIK. 

J eden z poważnyc· h ohywalPii na zachodniej s lronie miasta, jest 
obywatel Stanisław Rudoile Rodzice oh. S . Rudnika p. Franciszek i 
Anna z Zebrowskich, przybyli z Marien feld, okręgu Mari cn-werde, 
[Zach . Prusy.] z d.:iećmi, a to St~ni!>ławem, Anną i Maryanną do 
D ett'oi t. St. jako sześcio letn i chłopczyk u<z~sczał do szkoły w parafii 
św. Kazimie rza. Po ukor1czenin szkoły zaprzągł si~ do cit,żl<i•~ j pracy 
w wyrobach cegły, gdzie przez 5 lat pracował, natępnie w fabryce na
rzęd~i rzemieślniczych. Oi.en iony z Józefą z l\li4itkiewicz6w 1898 roku 
[zmarła w maju 1904 r. ] pozostało 4ro d4ieci Tt!resa, Hozalia, Mary
anna i Jan. Ob. St. Rudnik prowadzi pit•rwszor7•(dny Salon przy ulic y 
Wesson No. 578. Matka zaj muje s ię opil.:k<t małych dzieci. 

Obywate l Stanisław Rudnil> nal<:iy do tych, którzy cicho i skrom
nie dom swój prowclc.lzą. Jako dobry Polak należy do Z w. ~ar. Pol. 
grupy 203 Mikołaja Kopernika i do Tow. Strzelców św. Piotra. . 

Rodzina ob St. Rudn ika: Franciszek i Anna rodzice; Franciszka, 
Anna i Maryanna są zamtr>.ne l....t>okadia Wiktnrya 1\polonia V.'eronil,;t 
i Joanna siostry i Alojzy 0rat. Pra\\d7.i\\ie 7. prz)jemno~cią notuję się 

tyciorys ludzi uczrtwych, a taktmi jest l\.odzina ob . ~t. Rudnika. 
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Józef P. Skrzycki. 
'@ RZYKŁADEM dobrego przemysłowca jest obywatel 
[9 Józef Skrzycki. Umiejętną pracą i dobrem obcho

dzeniem się ze SW) mi odbiorcami, a szczególnie do
brocią swoich wyrobów zj ednał sobie wielkie wzięcie. tak że 
obecnie jego skład rzeź nicki należy do pierwszych na Polsce. 

O bywateł J. Skrzycki urodził się dnia 8 stycznia t88o 
roku w Port Austin, Mich. Jako jedynasto letni chlopczyk 
prz) był z ojcem Janem i matką Maryą. oraz ze swymi brać 
mi i siostrami do Detroi t Tutaj uczęszcza ł do szkół a na
stępnie pracowal w wielkich składach rzęźnicki l h ucząc się 
rzeźnt ctwa. 

W roku 19 )) otwor;r,y ł na siebie interes w własnym 
domu pod nr. 877 l~iope lle ul. D nia 27 maja 1903 r . cienił 
się z l"eresą z dom u Myszkier. Przy pomocy żony swojej 
zdqb l tnteres swój należycie rozwinąć, tak że obecnie cieszy 
st ę w~t· kie m powodzeniem. Bo też wyroby masaskie ob. 
~krzy ... locgo nie ustępują w niczem wyrobom starokrajskim, 
a ~ l y przy tern doda stę. że obsługa jest grzeczna i szybka, 
nie będzie się widziało nikomu dziwnem w jaki sposób zjed· 
nał sobie tylu odbiorców. 

Pat1stwo Skrzyccy dochowali si ę dwóch córeczek. a 
mi<tn t>wit:ic Bronishwy i Józefy. Ob Skrzycki należy także 
do br aclwa św. Wincentego w parafii św. Wojciecha. 



RyciiHl p tnl·ybzu pt·z"tl ławin dom rodzinn,r nb. F'krzyekielt w l'm·t ,\u~lin , Mich. 

William T. Shrzycł\i 
H· 1·~ C' I-IJ~NE l.:I~IC . .\ .. 

\ JG) LAŚCT~IBL pie~(arni zaop~trzonej "' "'):ho_rowe. pieczy
VV wa, Jnl<o to: rożne gatuok1 chleba, buł lo , c•nsla 1 lp. O

bo k !':kłndu z pieczywem jest cukiernia zaopqtrzvna w 
rozmaite chłoclz~!C<: unpoje i lody śm ie
tanko\\'e (lce Cn:;:m) 

Pokca się Sza n. f··ubliczuości jako 
specya lista w do;:'tarcza , iu hurtow
nych zamó"·ie11 na wesela, chrzciny i 
inne zabawy. 

Ob. W. T. Skrzycki urod ził s ię 1884 
r. w Port Austin, i\1ich Uczył s ię piel<ar 
s twa w mieście Detroit, praktykując przez 
sześć lat po pi en\ szorz~dnych pic l<ar
niach i cukierniach, a czte ry lata prowa
dzi interes z powod zeniem na swoją rę
kę, przeto potrafi zadowolić najwybred
dnieJszych smakoszó w pieczywa i łakoc i. 

Wszyst k i e p ieczywo z awsze św ieże 
l czyst o t dobrze wypiekane. 

r e1. Ridge 635. Nar. C hen e i Hancock Av. 
R od z ina J oa a i l'l o r y uuy Skrzycklch ; 

Paulina. Franciszek, J ózef. Wiktorya. W'aiE'nty, Stanisław. Cecylia, Ludwik, 
Lcokadya, Ho l <'l'ław i Aniela. 
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Stefan S. Skrzycki. 
~~ 

'1 E l) N Y \l z najsta rszych 
@) osadników polskich w 

.. O<:troit jest obywa tel 
Sldan S. Skrzycki. który u
tr zym uje picrw,?.orz~dny sa
lon pobki przy ulicy Hiopel le, 
numer 86:) . 

Ob. Stefa n Skrzyc ki u-
rodzony w Wągrowcu. \ ,Y iel. 

Ks . .1.->ozn. \V r. d-!7 5 przybył do Ameryki z ojcem F ra ncisz 
kiem i braćm i Ja nem i Józefem, osiedl ając si ~ w Bay City, 
Mich., a w r. t88o przybyli do Detroit. Po uko r1czeni u szkół 

parafialnych, synowie 7.aprząg li si ę do pracy. Ja n posiada 
własną piekarnię przy ulicy Warren i Dubois, Józef oddał 

się do policyi. gdzie chlu bnie się wywiązuje, jest bowiem sier 
żantem , a Stefan S . objął solon i takowy obecn ie utrzymuje. 

Pracą swą dorobili & i ę wszyscy trzej bracia pięknych 
majątków, lecz o ile starali s i ę o zapewnienie bytu. a nawet 
w dwójnasób o tyle s tarali się by zaprowadzić stowarzysze
nia i bractwa kościeln e, by pomódz w komitetach budowy 
kościołów p olskich , w czasie kiedy nie było tak jak dziś du
żej liczb) P olaków. Nic też dziwnego, że obywatel Stefan S. 
Skrzycki był prezesem S towarzyszenia P olsko Rzymsko Ka 
tolickiego pod opieką św. Trój cy. 

Z organizacyi polskich ob. Skrzycki na l eży do wielu 
towarzystw i bractw, oprócz tego bierze czynny ud ział w ob 
radach życia na rodowego, tak i w życiu handlowy m. Zna 
swój zawód ugrzeczniony i nader uszlachetniony, to też ob. 
St. S . Skrzycki zjednał sobie dobrą opinię u rodaków, któ· 
rzy go wysoko cen ią i szanują Z tak dzielnych obywateli 
może się szczycić osada P olska. l 

l 
l 
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STANISŁAW J. JOlEFl AK 

Q TANISŁAW J. Józefiak urodził się w powiecie Pleszew 
@) skim Przyby ł przed 33 laty do Detroit, gdzie swo

ją pracą. su mienncścią i rzetelnością dopiął pięknego 
stanowi-;ka na poczcie jako u rzędnik. 

Po osiemnastu latach ci ężkiej pracy. ob. Stanisław 
Józefiak opuścił swe urzędowe stanowisko, aby otworzyć 
biuro notaryalne połączone z agencyą sprzedaży domów i lo 
tów, wysełką pieni ężną oraz sprzedażą kart okrętowych, któ 
ry miesci si ę pod numerem 407 Canfitld Avenue, East. 

Znając ob. S tan. Józefiaka, jako zacnego szanowane
go rodaka, jestem mocno przekonany, że biuro jego w jak· 
najkrótszym czasie nabierze szerokiego rozgłosu i pvzyska 
jaknajliczniejsze poparcie przez tutejszych rodaków, na któ 
re zasługuje. Wszyscy którzy mieli czas poznać Jego do
bre strony jako urzędnika i jako swego serdecznego brata, 
nie tylko zaufaj? w nim. ale nawet zechcą korzystać z jego 
zdolnych i zawsze chętnych usług. 
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Wojciech Madaj. 
' 1G) OJCIECHMadajurodziJsi~ 
V_V_ 7 kwie tnia r. 1864 we wsi 

Srebrnych Górkach, pow. 
\\ ągrowi,·ck im, \Viel. Ks . Pozn. 
:-.l:.~ją c lat s iedem utracił rodziców, 
którzy zmarli w j~dnym tygodniu. 
Odtąd na~ t ąpily najtrudniejsze dni 
~yc1a \\'ojciecha pomiędzy obcymi. 
Krnj oj,zysty opuścił mając lat 18. 
r li \1 :\meJ y(e spędzi t pierwsze la
tata w Ptnnsyh·;tnii, pracując w ko 
pa lniach "~g la. Później wyjechal 
do Ch icago, trudniąc s ię tam różne 
mi ngenlurami. Do Detroit przy· 
by l 2o lat tl!mu i rozpoczął agentu
rę sprzedai.y realnośc i miejskieJ. 
\V ost~unich latach szczęście mu 
sprzyjało, to tei ob. W. Madaj 
powiększył swój interes, który 

wyrósł do pow;~i.n l'go u<lLr .. !'u notaryalnego, agentury ubezpieczenia 
od ognia, wypozyc;~,ania piLnJ~dzy i t. d. Wstąpi ł do największt-j w 

mieście organi?.'lcyi hby T lanciiowej ( Boarei of Commerce), oraz do 
organizacyi Prz~tdsi([_biorców sprzedaży H ea lności, (czyli R eal Estate 
Board ) , nie prztosl:th c być członki em r6i.nych towarzystw narodo
wych, jak: Śpiewn, Budowy Domu Fol skiego itd., itd. 

W r. 1907, kiedy hyl Jarm:~rl; Polski, którego dochód był prze
znaczony na bt.dowe Domu Pobl,il.'go, ob. \V. Madaj podarowaJ Jotę 
na dochód teji.t budowy. Jest lO dowód jego 2yczliwośó dla dobra 
ogóh1. 

\~' r. 1901 odb}ł d1\umiesięczną poh~· "'0 wyspie Kubie. W ro 
ku zeszłym pojechał do s tanu Washingto'. ... dwiedzić siostrę, któ 
rej przez 18 lat nie wid~iał, s pędzając czas prz~:wainie w Seatle. W 
rok u bierzącyn • .1.nowu zwi<!tlz1J daleki zachód , a w stanie Washington 
odbywał polo wania. Po podróży w s tanie Was h. zapuścil s ię w dzie
\Ytcze lasy w Brytyjskiej Kolumbii, gcL-.ie blisko granicy Alaski zaku
pił trzy mile kwadralowe lasu, w którem znajdują s ię drz~wa do 14 
stóp grubości śred nicy, a do 300 stó p wysokości. 50 milionów stóp 
drzewa budulcowego, stojącego nad wodą, jest dziś wlasnością przed
siębiorczego rodaka. 

Ob. Wojciech Makaj oi.enił się przed sześciu laty z amerykan
ką, ma dwoje dziE'ci , kló re mówią doskonale po polsku, a pomimo, źe 
matka jest amerykanką, wychowywane są na zasadach czysto pol
skich. Mieszka we własnym domu z familią pod nr. 781 St. Aubin 
ulicy, gdzie też prowadzi interes sprzedaź.y realności miejskiej, ubez
pieczenia od ognia, notaryalny i t. p. 
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ANTONI GŁÓWCZEW SKI 

Skład Btawatny. i Galanteryjny 
893 Russell ulica. Telefon Ridge 988- J. 

~EONY ~ l z najpoważnif'j,zych, n1jlcpiej znanych i cie
@) szącym się największym uznaniem za swe za!:'ługi o-

bywatt Iem P"ld·im w Detroit jl st Anto ni Glówcz<:w
ski. Jest on jcdn1 .onerów pracy dla dobra spolecz, 11-
stw:l polskiego. Gdzie wgląd n ąć w k - ięgi history i towarzys tw 
pol :- l<it h. tam znajd ujemy imię ob. G l ówcze::w~kiego. vV 
tow gim Sokoł od r. 1893 jtst druhem. ZnCijdujemy imię 
to w grup tcb Zwiąkowych. gdzie założycielem by l i rzlon
kiem , obd 1rzony urzędam i. Nadto imię to dalo wi ~kszej 
sławy i uznania w komitecie budowy Domu Polskiego. Sta
rał się przysporzyć datkami podczas jarmarku, a nadto sam 
ofiarował wiele cennych przedmiotó w. 

Ob A. Główczewski jest jednym z zdolnych fachowców 
i posiada jeden z największych składów na P obce z towara
mi błc:~watnemi, galanteryą, dywanami i t. p. 



Jan Ap "' Stol ~ ki z Rodziną. 

t·'· •ln:.::rnf• '''"H l ~u n h•"'"- 1. 

f\ O ~ZER E l ~ \l pOII:ti.llll h.,~,,. " Hlt·li n:.Jti, ohn,·:a l<:ljnnApn 
ł2.J Stl>l:;ki 111"0 l t • )I I .Y d X ła 1 t g) lS7.! 1". \\' maj·Cit\\'OŚ~o:i Q, O s -

heni ":' huk"" i nic\\' ...\u:-tr_, i. l :,l\o ndo~dz i : 111 po nkuńczc
niu ~zkoły mi jsc• •wej odd:d :-i~ Z<I\\'Odowistobrsk i1·mu Termino 
wał i uz,·sk:a! ~,., a kctwo n:~ uki w Czern io\\T:•ch i j:d,nczeladnik 
praco wa l w Czcn1in ,,·<·:ad1 i l,wowi ~:. Ożt:"ni"".'" d .- :1 1n :aj't 1893 
z Józefą z d o m 11 W :a~zkinvin:. pr:~<·own l równ avż w n: 1jwi ~kszych 
fahrykach mthlow ych ''" l \u Iw' 1 ~~ i t·. \\' rc ·lw l 9l (1 1 ' ' zy h.' l z żo
uą i ma łą cónc:d'~ Stefan i~! d:, DcLa-nil lu ~i~ n ·a ~l<1ł.: osied li!. Na 
hył na własność dom P')d nr 1 :!!l l :'t .\u hi n ulit·y. t;a kowy roz
bud e" wał i pow i~k~zyl. :t l'rolllJ" Z<Z•t: · <·z_~ l1I:a skier . w k tó r_y m o 
tworżył skład i lw u<ic! p•zyh(• r6w ~t.lddn, c: or:1z k~iążek, n przy 
tern osobny pokoj na lec Crc:nt1 ( 1,".1." }. ,.<Hiznj cuki<" rni , gdzie 
przeważnic clobra m:dżonlw pt "": cl%i t•·n int1·n·:-; oh. J:~n Apos
tol~ ki zaś pnl<'ujc " ' fahr,,·cc tnl:b:"" {:i \'i·Jl t• ll & C1). Zn :aj ąc swój 
fach 111U te% i cJohrzl: płaltH! r•·:a ("ę hlc' l <.'~ prOW:IdZOily \\'pr:twną 
ręką i utnit>j~tncm ubdwclzt·ni< m s\-' zjcd11_,. \\':a coraz to \\'ięc t'j lw
stumerów 

Ob.Jan A po..;tobk i l<: i n:tlcż.'' do grupy Zw. N . l' o l 1 fl5 To"·. 
F red ro gdzie chlubnic pr~cz ci w a l:1l:a pdnił cz_l' llll ośri sckret<u z:t. 
Postępowanie tej rodziny zjed nało sobie to, że pp. A postol~cy ~'<1 
poważan i wśród rodakbw i jest pewna uad zi1ja, że w krótce in
teres swój powiększyć muszą. 

j 

l 

l 
r 

l 

' 
f 
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J. M. PODLEWSKI 
Sekretarz Gminy Zw. N . P. 

(l RODZO. Y d . l'2 pa2dzie rnika 
1 ~8 1 r. w miejsco" ości Osiek 
pcw. Rypi1iski, gub. PJocka. 
Jako mlod;~.ieniec stara ł si tz o 

wykształcenie, gdy i 11 i~dz ia l o te m 
że tylko nauka, a jH/.)' t em t ala i 
rozsądne pro'' ad ~t:'r i e -ię da :r.ap ... w 
nienie dobrej sławy i spo~oltu do 
prowadzen ia interesu, o t6i. od la ł 
się w .Bu lialo, N Y. na u niw ~ s~ tet 
Pfarmacyi, gdzie z chlul,ą olrzym<.. l 
świadect11·a. Mając g l~bszą wied zę 
nauki zmienił zall'ótl 1 udd a.l' s e n.l 
prawa, któ re wlaśnit: w r. 1907 "tw•i 
czy, prócz nauki ja l<l! mus i ?.doby
wać, aby by ł <.el uj:p y m w uni11 er
sytecie, zaj muje się a~.- nturą i no
taryaJe m, o ra z spr/.1 d;1je domy i lo
ty i zabezpiecza od ogni a. 

J est selm~tarze;:m Gminy Zw. w miejsce p. Turka , który wyjechał 
na staJe do BalL,morc. 

kazimierz kroll 
Posiada w ielki skład obra= 
zów, ram, książek, szkap= 
Jerzy, różańców, świec, fi = 
gurów św., pasyjek, oraz 
wszelkich przyborów reli= 
gij nych. Ceny przystępne. 

5 29 CANFlE.LD AVE.. 

Antoni fionus 
WlllŚ~~~:~~ sa l i H Li n co l n" 

obok kt ó rt:'j utrzymu je 

Pier \vszorzęd ny Salon 
t\la na skladzic wybornu \\lila ''C>dki 

i najlepszegQ wyrobu cygara. 

Narożnik Chene i Ferry Avenue. 



- 194 -

Walenty A. filepaczy h. . 
• 

~ E D~ Y .\J ~ obyw~teli zaży~vaj~}cych. szacunku i poważa
@). ma wśrod swotch 10dakow J€St ntez;J przeczenie oby-

teł W. A . Klepaczy k. Należy on dzi;:,iaj do naj p(l
wa żnicjszych obywateli w Detroit i jest obszernie znan y wk 
pomiędzy swoimi. jak obcymi. Mir ten, jakin1 się cieszy. 
wyrobił sobie uprzejmem obc0waniem z lud ź mi, z którt mi 
ma wiele lączności. 

Orodz1t się 28 stycznia 1868 r. w miejscowości Rości n
no, Wiei. Ks. Poznai'Hkiem . Przybył z rodzicami do De
troit w 1873 r. Szkoly początkowe pobierał w par św. Woj
ciecha. następnie, posiadając zamiłowanie do h.rndlu. ucb l 
się do najwittkszych słdadów w mieście, gdzie pr<~cow<d aby 
kiedyś san1 otworzył interes, majt).r w~zechstronną witdz~ i 
praktykę w prow,dzeniu interesu lokriowcgo. 

Ożeniony z Helen~ z domu \lajchrzak rozpoczął na wła 
sną rękę jeden z oajwi<~k~zych interesów łt~kCIO\\')'Ch w wbs 
nym domu pod nr 863 l~ivard ulica. rćg \Villis. Tntercs 
s wój prow,td~i z znajon!Ośc ią rzeczy Sprowadza najlepsze i 
najmodnicj-.~e towary. które sprz~ d;~ je po n .•j pr~ystępniej
szych cenach. Imię ob L< lepaczyka znane je!> t wśród pol
przemysłowców. Dzieci, jakierui są Stanisława i Alojży nie 
zawodnie wejdą w <;łady swych zacnych rod ziców, co b~dzie 
chlubą dla osady Polskiej w Detroit 

l 
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JÓZEF RADKE. 

Oh Józef r~ndl;c należy do młodych biwc~manów gdyż ledwo 
rok min<tl. jak założył swój skład tcnn1rów żelaznych. przy ul 31 
11<1r liuch·u1:111 No.204 20G.jcdnak pracq swą i ORZCz<:dnokią du
żo też zdzi;dnl. obJózefRndhtJl". 271utego 18771·. w miejsco 
wośt·i Kopns:~.yn, pow. \Vągrowiecki. (pr11syl Rod%icc, Teodor i 
Marynnna pr%yhyłi do Ameryki z d'' oma synami. Stanisławem 
i.fóz<:fl·m . w r . 1878. zam icszlqtfj w M~tnistee Mich. gdzie ob }6-
zc:f' f<adł<c pohi ~ ral ~zko ly. najpierw parafialne pn~y 1wsci(:}c św 
józd'a <t nast~pnic uczęszczał na kursu Bisness Colcclgc. i chociaż 
utraci-ł Ojca. [klór_v zmarł 1<1 czerwca 189.,1. r.] sam si<; pro,vaził 
prnto 1nd -:i~lw fizycznie zarabiał i pomngal Matce, wieczorami 
z.tś !iię ucz\'1 . i owor~:m mltlki byłe" to. że był zrlolnym objąć posa 
clę ,,1·11:y:da l Bnok kiper. i laką !JOS<•de ob.i<!l przy kolei w Toledo 
O. gdzie h·ż ożc11i ł się lO września 1901,·. z .\l;:~gdalcnąz domu 

Kujaw;~. a\\' r. 1906 przybył do Detroit gdzie znlozy! interes 
który z powodzenie n prow<tclzi. 

Rodzina oh Józefa l~adke . : :vlarvanua matka. Stanisław i Pran 
ciszek, bracia .. ; Edwin Klemens (Leon;, synowie. 
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DOM POLSKI. 
Sprawą Domu Polskiego w D etroit interesują się oby· 

wateleju ż od kilkunastu lat, szczególnie Gmina Z N. Pol
skiego zajmuwała się nią gorąco. 

O::.tatecznie na zebraniu w miesiącu czerwcu 1906 r. u
ch walono zwołać posiedzenie ogólne i za prosić na nie wszyst 
kich. Pola ków. zamieszkałych w Detroit, celem naradzenia 
się nad budow~ Domu. 

Zebranie tu odbyło się w sali harmonii, w niedziele 1go 
lipca 1906 r ' N;t prezesa zebrani w liczbie około 2co, powo
ł:ili 0b. Piotra Le-;zczyńskiego. 
Po różnych gorących przemowach wybrano kom, skład<• jący 

Się z 9 ciu , c bywateli , aby obm) slił !'posoby i środki mające 
prowadzie najskuteczniej do zamierzonc·go celu W skł. d ko 
mitetu weszli ob Piotr Leszczyń ~ki . August Cyrowski. ,\1 i
chał Lesiński. Józd Nowakowski . Antoni Sikora. Pwf And, 
Piwowarski, 'Wincenty Smołczy1bki . Benedykt l-<rotkit!wicz 
Antoni Główczewski. 

Komitet ten po kilku posiedzeniach post<lnowi ł powi~k

kszyć się. i zwołał w tym celu nowe zebran ie obywateli, na 
którem przyłączyli się duhrwolnie do komitetu [ naz wi:--l<a są 
ich po nizeJ .l I<< mit<:t t('n wziął na siebie obowiązek o
bejść wszystkie domy. zam ieskałe przez PoJaków i z tchęcić 
tychże do zakupien ia ok< y i Domu l'obkiego Akcye są po 
IOf. j ~dnej osobie nie wolno zakupić wi~c<:j niż so akcyi, aby 
razem kilka osób nie nabyło większej dośL i akcyi i rządziło 

się samowładnie. 

Komitet pracował energicznie co tydzień urządzał zebra 
nia. Prezesem jego był ob. riotr LesZCZ) ń~ki, ~ { kr< tal Zl m 
adwokat August Cyrowski. 

Gdy zebrano podpisów na s J;;.ooo, a w kasie b) ło go· 
tówki $ 5000, z:.tinkorporowano w miesiącu marcu 1907 r. 

spółkę jak" Dom Polski Association. poczem przyst ą pio 
no do wyboru dyrektorów. Wybory odbyły się w sal i l'oło-

, ... 

ł 
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nia przy nar, ulic Hasting i Willis. w skład dyrekcyi wcho
dzą następujący obywatele- Beger Jan,C hronowski S tanis
ław, Cyro wski Augu~t. Główczewski Antoni, L esióski Michał 
Leszczyński Piotr. Pasternacki 13olesJaw, Piątkowski R om, 
Stypi ński Ignacy, Tuchocki Józef i Żółtowski Tomas7.. 

Pierwszm staraniem dyrektorów była strona for malna 
spóki, a więc ułożenie książek, wygotowanie certyfikatów, 
1 ' pieczęci. 11 i t d oraz dałsza agitacya za pozyskaniem ak
cyonaryuszów i ścią~niem P!eniędzy od akcyonaruszów. 

Na tej czynności zeszło dyrekcyi całe lato 1907 r. głów
nem zadaniem poza werbowaniem akcyanoryuszy ściąga
niem pieniędzy jest wyszukanie odpowiedniego, mizjsca pod 
Dom. Dyrekcya natrafiła przytern na różne trudności i dla 
tego dotąd na zaknpno gruntu jeszcze się nie zdecydowano 

Dom ma być zbudowany za f SO, ,ooo. 

INKORPORAT ORZY DOMU POLSKIEGO. 

Leszczyński P. Cyrowski A. Lesiński M. Pasternacki B. Kwiat
kowski Fr. Piwowarski And. Krotkit.wicz Ben. Sikora Ant. Głów
czewski Ant. Smolczyński Wincenty. Nowakowski J6z. Wesołowski 
Lhon . Lesiński J an . Freda Teof. Mad&j Woj. Gardulski Józef. Ma
kowski Wł. Pesta R. Piotrows ki Fr. Cichy Andrzej. Kossakowski 
J ulian. Janowski Anloni . P ią;tkowski Romuald .Dworkowski Zdzisł. 
Różycki Stan. Nowakowśki St. Mieczkowski Jan. Kowalczyk Jan. 
Kamowski Fr. Jurczyk Józ. Kośmicki St. W edda Józ. Pasieczny lg. 
nacy. Welzand Jan. Curlenis M. Powierski Fr Tomaszewski Mary. 
Paste rnacki Kar. Balicki Fr. Fijałkowski Anloni. Kronk Jakób. Jur 
l\iew icz \ ' ik. Glinowiecl<i Er. ~owakowski Kons t. Kosciński Leop. 
Nowe Ant. Grocholski S. Klimek Fer. Kluczyński Mich. Szornak 
Augast. Lachajewski St. Grześkowiak St. 

NO\VA GRUPA ZEŃSKA, Zw.Nar. Polskiego. 

Nowo zaJ ożona Gtupa Żtt1ska:, Tc.w, l< siężniczki Wandy, pod O 
pieką św. Anny. ZaJozona dnia 2 pazdzierni.ka, 1907 r. załozycielka
mi byJy, Zofia Smolczyńska i Walentyna Baranowska. Obecny zarząd 
Zofia Smolczyńska 512 Canfield E, Prezt::ska. Maryanna Kolodziej
!>ka, vice-prezeska. Helena Dziatkiewiczm' a, soketarka pro t. Wal en 
tyna Saranowika sekr, fin. l\! aryanna Dziatkiewiczowa kassyerka.An 
na Ignaszkowa i panna Franciszka Złoczewska, opiek. kasy., lekarz 
tow Zyg Kadhtbowski. posiedzenia w domu p Baranowskiej 653 Fo
rest a ve. członkiń 16. 
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American Electric Co.(Inc'd) 
BOLESŁAW E. POLCZYŃSKI, sekr. i kas. 

48 W oodward A venue 
.$ Obydwa T elefony Main 54J5. .$ 

Zakładamy druty elektrycznego 
1. światła , us t a wiamy motory i 

dzwonki; jednym ~łowem wy
konujemy wszystko wchodzą
ce w zakt·es elekt ryczny po ce
nach najprzystępniejszych. 

Nasz s klnc1 je,..r 7 •• oco., u c rznn)' w w,.zell<ic 
1-'~ZY t<HlłY 1-: li:: I\ 'I IH I:ZN E 

U W AG.\. ! ''IJ. B E . l'ulczyńsl<i jf';;t. pi••rwt-l::.\' i j ... u.)' ll .\' ~. po'nków w t yn1 lute 
resle, a dowodl'ru jt>gn Zflollwści fi" i<~ de"".' 1 óżnt• wlelld•• pf>fl ję•·ia . między kt 6n•o1i 
jest zaprowadr.enie iłwintlu t' le l•ti'YI'7.nt-ge>ll ni••mol w-.zy~;t.ki<:t• lonś<·iuluch poh,ldch. 

A. POSSEI_JIUS & CO. Ltd. 
Fabryka oraz wielki skład 

f\/1 l= Q/ l 
t<Om. Kath. Magyar Templom. 

Az i:;kola melv az Adrian , Mice, Szt. Domokos rendi 
apat.zak veze tese alatt a ll a kovetkezo 1907ev, Jannar hava-

ban nyil t meg. . .. .. 
H itkozśeg Egy leti e lete fenyesen ny1łvanul a kovetkezo 

testUletek alakulasa es viragzó mlikodćse altaJ. 
Elso sorban nevezendo a Szet József R óm. esGor. Ka t

• holiku:5 b,;. es haloteltakaritó E gylet lovagoszta llyal. 
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~~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~ 
~ ~ 
~ A Delray=i Michigan ~ 
~ r\agyarok Tortenete. ~ 
~ (Hist orya Osady Węgierskiej zamiesz- iJ!!. ;m kalej w Oelray- l 8= nasta Warda .) ~ 

·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

n ELR ·\Y V{Lros :vtichig.tn allam de lkdeti szelen, Erie 
łłJ tó, partjan kksz k Olt roi t varos mdle t .. Lakosainak 

sza ma ltz- ti z._,, kćt <·zer kik nagyul>b n~szben gyara k
ban nyt·t n< Ie f, glalh·z<h l 

Az 1896·tk ćvuen , me~ altg talal t<~t11tt vagy 30 Ront · 
K at h. ćs ugy 4 vagy .; ev. rd m q; yar c::;ala d 20-2., lelekkei 

A ~Zł~ NT KERE---ZT FEL \IA GASZTA LAS A
ł{ÓL NE\ ' EZET Rom. k.tth . magyar hitkozseg szerveze
se az '9 )' eviJen 

J unius hó el~6 va~ arn<~ pjan Ie t t hivatnlo~an megkezdve. 
A Del ray kornyćke n lc.Lkó magyarok szama az utolsó :; even 
at rohamosan -;zaporud1,u es jgy :-~z egyhazi szervezkedes 
nem sok{tr; t szi.ik~eg ke rd ese lett. E nem t:s i.i !Y elet r e ho
zasanak nagy munk{tjaban d icserendo reszt vett a Szent J ó
z~ei .Eg> l ot. 1, ;k.ut:: h. 11bpitń ta~jai voltak azo n t-1~6 k< rt ::;z
t e ny magya rok. ktk a vall:bos~{tg t.s <;r e nyrseg m aj: a~z tos 
eszmejćnek ervćnyesitesere eh o sorban szeJvfzkt d tt k 

E zen 6t t6r6khóz c..;at la k )Z0 tt a he lybeli egyhazmegyei ha. 
tósag f~lhivasara a. k,. thulikus magyan-ag jCJ va es a gyujtes 
munkaJa megkezd6d6tt. A lelkts ne p adomanya i es euycs 
gy{trak segitsćgci le tre hoztak a telep megva~arolasara s~uk
seges 6ssz~ge t. A k616ml,6z6 e czel ra ajan lott helyisegek 
kozi.i l a jelcnlegi South west es Yełe ~t r. sa.rka n fekvo ~lot
tos 240x 147 lab nagy~agu telket vet te meg a hitkoz,Pg. 
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A rendes hitleeti milkodes az 1906 ev elso Vasarnapjan, 
kezdodott a mely nap a Solvey Guild Hallban a Mełtosa
ges P ospok Ur, az uj hitkozseg lelki pasztorrai Fotisztelen
do Klenner H u bert szemelyeben kinevezte, es hivatalaba be
jktatta. A tempłom iskula es plebaniai ćpi.iletek tervrajzai 
Harry J. Rill, mernok ur alta! keszitettek, ki az ćpitkezćst 
egyszersmind szemelyesen vezette is. A hitkoz:eg a temp
Iom felepitesehez az 1906 ev, masodik Husvet ·napj~tn kcz
dett. A z alapko lete tel fenyes es lelkes meglinneple:>e J uni
us 1 7en torten t, Temp1om szentelesunk meg, October 24en 
volt. Mind a ket alkalomnal jelen volt a Meltosagos Piispók 
Ur es mig egy reszt diCserte a mar eddig mutatott buzgosa
got es a k1tholikus magyarsagot tovabbi ki tartasra intette . 

. . 

SZENT KERESZT FELMAGASZTALASARO . -------- ------N~t-ft<>ni. Kath. Magyar Templom. 

Az i:;kola mel\' az Adrian, Mice, Szt. Domokos rendi 
apauak vezetese alatt all a kovetkezo 1907ev, Jannar hava
ban nyilt meg. 

H itkozśćg Egy Ie t i e lete fenyesen nyilvanul a kovetkezo 
testuie tek alakula3a es viragzó miikodese a lta!. 

El:>o sorban nt:vezendo a Szet József R óm. esGór. Kat
holiku::> b.;. e5 haloteltakaritó Egylet lovagosztallyal. 

l 
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alakult ; 1902 rnarcius 16an. Lo,·ag osztaly 1906, aug.2o 
a Disz elnók ; Klenner Hubert plebanos, elnók; H auk La
szló alelnók ; Masli ] <l.nos jPgyzo ; Oszko Gyula penzt. ; tit
kar; Eorintos C{tbor pć nztarnak.; Pal Gyorgy, lev, titkar, 
Zaleczky Gabor, A lovagosta ly. f o paroncs110ka; Keszey 
Jozsef, gyiileseit tartj~ minden hó 1-só vas{trnapjan a kath 
iskola nagytermćben. Tovabba a Wes t Detroit. Mih 

I Szent Jstvan Kidtlyrol elnevezett R. K. Betegs. es H a
lotteltakaritó E gylet, alakult 1907 JulJUs 14-ćn. 

Diszetnok i f t do Klenner Hubert Elnok; Palify Jstvan 
al f l nok; Kovacs L;;~ jos jegyzó ; Szóllosi József penztarnok; 

~~ .. ' 
\l :; ' 

KLENNER, HUBERT P. , Rom. Kath. P lebanos. 
Szóllósi Kalman titkar ; Galos Lajos l ev titkar ; Oszko Gyu
Ja Gyiileseit tartja minden hó 4-ik vasarnapja; a r. k. i sko 
la ter meben. Ązutan a Sz. Anna Nói R , es Kat. beteg
segelyzó es H alotteltakeritó Egylet. alakult 19;)3 Elnokoe 
6zv. W eizer Andrasnć. Ezek mellett nevezendok a tern p 
lorni ta rsulatok ;. a Noi Oltar Egylet ; a Szent I rnre ifjusa 
gi Egylet, a Szuz M{tria hajadon leany, ćs a Mar ia Gyer
mekei nevii egyletek. 
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~.iiL~ A Rom. Kitth. templombelseje. 
IJI LIL\) 1'\U'->">lJ rtl LAJOS 1\lagyar. Fćdt ćs n<>i B. S. es 

T. Egylct. :\la kult. II)•H. ok l 20, alakrto tagok a kr•vdkcz6k. Ke· 
szey j{tnos. p,:tt-r Jo·t.-..-1 "aghy ~gyl·d. N:rgy Lukacs . Szalay J a nos 
Szalay Jo.:sl llorsod: (; ć~a . llolomanyi Jaoo~. Smirnyak Jozsef Ju
hasz J;ł.nos. Holla J•ino" l'rokop te-t\'Ćrek . J··i.:nlt~g sdun\;tl a n<:ii 
oslalyall·g'yi>t. .!30 t.rgl\l 1•·1.-.;t•i ti z~l\'iselo i. : Eln Ok.: l~esz~y Jan os 
ał·elu,;J,, l'e, s• jt',z.: f. l1tLrr c;,·brovir.s Jst\·{tn Je~yzo :.)zalay Dezo 
pĆn/.·litrnok l lo! >•n 'inyt J<i-los. Ie\ titk~ir l'rolnp Jozsf'f. G yiileser 
tartja 1'\,·s .. <')' l in n" ftq\. l ·r.·mlwn. 2210 jeff,•n;on utc,-;'ln r8 w.udan 

A zaszloyi h rqof1 •k l-Yhen szentc ltP fel, a Rom. l<ath. T emplo
m 'n . 1, ( n ••· l [ •• • rt p l"! a ·•os n r. 

Szeut J ózs'!1 ~gylet Lovogoszt6Jyo . 

-. 
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VEGYES EGYLET 
Oelray. M tch. ~1 agyar lfjmagi Egykt 

Ald.:ltłt 19)1 februar :q-en. Al.tpitó tagok nevsora . 
') t; ,,,;.,l:,., \lt ih 1ly. Sz tniszl•> Andra-> Smilnyak Jozsef Sza 

n szló Jst,·an. T:tma.; fJal \'aizer Andra.; Horvat h Jano~.Ger 
g•·J\' Ji. ·' ,; p.,n~ra ·z \lthaly Halcis Janns 1-ktla..; Sa11dor Za 
I•·Lzkr ,\ ndra.; :-\ztnn: J<l:los \( ó.łosttWtt~lt 19 4 ma jus 29, 
Srn tf !l)tlk J•,z-cf ...;zantszll) \lih .dy. :-\zaniszlv I stvan. Hujat 
\f i ha'.'· 13, ki Joz-• f T :tma.; t 'al Varg:1 ]' .zs• f S 7iic ~ V in( ze 

e.; Toth Gab1r a ltal 19)7 Ti.;ztviselok Szanisz.lo \lihaly el-
nok SzuheLI Jnz..,ef :llt·lllOk l)oz!'grt~ \liklćs jegyzo.Si:ile Ja
IIPS pćnzt.crllllk. nerz ... l ~ l V.In l l!k;Jr.Kis Jozst-f l:St-de Karoly 
e-> Varga IM. nir l szam vizsg;1lók Baki Miklós Varga Andras 
R•;tSLi Lasz lo. e ll enorzo l)iz·Jt•a~ok Tagok 104. Gyiilesć t ta r
tjl mind -; n h 1l1np ut0l-;o vasarnapja n Ke>teyne l. betegla
gató biz >t·{q millrlt•n ln vi~yi.i 1 e:-e n valaszt• tik 

Tegze Laszló Ref. lelkesz. 
A T OLEDO - I KALV lN JANOS L{d, es Betegse

gćly zo egy lcr, a delray-i fijók osztaly alakl1\t 1900 jan 14 
alapito Pele r Józ;ef, Pecsenye Imre, Rakoi Lajos , J akcsi 
Fert::nc, Si.ille Daniel , Taryani BertaJan, Bes terczey Daniel 
a z 19 )j -be tiszt viselók. Szaniszlo Mihaly elnok, Tarnas An· 
d ras ale i nok, Pag~tny Lajos jegyzo, Pozsgay Miklós penztar
nok, Pogany Gyula titkar, Riba r Ja nos Ribar Lajos Fastor 
Lajos szam vizsgalók. Tagok 65, gyiileset tartja minden 
holnap elso vasarnap az reforma tus iskolaban, 
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KESZEY JA.N03 
Szii letet, Magyar orszagba, 
V as; megy, V {tr- Kesr.o koz 
s~gbin, 1902 aug, 12. erke
zet Detroit-ba, munl{at va 
la.ll, U amond S tanclich & 
Co- nal, a nagy vagóhidon 

'Ą ott dolgozottl 13, hónapig 

1 
ozutan pedig l3utcher scl10 
pol nyitott, Wyandott ba M 
Olt \'Olt ket ćs fel evig, Es 

'/ 

es met D elrab·t, ozleteske 
dtk . a magyarsagnak. leles 

vezetOje minden fele magy 
~ta ngye!,b .: n .." l noka a Ko
ssurh La1os l\1. B. S. es 
T. Egyletnt:k harmadik e
vet b.:csiilt:tel tolt~:. 

L~kik J erferszo n 2210 ut. 

JUHAS.Z JANO .. S/ _. 
Elso magyar PenzkUido es 
Hajójegy arusitó irodaja. 

71 W est E nd Ave., 
UETU< •I' I'. ~l i CH. 

BABASJÓZSEF ., 
EgyedUii elso magyar tenykepesz 

DElRAY -DETROITBA 

- Regi szam -

2077 RIVER STR. 
- Uj szam 

2195 JEFFERSON AVE., W. 



Adwokaci (L awyers). 

Balick1. Fran. Sso Russell. 
Cyrowski .\ug. 8<)5 Russell 
Garczyitski :\lax. 13o8 :\fichigan 
Kościt)ski Leopold 881 Russell. 
~l isterski E u g-. 82 1 l l ammond 

Blclg-. 

Agenci Realności i Ubezpieczeń 

.. ognia (Real E ctate and Fi re 

Insurance Agencies). 

Domzalski JYI. 957 St. Aubin. 
Józe[iak Stan. 407 Can[ield E. 
1\laclaj Woj. 781 St. Aubin . 
)(ajor \VIaclystaw. 7T6 Russell. 

Rautenberg, M. E . 1210 

Juncttvn Ave. i 831 St. Au
bin Ave. 

Sikora .\nt. 8o7 St. Aubin. 
Stefanowski Bracia, 776 Riopelle. 
Wiśniewski Kłem. s-+6 Hancock. 

M. oomżał~ki. 
957 St. f\uO\n f\V6. 

POLACA SWE 

Biuro Notaryalne 
ł\g6ntu r~ naio6wni5iSZUGll 

Kompanii ł\sekuraGulnuGh: 
Egzaminuje ubstrakty,wypoży

cza pieniądze wyrabia hipoteki, 
pełnomocnicbva i wszelkie doku
menty prawne, wchodzące w za
kres notaryusza. 

Tf,LEFON RIDGE 384. 

BJuro otwart6 w każdU wi66Z. 
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Wtaou~taw Maior 
Sekretarz sędziego pokojo= 

wego Lem ke'go oraz 

NOTARYUSZ 
PUBLICZNY 

Agent Asekuracyi od ognia. 
7J6 RUSSELL ULICA. 

Akuszerki (Midwiefes). 

Ciszewska l\.larya . ...J.90 Willis. 
Let;ióska, .\n. IO...J.9 Dllbois. 
Łukaszek, t\n . 905 Rivard. 
Lu kaszek :\ larya. 837 Russell. 
:\la\kowska L. 1 Boes al. 
Part) k-ol\' ska Mar. 223 - ,34-ta. 
Piotrnwicz Em. 988 St. Aubin. 
\\' atnowska l da 831 Rivarcl. 

Apteki (Drug Stores). 
Lachajew:;ki Stan. 8ó6 St. Aubin. 
Pasternacki Kaz. :25-J. Canfield. 

Cukierki (Candies stores.) 

Apostolski Jan, 1291 St. Aubin. 
Barailski, Fran. 95:2 St. Aubin. 
Bednarek, Jan. 68o 23cia ul. 
Brazowski, Ant. 790 St. Aubin. 
Dunajska Ter. 715 23cia ul. 
Dysarz Kat. 1369 St. Aubin. 
Frecla Lucya, 973 St. Aubin. 
Gajewski, l\ far. 1271 Dubois. 
Jar.oszewski, Jan. 688 Kirby. 
Jordan Ernest, 709 Hastings. 
Jurkiewicz Wik. 5r!h Canfield. 
Dobrzelewski Roberl. 155 35 ul. 
Konieczka, Stan. 399 Can(ield. 
Koss Jan, 7-J.S St. Aub in . . 
L:ewandowski, Jan. 1222 Ch en e. 

l'vf akowsk i l<'r. :240 Ca nfield. 
Tvl'ati ska, l\larya fi38 Russell. 
Michalak Jan. 756 TTastings. 
Piotrowski, .'\nt. 4...J.7 Canfield. 
Sikorski, Leonard. 675 ?dedbu ry. 
\ Vróblewski, J'iolr. 7I...J. Dubois. 

Cygary i tytonie (hur.townie). 
Cigars and Tobacco Wholesale. 

Wolff Ignacy, 392-398 Grandy. 
Wolff J~Lkób, 778 Dubois. 
J uszkowski, i\Jichał. Can fi eld. 

Fabryki Cygarów (Cigar Mnfs.) 
Draciszewski , Marcin. 423 Wiłlis 
Feldman Russell i. Jllinois. 
J asionowski, T ad . 894 Che n e. 
Kosecki, Jan. 1474 St. Aubin. 
Lewandowski, Stan. 478 St. Jo-

seph. 
M a kierski Ja n, 267 Can field. 
Strzyżewski, J. T. 820 Canfield. 
Szlachta, Stef. 633 Ferry. 

·Dachów Pokrywacze (Roofers.) 

Pawłowski i Bracia. 8r7 Riopelle. 
Żółtowski, Leon. 86 Livingstone. 

Dentyści. (D entists.) 

Łazowski, Stan. 901 Russell. 

t 

1 

ł 
l, 

ł 
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Dr. S. M. Wesołowski 
POLSKI DENTYSTA 

4 t t Canfie ld Ave. nar.Rł6= 
pelle ul. l'l' l l~idg 994· 

Doktorzy Medycyny (Phys~ 

icians.) 

l·:a•!lubm-.ski. l:y~. 937 Russell. 
: :uli:~. '-;tan . 1 .01 Junction . 
l\ ·,vi< ci.'d<i . \ \ ' . l( . ue; Can field. 
Lachajc\\ski . ~tan . 934 St. :\ubin 
Pastcrnacki Bnlesla\\. 254 Can
fielcl :1\·e. E. 
l'rzyhy lowski. J. 6 28m a. 
Sadows'd . l·:om. q85 ~lichigan. 

Drukarnie i G:~zety (Printing 

ShO!JC <:! nrl Newspapers.) 

Burzyitski, Marcin J. \\ bś
ctuc l d ul, t·' i ' l h·· E;Jgle 
Pre, .. ; · 1 !7 C ·;t [:. . t -~vc·1111e. 

T , l t f • 111 .\l :t i n 2 .; 9 ; l~ czy
den C)· a 4 ) .! C r;ll1d y Ave. 

Dziennik P olski. 42Ó Canficld. 
J\iedziela. 9 1 ~ ~L Aubin. 
Polonia. \\'okz~ llski. 3CJi F orcst. 
5towarzyszcn i ~:c. < ;lic'l\YCZewski 

A. !(>7 Ca nfidd. 
Urzechl)\\'sk i. Stan. 15rx; Camp

bell ul. 

Elektrycy (Electricians.) 

1\merican E lectric Co. 48 \\'oocl
warcl. Polcz) !'1ski. 

Expresmani (Expressmen.) 

.\bramcm ski. \ng. q B. D. 

Farby, Olej i Pokost (Paints Oils 
and Varnishers.) 

Lemke . • \lex. 8 11 -815 Sa. A uhin. 

Lesi óski. )fich. 515 Forest. 
Sarnowski. Canfield. 

Fotografiści (Phonographers.) 

Cy lkowski. l~obt•rt - sRI) \\ CS:--ot>n. 

!\l ieczkuwski . Jan. 2::-18 t 'a n field. 
Hnchnwiak. Stan. _ldfcrson . 
Snwit1ski _[c'1z. 37(1 Canficld. 
Lemke. J an . lf.J~-1 ~Iichig-an. 

Fryzyerzy (Barbers). 

Ruclkiewicz. Alf. 90 (; riswold u l. 
7.am iej~ki, Fr. <J~CJ ~t- . \u hi n. 
Pt•sta R oman, ll asting:-.. 
lkg-er. S. 805 SI. \nloin c. 

Galantery, Obrazy. 

1-.:ossakicwicz F1l'd. R<)2 ~L ,\u-
hin. 

Knss akit•wicz J c'ozcf. C·lnfiek' 
1-.:ości{n:;ki, Ca nfi c ld. 
Dohrzelewski. 35 ulica. 

Handlarze Starzyzną (Second 
Hand Stores.) 

Sosnowski , Józef B. Nowe 
i przechodzo ne mehle, ka r
pety i piece. oraz reperacya 
pieców. Ceny przystępne. 
788 S t Aubin Ave. róg Ale 
xandrine ave. 
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Kapelusze Damskie (Millinery.) 

~ruska Regina, 99-+ Dubois. 
l(rajewski, ;\lat. r8s Grandy. 
l 'io trowska Emilia, 988 St. Au

bin. 
Rosołowslca , S. t 277 Ch.-ne ul. 
R ó/.at1ska i Szmigicl, 864 Sa. Au

bin. 
Sarbinowski Henryk 1802 :\lichi
~an avc. 

\Valkuszcwski. Teodor. 1050 
Chene. 

Kołowce (Bicykles.) 

Lcśniewski. Fr. 9-+2 Gratiot. 
Lele .. vski A. A. 6(q Russell 
Sclewski \\'iktor. 877 Chene. 

Krawcy i Krawieckie P racownie 
(Tailors and Tailor-Shops.) 

Dartn ik. l\ l a l. l Ptt łask i. 
Brzezil'lski. Fr. 157 t :\l ichigan. 
Cnowski, Fr. 182 1'2 Grand RiYer l 
Czyżniewski . Jan 7 r2 Russell. 
Fandze! j ózef, 1069 St. Aubin. 

Frecla, Fr. 284 Rowcna. 
Freda Jakób. 692 Hastings. 
l ~u ra Jan. 820 St. Aubin. 
Gajewski, Eedw. 1218 Chcne. 
Glit1ski . .!\lat. 943 Riopelle. 
Jabłoński, Antoni 490 Canfield E. 
Jabłoński. Fr. 740 Russell. 
Koperski , Fr. 681 Frederick. 
Koss Bernard. 195 H ale. 
Kowalski, Jan, t2-łt zsta. 
l'ozak Fr. 47 W ilcox. 
Kryda J óz. r1 q ~Jichigan. 

Krzewiń:-.ki, Fr. 173 Tillman. 
Labiński , J óz. 690 St. r\.ntuine. 
:\1ałkowski, Jan. 1 3ó Dates. 
:\urski, Stan. 31 Farmer. 
Palikowski, Fr. 18,10 ~IichiRan. 
ras ieczny l g-n. 91 l< ussel l. 
Różaliski \\'oj. 310 \\ ' atson. 
T omalczyk. Stan. 36g Iłancock. 
\\"ali ński, an l-19-l Fort. 
Wasielewski Jan. g ~o Russell. 
\\'itkowski. Józ. 35-1 Canfit•ld. 
\\. itkowst.:i. [Jen. 21 \bhott. 
\\'yźlic, \\"inc. s6 Li,·ingstone. 
7elmallski. l I en. 718 Hastings. 

BRACIA BOŃCZAł\, 
WI ELI( I SKŁAD 

UBRAN I i\ 
I KONFEKCYJ 
Dla Mężczyzn i Chłopców. 

Najlepszy Towa r . 
Najtatisze Ceny . 

• l 005 St. Aubin Ave. 

' 
ł 
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Krawczynie (Dressmakers.) 

Baranow:-.ka, Klara. 9'-1- Chene. 

Baranm,:-.ka :\larya ... n6 Concord. 

Bojanem ::.ka. (~en. 1298 Campbell 

Cctnarow:-.ka, Em. 3-1 \\ ' intcr .. 

Dąbrowska. Jad. 12()() Chene. 

J osefuwicz. Koni soS Canfield. 

Polmali~ka. Roz. 728 Garfield . 

Klcnczcwgka. Roz. 1487 Camp-
bcll . 

Rożaóska. J\ larya. 20 1 W illis. 

Rzc~zotarska , %a fi a . 7 q A lexan
clnnc. 

\\'ilczy•1ska. F'r. 544 Aelexan-
drinc. 

\ \'isowska. \lar. 1 LÓ3 Duboi~. 
Zakrzewska, Kan. 1268 Chene. 

Zgarlikowska. :\[ar. 8-13 O r leans. 

Zielińska. (H. -12-1- Theodore .. 

Kuźnie (B lacksmith's . Forges.) 

Borknw~ki. Piotr. 89+ St ... \ubin. 

Danielczak. Jan nzt 1-larper. 

:\[arowski. Jan. 31 .-\twarter. 

P1cchocki .. \nd. 350 Forest. 

Kręgielnie (Bowling Alley.) 

Pastcrnacki Stan. 986 St. Aubin. 

Księgarnie (Book stores.) 

J acskic ,virt:. \\ er. 1277 D ubois. 

l<oAcióski 1\ nl. 306 Can[ield. 

l<roll, 1-\:az. 527 Can fielcl. 

l(nssakic" i1·z. Jos. 8<;2 ~t. ,\ ubin 

Łokciowe T owary. 

(Dry Goods and Notions.) 

Antczak i Bartku" iak. q83 :\l i
chig-an . 
. \ntczak Jc'•zcf. 15(>5 :\lichigan. 

Degerowski i "zmi~icl. 551 Can
field. 

B o nko\\'ski :\Jirhal. 171'i5 ?lfichi-

!!an. 
Chili llski \\lad. 71J7 ~L \ubin. 
Detlaf lc·,:,ef. 95 1 l{iolwllt•. 
Frecla \lat vlcla. óo 1 Crandy. 
(~łówczcwski .\ntoni, R1)3 lhts-

sell. 
Harm :\lich aL 151-ł St. .\ uhin. 
Janowski Jan. 771-i ~l. \uhin. 
_lózefiak :\larya. ;r~~ lla-.tings. 
Ju rczyk Bernard. 1010 JDs. Cam
J urkiewicz :\l ax n·,~ 23 i l ~ucha-

nan ulic. 
Klepacz)k \\'alcnt). xr13 Ri,anl. 
Kosmewski Edward. C}OR Chcnc. 
Kozłowski. Jan Canficlcl. 
}~rz:·żanowska l< oz alia. 825 Rio-

pelle. 
Eushin..,k. Kasper. 100..~ :\lichi-

gan . 
Kurczewski Stan. 1345 Chcnc. 

pau. 
:\fajchrzak. Canfil'i<l. 
:\farzejon .\ ntnni. uXt lJuhois. 
:\l c recki l:ranriszt·k. 1 ot{) Chcnr. 
l\: izil1ski \\ 'awzr: nice 1110 Jnn-

dion. 
P aslernacki F ran. I -15CJ \l iclt ig-an. 
f'astc r nack i Stan. ~l. \ubin. 
Hiband .\l hcrtyna. J(,-1- 3-l ulica. 
Roża!lska i ncgt·rm\ ska. 8(1-l St. 

L istonosze (Letter-man.) 

Przyhylowski \\. 104 LO\·ett 

Rostankcm "ki Karol. 722 Beau
bicn. 

Au hi n. 
Rusiltski :\lal. 22-:,7 llastings. 
Sarhinr>\\·ski llt•ndr). 1Xo..? \lichi

g-an. 
Smuczyl1ska \\ a lent} na, t R-1- 32 

Gabrn•lski \\' la<ly:-.la w 220 Gar
ficl<l. 

Kamióski Jan. <;,H Canfield E. 

ulica. 
Stawecki Kaźmicrz. 78 Pula..,ki. 
Sza[ran \\ ilhchn. 316 :\l o ran. 
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Treppa Bazyli . 6or Grandy. 

\\' alkuszewski Teodor, 1050 
Chene. 

\\'ojcińska Ewalina, 899 Dubois. 

\ \' oźniak Tomasz. I2o+o St. Au-

Malarze (Painters). 

Jankow!;ki Kaz. 223 Lm·ctt. 

Plotka Jan. 662 Buchanan. 

Ho111i;'1śki \\ ' t. rr19- 29-ta. 

Slojalwwski .\ncl .. 3 1-5 Canfield. 

Drogo.;z, 31-ł· Grandy tl\'C. 

lłonowski i Kawceki 8 [5 ll ast-
ing:;. 

Dziatkic..wicz . W oj. 85ó l ~orest. 

Meble. 
(Furniture Store:; :) 

Budzi n s ki .\J ich al. 1297 Dubois. 

Piotrowski Franci~zck. +23 Can
fielcl. 

Piotrowski. 883 Russell. 

.\1clin i Gutowski. -+27--1.29 Can
field. 

Gala n towicz \\'"lady!;(aw, r2..g St. 
i \ ubin. 

Muzyczne instrumenta i Nuty. 

(Musical I nstruments.) 

Schinke l lc ndry, roSo Broadway, 
Buffalo, N. Y. 

Nauczyciele Muzyki. 

(Musie T eachers.) 

Głowac ki !\ l ak s . 1335 Ch c ne . 

Gorzelniawski Fr. 1499 Campbell. 

i\Je lin ;\nna . 431 Canfielcl. 

Przybylow~ka S. T. ' 37-+ .\fichj .. 
gan . 

\\' ilczy1iski Jan. 363 Grandy. 

Piotrowski Jan. 262 Canficld. 

A rdzicjewski N. 5 rs Forest. 

Notaryaty. 
(Notary Publick. 

DonlZalski .\Jichal, 957 St. Au-
bin. 

Józefiak Stanisław, 407 Canfield. 
Kokowicz Ja n. 663 T h coclore. 
K.ościt1ski Leopold. 407 Chamber 

of Commer cc gmach. 
.\ladaj \\' ojcicch. 781 St. Aubin. 
.\lajor \\ 'łaclysław, 7 16 Russel l. 
Podłewski l. .\f. .\ l ich igan. 

Obuwie. - · Składy i Reperacye. 
(Boot and Shoe Stores and Re-

pairing.) 

Ada ms ki Cl i ic ha l, r2-+0 Chcne. 
Bork j\J i chał. 1432 J o~. Campa u. 
Bro-nikowski Fr. 139 34 ulica. 
D ruszew ski . Fr. R22R R iYa rd. 
1\ydlow~ki Stan. 15~0 ?llichigan. 
C iu pka J/lzd. J.tSń St. .\uhin. 
Cniatory 1-~azimierz, 111 9 St. 

.\ubin. 
Grrnd7ir'l-,ki. Stani~:>law, 595 Can

field. 
Haza Ludwik, 10-18 .\lichigan . 
Jaulcm·ski Wawrz: nice, 2238 

(~rancl Ri,·cr. 
Jastrzcmb~ki \\· inccnly, r299 

D u hoi s. 

Kapra lczak. Karol, ro88 Ch ene. 
Koss Francis7.ck, 667 l Iarpcr. 
Krutkicwicz Ben. 8ó r RusselL 
K ujawa l ~cliks. 295 34 ulica. 
:\Iadaj Ig-nacy . 7g.3 Th1 st in gs. 
Madaj Jałdlb, 1 T<)2 St. Aub in_ 
.\Tio::: kowski Kazim ie rz, 290 Can• 

fi eld. 
Xikl ewski Piotr, 861 :'lfc J)ougalL 
Olej niczak n rac ia, 13~3 Chcne. 
O lejniczak Franci~zck. <J-17 St. 

St. Aubin. 
gan. 

Picganowscy Bracia. 450 Can
field. 

Piolrowski Fr. 805 , t .. \ubin. 
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Ignacy Partyński 

po niskich 
cenach 

1536 Mi c higun Avenue . 

Radtkc Jan. rng St. A ubin. 
Radtkc Herman, 1499 ~J ich igan. 
Rutkawski \\'ladysła w, ros6 

MIGHRŁ SUŁEGKI 

Chcnc. 

Wielki skład 

OBUWIA 
CPny Niskie 

1274 
St. Au b in Ave. 

T o maszew::->ki Jc'>zd. q68 ~Iichi
gan. 

\\·a~iekw~ki Józef. ...J-95 Canfield. 
Zidi1'1::->ki \\ ilhclm . ..J.I7 Canfielcl. 

Orkiestry. 
( Orchestra's: 

l' i ot mwski Ja n. 

ni chał 
nerecki 

Dostarcza mu· 
zy ki na "s ~el
kiP Bale i in
ne zabawy. 

215 Superior ul. 

\\"ikz) i'1ski Jan, 363 Grandy. 

Pasza i Siano. 
(Hay and Feed Stores.) 

Cemborski, Antoni, 1332 
St Aubin Avenue 

Lcsit1ski 1\fichal, 515 Forest. 

Piwo Butelkowe. 
(Bottled Beer. 

Chronowski J ózef, 1022 St. Au· 
b in. 

Plumbiarze. 
(Plumbers and Gas Fitters.) 

Garczyński Edward, 577 18 ul. 

Powiershi &. Co. 
PLUMBIARZE. 

Oraz Sklad Żelaz i Pieców 
Reperujemy wszelk ie gatunki 

pieców i ogrzewaczy. 

759-761 H ASTINGS ULICA. 

Powicri'ki & Tli rsc h, 8-J...J. Russell. 
PowierSC) Dracia, Ilas tings. 

Piekarnie. (Bakers.) 

Bobola Jakób. 25 Otis ulica. 
Ccraóski Jan, 1239 Dubois ul. 
G! iJ1 ski Sta1)isław , 1099 24 ulica. 
Crt~chow...,ki Jan. 133 Otis ul. 
f~rz~ bo'' :;ki l-'ranciszck, 475 Gar-

field ulica. 
Koss Jan. ro8..J. Dubois ul. 
Km:s . \ntoni, 812 St. Aubin ul. 
Lt·wicki Jan. 3 11 32 ulica. 
:\lalinow~ki 1-cliki'. 335 Superior. 
?\Jodli!'Jska Stanisława. 979 St. 

\ubin. 
~ [ qrawi'cy B rac ia, 20<) \\' ill iams. 
Xicmicc J llzef, 151-J. Campbell. 
Pa:-ternacki T'intr. 7ó.z H astings. 
Perl ik Fra nciszek. l5LI St. Au-

bin. 
Perlik Francisz<'k, 386 Russell. 

-
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FELIKS KUJAWA 
SKŁAD OBUWIA 

Prusiiiski Józef. 668 Buchanan. 
Rajewski Stanisław. 9l7 Riopelle. 
Rzepa August, 1335 Chene .. 
Sadowska, wdowa, 4II Canfield. 
Singer !vfarcin. 1058 St. Aubin. 
Sikora Antoni i Syn. 807 St. Au
Skrzycki Walenty. 948 Chene. 
Sosnowski Jó7.ef, 692 23 ul ica. 
Temerowski Fr. 670 Riopclle. 
Temerowski Ignacy, 750 Rio-

pelle. 
Temerowski Leon, 1099 l\IcDou

gal l. 
Trzcsi{:tski Jan, 9r7 Riopelle. 

b in. 
\\ ' iedojadło Józef, I Pulaski. 
\Vróblewscy Bracia, 694 Dubois. 

Pogrzebowe Zakłady. 
(U ndertakers.) 

Cylkowski Leopold, 969 Russell 
ulica. 

Cylkowski Stanislaw, 149 35 ul. 
Gajewski Nepomucen, 770 Rio

pelle. 
Jablo!lski Julian , 142 35 ulica. 

Dla Niewiast. Mężczyzn 
i Dzieci 

2Y5 34-TA ULTCA. 

Konkel X. B. 1496 Michigan. 
Kulvvicki ::'vJ arcin, 814-816 St. Au-

bin. 
Łukaszek Marya, 837 Russell. 
Szymański Jan, 402 Garfield. 
Szymańsk i :\1arcin. Canfield. 
:\fil!er Józef P . 1283 Chene. 

Przedsiębiorcy Budowlani ( Build 
in g Contractors.) 

Błażejowski Jan, 707 \Varren. 
Borowski. :\Iich. 753 St. Aubin. 
Chronowski Stan. 750 Palmer. 
Cichorowski . . -\n l. 52-! 11 iltchell. 
Cieszyl1ski Otto. 2Ó3 ClcYeland. 
Detłaf bracia. 16 S.vh·ester. 
Detlaf OLto, to26 Townsend. 
Gdaniec Piotr. ó18 23cia. 
Gonclzicrowski Cus. 757 Tllinois. 
Kamit1ski , ,\nl. ..J.S St. Joseph . 

Frank Kamowski 
v Kontraktor ~urar~ki 
Plaj struje i l<iadzie cymentowe cho 

doiki po cenach przystępnych. 
325 Superiot· 11lice, rś;::: Orlcnus 

STEFAN PIOTROWSfil 
FOSlADA 

WIELKI SKŁAD MEBLI 
Ceny przystępne. 88.3 RUSSELL UL. 
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CZESKO-POLSKA APTEKA 
F. S. Schloeder, właściciel 

\Vype lnia rec..:pty prędko i tanio. 

Uprasza się o poparcie. 

Kopydlowski, )Jar. t..p 6 J oseph 
(·a m pau. 

Lcs iJ1:-;ki, .Jan . 515 Forest ul. 
LcsiJ1ski Karol, 1o6 Chestnut. 

l .c!-oillski, Karol. 984 2-t-ta. 
Lesi111;ki ;\ l i chał i Jan, srs-517 

Forcst. 
łJabu:;i{Jski, :\ Jar. 834 Livernois. 
Kwiatkows ki. Jan. 11 \Varsaw 

p l. 
l :nży!'1ski, J7r. 4 1-1 E l lis . 
:\lacicjow:;ki lsydor, 1228 Chene. 
:\l alach{Jski . Kaj. 87 Li,·ingstone. 
:\cmakow:-ki _Jt1z. 12q TTastings. 
:'\owakowski F,zcf. 4()3 Canfield . 
.:\owicki \\ inccnty, 1120 St. Au-

hin. 
Pawlicki. J. Cicollc. 
Piasecki, Szczcp:m Kontraktor 

f3uclowniczv. 28:1 Garfield E. 
hcin o" ski \ntoni. ()(~5 liancock. 
Rl•7ycki ~tanislaw. 1.N9 Dubois. 
!"arno\\ski i S) n. 191 29 ulica. 
Zagajewski 1\onrad. 230 Canfield 

1 ~. 

Drogerya i patentow~ medycyny. 

1399 DUBOIS ULICA. 

Rymarze. 
( Harness Makers.) 

'vViniecki Piolr, R.]8 Husscl l. 
\\ 'ojciccho ws ki, :-;tan. 742 Rus

sell. 

Stanislaw 
Wojciechowski 

RYJY\ARZ 
~la na sl<ładzie i robi na obsta 

lunek różnego gatun ku 
PUSZORKI. 

Ceny u miarkowane 

Reperacye wykonuje jaknajlepiej i 
po naj ni isZCJ cenie. 

7~(2 Russell Ulica blisko Leiand 

TO~A~Z kt\Rt\~ZfW~KI 

....... """'===~ P LAJ ŚC I AŻP.r:::="'?' 
Wylwnujc najl epszą robotę plajściarską po cenach niskich 

...... -."" 
oraz oosiada oierw~zorz~onu salon 

i ma na skład 7.ie wyborne wina, wódki i cygara. 

1198 HASTINGS ULICA . 
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GQI'0n0wski 

Kontraktor 
Budowniczv 

Podejmuje się wszelkiej 
L...::====- Pracy Budowla nej, któ= 

rą wykonuje w sposób zupełnie zadowolnia= 
jący właściciela .:1- .;t. .;& .;t. .;t. 

Chcąc budować dom, a lbo też zaprowadzić ulepsze= 
nia w starym, możecie być pewni, że ja wam 

odstawie najlepszą pracę, prędko i tanio. 

750 Palmer Avenuet Detroit. Mich. 

M. WOJTECł\1, 
Zegarmistrz Jubiler. 

677 Milwaukee Ave., CHICAGO, ILL 
Najpiękniejsze jubilerc 

s kie towary, jak: 

Pierścienie, 
Broszki i N\e 
dale Patry= 
otyczne. 

u~kutetzniamy zumówieni:-. pocztą ~zrbkn,rzctcln1ei nlwr~tllli <.:. 

Pieczęcie dla Towarzystw naszą 5pecyalnością Oznaki dla 
Tow wszelkiego gatunku. Pierw~zej klasy reperacye 

zegarków. Piszcie po nasz nowy wielki katalog. 

l 

t 

.. 
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Józef Bernasiewicz l 
pos iada pierwszorzędny 

Skład RZ6źlliGKi 
5 O 9 M Y R T L E U LICi\. 

Rzeźnicy (Butcher's.) 

narcyak, ·Tom. I T88 St. Aubin. 
Jlclll(t:o;icwicz, .J<'lz. SY ::\fyrtlc. 
Hrosowski. Fr. 52 r 15ta. 
l ~udziak, l"r. 2y3 \\'cson. 
Chmielewski, l.'r. lJ7() Jos. Cam-

pau. 
l"rackowiak Fr. 729 Mitchell. 
l .'r~nckowiak. lg. 1l-Sci St. .\ubin. 
F redyk Franci~zl'k. () l S Ch cne. 
(;ł[nvczl'\\ski .. \ ng. 1385 Scotten. 
(;rzvh<mski, Lud. ~!)fl St. :\ ub in. 
Gut;mski. l'awl'ł II(O <'hcne. 
Jakubowski Jan. -140 Tillman. 
J ano\\ :-ki F d iks. 1 51 3~ta. 
1\atafia:-z Jcrz~ TRI ,pga. 
Kidnm :.ki, j{1z. 1015 2Jcia. 
J\:liJ'lski, ~l irh. 907 Duhois. 
Kortaz jl1z. '.327 Dubois. 
Konstanty l' r. 1 T 50 Duhois. 
Kowabki .Józ. 798 St. .-\ubin. 
Knziol Jan. 2302 j efferson . 
Kron k. J cd. T 31 llammond. 
1\unki!•l, Fr. 78<) St. . \ubin. 
l( urcz. jakóh. '7-+ .\nncxation. 
Lcsi(Jski j c'lzc f. 1 sifl c;ampbell. 
Lcz uchowski , \\ ' m . 2252 J c ffe r-

SOtl. 

Loul a ,\nl. ó27 Huchanan. 
Łukaszewski, Slan. 89 32ga. 
Lukowski .\nlo ni. R.J,ó Rio pelle. 
~!akowski. Jak<'lb. 857 l fastings . 
Makowski, jc'lz. 839 i 1247 Rinrd 
:\ lcndlikowski. Józ. T248 Dubois. 
1\Iiotkc, Jan. 741 Dubois. 

1\Troczy{t:-.ki. Józ. 159Ó Campbełl. 

Nierzwicki, Fr. 324 Superior. 

i\ ykieł Ja n. 2278 J efferson. 
Ostrowska Anna. 646 Buchanan. 
Paczkowsk i, Jan. 713 Slł .\ntoine 
Panek Józ. 103 Tiłlman. 

Pa,dowski ,\nt. 947 Rivard. 
Połczy!lski J an, 492 .i\Iitchcłl. 
Folmailski J a n. S)O('> Thcodorc. 
Poshtszny jan. 1392 Sl. Aubin. 
Potrzuski. Fr. 1015 pubois. 
Potrzuski, F r. 839 Riopcłle. 
Potrzuski, .J óz. 777 St. J\ntoinc. 
Prusale Stan. 485 Garfiełd. 
l ' tz) by lski. i\Jar. 123ó Sl. Aubin. 
Radecki. \J ar. 2244 Je ffcrson. 
R<,:bows1, i. Stan . ..J.S+ Lindcn. 
R obal<i ew icz j ózef, l40+ Camp-

bell. 
Rusi1lski i Franckowiak, lo88 St. 

Auhin . 
Huszkiew icz . Max. ()O(> Kirhy. 
Rzadkowołsk i . • \nt. 3ó2 Popłar. 
I\.zadkowołsk i, Stan. if> t Hussc łl. 

Sarbin"''ski. Karol. t(xii :'l lichi-
g-an. 

~· l\\ icki . Fr. 3-+..J. Canfield. 
,· ...: .::zcpaliski. J ul. 797 Dubois. 
Szczyg-towski. Fr. 1213 2~ta. 
S1wka jan. 1083 Dubois. 
Skalecki . C. F. rr•g Jos. Campau 

i Chandler. 
Skrzycki Józ. 877 Riopcllc. 
SkrzYcki i S losz . 985 Duhois. 
Sobi~cki. \\'in. (, 1 34ta . 
Szambelan. Ecł. 82 1 1\litchcll. 
\.\ ' iciakowski . /\lex. 2ó3 Tiłlman. 
\\.iś111CW!'k i. Stan. 1294 Dubois. 
\ \'ob_'iski. L eo n. 7 2 1 l laslings. 
Wróblewski. Mar. 2 13 35la. 

Franciszek Kunkiel 
posiada pierwszorz~tdoy 

Skład Rzeźnicki 
789 St. A.ubin A.ve. 
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Jozef Potrzuski 
posiad::.. pierws·torh~td ny 

Skład R zeźnicki 

777 ~t. Antoine ul 

Sale na bale, wesela i zabrania. 
(Halls for B aals, Weddings etc.) 

Sala llarmonia, .-.·,~Russell i Le-

land. 

~al a Kuclronia, J unction 1103. 

Sa la l 'nlonia. Irastings 784-788. 

Sala ~okolnwskit•go, n\g 3..J. i Bu-
chanan. 

Ch cne. 

Składy Żelazne. 

Jermołowicz Józef, 4T9 Canfield. 
Radke .l ~•hef, 20-1.-2o8 3I ulica. 
Donucalski jan, 896 B uchanan. 
Powien.;k i i Spółka, 7óL Hastings. 
SarnO\\'Ski J•')zcf. 896 Rivard róg 

Canfield. 
Theda L. I.29Ó St. .\ubin. 
r\o,, icki Jan. 1070 St. .\ubin. 
Lemkc .\lc:-..andcr. 811-815 St. 

Aubin. 
Kuplicki Józd. 1319 Chene. 
Lesi1łski :-.Jichal, 515 Forest. 
\\ 'achowiak \\ 'ojcicch, 1076 Du-

bois. 
\\'ilkowski i Sy n, ~SS Chene. 

Szkoły i Akademie. 
(Schools and Academies.) 

Kolegium ( )0. jezuitów, róg Jef
ferson i St. .\uhin. 
Semlinaryum Polskie. 919 St. 

r\ubin an:. 

Sala Ubze" skicgo. n'•g .23 i Ash . 

Sala Kleina Jana. S<JJ Canficld E. 
Sala Konu!->a \ntoniq~u. 11671 

--------~-----------------------

Aleh.s. Lemh.e 
Największy na Połsce 

SKŁAD ŻELAZNY 

• ~ ':4t ~" Piece Kuchenne i ~ 
~EV ..... do Ogrzewania ..... 

Ot·az wszelkie .sprzęty kuchenne, narzędzia rzemielś-
n icze i ro lnicze. Farby, olej , pokost i szkło. 

l(upnJ~c w moim wielkim składzie, możecie 
sol> re za wsze zaoszczędzić pien iądze. 

NA ROGU ST. AUBIN l WILLIS A V EN UE. 

l 

f .. 



- 233 -

Szynkarze (Saloon-Keepers.) 

Adamski, . \nt. 1 .. p 1 ~l ichigan. 
Adam:-.ki. \\l. 7SI5 Ri\iml. 
. \<lam:-ki \\' in. 21(, \\ iłliams. 

J:achor:-.ki, ~1. ~i J{iopcłlc. 
Dachorowski .\ntoni, 1515 Camp-

bcll. 
Ua:;tuh:L, Fr. 2-10 < ;randy. 
Berowski, .\ug. srq. < ;randy. 
Jiałkowski .Jan. s<l> Ca nfield. 
Blaskowicz. ~l ich. 445 Farns-

worlh. 
111aszkicw icz ].eon. 080 St. Au- ~ 

b in . 
I Hażej cwsk i , :\ l ich. 2 ( ;ol clncr. 

Bombcrski, r; r . (>7-1 lluchanan. 
Bockowski, l\lat. 53 1 ( ;ran!ly. 
lloiy(Jski . )1'>7. ~i<J :-;l. .\l1hin. 
llolda, l ~mil. 1 12 3ła. 

llrm:ki, \lex. Rr>s Ru..;scll. 
Budnik Stcf.. JOSlJ :-;t. .\ubin. 
Budnik \ug. r17~ l< illpcllc. 
Huclziak J. 1 1.2~ \l ititary 
lludl'iak Jan. 2CJ3 \\ t.·..;~on. 
Burcz~ k \lex. 778. Rivanl. 
Cetnar \\ l. 5~0 Carficld. 
Chmiel Bracia. 7rl l laslings. 
Chojnowski. l.co. if-.8 Hi,·ard 
Chrono\\:-.ki . józ. 122 St. .\ubin. 
C;. hulo.;ki Jc'•z . .38 .\nexation. 
Cylkowski Feliks, 3o8 \fe Dou- 1 

gaił. 
Cyrowski Paweł. 77<J I !astings. 
Cwik<J\\s:;:i, \lich. ~27 Ru:;;;cll. 
Dasin .\ugust, 338 26 ulica . 
I>culaff Jan. 31-1 i\loran. 
Dettlaff .\ug. 2-14 St. Jo:;cph. 
Detlłaff jan, 3-12 lłlinois. 
Dryja jan. J.J. Li\'ernois. 
Dykowski, Jan. 481 <;arfie l<!. 
ł hicnusicwic.c, \\'in. 277 Canficłd 
Pahiós ki, Jan, 287 Canfic ld. 
Fabiszak j óz. 1421 St. Aubin. 
J7rydrychow icz Leon, 6cJ3 Du-

bois. 
Cabekowicz. T om. I OÓO ł ~usscłl. 
(;ardziJ1ski \\ ' 1. 1-(.0(> Scottc n. 
Cajewski Lud. 525 i\ lo ra n. 
Coike, ,\nt. 7R7 l'ht.' llt'. 
Goike, Józ . ..(. 13 Can fi cłd. 
Joikc. J(\z. 6-tfJ Cht.•nc. 
(jrocholski Stan. 1050 St. ,\uhin. 
Grześkmviak Jan. 7(13 Dubois. 
Grzcśkowia'< Stcf. IIÓ2 Dubois. 
Holcwii1ski . . \nd. qo8 l'amphcłl. 
[!ości '.'! •la w~ki, j(1z. 1,31<) Scott en. 
;a;Jin!Jski . . \nt. fq2 ( ;randy. 
Jadław:<ki. Jan. 327 \\'csson. 
Jagłowicz .\danm. 10 11 Duhois. 

Jakubiak J ~tdr. 59 \\'alker. 

Jakubow~ki. ~lat. 12.f9 Dubois. 

}a11uszewski. Fr. 370 Canficld. 

F/Ll.P KUNKY 
WłJściciel HALI PQLQNIA 

Pierwszorzędny Salon obok której 
utrzymuje 

Ma na składzie wielki wybór 
importowanych i krajowych 

wódek i wi n, oraz dobrych cygar. 

788 HASTINGS UL. NAR. WILL/S. 
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Sklepy Korzenne ( Grocesries.) 

13a<iowski. h. -+89 Alcxandrinc. 

Bcger . .l a n. 7~5 St. Antoine. 
Białko\\ ski. Jan. 596 Canfield. 
Błaszkicwicz, Leon, 980 Sl. Au-

hin. 
lJoży11ski, J ózcf. 879 St. A ubin. 
Cetnar. s8o c;arficl<.l. 

Cl10jew-;ki. Józ. 436 lluchanan. 
Chemil'l i Bracia. 700 l fastings. 
Chojnacki, l Icn. 7-+5 Orlcans. 
Chojnacki, .\lar. 1002 Husscll. 
Cichorski, J b~:. 686 Grandy. 
Cieszy1iski, \VIacl. 493 Canfic ld. 
Cwikowski . .\l ich. 827 Russell. 
Cyplik . .\lal. <).p Ri,·ard. 
Czaja \\ nj. 12(10 Ri,·ard. 
'Czarnecki. Edw. TO-ł-ł Dubois. 
Dykowski, Jan. -187 (;arficld. 
Dysarz. Karu!. 4-32 \\ 'arrc n. 
Frydrychowic7. Leon. 6~.) l)uhois 
Gardzi(Jski, J. \\'1. qo(J Ccotlcn. 
Glióski. Stcf. 1099 2-łla. 
C-!ówczc\\ski. \ug. 1385 'cotten. 
Cojkl' .. \nt. 787 Chenc. 
(;ojke. Std. 11(>2 Dubnis. 
Goj kc. Jos. 413 Canfiel<l. 
Grzybowski, Fr. -+73 (;arfic ld. 
Gutowski. l'awf'ł. 1 LÓO Chcnc. 
(;utow;.ki. < 1llo. 53~ .\lyrtlc. 
C u z< m 4 i . .\l ich. 031 [{iyard. 
[-l ojnacki .l c• l r. 7 .J-5 < >rł<>an!;. 
Hojnacki. jc'JZ. 1126 Cheuc. 
Hudzi{Jski, J,\z. (197 \Veson. 
Jakubow;.ki, Jan. 440 Tillman. 
Januszewski . . \nl. 533 :\ [i tchcll 
Janowski. Feliks. 151 3-1la. 
Janowski. Tael. 2-1 -'\ewlon. 

J aroch, V./. P. 987 St. Au hi n(. 
Jurkicwicz, \\' iuc. 740 IIasling-s. 

Kakzy1'u.ki. Tom. 22Ó 3~ta. 
Kamiński, \\'inc. 86o .. qta. 
Ka1iski, Fr. -+90 Willis. 
Kapanowski, J. 865 J unction. 
Karasillski, Stan. 9o8 l hllwis. 
Karas%cwski, T. II~(> l laslings. 
K.arpiJiski, Jan. 952 Riopcllc. 
Kudrowski. J1iz. 1015 23l·ia. 
Klebba. Kat. 653 St. .\ubin. 
Klucznik, Leon. 177 33cia. 
Kluczyóski. ~lich., cor. Lampkin 

i l;oodson ul. 
Konczal. Stan. qr7 St. i\.uhin. 
K osecki. Julian. rr6o St. i\ubin. 
Koniecz11y. Fr. 42-1 < ;randy. 
kociolkt~. ~lich. 599 Fl·rcy. 
Kuss . .. \n t. s4i D uboi~. 
Kos!-. \ug. 727 Riopelk. 
Kot. Jc'•zci. 7(>() Chenc. 
Kozicki, j(>zcf. 207 ~upcrior . 

Kozioł. Jnn 2302 Jdkrsnn. 
f(rollk \nd. 131 I lammund. 
Kryza. Ji•zd. 1025 (hem:. 
Krzcmiilski. \mi. 518 \\ illis. 
Kurko\\ ski. Jan. II9(J ~kl)oug-all 

Łabuszc\\ski. ~far. 834 l .. i,·<·rnois 
Latoszy1'1ski, ~l ich. 3.B Can ricld. 
La wieki . \\'L 31 s Grand). 
Lozuchowski, \\'in. 2252 Jdfer-

son. 
f AlkasiewiC7.. ~tan. !)l 33g-a. 
Lukowski . Jan. 1200 ~tt .. \uhin. 
l\lajcwski. Józef. 68,) Dubois. 
1\fakowski, Jak. 857 J fasting-s. 
1Ialicki. 11arcin. Cor. 1\loorc & 

Barro11. 
l\Iars7.ałck, Jak. 86o Il astings. 

Franciszek Pasternacki 

WitliKi SKład Towarów BławatnuGn 
Ceny bardzo przystępne. 1459 Michigan A. vet1ue. 

l 

L 
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:\Iickicwicz Fabian. To8o St. Au-
hin. 

~lickicwit·z. Jan. ()49 Duhoius. 
:\l rozi•i~ki. Jan. t sif> Campbell. 

~ikczyl1"ki Fr. l.ł59 Canmpbell. 
~owosiclski, Jak. 363 \\'esson. 
N<micki \\ 'oj. 1220 St. ,\uhin. 

Xowicki. ~lich. 898 Farnsworth . 
1'\ykicl Jan. 227R Jdfcrson. 
.l\ yklcwicz .l ak. 17 ( ;oldncr. 

Opalewski .J<'1zcf. 8.p Rivard. 
Ostrowska A 11. ó.~ó Buchanan. 
Picczcwski. J~ul. 322 Supe rior. 
l'ictn~yk, Jan . I O<J2 Junctio n. 
Pizlit'1ski. Stan. 104 Lockwood. 
rosiuszny Anl. 98() DubO IS. 

Prcczcwski, Jan. 332 Superior. 
Prus Józef, 91 1 Hiopclle. 
Prz.\ była ;\lat. 281 J lammoneL 

Ptach . \nt. Rss Duhoi". 
Ptak \\ a w. Rsó l J astings. 

Radceki .\Jar. 22-+ł Jcfferson. 
Robakicwicz Jak. qo4 Campbell. 
Hzcpecki Jan. 321 Canrield. 
Rzepa jan. 471 c;randy. 
Rzepa Teodor. ó29 St. Aubin. 

Sadowski Karol, ro48 Dubois. 
Sarbinowski, Karol. I(J66 Mich i-

g-an. 
Smuczy6ska. \Valcn. r84 32ga ul. 
Sobczyt'1ski, Paweł, 9r7 Russe ll. 

Sobczy•iski, WL 720 Tfasti ngs. 
Stachowiak, Józ. 899 Dubois. 

Stasiniewicz. Jan. 12R+ St. ,\uhin. 
Ste[anowski. Fr. (>52 Riopelłc. 

Szalko\\ski, Teodor. 732 Riopclk 
Szczcpa n i ak. Piot r. 327 \\ t'o.;on. 
Szczepaniak \\"oj. 1073 Duhois. 
Szczyglowski. Fr. 1213 2-tta. 
Tarnowski, .\nloni, 952 J)uhois. 

Treppa Bracia, R2(}-831 Sa .. \u-
bin. 

Tuchocki, józ. 450 I .inden . 
\\'al igór~ki. T g. xr15 Li vcrnois. 
Waligórski. ?.Tik. 1388 Campbcl l. 
\Vasielcwski. l\lich. 123-1 St. i\u-

bin. 
\\ ' a wrzyóski . .)l1z. 285 C a n field. 

\\'elsand Jan. 7fJ4 St. :\ubin. 
\\'ichowski, J!,z. 312 3.2ga ul. 

\\'ilkowski i Syn, 955 Chcnc. 
Wiśniewski Jak. 745 llarpcr. 
\ ,. ójcik . :\l ichał. &;4 J unctinn. 

\Vólnikowski. Fr. 1 I(><J 25ta 

\V róblewski "Ja!_ 2r 3 35ta. 
'Wróblewski. Piotr. 7lł Dubois. 
Zaremski, Ant. 822 :\fitchell. 
Zieli{l ki Bron. IJ(IR Duhois ul. 

Żółtowski Piotr. 945 St. .\ubin. 

Stolarskie Zakłady (Cabinet Ma-

kers). 

Lesi{Jski Jan, 515 Forest. 
Lesiński ]v[ichał, 515 Forcst. 

Różycki , Stan. 1399 Dubois. 
Chronowski, Stan. 750 Palmcr. 

Teodor W alkoszewski.-~-===:;?'~ 

Pierwszorzędny .Skład 
Towarów Łokciowych. 

899 DUBOIS ULICA. Ceny nader niskie. 
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Januszewski. Jan, 1400 St. Aubin 
Jaroch \\'1. 9g7 St. Anbin. 
jar~zy!'1ska. _l\1z:. ()5 Pettersnn. 
Ja:-;kulski Jan. 71(1 Rivanl. 
Jaworski. Fr. 706 Scottcn . 
J a\\ orski . • \l ich .. 103 30ta . 

./ n 1t.)w~ki. \\a w. 223~ Jcfferson. 
Juslcwicz. Roman, 1 J(Jo Riopcllc. 
Juslewicz l\lat. 391 Orlcans. 
Ka1 asil'tski. Stan . ~oR D uboi:;. 
l< araszcw~ki . Tom. J 196 Uast-

ings. 
KarpiJ'u.;ki Jan. 832 Buchanan. 
Karpi{tski Jan 952 R iopclle. 
K arwad,i Bracia. 895 R i,·a r' l. 
Kan,·acki i Janisz:ewski. 170 Gra-

liol. 
Kawceki .Jc\z. 7-12 St. Antoine. 
Klawitowski. Angnst. 686 23 ul. 
Kłanawski 11rac ia . <;J..I. Chene. 
Klawikowski . . \ug. 68<) :n cia. 
K lein Ja n. 593 Can field E. 
Kloka .\lex. 120 St. J oseph. 
Kluczy !ski 1lich. Lumpkin 

Goodson. 
Kolasi1'lski Józef. ~40 Buchan~u1. 
L ukow iak \\ ' alenty. 900 Dubois. 
K.rdt Anloni. 1079 Chene. 
Kulisk, \Vilhelm, qo8 Campbcll 

ave. 
Kunky Fil ip. 788 Hastin gs ul. 
Lewi11s ki Antoni, 910 Theodore. 

Kolasi,1ski Ant. 2294 Jeffcrson. 
Kolasióski Józ. 840 Buchana. 
Ko!lski, Fr. 490 \Vili ls. 
Kopacz A n toni 488 Canfic td. 
J(opacz Antoni, 48ó Canfield . 
Kosecki. ]u l. 1158 St. r\ubin . 
Knselski, Fr. róg 13alrlw in i T reo-

tl ore . 
Koss Ant. 54-ł Duboi1>. 
J,oss .\ugustyn, 7-t-J. Riopellc. 
Kozłowski , \\'t. 453 Kirby. 
Krcja l ~eliks. 7(>() (;randy. 
r(ronk Jt,:drzcj . 131 H ammond . 
Kropicki Józ. 8ó-t Hi,·ard. 
Kropidławski Jc'Jz. <l43 [\uchanan 
Kruszewski. }c'1z. T T o l J unct ion. 
l(rzcmil'lski, .J \:< L 518 \Yill is. 
Kuchta i\larcin . 488 i\ lexanclrinc. 
Kudrot1. J7r. 1102 Junctiou. 
l(unkc. Fil ip, 788 11 astings. 
Kurkowski. Jul. 11 9ó J\ lcDougall. 
Knrowski . Ant. 256 a n fie ld. 
Kwiatke~wski. Pio tr, 2034 Jeffer-

sun. 
Kwilos, Fr. 122 llammond. 
Lastowski, \\'oj. ()()o U~stings. 

Lnrknwski . Rohcrt. 892 fl.ts t ings 
Lukaszek. Ecl. 738 S t. .'\ nto in e. 
Lukasze,vski, Tg. 8 1 Russell. 
Lukomski Tan, 1200 St. Aubin . 
Lukomski \Yal. 900 Dubois. 
Lutomski, \\'al. 1459 St. Aubin. 

JAN .PASZEK 
poleca publiczności swój 

.,.,,~ 

\_()} 
~~ 

PIERWSZORZĘDNY 

SALON 
Mam na składzie wyborne wina, wódki i cygara. 

1196 ST. AUB/N AVENUE. 

ł 

ł 
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ilfaciołck, Kr. 3(!8 Wcsson. 
.\lądrs ll ipnlit 302 \\'csson. 
.\larszakk Jak,·,b. &'lO lla..,tings. 
.\lid.icwirz l·ahian. J07S St. .\u-

bin. 
.\l ickicw1cz Jan. ~4~ Dubois. 
.\(i..,zcZ) ,)..,ki . .Jan, ~X3 Ru:-;sdl. 
:\owak .\lar. 22of1 Jcffcrson. 
:\u\\ako\\..,kl, \\l. 507 anfit·ld. 
~Ol\ id:i. \\ uj. 1120 Sl. .\ui>in. 
~o\\ i1'1ski. jan. <H<J Rinpelle. 
~owicki l•'r. 11 11 St. .\ubin. 
N.) kieł, Jan 227R Jcfrcrson. 
l\_1 klewicz .):Ile 17 ( ;ołdner. 
Okntj .\ug. :\ lich igH n i c;ri ff ilh. 
Ukraj Ja n . . .p2 Fc rry. 
()l::;zcw"ki .J an 75 1 l~iopclh. 
Olszc\\':-;ki l 1iot r. 7+~ Russell. 
Opala J..:on. ~(,2 Ri,·nrd . 
• \pokwski Jc'1z. ~ 11 Ri,·ard. 
Orlikowski Fr. (130 23ci;1. 
( : rliko\\ ..;ki \\in. 2fl1 Tillma11. 
Oss Franci,.,zck. 7V5 Ri,·ard. 
Palikm\·..,ki Jan. tRzR .\lichigan. 

Parkunil-h i Rakas. -ł45 Farns-
\\'Orth. 

Pastula Jan. 2R1 llammoncJ. 

Paszek Jan, 110('1 Duhois ul. 

Pchędursko l .udwik, 521 Forest 
ave. 

P ictrzyk Jan 10<)2 Junction. 

Poclany J ózcf. ó 1 3 St. Aubin. 

Polonia JTall. 

Ponia tnwski, j (>zcf, 3ÓI roplar. 

Posłuszny Konstanty, J325 St. 
Aubtn. 

Posluszny 1\ntoni. 98G Dubois. 

Prus Józef, 911 Riopcl le. 

Przybylski \\'ojcit•ch 856 Russell. 

Ptach .\ntoni 858 Dubois. 

Ptach Piotr. 33 \\ es l End a Y c. 
Radlic ki ill ichał, 673 Riopelle. 

Rogozi11ski Feliks, 905 Fryderick 
Roma1iski i\lalcusz. qGS St. Au-

bin. 

' Rośniewicz .\fiknlaj. 412 Kirby 
Rusil1:>ki Fr. 400 Can field 1~ . 
Rudnik Stan. 57S \\ c ... son . 

R) bicki J11z. 7fq llasting-s . 
Rzepa Tcodor(l2\J St. \uhin. 
Sacho\\'icz .h'1zd 1 <>-t8 Duboi,; . 
Sadowski 1\: a rui 1 04~ l> u hoi s . 
Sakwski Rudolf 1uq ;\kKinlcy. 
Sa rtnw:-.ki Ja n, 402 Lon~ll. 
Salewski .\nluni 70S~ l'htnc. 
Skałceki C. F .. n'•g Jos. Campau 

i l'hancllcr. 
Skrncki jak,'1h, 145!-\ Campbell 

Skrzycki i\far. 1325 l'hcnc. 
Skrzycki Stefan S(q l<iopcllc. 
Sman1w Szczcpnn. 3 1(1 T !l man. 
Smolarek Stefan. ;\lłliii'C 4 of !lur 

1'011. 

Smolarz J(1zd. rr\g .\ l ichigan 
F'rederick. 

Socho\\icz _la11 1112 Duhois. 
Sokoło\\ski .\ntcllli. 1(15 3-ł- ulica. 
Slanczak F•/. sR() Far~. 
Stangk\\ icz \\ 'ujciech 7l>9 :\rit-

chcll. 
S ta ni siewie? Ja n 12R4 St. ;\ uhin. 
Stcianc w-.ki \ntnni 77(' Riopcllc. 
~ldanc)\\'ski Fr. f152 R iopcllc. 
Steiannwski Jc',zt'f 15<12 ;\l i! i tar). 
Stcfat1ski :\fichal t;ilbc.:rt i Dennis 
Stolo"·ski .\ntoni. ()2 34ta. 
Suchocki \\ t. 593 Can field. 

Jan Kl6in 
utrzymuje 

fi6rwszorz§dnu Salon 
• or az ma na składz ie 

wyborne wina, wódki i cyga ra 

593 Canfield Ave. E. 
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Su lcwsk i l<udnlf, JOT..J. 27 u lica. 
:;utka Jan. 57 1 l'erry. 
Szatko\\ ..,l,j T. 732 Riopclłc. 
:;zan:z 1 \ (1\\. 'J3-l Ri1 ani ul. 
S:!CZna ~~~-:i \\-. 1073 l >uhni~ . 

Szlarllt·ic 1-..arnl. r;•g- llarhaugh 
Ct·da r. 

SzcZ) ~low!->ki J<' r. 582 \\'t•:-son. 
Szo_,;tak l 'iotr, 6 Pu laski. 
Szparga Jan 701 Ha::.lings. 
SznnaJ'tski l'awcl. +ł9 Canficld. 
Tarnm1 ski ,\ntuni, 952 Duhois. 
Tlanka Jc'1zd 227(l Jcffrrs1111. 
To bija !t ski L<'upold , ..J. l 5 I ł a::-1 ings 
Tomczak Tco. t231 St. .\nhin. 
Trcppa llracia . 823 St. \ uhin. 
TurC\\ irz \clolf. ro2ó llancock. 
Tnro\\·ski l len. 300 2<) ul. 
\\ aligc'lr ... \i \lik• llaj 1 ~~R Camp-

hcll. 
\\ ' a:;ilcwski . Jan R2 :~2 ulic1. 

·\\'asitłcwski, l\lar . 3R5 Crnndy. 

\\' asidcw:-ki J\richat 123-1 St. .\n-
hin. 

\ \' ilk<m ski , \. i Syn CJ55 Ch cne. 

\\'il lm nwi.cz, Jan rrso ll ubois. 
\ \' iśn iowsk i J akc'1l>, 7 -ł-5 l i arpcr. 
\\'ii.a .\ lat. R-42 Riopclłc. 

\\'ozn) .\l ichal 922 Clark. 
\\ r•'ll•lt•\\'ski . . \. Fr. iflJ Russell. 
\,Joilc\\ski T . 71~ llastings. 
l.clbkicwicz r . 52I Fnn'st. 
/.icli{;ski. ll r. 136R Dubois. 
/.ieliltski .\ l ichał, n '>g Barrr>n 

l'ulaski. 
/.ic 1i•bki l'iutr. 73CJ 23cia. 
/.inmck )t'1zcf T253 Husscll. 

U brania Męski składy polskie 
(P olish Clot hing Stores.) 

Bol'lczak i Borawsl<i, gg8 Chene u l. 
Bonczak Bracia IOOj St. .\ubin. 
Lcvcz) l1ski P. 879 Rt~:-.scll. 
Chilitiski 779 St. .\ubin. 
Ciukla .\ 1. 15-1-7 ~lichigan. 
Klocka Jan ó83 R iopelle. 
\\ alkcl\\Ski Jakób 287 Canfie ld . 
\\ itknwski. ]. 354 Canfi(•ld. 
Pasit•czn.\ lgnacy. 90r Ru!'sell. 
Pasternaeki. St. St. \ubin. 

Roman Ardzicjewski 
P osiada 

Wielki skład 
UBRAŃ i Konfekcyi 

Ola Mężczyzn i Chłopców. 

T ow u y moje są nowe i o aj modniejsze, 
które sprowadziłem z najlepszyc h fa

bryk w kr aju. Krój i pasunek 
gwarantuje. Ceny najniższe. 

2Z40 JEFFERSON A VENUE WEST 

T 

ł 

ł 
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Węgle i drzewo. 
(W ood and Coal Dealers.) 

.\nte:~.:ak Stanil->law. rc'1g Bucha· 
nan i 1'. :.\1. R. R. \\ . 

Kami{Jl->ki l ~ rnl'-;l. 7Ro Leland. 
Twanlcm,...ki \\al. 540 ITancock. 
\\ t•nclt i Jc'~z<: fiak. \\' illi:; i De· 

<i u i n d rt· . 
Zegarmistrze. 

(Watchmakers and Jewelers.) 
Ch~ lowski \\" .. \. <)<)Ó :.\lichigan 
(r.achowski Ft'liks, 7-14 llastings. 
Prnkopowicz .\lcks. 153-J. l\lichi-

gan. 
Staniceki jt'Jr.d, 993 St. Aubin. 
Lc,·in ;\ Tartin, .\ 1. 1007 St .• \ubin. 

Maryan Wiśniewski 
POWOZY 

2\L\ \\'S'l.ELl~lE POTł\t:EBY 

629 H Hl '·nck A.venue E . 

Leonard Stentzler 
Farby, Olej, T apety, 

Pokost i t . d. 

MARO/N M. LEVIN, 
~~Zegarmistrz i Jubil e r. 

Rf'peracye wykonuje po ni~ k i< h ccn;1ch. 

t007 ST. AUBIN AVENUE. 
-------------

Stanis. Antczah, 
WIELKI POLSKI 

= ===dR KŁA D==~=== 

WĘGli. DRZEWł\ l KOKSU 

rrzu r. M. KolBi i BuGhanan uL T61. W6st 851-w 



l(011 tral(tor 
BLlll0\,111 iCZ\1 

Podejmuje się wszelkiej 
Pracy Budowlartej , któ

rą wykonuje w sposób zupełnie zadowolnia· 
jący właściciela .11- .;J. ,;t. .;t. Jl. 

"' 
Chcąc budować dom, albo też zaprowadzić u lepsze~ 

nia w starym, możecie być pewni, że ja wam 
odstawie najlepszą pracę , pręd ko i tanio. 

l2l4 H 1.stings ulica, Detroit. Mich. 
------------------------

Dla ZWiijlkOW6óW. 
J>i<tkne dęto z łvi.c odznaki,,. for

.ni·· t!uziczka do nn~zeni.t w kl•jl ie 
su d ,t t k,óre m·tja zamknr<:• iP 111 

..; ·u••kte przez co zgubić guz'rt zk.t z 
pcw 111.; i~ rtiC' można. Cuz; zk1 i •: 
:;,! śiiCZ il l- C'lll djnwane pr% ·d-..L•\\'1;1· 

j.) si~ ok LZ 1le. ~:) gw;n·.l nto~w· n•· i h<~
dą sprzed IW 1 1H! JHl 9 ·c sztn ka 

l\6wni<>ż polecnm,· -;z.:7.t'l'll złnt.:- (~olid g~> 1 d) hn l• de (" l,i.,l
ki) d, lo~Jll'lls7.lw 7.t•m:djo\\ :lll\' nt herhc•n1% :-.!. 1'. lu h z l' ~kn1 111 

bi:dn t•mnljnwanym orłt: 1, kt(He 11·.'~' l111l\' (n·gi~trowam· JliZ•'7. 

pon~tvl l.' lko JH· ockhr:Jniu n:deżd.ośri. z ophteni, 111 J117.. z 11:1!'; 

ko~zt6w przt·.,_dki N • orlwrohwj l"lrnnic hrylnbt (wi~iork:~) ry
tuj('lll ,. lwzplnLnit• pię!,ny tllO IJngrnm . 

H.. ST ACHOWSł\1 ®. CO. 
533 NOBLE ST., CHICAGO, ILL. 
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=--=====~- Cb~============= 

Wm. ~. Windls~b ~o. 

Fahrukan6i K~iql6k Blanki6-
toWU6h. Drukarz6 i 

lntronoatorzu. 

Naszą SD5GUalnoSGią iBSt oorawa I\Si~żelc 

rraGa NailBDSZa. GBnu umiarKowan6. 

39=45 Congr~ss Str~~t, W~st 
murl'bY Pow~r Building. 

t~ldon main 636 
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Sprostowanie Pomylek. 

1. Na stronnicy 93· trzeci w1ersz z góry ma być 

19::>2 zami2st 19 '· 7· 

2. Na stronnicy 91· trzeci Wlt-rsz z dołu ma być 

250 familii zamiast 6 )0. 

3· Na stronni·cy 97~ trzeci w ier~z z dułn ma uyć 
16 1 dzieci z.1miast 3 ) O. 

4 · t\J. stronnicy 99. trzeci w1crsz z góry ma być 
Michl!lł Zyng<'r z:uniast 1\ntoni. 

5· 'W życiorysie obywatela Józefa Chro:1ow~kil go 
ma być: zakupił dom pod num~rem 633 Grandy Avenuci a 
potem z1kupil dom murowany pod numerem 1022 S t ,\u
bin r\ ve Dalej w ósmym wierszu z góry ma być: żnna ')b. 
Chronow:-kiego Antonina ze !-tatkiewiczów z gubern1i '1uwal 
ski ·· j a ni e z l .omżrń~kiej 

6. Stro nnica 1 1 7 je -t w miej..;cn 1 161 a 1 l 6 w Illiej
sc.u t '7· o;tatnią czyta si~ najprzód. 
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