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Historja Parafji Wniebowziecia N. M. P.

w Detroit, Michigan

ja Parafji Wniebowzifcia Najswigtszej Marji Panny
to historja dwoch epok. Pierwsza epoka rozpoczyna sig z
chwil|, kiedy Najprzew. Ks. Biskup Jan Foley, cwczesny
Ordynariusz Diecezji Detroickiej naznacza organizatora na-
szej parafji. Dziato sig to w lipcu 1911 roku, kiedy wielka
liczba katolikow pochodzenia polskiego nie maj^c odpowied-
niej ustugi duchownej w swoim jezyku w SEtsiedztwie, znie-
wolona byta odprawiac uciazliw^ drogg, w pogodzie i niepo-
godzie, do najblizszego kosciota. Nie majq.c nalezytej tran-
sportacji, spehiienie obowi^zkow religijnych dla tych pierw-
szych osadnikow Assumptowa bylo rzeczywiscie ciezarem i
staraniem pelnym poswigcenia.

Rok 1911 to chwila kiedy miasto Detroit zaczgio rozra-
stac, jak to mowi^, "jak grzyby po deszczu". Z powodu ob-
fitosci pracy tysi^ce ludzi w nadzieji lepszych warunkow
pracy i polepszenia swego bytu materjalnego, przybyto do
Detroit, aby sig tu osiedlic. Migdzy przybyszami byla znacz-
na liczba naszych rodakow, z kopaln pensylwanskich, z fa-
bryk wschodnich i z farm zachodnich. Jest to tradycja. mif-
dzy nami Polakami, ze Polak zanim sif gdziekolwiek osiedb
szuka najpierw kosciota i szkoty gdzie moze uslyszec Stowo
Boze w jgzyku dla niego zrozumiatym, i gdzie dzieci jego
mogci sif uczyc jgzyka praojcow. Wskutek tego nasze dziel-
nice polskie w Detroit byty przepetnione Polakami z in-
nych Stanow, a koscioly polskie nie mogty obsluzyc tych no-
wych mas ludzi. Widz^c brak polskich kosciolow i szkot
i niemozliwosci obshigi, Najprzew. Ks. Biskup Jan Foley po-
stanowit zatozyc now% parafjg polsk^.. Sasiednie parafje,
Sw. Kazimierza, najstarsza parafja polska na zachodniej
stronie miasta Detroit, jak rowniez i parafja Sw. Franciszka,
byty od siebie odlegle blisko trzy mile. Totez nie dziw, ze
Polacy mieszakaj^cy w srodku tej dzielnicy mieli porz^dny
kawal drogi, czyto do kosciola Sw. Franciszka, czy tez do
kosciola Sw. Kazimierza. Dla ulatwienia tym ludziom sluzby
Bozej, Najprzew. Ks. Biskup Jan Foley naznacza Ks. Kon-
stantego Dziuka jako zalozyciela i pierwszego proboszcza
nowej parafji polskiej, z tern poleceniem aby wybral odpo-
wiednie miejsce w tej dzielnicy. Ks. Konstanty Dzr'uk, jak
to mowimy, "zakasal rekawy" i wzi^l sie do pracy. Wybral
on naroznik Lovett i Warren ulic. Wowczas ulica Lovett
byla zaledwie sciezkci biota po kolana, zaledwie przecieta od
Warren do Herbert ul:cy, chociaz juz znacznie zaludnion^.
Chodz^c od domu do domu w celu przedstawienia propozycji
nowej parafji, znalazl on wielu ludzi zyczliwych i przychyl-
nych, ktorzy natychmiast okazali swoj^ chgc do wspolpracy.
Otoczyl si§ przeto ludzmi pracowitymi, ktorzy kazdej chwili
byli gotowi pomagac nowemu proboszczowi aby os:agnaj za-
mierzony eel. Pierwszy jego oficjalny czyn byl obranie ko-
mitetu parafjalnego, w sklad ktorego wchodzili nastgpuj^cy
panowie: Maksymilian Pujdowski, Franciszek Wondolkow-
ski, Ludwik Czuchra, Bronislaw Waszewski, Franciszek
Plotka, Jozef Oberman, Antoni Bolak i Franciszek Brzyski.
Oprocz tego komitetu parafjalnego byli i inni panowie zycz-
liwi i pomagajq.cy Ksifdzu organizatorowi w wszelki mozli-

wy sposob, i ktorym chodzilo o powstanie Parafji Wniebo-
wzigcia, a migdzy nimi byli Piotr Maciejewski, Augustyn
Latos'ewicz, Jozef Lesinski, Augustyn Mallon i inni.

Jak w kazdej sprawie, tak tez i przy zalozeniu nowej pa-
rafji, pocz^tki s% nader trudne. Dla wystawienia Swi^tyni
Panskiej, szkoty, pomieszkania dla Wielebnych Siostr na-
u:zycielek, i plebanji, a zarazem i gruntu na ktorym miaty
stance te zabudowanfa potrzeba bylo grubej sumy pienigdzy.
Trudnosci byty tern wigksze, iz w tej dzielnicy prawo miej-
skie zabranialo budowania jakiejokolwiek gmachu publicz-
nego z drzewa. Wszystkie budynki musiaty bye ceglane.
Pytanie byto sk§d i jak mozna na to wszystko odpowiednie
zasoby zebrac. Nawet m^dry Salomon n'e umiatby z proz-
nej sakiewki pienigdzy wydostac. Wife coz robic? Ksi^zki
parafjalne wykazuj%, ze dnia 17-go lipca 1911 roku Ks. Dziuk
udat sig od domu do domu pukaj^c do ofiarnych sere swoich
rodakow. Mimo tej ofiarnosci szlachetnych rodakow, suma
zebrana byla za mala aby rzucic sig na tak wielkie dzieto.
Zyt w tym czasie pewien dol^roczynca Polonji detroickiej
na wschodniej stronie miasta, imieniem Tomasz Zolkowski,
ktoremu Bog ni'e posk^pit w rzeczach tego swiata, gdyz on
materjalnie i moralnie wspieral wszelkie dobroczynne cele.
Znajcic ofiarnosc pana Tomasza Zotkowskiego, Ks. Konstanty
Dziuk udaje sig do niego z prosb^ o zastawienie pozyczki w
banku. Nie zawiodt sig w tem, gdyz pan Tomasz Zolkowski
chgtnie to uczynit. Majac juz pozyczkg Ks. proboszcz Dziuk
wraz z komitetem wzifli sig do zakupienia gruntu. Najpierw
zakupiono 13 lot na Lovett ulicy nieco oddalonych od Warren,
a poniewaz loty na Warren byly za wygorowane gdyby pa-
raf ja miata bezposrednio je zakupic, wife kilku parafjan oso-
biscie zakupito osm dodatkowych lot na Warren ulicy, ktore
pozniej odsprzedali parafji za t% sama ceng, a nawet i ta-
niej. Suma za te 21 lot wynosita $16,139.55.

Ks. Konstanty Dziuk tymczasem wynaj^.1 dom ktory stu-
zyt za plebanjg u pana Piotra Maciejewskiego na rogu 28-ej
i Devereaux ulic, gdzie mieszkat az do wybudowania statej
plebanji na miejscu. Przez blisko 18 miesigcy odprawiat on
Msze sw. w kosciele Sw. Franciszka. W tym czasie budowa-
no gmach kombinacyjny z cegly na trzy pi^tra, w ktorym
miat sif miescic kosciot na pierwszem pigtrze, a szkota i
mieszkanie dla Siostr nauczycielek ze Zgromadzenia Feli-
cyanek na drugiem i trzeciem piftrze kosztem $33,850.00.
Ten budynek rozpoczfto budowac w 1912 roku, a dnia 26-go
czerwca tegoz roku Ks. Biskup Edward Kelly w licznem
gronie duchowienstwa i wiernych poswifcit kamien wggielny
i jeden dswon. Zas w swifto Matki Boskiej Gromnicznej,
2-go lutego 1913 r. Ks. proboszcz Dziuk odprawit Mszg sw.
po raz pierwszy. Nie dziw ze obrano ten a nie inny dzien
na pierwszy Mszf sw., gdyz Ks. proboszcz wraz z komite-
tem parafjalnym obrali Przeczysta^ Panienkf za Patronkf
parafji, pod wezwaniem Wniebowzigcia Najsw. Marji Panny.
Dzien 2-go lutego 1913 roku powinien pozostac w pamifci
parafjan na dlugi czas. Nareszcie ziscito sig marzenie po-
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wstania nowej parafji w miejscu dla nich dogodnem. Z po-
czg.tku Ks. proboszcz sam pracowal nad duszami mu powie- !

rzonemi. Co niedzielg odprawial dwie Msze sw. i nabozen-
stwa. W samych poczatkach parafja liczyta kilka set ro-
dzin, a w kosciele bylo siedzen na 500 ludzi. Skoro paraf ja
powiekszala sie, a sam nie podotat pracy, byt zmuszony po-
prosic Ksigzy profesorow z Seminarjum Polskiego w Orchard
Lake z pomoca^ duchowna. Otoz jeden z ksieiy dojezdzal
w soboty do pomocy przy stuchaniu Spowiedzi Sw., a w nie-
dziele do odprawiania Mszy sw. Wkrotce ta pomoc okazala
sig niewystarczaj^ca, bo oprocz soboty i niedzieli sam wszel-
kie obowi^zki w kosciele, szkole i na plebanji wykonywal.
Totez poprosit Ks. Biskupa o stalego wikaryusza, ktoryby
dopomagat w pomnazaj^cych sig obowi^zkach. W roku 1915
Ks. Biskup naznaczyl Ks. Anastazego Polanowskiego jako
pierwszego wikaryusza.

Przechodzq.c teraz do drugiego dzialu pracy parafjalnej
widzimy, ze wkrotce po ukonczeniu gmachu kombinacyjnego,
a wzgl^dnie po wakacjach letnich, we wrzesniu 1913 roku,
za staraniem Ks. proboszcza Siostry Felicjanki raczyly przy-
jcj.6 szkotg i zaj;|c si£ nauka^ dzieci w szkole. Nauka rozpoczgla
sie; we wrzesniu, kiedy 343 dzieci zapisalo sig do szkoly.
Pierwszego roku byto tylko 5 Siostr nauczycielek z Siostry
M. Martyna^ jako przelozona^ i te Siostry prowadzity siedm
stopni nauki. Poniewaz nastgpnego roku liczba dzieci znacz-
nie sig powigkszyla, dodano osmy stopien nauki i liczba
Siostr powigkszyta sig o dwie. Otoz dopiero w roku 1915
szkota nasza wydata pierwszych graduantow z osmej klasy
w liczbie szesciu. Rok po roku ta liczba dzieci ucz^szczajaca
na naukg powigkszala sig, i w miarg tegoz pow'gkszania rosla
liczba Siostr nauczycielek.

Siostry Felicjanki w dziedzinie nauki w szkoiach elemen-
tarnych 33. znane wszgdzie gdziekolwiek znajduja^ sig Polacy,
ze swej sumiennosci wpajania w mtode serduszka wiadomosci
Wiary sw. i ksztalcenia umystow w naukach swieckich, i z
niezmordowania nad utrzymaniem jfzyka i ducha polskiego.
Jezeli po tylu latach jeszcze dzisiaj slyszy sie; mow£ polska
i widzi sig ducha polskiego, to na pierwszem miejscu, musimy
zawdzigczac to naszym zacnym Siostrom Felicjankom. Nie
dziw, ze nasi rodacy, mimo wszelkich zabiegow ze strony
innowiercow pragn^cych wszelkiemi mozliwemi pongtami
pozbawx nas tej Wiary prawdziwej, przeciez silnie stoja
przy Kosciele Chrystusowym. Jak kaplan z ambony, tak
Siostry w szkole wszelkiemi silami pracuja^ nad utrzymaniem
tej Wiary sw.

Szkola parafjalna w ktorej oprocz przedmiotow czysto
swieckich, jest takze nauka religji, jest prawdziw^ ostoja^
Kosciola. Jak dfugo szkoly nasze bgd% przepelnione dziecmi,
tak dhigo mozemy bye pewni, ze Polacy nie utracEi Wiary
ojcow swoich, i tak dlugo duch polski nie zaginie. Utrzyma-
nie szkoly parafjalnej wymaga wielkiej ofiary ze strony Ka-
tolikow, bo nietylko ofiarami swemi utrzymujg, szkotg para-
fjalnq., lecz nadto sq. obowi^zani przez podatki utrzymywac
Ezkoty publiczne, z ktorych zadnych korzysci nie otrzymu-
j%. Nasze szkoly parafjalne, mimo to ze ucz^. jgzyka pol-
skiego i religji, stoja^ nawet wyzej w naukach swieckich od
szkol publicznych. Zdarza sig to nieraz ale niemal zawsze,
ze dzieci po ukonczeniu osmego stopnia w szkolach parafjal-
nych, nie maj^c sposobnosci cwiczenia sig w wyzszych szko-
lach katolickich, z koniecznosci udaj^ sig po dalsze nauki do
wyzszych szkol publicznych, przoduj^ we wszystkich przed-
miotach.

Rok po roku szkola Wniebowzigcia N. M. P. lozwijala
si§ swietnie. Najlepiej ten rozwoj przedstawiaj^ nast^pu-
jace cyfry. W roku 1913 przy rozpoczgciu bylo zaledwie 343
dzieci i pigc Siostr nauczycielek, a dopiero w czerwcu 1915
roku 6 graduantow. Dzis w roku 1937 mamy przeszlo 1100
dzieci i 18 Siostr nauczycielek, a szkoia nasza rocznie wydaje
graduantow z osmej Klasy okoto 115. ,

Po ukonczeniu gmachu mieszcz^cego kosciol, szkotg i
pomieszkania clla Siostr, Ks. Konstanty £)ziuk, ktory do-
tychczas, jak wspomniano, mieszkal w domu wynajgtym od
pana Piotra Maciejewskiego na 28-ej ulicy, sk^d dyrygowal
wszelkie prace, natychmiast wzi^t sig do pracy nad budo-
waniem plebanji na gruncie parafjalnym. T^ pracg rozpo-
czq.{ pod koniec roku 1913, a po szesciu miesi^cach, czyli w
marcu 1914 roku zostata ukonczona, kosztem $17,084.74.

Nastfpna faza budowy nast^pila w 1917 roku. Teraz s:g
okazalo ze od zalozenia, parafja wcig.z sig powi^kszala. Z bie-
giem czasu zauwazono, ze tak w szkole jak tez w kosciele
brakowalo miejsca aby nalezycie wszystkich pomiescic. Jedno
tylko bylo wyjscie z tego polozenia, to jest natychmiast
trzeba Ijyto dobudowac do obecnego gmachu mieszcz^cego
szkolg i kosciol. Po kilku konferencjach z komitetem para-
fjalnym, powzieto ten projekt uskutecznic. Otrzymawszy
pozwolenie od wladzy diecezjalnej, natychmiast przyst^piono
do dziela. Dotychczas tylko frontowa czgsc budynku stala,
w ktorej miescilo sig siedm klas i pomieszkanie dla Siostr
na drugiem i trzeciem pi^trze, a na pierwszem kosciol dla
500 osob. Postanowiono dobudowac do tej czgsci stoj^cej,
czgsc tylna. az do samej zaulki. Druga cz^sc budynku byla
znacznie wigksza od czgsci frontowej, gdyz dodano 12 klas
w szkole, a w kosciele przeszlo 1000 siedzen. Parafja nieco
ucierpiala w tern przedsi^wzigciu, bo gdy budynek byt na
ukonczeniu, z powodu pomytek architekta, tylna czyli nowa
czgsc rungta, czyli sig zawalila. Nikt nie chciat przyjg.c wi-
ny, totez sprawg wzigto do ssidu miejskiego. S^d wyclal wy-
rok na niekorzysc parafji, twierdzg.c, ze zawalenie bylo spo-
wodowane przez wadliwe plany architekta, a nie poszczegol-
nych kontraktorow. Koszt dodatku, czyli drugiej i wigkszej
czgsci budynku, razem z odszkodowaniem nalozonem przez
s%d, wynosil $105,608.59. Dodatek ten ukonczono z pocz^t-
kiem roku 1919.

Z tern konczy sig pierwszy okres Parafji Wniebowzigcia
Najsw. Marji Panny.

Z dniem 18-go grudnia 1919 roku rozpoczyna si§ okres
drugi. Lata, ktore spgdzil Ks. Dziuk, organizator i pierw-
szy proboszcz Parafji Wneibowzigcia N. M. P., byty latami
wielkiego ruchu budowania. Oprocz zwyklej pracy kaptan-
skiej wigkszosc czasu musial poswigcic nad rozmyslaniem
jakby najlepiej i najtaniej mozna postawic potrzebne budyn-
ki i je utrzymywac. W grudniu 1919 roku Ks. Biskup
Gallagher daj^c pierwszemu proboszczowi nalezyte uznanie
za pracg polozon^ w budowaniu i rozwinigciu parafji naszej,
uwolnit go od dalszych obowi^zkow przy tej parafji. Jak
okr^t bez rgki kierujsicej nie moze bez niebezpieczenstwa
rozbicia i zatonigcia, doplyn^c do portu, tak tez i parafja na-
sza bez nalezytej rgki kieruj^cej losem cluchowym parafjan
i losem materjalnym tejze parafji, ostac si§ nie moze. Totez
Ks. Biskup, ktory objcit rz%dy diecezji detroickiej po smierci
poprzednika swego w roku 1918, widz^c zbawiennq. i owocnq.
pracg Ks. Wojciecha Z^daty w Parafji Matki Boskiej Kar-
melitanskiej w Wyandotte, Michigan, powotal go na pro-
bostwo Parafji Wniebowzigcia N. M. P. w grudniu, 1919 r.
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Naturalnie przy kazdej zmianie proboszczow, zawsze u
parafjan panuje obawa czy nastepca pojdzie sladami poprzed-
nika, czy tez wprowadzi inn% gospodarkg, ktorej nie zauwa-
zyli u poprzednika. Totez gdy przyzwyczaimy sig do pew-
nego porza,dku nam sig zwykle zdaje ze ten porz^dek jest naj-
lepszy, a wszelkie nowosci wyjda. na niekorzysc paraf ji. Kaz-
dy rza,dca, na jakiemkolwiek polu, o tyle o ile idzie udeptana
sciezk% poprzednikow swoich, ale kazdy posiada pewne indy-
widualne sposoby i osobiste idee rz^dzenia. Zdarza sig n:e-
raz, ze po takiej zmianie zachodza^ pewne zmiany rz^dzenia,
nie dlatego zeby przez to okazac wyzszosc, ale jedynie dla-
tego, ze kazdy uwaza swoj sposob w pewnych warunkach
za odpowiedniejszy.

Drugi okres, to okres dalszego rozwoju Parafj i Wniebo-
wzigcia N. M. P.; to okres proboszczowania Ks. Wojciecha
Z^daly. Prawda, ze w tym okresie drugim t. j. od grud-
nia 1919 roku, nie widzi sig budowania na tak wielka^ skalg
jak w poprzednim okresie, ale to jedynie dlatego, ze wszyst-
kie budynki juz stangly. Jezeli koniecznosc jest matka^ wy-
nalazkow, totez tylko wtenczas budowanie sig rozwija, kiedy
potrzeba tego wymaga. Nowy proboszcz, Ks. Wojciech Za-
dala, nie myslal o dalszem budowaniu, ale skoncentrowal
wszelkie wysitki aby splacic dlug cia.z£tcy na parafji. Z po-
wodu szybkiego rozwoju parafji i koniecznego budowania
gmachow parafjalnych, parafja byla zadluzona na $113,100.00.
Na pierwszy rzut oka byla to ogromna suma, ale po zbada-
niu ilosci budynkow, to dlug nieunikniony. Latwo prowadzic
losami doczesnymi gdy ta parafja niema zadnych zobowi^-
zan finansowych, i gdy parafjanie ochoczo ofiary swe skla-
dajci, ale prowadzic parafjg mimo tych cigzarow finanso-
wych, i splacac nietylko procerit z dlugu, ale umniejszac ten
dlug, to nie zabawka dziecinna, ale praca iscie kolosalna.

Ks. Wojciech Z^dala nie tracil czasu. Wiedzial dobrze,
bo zdrowy rozsa.dek tak dyktuje, ze im prgdzej dlug splaci
sig, tern wigcej i prgdzej ulzy sig parafjanom. Nie trudno
bylo odgadn^c zamiary nowego proboszcza. Bylo to jego
zdaniem i przekonaniem, ze jesli dlug jakikolwiek dlugo ci^.-
zy, wtenczas trzeba te sumg podwojnie zaplacic w procen-
tach. Wigc jego najprzedniejszym zamiarem bylo parafjg
jak najprgdzej uwolnic od przygniataj^cego dlugu. Mowi sig
ogolnie, ze latwo zaci^gn^c dtug i za pozyczone pieni^dze
stawiac ogromne gmachy, ale trudno przychodzi dtugi za-
ci^gnione splacac. Pod tym wzglgdem okazal sig Ks. Woj-
ciech ZEidala bardzo zdolnym gospodarzem, gdyz rok po ro-
ku okazala. sumg dlugu na parafj i splacat. I tym sposobem,
dzieki jego oszczgdnosci, ktora jest jego wybitna. cecha, za-
oszczedzit parafji powazne sumy pienigdzy, zwykle obracane
na procent, w tych krytycznych czasach depresji, ktore poz-
niej daly sie odczuc wszystkim, a szczegolnie parafjom za-
dluzonym.

Naturalnie parafja wzrastala liczebnie, i w miarg tego
wzrostu, brak miejsca w szkole coraz wyrazniej dal sig od-
czuwac. Dotychczas Siostry nauczycielki mieszkaj^ce na
ostatnim pigtrze gmachu szkolnego byly pozbawione wszel-
kich wygod domowych. W mysl zamienienia dotychczaso-
wego mieszkania Siostr w szkole na potrzebne klasy, do-
tychczas przepelnione dziecmi, Ks. W. Z^dala powzi^l plan
wystawienia domu mieszkalnego dla Siostr. Po otrzymaniu
nalezytego pozwolenia od wtadzy diecezjalnej, zabrano sig
do pracy. Praca nad tym budynkiem rozpoczgla sig w paz-
dzierniku 1923 roku, i dopiero nastepnego roku dom Siostr
stang.1 ukonczony. Gmach mieszkalny Siostr, oprocz kapli-

cy i zwyklych stancyj dolnych, miesci w sobie 24 pojedyn-
czych pokoikow czyli celek, i zostal wystawiony kosztem
$52,000.00. Teraz Siostry nauczycielki po calodziennej pra-
cy nauczania dzieci w szkole, moga, wygodniej odpoczyvvac.
Bez najmniejszej przesady mozemy twierdzic, ze w Parafji
Wniebowzigcia N. M. P. Wielebne Siostry majci jeden z naj-
wygodniejszych i najokazalszych domow, nietylko w miescie
Detroit, ale nawet w calej Ameryce. (

Mimo chgtnych ofiar niemal wszystkich rodz/in w pa-
raf j i , suma zlozona na ten eel byta niewystarczaj^ca. Totez
do szybko zmniejszaj^cego sig dlugu, vvielka czgsc kosztu
domu Siostr zostala przyl^czona do istniej^cego dlugu, i w
ten sposob dlug na parafji znacznie sig powigkszyl. Niepo-
koilo to niemalo Ks. proboszcza i odezwal sig do ofiarnych
sere parafjan. Z drugiej zas strony, widz^c oszczgdnosc
Ks. proboszcza w prowadzeniu parafji, posunigt^ do najwyz-
szego stopnia, parafjanie z Ks. Z^dal^ na czele postanowili
ten dlug w stosunkowo krotkim czasie splacic. Rozmaite za-
bawy i bazary majg.ce na celu zmniejszenie dlugu, byly coraz
czgstsze. I stata sig rzecz prawie nie do uwierzenia. Ks. Woj-
ciech Z^dala za pomoc% szlachetnych, chgtnych i ofiarnych
parafjan, we wrzesniu 1930 roku ostatni cent dlugu splacit.
vVtenczas wsrod radosci ogolu uroczyscie hipotekg (mortgage)
spalono.

W latach ogolnej depresji, tak dobrze kazdemu znanej,
wiele parafji nietylko ze nie mogly splacac pewnej sumy z
dlugu swego, ale nawet nie podotaty placic procentu, i za-
miast zmniejszac ten dlvig, to coraz sig powigkszal. Dzigki
oszczgdnosci kierownika parafji, Ks. Wojciecha Z^daly, Pa-
raf ja Wniebowzigcia nie odczuwala zadnych trudnosci fi-

' nansowych podczas tylu lat zastoju ekonomicznego. Parafja
Wniebowzigcia N. M. P. jest jedn^ z nielicznych paraf j i w
Detroit, wolna od dlugu. Jest bowiem calkowicie wyplacona.

Oprocz pomieszkania dla Siostr obecny proboszcz Ks.
Wojciech Z^dala dobudowal oljszerne i odpowiednie wejscie
z frontu do kosciola i szkoty. Koszt tegoz dodatku, ktory
zostal ukonczony w 1936 roku wynosil $12,000.00. Stare
wejscie bylo za ciasne i niewygodne, a w zimie nawet i nie-
bezpieczne. W tym zas roku biez^cym 1937, roku obchodu
jubileuszu srebrnego zalozenia parafji , Ks. proboszcz po-
czynit rozne ulepszenia i reperacje. Wszystkie budynki pa-
rafjalne zostaly na zewn^trz odmalowane, a kosciot i szkola
na zewn^trz i wewn^trz. W sierpniu zas w miejsce starego
ottarza glownego stan^l oltarz nowy i wspanialy, a w prze-
dluzonym sanktuarjum nowe balaski. Ulepszenia te koszto-
waly przeszlo $10,000.00. Obchod jubileuszowy zasluguje na
te ulepszenia i dodatki, totez parafja nie szczgdzita pienigdzy,
ktore lezaty w banku, na te ulepszenia.

Ksigza wikarzy przy Parafji Wniebowzigcia N. M. P.
Poniewaz parafja szybko rosla, tak ze sam Ks. proboszcz nie
podolal usluzyc parafji , Ks. Biskup naznaczat Ksigzy wika-
rych do pomocy Ks. proboszczowi. Na poczatku, z powodu
braku ksigzy pochodzenia polskiego w diecezji detroickiej,
Ksigza profesorowie z Seminarjum Polskiego w Orchard
Lake przyjezdzali z pomocy duchown^ na soboty i niedziele.
Pozniej gdy liczba ksigzy mlodych w diecezji wzrastala,. Ks.
Biskup naznaczal ksigzy na statych wikarych. Porz^dek i
czas pracy poszczegolnych Ksigzy wikarych w parafji jest
nastgpuj^cy:

Ks. Anastazy Polanowski od czerwca 1915 r. do kwietnia
1918 roku.



Wiel. Ks. Wojciech B. Zqdala

Obecny Proboszcs

Photo l iv Bullish Studio
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Ks. Zygmunt Dziatkiewicz od kwietnia 1918 roku do
grudnia 1919 roku.

Ks. Bernard Ciesielski od grucLiia 1919 roku do wrze-
snia 1920.

Ks. Augustyn Krus od wrzesnia 1920 roku da lutego
1922 roku.

Ks. Szymon Kilar od lutego 1922 roku do wrzesnia 1922
roku.

Ks. Jozef Gorski od wrzesnia 1922 roku do stycznia
1925 roku.

Ks. Edward Miotke od grudnia 1923 roku do lutego 1932
roku.

Ks. Jozef Napieralski od lutego 1926 roku do wrzesnia
1926 roku.

Ks. Stanistaw Kilar od sierpnia 1927 roku.

Ks. Boleslaw Parzych od czerwca 1932 do lipca 1933 roku.

Ks. Wiktor Dominas od lipca 1933 roku.

Obecnie dwaj wikarzy pracuj^ w parafji , Ks. Stanistaw
A. Kilar i Ks. Wiktor J. Dominas.

Niektorzy wychowankowie Paraf j i Wniebowzi§c*a juz w

mtodych latach okazywali powolanie do stanu Kaplanskie-
go. Pocicignieci dobrym przykladem swego Ks. proboszcza, |

w czasie swym zapisali sig na wyzsze studja filozoficzne i

teologiczne do Senrnarjum. Po wielu latach nauki otrzy-

mali Swiecenia Kaplanskie i clzis pracuj^ na chwatg Boz:j |
po innych parafjach polskich. Liczba ich nie mala. Ks. Ste- j
fan Trepczynski odprawil prymicjg w Par. Wniebowzie-
cia dnia 24-go czerwca, 1917 roku, a obecnie proboszczuje
w parafji sw. Andrzeja. Ks. Jozef Napieralski, ktory po
osmioletniej pracy w Winnicy Panskiej, umart dnia 15-go

grudnia, 1933 roku. Ks. Piotr Wyrzykowski, Ks. Klemens
Stolinski, Ks. Edward Sobczak i Ks. Wenanty Szymanski.

Parafja Wniebowzigcia zarcwno sz:zyci slg gromadkg.
panien, ktore wstapity do Zgromadzenia Siostr Felicjanek
i Siostr Sw. Franciszka. Im'ona i nazwiska ich s^:

Siostra Marja Dulcia z domu Klementyna Mallon w
1908 roku.

Siostra Marja Pascliazja z domu Filomena Pikulska w
1914 roku, ktora juz umarla.

Siostra Marja Aniela z domu Anna Latosiewicz w 1914 r.

Siostra Marja Lauretta z domu Franciszka Klassa w
1915 roku.

Siostra Marja Edmundyna z domu Eleonora Hoffman
w 1925 roku.

Siostra Marja Deodata z domu Jozefa Kuligowska w
1925 roku.

Siostra Marja Berarda z domu Jadwiga Osinska, w 1925
roku.

Siostra Marja Anizja z domu Agnieszka Nowak w 1926 r.

Siostra Marja Michaela z domu Anna Matek w 1926 r.

Siostra Marja Salome z domu Juija Sadrakulska w 1936.

Wszystkie wyzej wymienione Siostry wstsipiiy do Zgro-
madzenia Siostr Felicjanek. Oprocz tych wyzej wymienio-
nych, jedna panna, im'eniem Ewa Zawartka, wst^pita do
Zgromadzenia Siostr Sw. Franciszka w Sylvania, Ohio jako
Siostra i pielggniarka, a przyjela imig zakonne — Siostra
Marja Lidwina.

Tern konczy si§ krotki opis historyczny cw.'ercwiekowego
istnienia Parafji Wniebowzigcia Najsw. Marji Fanny w
Detroit, Michigan.

Deo Gratias.

Religja Katolicka jest Wychowawczynia Charakteru
Chorobci czasow dz'siejszych jest brak charakterow. Jest

to skutek roznych przyczyn, przedewszystkiem zas racjona-
lizmu, liberalizmu i naturalizmu. "Racjonalizm w miejsce
Boga-Stworcy oglosil swoim Ijogiem — rozum ludzki. Li-
beralizm zas oglosil wolnosc wszelak^ zewngtrzn^, a za-
pomnial o wolnosci wewn§trznej, duchowej, o panowaniu nad
z^dzami i namigtnosciami cztowieka. Zapomnial, ze na n!c
sig zda ludziom wolnosc zewnetrzna, jesli s:g stan^ niewol-
nikami swych namigtnosci". Naturalizm schlebia jednej,
i to nizszej, czgsci natury ludzkiej, t. j. instynktom zwierzg-
cym i d^zy do zaspokojerra oczu, pozadliwoici ciala i pychy
zywota.

Dzis ludzkosc marzy o uzyciu jak najwigcej rozkoszy
zmysiowej. W srodkach zas do tego nie przebiera, chocby
sie to dzialo z krzywd^ blizniego.

W szkolach bezwyznaniowych, tak wyzszych jak niz-
szych, po wiekszej czesci usuwa sig z programu Boga-Stwor-
ce, a stawia si§ icleg pierw:astku zwierzecego osoby ludzkiej.
W domu rodzicielskim dzieci slysz^ o wszystkiem, lecz nie
o potrzebie ksztalcenia serca, woli, charakteru. A mtodziez?
Mlodziez zna wszystkie rekordy sportowe, zna wszystkie
gwiazdy filmowe, zna wszystkie marki automobilowe, zna
niemal wszystkie kabarety danego nr'asta, lecz nikt nie sly-
szy jej mowi^cej o wartosci duchowej cztowieka, nie o cha-
rakterze.

Sprawdza sig tedy co powiedzial Adam Mickiewicz : "Du-
sza nasza musi bye czems poruszona; jesli nie poruszy jej
idea, to porusza_ pozadania zmyslowe, a wtedy biada czlo-
wiekowi owemu".

Na czem wigc polega istota doskonalego charakteru ? Jest
to sila woli, za pomoca. ktore j czlowiek przywia.zuje si§ do
pewnych zasad, podyktowanych przez jego sumienie. Sumie-
nie natomiast jest czynnosci^ rozumu, woli i uczucia — ogar-
nia cal^. cluszg. Charakter znaczy to zaprowadz:c w swem
postgpowaniu pewnq. zgodnosc z prawem, a w stosunkach
z ludzmi isc za glosem sumienia i rozs%dku. Jest to pewna
sila woli uswiadomionej i samoistnej, odpowiedzialnej i umo-
ralnionej zarazem, ktora staje sie; giownym czynnikiem dzia-
lania cztowieka, umiej^cego panowac nad sob%.

Takim jest cztowiek z charakterem w moralnem tego slo-
wa znaczeniu. Przy pomocy ci^gtych wysitkow woli i wy-
trwalej pracy staje sie panem instynktow i uczuc swoich.
Panuje on nietylko nad czynami, ale nad uczuciami i mysla-
mi swemi.

Post nie schudzi, Msza nie zmudzi.
Nie pytaj, gdzie pieklo jest, ale jak go unikn^c.
Krzyz na Golgocie tego nie wybawi,
Kto sam na sercu swojem krzyza nie wystawi. —Mickiewicz.
Gdzie swia.tynie pelne, tarn wiezienia prozne.
Kto Bogu sluzy, temu Bog sie nie zadluzy.
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Ks. Stanislaw A. Kilar

Obecny Pierwszy Wikary
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Wzorowy Parafjanin
parafjanin to katolik, ktory ma Boga za Ojca

a Kosciol za Matke. On nie wykreca sig przed wla-
snem sumieniem, jakoby robil Panu Bogu taske, ze tez na-
lezy do jakiejs parafj i . Przeciez nie chce bye katolikiem tyl-
ko z metryki ale praktykuj^cym katolikiem. Jernu wiadomo,
ze to ateisci, i wogole ludzie zli, wyniyslili zdanie, ze religja
jest "prywatnym interesem." Dobry katohk potrzebuje ob-
stugi koscielnej nietylko w chorobie i przy smierci, ale przez
cate zycie. On wie, ze tylko Pan Jezus zalozyl jedyny praw-
dziwy Kosciot, a tym jest Kosciol rzymsko-katolicki. Luter-
ski zas, metodyski, baptyski, hodurowski : inne byly poza-
kladane przez ludzi, i to przewaznie t.untownikow przeciwko
prawowitej wladzy.

Dobry parafjanin ma we czci swych kaptanow, zle o nich
nie mowi, broni Lli przed ztymi jgzykami, wspomaga -'ch
w pracy nad rozwojem, tak duchowym i moralnym jak i ma-
terjalnym parafji.

Wzorowy parafjanin jest tern w swoim domu, czem kaplan
w kosciele. On daje dzieciom i drugim ze siebie dobry przy-
ktad, strzeze ich od zlego a prowadz: do dobrego. Ma on
katechizm, Zywoty Swiet}-ch i dobra. gazetg katolick^. w do-
mu i poucza rodzine o powinnosciach wzglgdem Boga i bliz-
niego. Dla niego clom roclzinny bez gazety katolickiej, to
jak Kosciot bez wiecznej lampy — wskazuje, ze braknie tarn

Dobry parafjan'n bywa regularnie na Mszy sw. w nie-
dziele i swieta nakazane i czesto przystfpuje do sw. Sakra-
mentow Pokuty i Ohtarza. Jest bowiem pvzekonany, ze
Msza sw. jest to najwigksza ofiara, najdrozsza spuscizna
Pana Jezusa, zrodlo niewypowiedzianych task, slonce wszyst-
kich nabozenstw, ktora wyroznia Koscioi Chrystusow od
wszelkich buntowniczych sekt oclerwanych od Stolicy Pio-
trowej. PoczEitkiem zas odpadniecia od wiary jest opuszcze-
nie Mszy sw. Cztowiek, ktory dba o swoja parafje, uczgsz-
cza do swojego kosciota na nabozenstwa.

Wzorowy parafjanin pamigta, ze przykazanie o utrzymy-
waniu kosciolow obowi^zuje pod grzechem tak samo, jak

inne przykazania koscielne. On wie z doswiadczenia, ze
niedbalstwo albo sk^pstwo niektorych jednostek zmusza dru-
gich do placenia tego, od czego niegodziwcy sig uchylaj%.
Porzadny parafjanin nie obchodzi sie ze swoj^ parafj^ jak
ze zebrakiem, bo uwaza daniny swoje jako zaptatg za bez-
cenne us'ugi moraine i duchowne. Nad to kosciot parafjalny
jest wl'asnosci% wszystkich parafjan, totez kazdy ma obowi%-
zek przyczyniac sig do jego utrzymania i dbac o honor pa-
rafjalny.

Wzorowy parafjanin jest obroncq. szkoty parafjalnej, bo
g'dyby n.e nasze koscioty i szkoly, to dawnobysmy przepadli
dla wiary i polskosci. Dziecko rodzi sig do dwojakiego zy-
cia: do ziemskiego i do wiecznego. Zatem potrzebne jest
temu dziecku przygotowanie nietylko na doczesnosc, ale o
wiele wigcej na szczgsliw| wiecznosc. Tego zas nie otrzyma
w szkole bezwyznaniowej, gdzie czgsto rz^dz^ zydzi, socja-
lisci lub ateisci. Otrzymac je moze tylko w szkole katolic-
kiej, gdzie ksztalcj), nietylko rozum, ale na rowni i wole.
Kazdy zas czlowiek rozs^dny przyzna, ze o wielkosci czto-
wieka nie rozstrzyga bystrosc rozumu, lecz raczej nieztom-
na sita woli, ktora potrafi oprzec sig burzom pokus. Dlatego
dobry parafjanin wspiera szkoty katolickie materjalnie i mo-
ralnie i wspotpracuje z ksiezmi i siostrami nauczycielkami
w wychowaniu dziatwy.

Dobry parafjanin nie wezmie do rak zlej gazety lub
ksi^zki, bo poczuwa sit; wobec Boga i sumienia, ze ma obo-
wicizek unikac okazji do zleg-o. Jak dziecku nie daj% do rgki
trucizny lub strzelby nabitej, tak tez Kosciol prawem swojem
zakazuje tego, co jest szkodliwe dla naszej wiary i obycza-
jow. Dobry katolik czuje, ze wspieranie czasopism kato-
lickich jest jego swigtym obowi^zkiem, bo "podly to ptak,
co swe gnfazdo (wiarg) kala". M6wi% ludzie, ze szubrawiec
kocha sig w szubrawcu, a kto btoto lubi, to w Mocie sig
tarza.

Wzorowy parafjanin w chorobie zagrazaj^cej jego zyciu
nie zwleka z przyjgciem Wiatyku.

Jakim tys jest parafjaninem ?

Koscielny

Modlitwy kaptana przy Mszy sw., jako i przy wszyst-
kich innych koscielnych obrzgdach, odmawiane bywaja w
jezyku tacinskim. Dla jednego, na catej kuli ziemskiej roz-
szerzonego Katolickiego Koscioia, przystoi tez jeden jg-
zyk liturg'iczny. Do tego uzyto mowy taciriskiej, ktora z
Rzymu, z siedziby Ojca sw., swoj poczEitek bierze, sk^d tez
wszyscv poslaricy wiary swe postannictwo otrzymali.

Mowa lacinska jest mowg. martw% ; tym jezykiem bo-
wiem juz dzis zaden lud nie mowi, st^d sig ona tez nie zmie-
nia, jak jgzyki zyj^ce, i dlatego tez modlitwy pozostaja
zawsze te same. To zas jest czems nader czcigodnem i od-
powiada daleko wiecej swietym obrzedom. niz uzywanie
wci^z sie zmieniaj^cej mowy potocznej.

St^d tez kazdy kaptan na catej kuli ziemskiej moze
Msza. sw. odprawiac, a kazdy chrzescijanin moze jej tak u
obcych narodow jak w rodzinnym swym kraju wysluchac.
Tu znow pokazuje sie owa wielka jednosc i jednolitosc
Kosciota Katolickiego.

W dniu Zielonych Swi^tek przemowil Piotr tylko w

jeclnym jgzyku, a rozumieli go, za spraw^ osobliwszej

wprawdzie taski Boskiej, wszyscy sluchacze; tak tez na

catym swiecie wszyscy chrzescijanie katolicy rozumiej^ po

swych kosciolach w jezyku tacinskim sprawowane swigte

obrzedy.

Dzisiaj mamy w kazdym jezyku, tak zwane Mszaliki,
czyli ksifizki do nabozenstwa, w ktorych po jednej potowie
strony znajduj^ sie slowa catej Mszy sw. w tacinskim je-
zyku, a po drugiej potowie strony doslowne ttumaczenie
tej Mszy sw. w jgzyku polskim, angielskim i t. p. Tym soo-
sobem kazdy wierny moze postepowac za kaptanem od-
prawiaj^cym Msz§ sw.

Niedzielna Lekcja i Ewangelja i do nich przyhiczony

wyktad czyli kazanie, odbywato sig juz od pierwszych cza-

sow chrzescijanstwa zawsze w jezyku ojczystym stuchaczy.
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Ks. Wiktor J. Dominas

Obecny Drugi Wikary
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A Few Interesting Statistics and Facts

DID YOU KNOW THAT ?

During the 25 years of the existence of the Assumption
Parish there has been 6825 people, principally children,
baptized in this parish.

•f

During the same period of time 1986 children made their
First Holy Communion.

/
Since the founding of the parish 3729 people have received

the Sacrament of Confirmation.

•f

The first First Holy Communion and the first Confirma-
tion classes were held on the same clay, Sunday, July 6th 1913,
in which 32 boys and 18 girls participated, and the Most Rev.
Bishop Edward Kelly administered the Sacrament of Con-
firmation.

-f

In the quarter century there has been 1862 marriages.

•f

In the corresponding period 1710' people were buried
from this church.

-f

The St. Joseph bell, donated by St. Joseph Society, was
blessed on Sunday afternoon July 6th, 1913.

i

The first altar boy was Venanty Szymanski, now Father
Venanty Szymanski.

i

The Assumption School was opened in September 19!3
with an enrollment of 343 pupils.

i

The Assumption School is conducted by the Ven. Felician
Sisters.

i

The first c'.iild to enroll in 1913 as a pupil in our school
was Rev. Venanty Szymanski.

i

The first graduating class of our school WES in June 1915.

i

The first graduates to receive diplomas numbered six.
Here are their names : Bronislaus Centafa, Valentine Kowal-
ski, Leonard Mallon, Gertrude Gorny, Frances Klimaszew-
ski and Sabina Wojcik.

i

Up to the present time 1105 children graduated from
our school.

i

The first child to be baptized was Anna Oberman,
daughter of Joseph Oberman and Mary Stanislawski. She
was born on the 18th day of July 1911, and baptized on the
23rd day of July of the same year by the Rev. C. Dziuk. The
sponsors were Anthony Dopkowski and Mary Kapelewski.

-•it 12 lfc_

The first Catholic couple to be joined in the holy bonds
of Matrimony was Anthony Zielinski and Martha Wasze-
lewski. This marriage was performed on the 1st day of
April 1913 in the presence of T. Drain dnd Veronica Bier-
nat, as witnesses.

Valentine Markowski, age 77 years, was the first to be
'.uried from this lv:urch on February 22nd, 1913.

We will not venture to say how many Confessions have
been heard and Holy Communions received, as we have no
such records, but we can conservatively estimate the
combined number of Confessions and Holy Communions to
be well over a million.

During the span of a quarter century only two pastors
directed the destinies of this parish, namely : the Rev. Con-
stai:tine Dziuk, from July 1911 to December 1919. and the
Rev. Adalbert Zaclala, from December 1919 to the present
time.

Since June 1915, when the first priest to receive an ap-
pointment as a resident assistant pastor, there have been

i eleven assistants.

Two of the former assistants already have died, namely:
Re 7. Anasthasius Polanowski and Rev. Joseph Napieralski.

The priest to serve the shortest time as an ass;stant pastor
was the Rev. Simon A. Kilar, a period of six months.

By way of contrast, the priest to serve the longest time
as an assistant pastor is the Rev. Stanley A. Kilar, over 10
years and is still going strong.

Incidentally, there is no relationship between the Rev.
Simon A. Kilar, who served the shortest period of time, and
Rev. Stanley A. Kilar, who is serving the longest time. Just
a mere coincidence.

Father Victor Donrnas is an accomplished pianist. He
plays such classical selections as : "Moonlight and Roses",
"On the Good Ship Lollypopsie", "The Music Goes Round
and Round", and he executes them (murders is a better
word) with an artistic finesse of a Paderewski.

Mickey Wojcik claims he never received as much as a
mild rebuke from the Sister during his eight years of
elementary studies in the Assumption School. The big Sissy.
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CHURCH OF THE ASSUMPTION
at St.

1. Overture - Orchestra

2. Introduction Rev. Stanley A. Kilar
Ass't. Pastor — Chairman

3. Speech Mr. Alfred S. Stolinski
Parishioner

4. Church Choir a) "Anvil Chorus" from "II Trovatore"
By Guiseppe Verdi

b) "Sylvia'''
By Oley Speaks

5. Speech _ _ Rev. Constantine Dziuk
Organiser — First Pastor

6. Speech Hon. Leo J. Nowicki
Lieut. Governor of Michigan

7. Church Choir .—.a) "Soldiers' Chorus" from "Faust"
By Charles Gounod,

b) "Katinka"
By Rudolph Friml

8. Speech Rev. Adalbert B. Zadafa
Present Pastor

9. Presentation of Guests.

10. National Hymn
"Boze Cos Polskg" The Ensemble

Toastmaster - Rev. Peter P. Walkowiak
Pastor Help of Christians Church

The Church Choir under the personal direction of Mr. Con. Ardziejewski
Organist — Assumption Church

The Orchestra under the personal direction of Mr. Frank Kurzawa
Conductor

M E N U
Tokay Wine

Fruit Cocktail
Queen Olives Radishes

Tomato and Cucumber Salad
Roasted Young Chicken

Celery Hearts
Rolls and Butter

Cranberries
Mashed Potatoes Giblet Gravy

Creamed Peas
Ice Cream Cookies

Coffee — Mints
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Z Okazji Srebrnego Jubileuszu

Sklada

Parafji Wniebowzigcia N. M. P.

Serdeczne Zyczenia na Dalszy

Rozwoj

Jozef J. Sarnowski
Pogrzebowy
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4188 Campbell Ave. Cor. Buchanan

Tel. LAfayette 5963

Detroit
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Permanence

Compliments

of

The Sultivaii'Beiiiliageii Co,

Sheet Metal Contractors

1559-1561 Hancock Ave. East

TEmple 2-5544

DETROIT, MICH.
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Compliments

of
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Walter F. Dwornick and Son
i

PAINTERS and DECORATORS

Phone: IVanhoe 7622

850 E. Grand Boulevard

DETROIT, MICHIGAN
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Siostr / Sisters' Convent
Photo by Bonish Studio



Compliments
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BONISH STU:

New Loctiaon

6764 W. WARREN AVENUE

Near Martin Avenue

Phone: TYler 4-0221

We Cordially Invite Our Old and New Friends to See Our New Modern Studio



Pierwszy Komitet Parafjalny / First Church Committee
Photo by Bonish Studio

A POWYZSZYM zdjeciu fotograficznem wi-

dzimy pigciu m^zow w podesztym wieku. Wlos nie-
jednego juz nieco zsiwiat i twarz nieco zmarszczo-

na. Otoz 25 lat wstecz ci panowie byli pierwsi do

pomocy Ks. Konstantymu Dziukowi, aby na rogu
Warren i Lovett ulic stangla parafja polska.

Do pierwszego komitetu parafjalnego nalezeli
nastgpujacy panowie:— Maksymilian Pujdowski,
Franciszek Wondolkowski, Ludwik Czuchra, Bro-

nistaw Waszewski, Franciszek Ptotka, Jozef Ober-
man, Antoni Bolak i Franciszek Brzyski.

Dwoch z nich, mianowicie Franciszek Brzyski
i Bronisfaw Waszewski przeniesli sig do wieczno-
sci; niech ich dusze spoczywaj| w pokoju. Franci-
szek Wondolkowski mieszka obecnie poza miastem
Detroit i nalezy do innej parafji. Pigciu zas pozosta-
tych nadal nalezy do parafji, ktor% pomagali zalo-
zyc, i po tylu latach jeszcze bior% czynny udziat w
parafji.
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YOU must come up and see us sometime!

R A N T E R ' S C A F E
Ladies Specially Invited

FISH AND CHICKEN DINNERS

Every Friday — Saturday — Sunday

—mi—HI*!*

I

J
I

I

| Anthony J. Panter

I _ _

6802 West Warren

I
*_
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Obecny Komitet Parafjalny / Present Church Committee
Photo by Bonish Studio

6DYBY sami ksieza mieli wszelka pracg przy

parafji wykonywac, bytoby potrzeba nie trzech, ale

co najmniei dziesifciu ksigzy. Oprocz zwyklych za-

J£c kaplanskich s% takze i inne zaj^cia, ktore lu-

dzie swieccy wykonuja.. Z tych wszystkich ludzi,

ktorzy pracuja bezplatnie dla dobra parafji , pierw-

sze miejsce zajmuje komitet parafjalny.

UrzEid czlonka komitetu parafjalnego wyma-

g'a nie malego poswigcenia. Czyto w kosciele pod-

czas nabozenstwa przy zbieraniu kolekty i utrzy-
maniu porz^dku, czy tez przy zabawach urz^dza-
nych na korzysc parafji; czy tez nareszcie na posie-
clzeniach z Ks. proboszczem, komitet parafjalny po-

svvigca wiele czasu, ktor}- mogtby uzyc na wtasna,
korzysc.

Obecny komitet parafjalny sklada sig z 16 mgz-
czyzn sumiennych, pracowitych i dbaj^cych o do-
bro, nietylko materjalne lecz takze duchowne, pa-
rafji .

Do komitetu parafjalnego na rok jubileuszowy
nalez^ nastgpuj^cy panowie : Jozef Szmejterowicz,
Henryk Schmidt, Karol Latosiewicz, Stanislaw
Niedzwiecki, Tomasz Urban, Wtadystaw Szyman-
ski, Wojciech Gierak, Franciszek Ciotek, Jozef
Squires, Stanislaw Gajewski, Franciszek Ksi^zek,
Michal Jeromin, Pawel Zielinski, Jan Baginski, Sta-
nistaw Dombrowski i Aleksander Zalewski.
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MAKES FRIENDS and KEEPS THEM
Some honors may come through chance-

but a good name and a good reputation

must be earned. It is significant that for

half a century Pfeiffer's Famous delicious

beer has been the choice of those who know

and appreciate a fine, wholesome product.

I
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Chor Parafjalny y Church Choir
Photo by Bonish Studio

RZYSLOWIE tacinskie mowi : "Oui canlat,
bis orat," czyli po polsku, "Kto spiewa, ten podwoj-
nie sig modli". Przy kazdym kosciele istnieje chor,
ktory swoim spiewem upieksza wszelkie nabozen-
stwa koscielne.

Chor koscielny przy parafji Wniebowzigcia,
chociaz nie najwiekszy liczebnie, to jednak pod
wzglfdem jakosci, jesli nie jest najlepszym, to jecl-
nym z najlepszych chorow w miescie Detroit.

Do choru parafjalnego nalez^ nastepujacy: Pa-
nic, Joanna Dombkowska, Anna Prusak, Alicja Kli-
maszewska, Stanislawa Trombly i May Steinert.

Panny: Anna Das, Zof ja Rosinska, Malgorzata Ro-
siriska, Dorota Wojciechowska, Cecylja Partynska,
Elsie Gruszczynska, Helena Lisowska, Marjanna
Hausch, Lucja Lisowska, Rozalja Partynska, Hele-
na Smigielska, Eleonora Steslicka. Panowie : Fran-
ciszek Steinert, Jan Dombkpwski, Maksymiliaii
Dombkowski, Edmund Murawski, Jan Loch, Lud-
wik Czuchra, Ludwik Ostrowski, Antoni Koniecz-
ny, Al. Klimaszewski, Leon Suchy, Walenty Bern,
Jakob Kozlowicz i Filip Ornowski.

Organist^ od roku 1930 jest clobrze znany w
kolkach muzycznych, pan Konstantyn Ardziejew-
ski.

25



26

THE E. HACKNER

LA CROSSE, WIS.

I

The new main altar and communion railing in the Assumption Church
=

were furnished by us. |

I !
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LOUIS MILOCH
Furniture - Hardware - Frigidaire - Stoves

I
I Phone: TYler 6-7175 4347-51 W. Warren Ave.

I
I



Ministranci / Acolytes
Photo by Bonish Studio

ESTTO ainbicj^ niemal kazdego chtopca kato-
hckiego, kiedy matka dobra i uczciwa prowadzi go
za reke do kosciola w rychlej mtodosci, aby kiedys
mogl sie uhrac w sutanne i komezke i sluzyc do
Mszy sw. Bed^c blisko oitarza, przy ktorym od-
prawia si? Ofiara Mszy sw., niejeden chiopiec mto-
dy otrzymuje za swoje poswiecenie task? powola-
nia do stanu kaplanskiego. Niepodobna rzecz, aze-
by jakis mtodzieniec mialby zostac kaplanem, nie
bedac ministrantem w mtodosci swojej.

Na powyzszej fotografji widzimy chtopcow,
ktorzy nieraz przerywaja swoj sen, aby tylko mogli
uslugiwac kaplanowi przy oltarzu.

Imiona i nazwiska ich s%:

Aleksander Brankiewicz, Ryszard Kicinski, Ra-
fal Bojanowski, Jan Pawtowicz, Rajmund Pazur,
Erwin Maciejewski, Tomasz Steslicki, Jerzy Tu-
cholski, Stanistaw Kosinski, Alojzy Wyrzykowski,
Melwin Strzelecki, Pranciszek Ruczko, Henryk
Bencaia, Jakob Juracek, Emil Gierak, Eugeniusz
Pilarski, Ryszard Gazdecki, Leonard Wojciak, Bro-
nistaw Steslicki, Artur Steslicki, Jozef Stachnik,
Robert Strzelecki, Bernard Wojciechowski, Jozef
Tarnacki, Leonard Hejka, Walenty Bern, Henryk
Gota.b, Henryk Brewczak, Gerald Szymanski, Nor-
bert Nowicki, Henryk Skrzeplowski, Ryszard Na-
bozny, Jan Lemiesz i Kleniens Suchy.
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CAdillac 1600
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5867 BINGHAM AT P. M. R. R.

CEMENT BLOCKS, ROOFING, MOVING

C O A L - : — C O K E

Phones: ORegon 3360 — TYler 5-5884

DEARBORN, MICH.
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Bractwo Sw. Jozefa -f St. Joseph Society
Photo by Bonish Studio

'RACTWO Sw. Jozefa byto zalozone dnia 2-go
pazdziernika, 1912 roku. Do pierwszego zarzadu
nalezeli nastepujcicy panowie : Bronislaw Waszew-
ski, Prezes ; Franciszek Wondolkowski, Sekretarz
Protokolowy; Franciszek Otremba, Sekretarz Fi-
nansowy i Jozef Latosiewicz, Kasjer.

Przy zalozeniu Bractwo Sw. Jozefa liczylo za-
ledwie 30 cztonkow.

Celem tegoz bractwi jest wspolna praca, po-
moc braterska, popieranie spraw parafjalnych i da-
wanie dobrego przykladu do nasladowania. Dlate-
go dzis to bractwo jest jedno z najwiekszych i naj-
zasobniejszych w parafj i , liczace 150 czynnych
czlonkow, i maj^c w kasie przeszlo trzy tysi^ce do-
larow. Wyplaca chorobowe i posmier^ne, daje ofia-

cele i szczyci sig ze swego zespolury na dobre
czlonkow.

W sklad obecnego zarzadn wchodz^ naste-
pujacy:

Ks. Stanislaw A. Kilar — Kapelan
Piotr Maciejewski —• Prezes
Augustyn Latosiewicz — 1-szy Wice-Prezes
Pawel Falkiewicz — 2-gi Wice-Prezes
Ludwik J. Ostrowski •— Sekr. Prot.
Maksymilian Dombkowski — Sekr. Fin.
Jozef Szmejterowicz — Kasjer
Wladyslaw Brenda — Opiekun Chorych
Dyonizy Konieczny — Odzwiernv.
Do Dyrektorow naleza : Ignac}^ Maciejewski,

Antoni Wroblewski, Edmund Murawski, Wlady-
slaw Fountain, Jozef Jaroszewski.

29 f>-
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JOSEPH B. McCREA
Heating and Ventilating

3039 Coplin Avenue LEnox 6447

CONGRATULATIONS

and wishing you and your parishioners

a happy and bright future.

Full Line of Best Quality

3904 Scotten Avenue Corner Jackson Avenue
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Bractwo Rozanca Sw. •? Holy Rosary Society
Photo by Bonish Studio

_ BRACTWO Rozanca Sw. zostaio zatozone dnia

19-go sierpnia, 1912 roku w tymczasowej plebanji,

ktora miescila si? w domu wynajetym od pana Pio-
tra Maciejewskiego, na 28-ej ulicy. Pewne panic,
Antonina Wondoikowska, Augustyna Kass i Anto-
nina Muszynska, byly organizatorkami, gdyz cho-
rlzily od domu do domu, zapisujac czlonkinie do

tegoz bractwa.

Na pierwszem posiedzeniu obrano nastepujacy
zarz^d: na prezeske Antoning Wondolkowsk^, An-
toning Muszynska na sekretarke, a Augustyne Kass

na kasjerkg.

Z poczatku bylo zaledwie 30 czlonkiri, i z tego
malego poczatku wyroskt Bractwo Rozanca Sw.
na olbrzymie bractwo ,liczace obecnie 217 czlonkin.

Bractwo Rozanca Sw. nietylko w szczegolny
sposob czci Matke Boska^ zywym rozancem, ale
nadto wszelkimi sposobami dopomaga parafji.

Obecny zarzad:

Rozalja Plotkowska — Prezeska
Marjanna Sokolowska — Sekretarka
Katarzyna Morenz — Sekr. Prot.
Apolonja Wyrzykowska — Kasjerka.
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Tivoli Pale

Makes

it Fun

to be

Thirsty

Brewed to a
Private Recipe

Always the Same

Good Beer

THE PALE BEER IN BROWN BOTTLES

STANDARDS or STEiNIES
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N S U R A N C E

Every Kind — Everywhere

sir Agency, Inc.
1010 Lafayette Bldg.

CAdillac 0466
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Bractwo Trzeciego Zakonu Sw. Franciszka
Photo by Bonish Studio

Third Order of St. Francis Society

1YJ\AX KR6TCE po zalozeniu parafji, w roku 1913,
Bractwo Trzeciego Zakonu Sw. Franciszka zostato
zalozone. Zaledwie 15 cztonkin zapisalo sig z po-
cz^tku, lecz powoli wzrastato.

Pierwszji przetozona^ byla pani Marjanna Per-
cha, ktora przez cztery lata gorliwie spehiiata obo-
wi^zki swego urzgdu.

Celem tegoz zgromadzenia jest cwiczenie si§
w cnotach Sw. Franciszka i upigkszanie koscioia.

Nastgpny wybor pad} na Reging Bruskg, ktora
od roku 1917 do 1934 zarz^dzala bractwem. Zas
w 1934 roku, Marjanna Percha ponownie zostala
wybranci jako przelozona, a Zofja Zalewska sekre-
tarka i Agata Mleczek na kasjerk^. Ks. proboszcz
Wojciech Z^dala jest kapelanem.

Bractwo Trzeciego Zakonu pi^knie wzrasta,
gorliwie pracuje tak duchowo jak i materjalnie. —
Dzisiaj liczy 65 osob.
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BOHEMIAN

BEER
'Served Where Qyality Cwmts"

THE STHOH BREWERY COMPANY

DETROIT, MICHIGAN
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WICHOWSKI BROS,

Phone: TYler 4-6820 5970 W. Warren Ave.
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Bractwo Wniebowzigcia N. M. P. ^ Assumption B. V. M. Society
Photo by Bonish Studio

ROKU 1912, wkrotce po zalozeniu parafji,

kilku mgzczyzn zebralo sie celem utworzenia bra-

ctwa braterskiej pomocy. Na samym pocz^tku o-

brano Patronkg parafji na Patronke swego bra-

ctwa. Od tej chwili bractwo nowe bylo pod wezwa-

niem Wniebowziecia N. M. P.

Na pierwszem posiedzeniu obrano zatozycieli na

urzednikow tegoz bractwa. Nimi byli nastepujacy

panowie: Franciszek Skendzor, Prezes; Jozef Ol-

szewski, Wice-Prezes; Franciszek Plotka, Sekre-
tarz Protokotowy; Antoni Bolak, Sekretarz Finan-
sowy i Tomasz Gazdecki, Kasjer. Opiekunami kasy
byli: Jan Latosiewicz, Jozef l.atosiewicz i Ludwik

Czuchra. Marszalkami zas Piotr Maciejewski i Mi-
chal Milewski, a Odzwierny, Franciszek Muszyn-
ski.

Przy zalozeniu Bractwo Wniebowziecia liczylo
okolo 84 czlonkow.

W sklad zarz^du na rok 1937 wchodza^ nastg-
pujacy panowie: Franciszek Ciotek, Prezes ; Adam
Zaborowski, Wice-Prezes; Stanislaw Kaminski, Se-
kretarz Protokotowy; Karol Latosiewicz, Sekre-
tarz Finansowy; Michal Jeromin, Kasjer. Jozef
Oberman, Franciszek Plotka i Franciszek Ksiazek,
Opiekunami Kasy, Wladyslaw Otlewski, Opiekun
Chorych, Jozef Oberman i Antoni Smigielski, Mar-
szalkowie, a Stanislaw Ptak^ftdzwierny.
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Our Best Wishes to Father Z^dala, the Assistant Priests

and the Parishioners of Assumption Church.

E. J. McDevitt Co,
Church Goods and Religious Articles

1234 Washington Boulevard

DETROIT

..*

Talfoot & Meier, Inc,
GENERAL BUILDERS

1000 Larchwood TO. 8-3315

DETROIT
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Bractwo Serca P. Jezusa -f Sacred Heart Society
Photo by Bonish Studiu

'RACTWO Serca Pana Jezusa zatozone zosta-
to w 1913 roku. Zorganizowane zostalo przez Ks.
Konstantego Dziuka, ktory byt wtenczas probosz-
czem Parafji Wniebowzigcia N. M. P. Pierwszym
prezesem byl wowczas sp. Walenty Pawtowski.
Z pocz^tku byto tylko 36 czlonkow i czlonkin. —
W krotkim jednak czasie bractwo podupadto, wigc
podjgta sig prowadzic p. Regina Bruska, ktora by-
ta prezeska^ przez 18 lat. Podczas tego czasu przy-
bywato coraz to wigcej cztonkin, ktore chgtnie pra-
cowaly na korzysc tegoz bractwa. Wskutek tego
bractwo si§ powigkszyto i podniosto finansowo, i
ogolnie byto 133 cztonkin, a ze starszych znaczna
liczba wymarta.

W roku 1934, z pewnego powodu bractwo po-

niosto wielk^ stratg finansow^, tak ze w kasie pra-
Avie nic nie pozostalo. Obrano nowy zarzg.d i za po-
moca Boz^. i wspolng. prac^, cztonkin i cztonkow po-
trafito sig utrzymac i wzrastac.

Obecnie mamy 156 cztonkin i 13 cztonkow, ra-
zem 169.

Celem tegoz bractwa jest oddawac szczegolnq.
czesc Boskiemu Sercu Jezusowemu. W kazdy
pierwszy piatek miesi^ca cztonkowie i cztonkinie
ofiaruj^ Msz£ sw., Spowiedz i Komunjg sw. na wy-
nagrodzenie za zniewagi wyrz^dzone Sercu Jezu-
sowemu w Najswigtszym Sakramencie.

Za zmartych cztonkow i cztonkinie Bractwo
Serca Pana Jezusa ofiaruje 10 spiewanych Mszy

Swi^tych.

Zarzad na rok 1937 jest nastepujacy :

Ks. Wojciech Zadata — Kapelan

Franciszka Sadrakulska — Prezeska

Joanna Pawtowska — Sekretarka

Marjanna Sprawka — Kasjerka.
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Bractwo Sw. Jana Chrzciciela y St. John the Baptist Society
Photo by Bonish Studio

>RACTWO Sw. Jana Chrzciciela, grupa 792,
Zjednoczenia Polsko Rzymsko Katolickiego, zosta-
lo zatozone dnia 12-go marca, 1914 roku. Na pierw-
szem zebraniu bylo obecnych 12 cztonkow. Pierw-
szy zarz^d zostat obrany jak nastgpuje: Franciszek
Ptotka jako Prezes, Bronistaw Waszewski jako
Wice-Prezes, Michal Trepczynski jako Sekretarz
Finansowy, Juliusz Miotke jako Sekretarz Proto-
kotowy, Stanistaw Skubik jako Kasjer. Na opieku-
now kasy obrano Augustyna Latosiewicza, Anto-
niego Lukasiewicza i Hilareg'O Waszewskiego;
marszalkiem zostat Stefan Przedwojewski.

Bractwo Sw. Jana Chrzciciela obecnie liczy 241
petnoletnich cztonkow, a 57 matoletnich. Takze
przy grupie zatozony zostat w 1914 r. Klub Skau-
tow Numer 46, do ktorego nalezy 27 chtopcow.

Na rok 1937 zostal obrany nastgpujcicy zarz^d:
Stanistaw Madalinski prezesem, Feliks Matolepszy
wiceprezesem, Stanislaw Niedzwiecki sekretarzem
finansowym, Jozef Kubinski sekr. prot., a Tomasz
Urban kasjerem.

Grupa 792 byta zalozona przez Franciszka
Plotkg i Antoniego Lukasiewicza.

Takze przy Bractwie Sw. Jana Chrzciciela zo-
stato zatozone dnia 20-go maja, 1930 roku Wojsko
Strzelcow, Oddziat 138, Legjonu Putaskiego

Zarz^d Strzelcow Sw. Jana Chrzciciela jest na-
stepuj^cy: Stanistaw Madalinski, Prezes Honoro-
wy; Jan Truszkowski, Prezes; Jan Fotta, Wice-
Prezes ; Jozef Chmielewski, Kasjer ; Bolestaw Btasz-
czak, Sekretarz Finansowy; Stanistaw Urban, Se-
kretarz Protokolowy; Aleksander Lelo, Kapitan i
Jan Burcicki, Sierzant.
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Caspar J. Lingeman
DEMOCRATIC

County Clerk

extends congratulations and

felicitations

to

Assumption Parish

on the occasion of their

Silver Jubilee

*..
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LAGER
MUENCHENER
CRYSTAL PALE

Leo Staskowski

General Contractor

and

Builder

7605 Wetherby

Phone EUclid 6014-J

DETROIT
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Photo by Bonish Studio

Bractwo Sw. Zofji Zwiqzku Polek -f St. Sophia of P. N. A. Society

"RACTWO to zostaJo zatozone przy Parafji
Wniebowziecia N. M. P. dnia, 21-go marca, 1916 r.
Zatozycielkami tego bractwa byty panic: Paulina
Brzezinska i K. Kugler. Pierwszy zarzacl tegoz
bractwa byl nastgpuja.cy: Paulina Brzezinska, Pre-
zeska ; Zofja Kadtubaczewska, Wice-Prezeska ; Do-
rota Brzezinska, Sekretarka Finansowa ; Bronista-
wa Tomaszewska, Sekretarka Protokolowa i Sta-
nistawa Wichowska, Kasjerka. Opiekunkami kasy
byly panic: Bronislawa Zurowska, Zofja Przygo-
cka, Matylda Maciejewska, a MarszaJkini Marjan-
na Waszewska.

Bractwo Sw. Zofji, Grupa 226, Zwiqzku Polek,
przez cate 21 lat swego istnienia, zawsze sic; stara-
to wiernie wypehiiac obowiazki swoje wzglgdem
paraf j i , w ktorej istnieje.

Zarz^d na rok 1937 jest nastgpuj^cy: Stanisla-
wa Maciejewska, Prezeska; Marjanna Jaroszew-
ska, Wice-Prezeska ; Tekla Szymanska, Sekretarka
Finansowa; Franciszka Kisielewska, Sekretarka
Protokolowa i Jozefa Ciotek, Kasjerka. Do Rady
Gospodarczej nalezji: Janina Stonik, Marta Jaku-
bowska i Weronika Krajewska. Zas Delegatkami
do Komisji wybrane zostaty panic: Tekla Szyman-
ska i Janina Stonik. Opiekunkami Chorych sg. pa-
nic Jadwiga Jeromin i Franciszka Kisielewska.

Jak przeszle zarzady staraly sig o dobro para-
fji i o rozwoj bractwa, tak i obecny zarzacl doklada
wszelkich sit i staran, ar^by pomagac we wszyst-
kich potrzebach parafjalnych i podwoic liczbe czton-
kin w grupie. Posiedzenia odbywaja sig w pierwszy
poniedziafek miesi^ca.
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Office: TOwnsend 7-3720

Residence: GArfield 6367 -J

Globe Bottling Company
Manufacturers of

Soft Drinks — Seltzer Water

Distributors of

"Merrymaker" Ginger Ale

PRANK WISKO

10323 Greeley Ave.

DETROIT, MICH.

Tel. TYler 6-4559

BEER GARDEN
BEER — LIQUORS — WINES

Light Lunches

Special Fish Fry Every Friday

TONY CENTEK, Owner

5435 McGraw Ave. Corner 32nd St.

nj

. •!

a

Compliment of

Auto City Brewing Co.

.

TEmple 2-6419 VInewood 1-774.S

Joseph M. Miodek
Artistic Memorials

Main Office 2138 E. Forest

DETROIT, MICH.

Factory and Office 8600 Dix Ave.

At Holy Cross Cemetery
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Klub Polityczny y Political Club
Photo by Bonish Studio

zebranie odbylo si§ dnia 21-go
stycznia 1934 roku w sali parafjalnej na ktorem prze-
wodniczy} obywatel Augustyn Latosiewicz, a sekre-
tarzem by! Jozef Squires. Wybory urzgdnikow od-
byly sig tegoz samego dnia. Na urze.dy zostali wy-
brani nastepujacy panowie: Piotr Maciejewski jako
prezes, Ludwik Ostrowski 1-szy wice-prezes, Augu-
styn Latosiewicz 2-gi wice-prezes, Jan Bazner se-
kretarz protokotowy, Jozef Squires sekretarz fi-
nansowy, Jozef Jaroszewski kasjer, a Wladyslaw
Fountain odzwierny. Na dyrektorow obrani zostali
nastgpujjjcy: Jan Latosiewicz, Konstanty Ardziejew-
ski, Henryk Schmidt, Antoni Puchalski i Jozef
Szmejterowicz.

Jako oficjaln^ nazwg Klubu wybrano "Assump-
tion Political Club". Posiedzenie odbywa sig raz na
miesiac, w trzecisj. niedzielg miesi^ca, a oplat~\-
nosi 50 centow na rok.

Pierwsi delegaci do Konfederacji byli Augustyn
Latosiewicz i Jozef Squires. Ks. proboszcz Wojciech
Zadala zostal obrany na kapelana i doradce. Klubu.

A teraz, zaledwie trzy lata po zalozeniu, Klub
Polityczny jest znany w kotkach politycznych nie-
tylko w miescie Detroit, lecz nawet po calym sta-
nie Michigan.

Obecni urzednicy s^: Piotr Maciejewski — Prezes,
Jan Latosiewicz — 1-szy Wice-Prezes, Teodor Preis—
2-gi Wice-Prezes, Edwin Goszczynski — Sekretarz
Prot., Edmund Piotrowski — Sekr. Fin., Henryk
Schmidt — Kasjer, Franciszek P'rzybyta — Odzwier-
ny. Do Dyrektorjatu zas nalez^: Ludwik Ostrow-
ski, Augustyn Latosiewicz, Wfadystaw Szymanski,
Klemens Szymanski, Jozef Jaroszewski, Jozef
Squires, Jan Berger, Benjamin Drain i Franciszek
Wendt.
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Compliment of

The Schmidt Brewing Co.

"America's Finest Beer"

Best Wishes to All
Members of

Assumption Parish
on Your Silver Jubilee

Stanley Turowski

Funeral Director

ll&"'''S'vl KP; llF

N§lm2r
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Automobiles for All Occasions

5158 Scotten Avenue

TYler 0810
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Where Good Fellows Get Together
,

"

P I O N E E R ' S I N N
GOOD BEER and LIGHT LUNCHES

LIQUOR — WINE

J. MITCHELL, Prop.

4208 Buchanan St. Detroit, Mich.

1

:
I

Warrendale Pharmacy
Henry S. Waligorski

19202 W. Warren Ave. Cor. Piedmont

DETROIT

'
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Bractwo L. C. B. A. -f L. C. B. A. Society
Photo by Bonish Studio

'RACTWO L. C, B. A., czyli Ladies Catholic
Benevolent Association zaiozone zostafo w Parafji
Wniebowzigcia N. M. P. w 1916 roku. Obecnie na-
lezy do bractwa 35 pelnoletnich i 10 matoletnich
czlonkin.

Zebranie odbywa sig raz na miesi^c, w pierwszy
wtorek miesi^ca.

Zarz^d na rok 1937 jest nastgpujg.cy:

Helena Inclyk — Prezeska

Marjanna Wozniak — 1-sza Wice-Prezeska

Klara Uchman — 2-ga Wice-Prezeska

Antonina Kolodziejska — Sekr. Fin.

Wanda Podpierka — Sekr. Prot.

Eleonora Rudnicka — Kasjerka

Magdalena Wyzlic, Dorota Dams, Rozalja

Trzaskos — Trustystki.
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Joseph F, Turowski and Son

•f*n

UNDERTAKERS

7

TY. 5-0245

3500—23rd Street

Compliments of

Dr. Peter J. Slazinski

Heartiest Congratulations to Assumption !

Parish and Its Member on Their !

Silver Jubilee I

John D. Dingell

Member of Congress

15th District

Best Wishes to My Friends in Assumption

Parish For a Successful Jubilee

Michael J. O'Brien

Chairman, Board of

Wayne County Road

Commission

31 J6— 31
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Klub Mlodziezy y Young Men's Club
Photo by Boiiish Studio

J -
EDNO z najmlodszych towarzystw przy Parafji

Wniebowzigcia N. M. P. jest Klub Mlodziezy —
Young Men's Club of Assumption, — ktory byl za-
lozony w roku 1932.

Celem tegoz klubu jest rozpowszechnianie przy-
jazni migdzy mlodzieza^ w parafji .

Klub Mlodziezy cieszy sig nadzwyczajnem po-
wodzeniem przy urzEidzaniu dorocznych zabaw na
korzysc wlasn^, parafji i dzieci szkolnych.

Przy zatozeniu Klub mial nieznaczny pocz^tek,
gdyz zaledwie pigciu cztonkow sif zglosito, z kto-
rych Rajmund Gruszczyriski zostal obrany na pierw-
szego prezesa. Z biegiem czasu klub powigkszyl si§
do obecnej liczby.

W sklad obecnego zarz^du wchodza: Wiel. Ks.
Wiktor Dominas — Moderator, Klemens Szyman-
ski — Prezes, Edward Wozniak — Wice-Prezes i
Sekretarz, Kazimierz Grzybowski — Kasjer, Leonard
Jarosiewicz — Marszalek.

Czlonkowie Klubu Mlodziezy sa: Alfons Bur-
kacki, Bronislaw Bury, Edwin Goszczynski, Kazi-
mierz Grzybowski, Alojzy Hamernik, Wtadystaw
Jakubiec, Leonard Jaros'ewicz, Edmund Miotke, Ber-
nard Ostrowski, Edmund Piotrowski, Jan Piotrow-
ski, Hieronim Przedwojewski, Czeslaw Napieralski,
Jan Sadrakulski, Antoni Sochowicz, Edwin Sciba,
Leonard Stachnik, Leon Summers, Jozef Summers,
Klemens Szymanski, Stanislaw Szymanski, Mateusz
Walenga, Edward Wozniak, i Henryk Wysocki.

47 fc-



KOPPITZ MELCHERS Inc.
DETROIT

Heartiest Congratulations to

Rev. A. B. Zadala and Members

of Assumption Parish

Upon Your

25th Anniversary and Silver Jubilee

John W. Smith

TYler 6-8858

PERFECTION CREAMERY

COMPANY

PERFECTLY PASTEURIZED MILK

.„„—„+

I I

6515 Proctor Avenue

DETROIT, MICH.

Z Okazji Srebrnego Jubileuszu Parafji

Serdeczne Zyczenia

skfeda

ANTONI MATEJA

7844 Michigan Ave.
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Bractivo Panien y Young Ladies* Sodality
Pho to by l ionish Studio

'RACTWO Panien czyli Sodalicja Najsw. Marji

Panny powstalo prawie w tym samym czasie co i pa-

rafja. Zostalo zalozone dnia 21-go kwietnia 1912

roku przez panne. Ew§ Latosiewicz (dzis pani Ewa

Kruszewska).

Bractwo Panien mialo swoj pocz^tek w prywat-

nym domu, gdyz budowa kosciola jeszcze nie byla

ukonczona.

Na pierwsze posiedzenie przybylo 15 czlonkin,
chgtnych do pracy organizacyjnej, z rad% i pomoc%,
aby mtodym panienkom wytlumaczyc czem jest
Bractwo Panien i do czego d%zy. Celem tegoz bra-
ctwa jest udoskonalenie czlonkin do sluzby Najsw.
Marji Pannie. Kilka panien z naszego bractwa zo-

stalo siostrami zakonnem:. Trzy nasze panny prze-
niosly sig do wiecznosci. Czesc ich pami^ci.

W roku 1935 wyszla nowa konstytucja na ko-
rzysc bractwa do ktorej dodano wiele nowych praw
i regul.

Bractwo Panien nie odmawia pomocy tym, kto-
rzy jej potrzebujq..

Dzis Bractwo Panien liczy 150 czlonkin.

Obecny zarz^d jest nastgpuj^cy:

Marjanna Hausch — Prezeska
Gertruda Szmejterowicz — Wice-Prezeska
Florencja Szmejterowicz — Sekretarka
Lucja Lisowska — Kasjerka



B. PIASKOWSKI
A p t e k a

Michigan Ave. and 33rd St.

DETROIT

Since 1866

RUGS

B E R R Y ' S
Furniture

It's a "BUY-WORD" for Rugs, Carpets

and Furniture

1250 Library
At East Grand River

CAdillac 934,7

Creamy to the Last Drop

OLD HOLLAND
BREWING CO.

Makers of OLD HOLLAND Lager Beer

CAdillac 3960

563 E. Lamed St.

DETROIT, MICH.

VInewood 1-3698

Central Creamery
SUPREME ICE CREAM

Pure Dairy Products

4381 Central Avenue

DETROIT, MICH.

Alex & Alex
Clothing and Gents' Furnishings and Shoes

Tel. LAfayette 6264

5660 Michigan Avenue

THE POPULAR PLACE

All the Old Favorite Dr:'nks

GA. 7357-W

ADAM'S CAFE
LIQUOR — BEER — WINE

Good Food

ADAM CZARNOTA, Prop.

4720—30th Street Detroit, Mich.

Phone TYler 4-8858

B. CHORYAN
BEER & WINE STORE

We Rent Pumps and Colls

Keg and Case Beer For All Occasions

4400—33rd, Cor. Buchanan

DETROIT, MICH.

C. LESNIAK

TAILOR

4341 Buchanan Detroit, Mich.
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Photo by Bonish Studio

Klub Polsko-Amerykanski Im. Tad. Kosciuszki / Polish American Club

LUB Polsko-Amerykanski imieniem Tadeusza
Kosciuszki, Grupa 1992 Zwicizku Narodowego Pol-
skiego zostat zalozony dnia 6 wrzesnia 1915 roku.
Zalozycielami byli Wojciech Kaminski, Jozef Szczgs-
ny, Wladyslaw Bogdan i Kazimierz Rynkiewicz. Do
pierwszego zarz^du nalezeli nastgpuj^cy panowie:
Kazimierz Rynkiewicz jako prezes, Wojciech Ka-
minski jako wice-prezes, Wtadystaw Bogdan jako
sekretarz finansowy, Jozef Szczgsny jako kasjer.
Konstanty Bokuniewicz jako sekretarz protokolowy,
a opiekunowie kasy Antoni Dopkowski i Antoni
Prajs. Pierwsi czlonkowie obrali sobie za eel woj-
skowo-patrjotycznEj. moznosc niesienia pomocy Polsce
bgdacej wowczas w niewoli. Po wojnie swiatowej
Klub zmienia swoj pierwotny eel, a obiera za eel
humanitarne ubezpieczenie, ktoremu siuzy dotych-
czas.

Dnia 28-go stycznia 1917 roku zadecydowano
wst^pic do Z'wi%zku Narodowego Polskiego, a dnia
2-go maja tegoz roku Klub zostaje przyjgty i za-
rz^d centralny Z. N. P. nadaje numer 1992 grupy
Z. X. P.

Obecny zarzad:

Bolesfaw Kasprowicz — Prezes, Jan Zielin-

ski —• Wice-Prezes, Jozef Szczgsny — Sekretarz Fi-

nansowy, Kazimierz Rynkiewicz — Kasjer, Ignacy

Juszczak — Sekretarz Prot., Aleksander Kamin-

ski — Marszatek. Opiekunami kasy 53.: Ignacy

Juszczak, Jozef Urbaniak i Wincenty Kempinski.

Boleslaw Kasprowicz, Ignacy Juszczak, A. Zielinski

i Michat Sagan delegaci do Gminy 54 Z. N. P.
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A. F. Brzezinski
Furniture, Radios, Stoves, Rugs,

Lamps

4815-19 McGraw Ave., W. Warren Ave.

TY. 6-4634

Compliments of

W. Bern Hardware
Builder Supplies

Faints, Oil, Glass, Linoleum, Etc.

3351 Junction Ave. Detroit, Mich.

Compliments of

J. F. RATKE
HOME OUTFITTERS

ETJ. 0232

4400—31st Street

LAfayette 1231

Phil A. Chodopski
FUNERAL DIRECTOR

3531 Junction Ave.

DETROIT, MICH.

ZIELINSKT'S
Groceries and Meats

4515 W. Warren Ave.

For Quality and Service

Steaks and Chops Toasted Sandwiches

Fred & Jo's Place
"Where Old Friends Meet"

BEER — WINE — LIQUORS

4032 Buchanan Detroit

Fine Arts Laundry
THE WIFE SAVING STATION

Complete Laundry and Dry Cleaning

Service

McGraw and 33rd St.

Compliments of

PETER KITLAS
GROCERY AND MEAT MARKET

6363 Herbert Cor. Gilbert

DETROIT, MICH.

i



Bractwo Dzieci Marji / Children of Mary Society

Photo by Bonish Studio

F

>RACTWO Dzieci Marji istnieje od samego za-
lozenia parafj i . Skiada si? ono ze samych dzieci
szkolnych od czwartego stopnia. Liczba dzieci co rok
si? zwieksza, tak ze dzisiaj liczy okolo dwiescie
czionkin.

Obowiazkiem kazdej cztonkini jest — uczgszczac
do Komunji Sw. co miesiac, takze na posiedzenie,
ktore odbywa si? w czasie szkolnym. Co miesiac kaz-
de dziecko wplaca pi?c centow— co sig nazywa po-

winnoscia. Takze wolnosc w obieraniu swoich urz?d-
niczek na rok szkolny. Kazda urzgdniczka musi bye
wzorowa, aby jej poddane mogly przyklad z niej
brae.

Obecne urz^dniczki na rok 1937 s%:
Siostra M. Modesta —• Dyrygentka
Dorota Stuwe — Prezeska
Leokadja Dembowska — Kasjerka
Wanda Wesoiowska — Kasjerka
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Phone LA. 3390

THE HI-LO
3501 Greusel

Two Blocks South of 35th and Michigan Ave.

LIQUOR — BEER — WINE

Sigmund Jassick

DETROIT, MICH.

TYler 6-0136

John F. Wozniak
HARDWARE — PAINTS

7144 West Warren Ave.

DETROIT, MICH.

Compliments of

Garfield Coal Co.

5986 W. Warren Ave.

TY. 4-3318

West Warren Peoples Market
Carrying a Full Line of

Meats, Groceries, Fruits, Vegetables,

Dairy, Bake, Goods.

4721-29 W. Warren Ave.

Dr. R. J. Sadowski

5632 W. Warren Ave.

TY. 5-2090

Compliments of

Edward Kociemba
CONFECTIONERY

Candies, Ice Cream, Soft Drinks, Cigars

and Beer to Take Out

4261 Herbert Ave.

Cor. Lovett Ave.

Smith's Lamp Shoppe

Manufacturers and Wholesalers

4381-4387 W. Warren Ave.

EU. 4921 DETROIT, MICH.

Leonard J. Jarzembowski
FUNERAL DIRECTOR

POGRZEBOWY

4405 Wesson Ave. Cor. Buchannan Ave.

LA. 5646 — 5648

DETROIT, MICH.
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Bractwo Najsw. Imienia Jezus
Oddzial Mlodszy

Holy Name Society
Junior Branch

Photo by Bonish Studio

\ ^TMO ze drugie przykazanie Boskie wyraznie

zakazuje brania nadaremnie swigtego Imienia Jezus,
a Pismo sw. powiada, ze "Na Imig Jezus kazde ko-
lano sig zgina, niebieskich, ziemskich i podziem-
skich", to jednak na kazdym kroku slyszy si§ prze-
klenstwa i wszelkie zniewazania tegoz sw. Imienia.

Celem Bractwa Najsw. Imienia Jezus, okazy-
wanie gtgbszej wiary w Boskie pochodzenie Jezusa,
unikanie przeklenstw, krzywoprzysigstwa i mow nie-
przyzwoitych; po drugie, rozszerzanie uszanowania
dla wladzy, tak cywilnej jak i religijnej.

Do Bractwa Najsw. Imienia nalezy 208 chtop-
cow od 10 do 16 roku zycia. Co miesiac, w druga

niedzielg, Bractwo gremialnie przystgpuje do Stolu

Panskiego, a w poniedziatek po drugiej niedzieli

miesi^ca odbywa swoje zebranie. Cztonkowie ptac%

pigc centow miesigcznie za ktore urzadza sig im bez-

platnq. wycieczkg do Belle Isle Parku.

Obecny zarz^d:

Ks. Stanislaw A. Kilar — Kapelan

Artur Schemanske — Prezes

Erwin Mendell — Sekretarz

Franciszek Dmochowski — Kasjer



E l e c t —

Clyde V.

F E N N E R

COUNCILMAN

1000 Friends in Assumption Parish

OAKLEY E.

D I S T I N

Candidate for

CITY CLERK

Qualified by years of experience in City Clerk's office
and in charge of Registrations and Elections.

Martin A, Kronk

State Representative

DETROIT

Let's Turn the City Hall Back to the People

E L E C T

Patrick H. O'Brien

M A Y O R

Primaries — Tuesday, Oct. 5th

Election — Tuesday, Nov. 2nd

Best Wishes

from

Allan F. Giddey
for

COUNCILMAN

Capable — Honest — Progressive

World War Veteran — K. of C. 4th Degree

S. J. LEVE
— Director —

BUREAU OF INVESTIGATION

Board of Wayne County Auditors

Re-Elect

Edward R. Brock

CONSTABLE

14th Ward

Compliments of

Fred W. Castator

Candidate for

CITY CLERK
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Photo by Bonish Studio

Bractwo Sw. Walentego Unji Pol. w Amerjce -f St. Valentine Society

'RACTWO Rzymsko-Katolickie Bratniej Po-
mocy Unji Polskiej w Ameryce, Grupa No. 266 pod
opieka^ Sw. Walentego zalozone zostalo w Parafji
Wniebowz:'ecia N. M. P. w roku 1915.

Bractwo Sw. Walentego istnieje juz 22 lat i li-
czy 52 czfonkow.

Do zarz^du obecnego naleza nastepniacy pa-
nowie:

Franciszek Kurnik — Prezes
Jan Osiewicz — Kasjer
Ignacy Gontko — Sekretarz Fin.
Feliks Kowalski — Sekretarz Prot.
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Compliments of

Edward H.

WILLIAMS

County Auditor

ELECT

RICHARD W.

READING

MAYOR

Detroit Can Depend Upon Him.

Congratulations

To Assumption

Silver Jubilee

Ray. D. Schneider

County Auditor

Compliments of

WILLIAM CODY

Your

Circuit Court Commissioner

Best Wishes to My

Friends on Their

Silver Jubilee1

James M.

JEFFRIES

Judge
of Common Pleas Court

Compliments of

Thomas C.

MURPHY

Judge of Probate

Best Wishes

Thomas C,

W I L C 0 X

SHERIFF OF WAYNE COUNTY

Compliments of

Carl M. Weideman

Your

Circuit Court Commissioner
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Wewnetrzne Ozdoby Kosciota
"O Panic, umilowalem ozdobe^ domu Twego" s^ stowa

Dawida stosowane do swiatyni w Starym Testamencie. O ile
swi^tynie Nowego Testamentu wyzej stoj^ o tyle tez wigksza^
ma bye troska o ich ozdobg. Wymaga tego nietylko czesc,
ale takze i milosc ku Chrystusowi Panu. Z tego tez powodu
jest juz od dawna uzywan§ sztuka w stuzbie kosciota, by
takowy ozdobic.

Najzwyklejsze religijne obrazy po kosciolach sa:
Obraz ukrzyzowanego Zbawiciela, malowany lub tez ja-

ko krucyfiks z drzewa albo z kamienia. Krzyz ukazuje s:g
od samego poczatku chrzescijanstwa przy nabozenstwie i w
zyciu chrzescjanskiem. Wszystko jest nim ozdobione; jest
to bowiem znamiennjj odznak^ wiary chrzescjanskiej oraz
tez znakiem zwycigstwa i tryumfu chrzescjaristwa. Ze jestes-
my wyznawcami Chrystusa, ze Chrystus nas przez swoj
krzyz zbawil, ze przez krzyz mamy przystgp do Ojca n:e-
bieskiego, ze chrzescjanstwo wznioslo sie. ponad zydowstwo
i pogaristwo, — to wszystko przypomina nam chwalebny
znak kzryza sw. Budzi on w nas najgorgtsze uczucia czci,
mitosci i wdzigcznosci. Z tego powodu powazaj^ go chrze-
scjanie jako przedmiot swi^ty i otaczaj^ wysokim szacun-
kiem i czci§.

Zbawca swiata bywa takze vv rozmaitych symbolach
przedstawiany i tak jako winna macica (winogrono), Bara-
nek Bozy, jako dobry pasterz, ktore to wszystkie przedsta-
wienia na zyciu Jezusa sig opierajq.. Obraz dobrego pasterza
jest szczegolniejszem przypomnieniem tego, ze Chrystus Pan
zycie swoje daje za owce swoje i takowe wprowadza do
prawdziwej owczarni Kosciota sw. i krolestwa niebieskiego.
Obraz ten napotykany bywa juz w najdawniejszej przeszto-
sci i to w grobowcach pierwszych chrzescjan, w rzymskich
katakombach.

Niezwykte jest przedstawienie Chrystusa przez pelikana,
o ktorym podanie starych gtosi, ze takq. mitosci^ otacza swe
mlode piskl^ta, ze rozdziobuje swoj^ piers i krew swoj^, daje
im za napoj, aby z pragnienia nie pomarty. Czgsto wyobra-
zenie to um:eszczaj% nad Tabernakulum na przypomnienie
mitosci Pana Jezusa ku nam w Najsw. Sakramencie Oltarza,
w ktorym nam rzeczywiscie krew sw^ jako napoj podaje.

Tajemnicza ofiarg Chrystusa we Mszy sw. przedstawia
wedle Objawienia Sw. Jana ksifga z siedmiu piecz^ciami, na
ktorej spoczywa baranek. Obraz ten napotykamy czgsto
na antipedjach oltarzy i na chor^gwiach.

Szczegolniej ulubionem przedstawieniem jest tak zwana
Droga Krzyzowa. Jest to w Jerozolimie droga od sjidowni
Pitata az na Golgotg. W czternastu punktach tej drogi usta-
wiono znaki przypominajace to bolesne i swigte zdarzenie.
Przy kazdym z tych punktow przystawaj^ pielgrzymi, modla
s;g, rozpamigtywujg., co sig w tym miejscu kiedys dziato, st^d
to nazwa stacja. Lecz malo tylko chrzescjan moze miejsca
swiete w Jerozolimie zwiedzic i tarn odbyc Drogg Krzyzow^.
Dlatego zbudowano taka droge po kosciolach, aby w taki
sposob wiernym uprzytomnic drogg krzyzowEt jakq. odbyl
Zbawiciel swiata za grzechy nasze.

Feme znaczenia i milego wrazenie jest zlobek, albo szopka,
ktor^. Sw. Franciszek z Asyzu zaprowadzil. Przezefi uprzy-
tomnione nam bywa ubogie narodzenie Pana Jezusa w sta-
jence betleemskiej. Marja i Jozef i pobozni pastuszkowie
stoj% ze czcia w kolo zlobka nowo narodzonego Zbawiciela.
Nie brak tamze woiu, osla i owieczek. W swigto Trzech

Kroli przychodz^ do tych figur jeszcze i f:gury swigtych
Medrcow ze Wschodu, przynoszacych swe dary dzieciatku
Jezus.

I pojedynczych liter uzywa sig chgtnie do swigtych zna-
kow zwanych monogramami. Tak napotykamy czesto wielk^
literg X a nad nia wielkie P; sa. to greckie litery 'i czytaja^ sif
X jako Ch, a owo P jako R, a w'ec Chr, co znaczy Chrystus.
Znak ten kazal Cesarz Konstantyn Wielki umiescic na glow-
nej choragwi wojska.

Czesto napotyka sie^ litery IHS, ktore rozmaicie ttoma-
czone bywaj%. Jedni wykladaj^ je na In Hoc Signo (vinces)
t. j. w tym znaku (t) zwycigzysz. Slowa te ujrzal cesarz
Konstantyn Wielki w jasny dzieh nad promieniej^cym zna-
kiem krzyza na niebie, ktory mu sie ukazal w dzien przed
bitwci z Maksencyuszem, aby mu uprzytomnic, ze tylko przez
czesc oddana krzyzowi t. j. przez przyjecie chrzescjanstwa
zwycigstwo odniesc moze. Inni tlumacz^. te litery jako mo-
nogram Najsw. Imienia Jezus. Wedlug greckiego bowiem
jgzyka s% to trzy pierwsze litery tego Najsw. Imienia.

Kielich zas z oplatkiem przedstaw:a nam Najsw. Sakra-
ment Oftarza czyli Cialo i Krew Najsw., ktoremi Pan Jezus
nas, ziemskich pielgrzymow karmi.

Ksiazka otwarta przedstawia nam Ksifgf Zywota, ze na
sadzie Bozym Sgdzia sprawiedliwy czytac bgdzie nasze dobre
i zfe uczynki w niej zanotowane podczas zycia naszego przez
naszego Aniola Stroza.

Te wszystkie litery i znaki czyli symbole mozna widziec
na nowo odmalowanej scianie w sanktuarjum w naszym ko-
sciele.

Litery I. N. R. I. na gornej czgsci krucyfiksu pochodz^
od napisu Pilata polozonego nad krzyzem Chrystusa i znaczy
lesus Nazarenus Rex ludaeorum, co znaczy po polsku Jezus
Nazarenski Krol Zydowski.

Ducha Sw. przedstawiaj^. w postaci goi^bicy, gdyz w tej
ukazat sig przy chrzcie Pana Jezusa w Jordanie. GolajD jest
zarazem takze godtem czystosci. Jezeli jest oznaczone zesla-
nie Ducha Sw. w dniu Zielonych Swi^tek na Apostotow, to
przedstawiaja to zdarzenie przez ogniste jgzyki nad ich glo-
wami.

Boga Ojca rzadko kiedy przedstawiajci w obrazach. Jezeli
sig to jednak clzieje, to maluja Go jako starca z troist% koron^,
jako Pana nieba, swiata i podziemia, z kula ziemsk^ w r^ku,
otoczony oblokami. Jako aureola widnieje rownoramienny
trojk^t, uprzytomniaj^cy nam Trojcg Przenajsw.

Czgsto widzimy w tym trojkacie wymalowane oko (oko
Opatrznosci), przez ktore ma bye ludziom przypomniana
wszechobecnosc i wszechwiedza Boga. Obloki ktore oko to
otaczajg. wskazuj% na wielkosc, wspaniatosc i na tajemnicze
jego mieszkanie nad nami w niebie. Wiecznosc Boga przed-
stawiana bywa przez greckie litery A O t. j. z pierwszej i
ostatniej litery abecadla greckiego, stosownie do slow za-
wartych w Objawieniu Sw. Jana : "Jam jest Alfa (A) i Omega
(O), poczatek i koniec.

Obrazy Trojcy Przenajsw. maluj% w ten sposob, ze Boga
Ojca przedstawiaja jako starca z berfem swiata w reku, Boga
Syna jako czlowieka z krzyzem albo pod postacia Dobrego
Pasterza lub Baranka a Boga Ducha Sw. jako golfbicf.

Rowniez w pigkny symboliczny sposob przedstawiane by-
waj§ trzy cnoty Boskie: Wiara, Nadzieja i Mitosc; i tak wia-
ra przez krzyz, naclzieja przez kotwic§, a milosc przez serce.
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New Center Home Bakery

B. BABANOWSKI, Wlasciciel

Zamowienia Na Wszelkie Okazje

4805 Buchanan at 31st St.

Stanley Bigos
Meats and Groceries

TYler 6-1550

5230—30th Street

Detroit Central Roofing Co.
SHEET METAL WORK

Wszelkie Blacharskie Roboty

Brick Siding — Asbestos Cement Siding
and Inselbric Siding.

We Raise Houses and Lay Basements. Furnaces Installed.

FRANK OBREMBSKI, Wlasciciel

TYler 6-4072 4845 McGraw Ave.

DETROIT, MICH.

Compliments of

AL'S CAFE
Choicest of Liquors and Wines

OLDBRU BEER ON TAP

4159 Buchanan Ave.

DETROIT, MICH.

X. B. Konkel & Son
A. CLETUS KONKEL

Funeral Home

LA. 3347

4237 Livernois Ave.
Near Michigan

Proctor Creamery
Rich Milk

TYler 6-6500

5804 Proctor Ave. Detroit, Mich,

Branch: 912 Vinewood St. Wyandotte, Mich.

Tel. Wyandotte 9728

C. E. Cumliffe
SUPER SERVICE

TYler 4-9724

5600 Wesson Ave. at McGraw Ave.

Best Wishes on Your

Silver Jubilee Celebration

From

Rosenberg's Dept. Store
SERVING YOU ALL THESE YEARS

Michigan Ave. at 30th St.

LA. 4730

I.

[
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Silver Jubilee Committees

Rev. Stanley A. Kilar — General Chairman

COMMITTEE OF ARRANGEMENTS

Mr. Joseph Szmejterowicz
Mr. Henry Schmidt
Mr. Max Dombkowski
Mr. Clement Szymanski
Mr. Edwin Goszczynski
Mrs. Joanna Pawtowski
Miss Mary Hausch

COMMITTEE OF PROGRAM

Mr. Edmund Murawski
Mr. Joseph Squires
Mr. Peter Maciejewski
Mr. Edmund Piotrowski
Mr. Louis Ostrowski
Mr. Albert Gierak
Mr. Frank Ciolek
Mr. August Latosiewicz
Mr. John Falkiewicz
Mrs. Rose Plotkowski
Mrs. Catherine Morenz

COMMITTEE OF ENTERTAINMENT

Mr. Con. Ardziejewski
Mr. Edmund Murawski
Mr. Max Dombkowski
Mr. Louis Ostrowski
Miss Mary Hausch

COMMITTEE OF INVITATIONS

Mr. Joseph Squires
Mr. Joseph Szmejterowicz
Mr. Louis Ostrowski
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Compliments of

Duncan C. McCrea

Wayne County

Prosecutor

Best Wishes

To Assumption Parish

Harold Owen

Compliments of

William P. Bradley

Your Councilman

Compliments of

Henry S. Sweeney

Candidate for

Common Council

Compliments of

John Kronk

Member of

Common Council

Compliments of

Joseph A. Murphy

Judge of Probate

Compliments of

Eugene I. Van Antwerp

Your Councilman

Compliments of

Peter M. Schoenherr

Wayne County

Road Commissioner
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V. BONKOWSKI
Prescription Druggist

4771 Michigan Ave. Cor. Lock-wood

Compliments of

Acme Packing & Supply Co., Inc.

325 W. Jefferson Ave.

Compliments of

Vanity Beauty Salon

4835 Herbert — Between 31st and 32nd Sts.

HELEN RTJDNICKI, Prop.

Frank A. Cylkowski
FUNERAL DIRECTOR

and Licensed Embalmer

4188—35th St. Cor. Buchanan Ave.

LA. 5965

For Best Fresh and Smoked Meats and Sausages

See

A. J. Wypijewski

4193 Roosevelt Ave. Cor. Buchanan Ave.

TY. 5-1137 —:— We Deliver

LOUIE'S BAR
BEER — WINE — LIQUOR

Pish Fry Every Friday

5026—32nd Street Detroit

Compliments of

REX MARKET

4816 Michigan Ave.

LET US MEAT YOU

E&B STEINIE BEER

Is Always Good

Ekhardt & Becker

Brewing Co., Inc.

DETROIT
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Congratulations

Mr. and Mrs. Walter Schmansky

Linwood Service Garage
9144 Linwood Ave. at Joy Rd.

TY. 6-4861 EU. 4581-R

Compliments

of

Mr. & Mrs. Joseph Jaros

Compliments

of

Mrs. Rose Plotkowski
and Sons

Best Wishes

To My Friends of the

Assumption Parish

Elmer B. O'Hara

Compliments

of

Mr. & Mrs. Edmund Murawski

TY. 5-4038

Compliments

of

Mr. & Mrs. Thomas Kicinski
and Family

Compliments

of

Mr. & Mrs. August Morenz

Compliments

of

Mr. & Mrs. Cass Wroblewski
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Compliments of

United Casket Company

8904-06 St. Aubin, cor. Faber

DETROIT, MICH.

Phil's Place
LIQUOR — BEER — WINE

COCKTAIL BAR

4721 Twenty-Eight St., cor. Horatio

DETROIT, MICH.

Sophie's Beauty Shop
Specializing in

Manicures • Permanents • Finger Waves

Children's Permanents $1.75

Other Permanents 52.00 and Up

4903 Lovett

Compliments of

Cadillac Casket Company

Wabash Ave. at Vernor Highway

Wm. L. McLachlan Albert H. Tune

DETROIT, MICH.

Compliments of

(

Nicholas Salowich

Attorney and Counselor at Law

1401 Barium Tower

CAdillac 0107

DETROIT

DRESSES — COATS — SUITS — PUBS

ID AMI ON ID
S T Y L €

AVE.

at 32nd Stre'ef
DETROIT

Compliments of

Paddock Drug Co,

Pharmacists

3400 Michigan Ave., Cor. 23rd St.

DETROIT, MICHIGAN

MA'S PLACE

LIQUOR and BEER

Fish Fry Every Friday

STANLEY MADALINSKI

4705 W. Warren Ave.
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NOVAK BROS.

Super Service Station

31st St. at W. Warren Ave.

Solomon's Drugs

Cut Rate

4703 W. Warren Ave.

When Ever You Think of a Drug Store
Think of

Dorfman's Drug Store
ALWAYS RELIABLE

4300 Buchanan Ave. Cor. Lovett Ave.

Compliments

of

Dossin's Food Products

Henry J. Sarnowski
FLORIST

Greenhouse in Connection with Store

Dependable Flowers for All Occasions.

5858 Michigan Ave.

LA. 5667

Advance Cleaners

DYERS — FURRIERS

Expert Tailoring

5753 W. Warren Ave.

At Campbell Ave.

Sarason's Dept. Store
A Store for the Whole Family

at Reasonable Prices.

5511 W. Warren Ave.

DETROIT, MICH.

Compliments

of

The Family of Italian

Star Wines

MICHIGAN WINERIES

LO. 8-5467 19159 John R.



LAfayette 4280

Crystal Furniture Co.

We Sell For Less

4700 Michigan Ave. Cor. 30th St.

Stanley's Service Station ....
STANDARD OIL CO. PRODUCTS

Specialized Lubrication

STANLEY RUBNICKI, Prop.

W. Warren and McGraw Aves.

Joseph Latosiewicz
SHOES FOR THE ENTIRE FAMILY

EUclid 5925-W

4562 W. Warren Ave.

West Warren Flower Shop

Flowers for All Occasions

TYIer 5-2175

4550 W. Warren Ave. Near 30th St.

Louis Wardzinski
MEATS and GROCERIES

4304 W. Warren Ave.

Compliments of

Detroit Casket Company

Manufactures of Hig-h Grade Burial Caskets

DETROIT

Compliments of

Jacob P.
Sumeracki

Wayne County

Treasurer

Learn to Play the Piano

Lessons Given in Your

Home by

Miss Mary Ann Ostrowski

4976 Scotten Ave.
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Buy For Cash Buy For Less

HARRY SYDNAM
Cash Jeweler

LAfayette 0823

3408 Michigan Ave. at 23rd Street

Congratulations

Edmund Knobloch, M. D.

Wayne County Coroner

TONY'S PLACE
Light Lunches

Dreught Beer — Choice Wines and Liquor

Beer Direct From Keg to You

4555 West Warren Ave.

TYler 5-0831 Detroit, Mich.

E WISH to acknowledge, with deepest gratitude, the loyal support

of our Advertisers and Friends, who made this Souvenir Booklet

of the Church of the Assumption Silver Jubilee possible. — We, in

turn, sincerely recommend our Advertisers to our many friends and readers

of this booklet.

Your patronage, as a token of good will, we are certain, will be ap-

preciated.
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