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BSif' Podróżuje obecnie dla na-
. 4, ezej gazety dwóch agentów, z poz-
1 woleniem kolektowania abonamen

tu, a mianowicie: 
1) Pan Rudolf Michałow

ski, znajdujący sie obecnie w Du-
luth, Minn; 

•  2 )  T e o f i l  D e r d o w s k i ,  b a -
wiacy teraz w Ironwood, Mich. 

WIEC 
i n o Ma Armia 

ZBAWIENIA POLSKI. 
Stało się! Naród się budzi 

z letargu. 
Nawet Hieronim I, król z 

woli narodu, zasypiając na 
niedźwiedziej skórze czas zi
mowy, pono już we śnie 
wygwizduje: O święta miłości 
kochanej Ojczyzny! 

Nie dosyć było parlamentów 
podczas wystawy. Dalej trze
ba spragnione serca karmić 
tym nektarem, którego do
tychczas ani zbolałe piersi nie 
wydały, ni redakcya ZGODY 
za pomocą wrogów nie wy
kuła . 

Będzie wi^c, coś w kształcie 
sejmu koRWokgbyjneęfo, będzie 
Liga, bęśzie pospolite rusze
nie, będzie Polska już w tym 
roku. 

Bezzwłocznie po wiecu wy
ruszy król Hieronim z całą 
potęgą, aby małe nieporozu
mienia na krańcach rosyjsko-
niemieckich uporządkować. 

Wielka Armia Zbawienia 
• drogiej Ojczyzny kształci się 

i obejmie wnet wszystkie 
żywioły narodu, począwszy 
od menażeryi aż do trzech cer
berów,pilnujących organuZjed-
noczenia. y,Fujary i Jajczyzny. 

Będzie g^nrdyą przyboczna, 
składająca się z rdzennych 
polaków, polaków Mojżeszo
wego wyznania i uzbrojonych 
w pejsy i jarmułki, tchórzem 
podszyte. 

Będzie piechota jedno — i 
dwunożna, kawalerya lekka 
i ciężka na osłach, względnie 
wilkach i baranach, będzie 
artylerya, strzelajątra z tyłu i 
przodku. Będą i t^any, do 
szturmu koniecznie potrzebne. 

Olcrętów wojennych tym
czasem nikt nie pragnie, bo 
wielki cudotwórca z Manito
woc suchą nogą hufce przez 
morze przeprowadzi, za co 
otrzyma w nagrodzie tytuł 
,,Mojżesza Najnowszego Za
konu". ten czyn wieko
pomny poprosił prałata z 
PittsburghsJ^o pokropienie. 

, Nie zabraknie i markietanek, 
bo gdziekolwiek światełko 
gorącej miłości ukochanej na
szej ojczyzny zabłysło, patryot* 
ki razem z pustelnicami przy 
kurnikach w rzadkości zapału 
się rozpływają. 

Jeżeli zaś ktokolwiek się 
obawia o brak muzyki woj
skowej lub śpiewu porusza ją-

< cego nawet głazy do marszu, 
tens nie zna bogatych mate-

ryałów narodu. Każdy ciura 
może sie zaopatrzyć w swojego 
Tyrteusza, lub cale grono 
„szpiwaków," chórem śpie 
wających. 

O fundusze na wyprawę 
nikt sobie głowy nie łamie, 
bo akcye chicagoskiej Spółki 
Zmartwychwstańców świetnie 
stoją, mimo ciężkich czasów. 

W końcu, kogóż boli głowa 
0 pociechę duchową na polu 
chwały? Seminaryum detroic-
kie samymi doktorami wszel
kich współzawodników usunie. 

Jedna nas tylko trapi obawa. 
Ponieważ na tym padole 
płaczu nic nie ma doskonałe
go, więc i na pogodnem 
niebie wyobraźni przyszłych 
tryumfów gdzieś po za kresami 
chmurki ponure się kryją. 

Jestto nie brak, ale nadmiar, 
raczej nadwyżka hetmanów i 
wojewodów. 

Któż bez zazdrości, bez 
intryg w końcu, poprowadzi 
przyboczną gwardyą? Ajwaj! 
Któż najlepiej pokieruję strza
łami z tyłu i przodku? któż 
wygodzi markietankom przy 
suszeniu pełnych beczułek? 

Wielkim jest Adalia, więk 
szym jest największy Zakon 
z Noble ulicy, ale już sama 
odezwa zdradza, że wszyscy 
się dopiero cywilizują. 

Jeżeli według jednozgód 
nych podpisów cała wyprawa 
jest próbą wyścigów patryo-
tycznych, ktoś na torze chybić 
musi celu. 

Ale prawda! Zapomnieliśmy 
cyrulików i felczerów. Nie ma 
najmniejszej obawy. Nic wy
prawie nie grozi. Gdziekol-
się komu w ubieganiu o ko
mendy rozlicznych korpusów 
dostanie po trąbie lub grzbie
cie, gotowa usługa lociarzy 
1 aptekarzy a la Grajgle i 
Szwajkart, plastrami i banda 
żami patentowanemi i cudow-
nemi proszkami blizny pokryje. 

Rydwan zwycięstwa spokoj 
nie przejdzie przez sotnie ko
zaków, w pas się kłaniających, 
tfismark w szlafmicę się 
skryje, i będzie Polska po wie
cu, bez DraSzlupasa. 

Małłek już stroi gardło na 
odśpiewanie; Glory, glory, 
Halleluja! 

HI 

Podług rozumowania KURY-
ERA POLSKIEGO" z dnia 27 
Lutego r. b. wypada, że,,ex-
tremy," jak on nazywa, nie 
wezmą udziału w Lidże. Lo
gicznie on argemuntuje, lecz 
z powodu małego,,qui pro quo" 
co do pojęcia ,,extremów" 
f&łszywą konkluzują wypro
wadza. To co ,,extremami", 
lub ,,kończynami" nazywa on 
w Związku i Zjednoczeniu, 
właśnie szpik i treść tych 
organizacyi stanowi, jak np. 
fanatyczny liberalizm i liberty-
nizm w jednej, a rozsądny 

patryotyzm w drugiej. Elemen. 
ta te stanowią Związek i Zje
d n o c z e n i e  j a k o  t a k i e ,  i  
jako takie, przez swe 
organa oświadczyły, że udziału 
w Lidze nie wezmą. Pozostają 
więc tylko ,,extremy", t. j. 
kończyny tych organizacyi, 
które się połączą. Faktem jest, 
że tak w Zjednoczeniu, jak i 
w Związku wskutek czasu do
świadczenia i walk przeróż
nych wyrodziły się ,, okazy", 
które rzeczywiście ani tu, ani 
tam jak w domu się nie czują. 
Jest pewna liczba ludzi w 
Związku dobrze myślących, 
która wraz z nami boleje nad 
anarchizmem, niedowiarstwem 
i warcholskim. patryotyzmem 
organizacyi, wstydzi się swo
jej kompanii, lecz nie ma dość 
energii czy odwagi wstąpić do 
Zjednoczenia; w Zjednoczeniu 
znów jest także spora liczba 
szumowin, rekrutująca się 
przeważnie z dymisyonowa-
nych lub niedoszłych: radców 
duchownych, prezydentów, 
kasyerów ect., którzyby byli 
radzi na innem polu karyery 
dla siebie szukać, lecz nie chcą 
tak od razu wcielić się do 
obozit' Ftłiśtynów i Bagonowi 
kadzidło palić. Potrafiłażby 
Liga te ,,kończyny" t. j. 
pośladki Związku i szumowi
ny Zjednoczenia zgarnąć do 
kupy i z tych ochłapów choć 
lichą kiełbasę, a przynajmniej 
siekankę zrobić, prawdziwem 
by to było dobrodziejstwem na 
te ciężkie czasy. — 

* 
* . * 

Chicago wianie kupili sobie „pta
ka" i to białego. No, niechże komi
tet od klatki pil iuje dobrze, aby nie 
zbliżali si§ doń zanadto pewni ludzie, 
bo by ptak mógł utracić na białości. 

* * 
* „Dom Emigracyjny Polski" 

niewiele hałasu i kurzu narobi, gdy 
runie, bo istniał rzeczywiście tylko 
w sercach dobrze mysłsjcychPolaków 
i na szpaltach gazet. 

* -s 
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Nowo-Yorscy chałaciarze żyd-
kowie boją się „rytualnej walki" w 
Lidze. Może i sułszne ich są. oba
wy, skoro w niej bierze udział ulica 
Noble. 

* * 
* , „Nic nowego pod słońcem" 

słusznie zauważa odezwa do Narodu 
w sprawie Ligi. Podobny humbug 
odegrałO. Wincenty dwa lata temu, 
z okazy i 100 letniej rocznicy kon-
stytucyi 3go Maja, kiedy ip z wiel
kiej chmury był mały deszcz. 

* * 
* 

Gazety Chicagoskie i niektóre 
inne jednogłośnie utrymują,, że 
„Katolik", „Słowo" i ,,Prawda" 
są, przeciwne Lidze. Jeżeli tak, to 
czegóż wy chcecie jeszcze panowie? 
Czyż mamy wam jak jakim Maćkom 
tłumaczyć: „Katolik" „Mówi" 
„Prawdę". 

* * 
* X. Rektor z całą. szajką Gali

cyjskich „chuderlaczków" broni na 
zabój honoru Manitowockiego Cu
dotwórcy. Ostrożnie, panowie, z 
tem publicznem przyznawaniem sie 
do kumoterstwa, bo polieya może 
was zaaresztować jako wspólników. 
Polacy w Ameryce już poczynają 
oceniać wasze zasługi, i żałują 
mocno, żeście się urwaji z pod 
szubienicy. Pozostaje wszakże ta

jemnicą, jakim sposobem przyśliście 
do dolarów, będąc goli jak bizun 
kozacki, kiedy was starczy i na far
my i na podróże do Europy, mimo 
straty $20,000 w Banku Mitchla, 
kiedy znów na pozór oczywiśóie 
żadnej „profesyi" nie macie. Nie 
jesteście przecież ani szewcami, ani 
stolanami, ani kapłanami pełniący" 
mi obowiązki swego powołania, — 
zkąd więc tak poważne dochody? 

* * 
* 

Redaktor WIARY I OJCZYZNY 
za wiele atrybucyi sobie przywłasz
cza, gdy ex katedra twierdzi, że 
Zjednoczenie bierze udział w W i e-
c u i Lidze. To, panie Szwaj
kart/jest „quod est probandum". 
Zjednoczenie jako takie nie oświad
czyły się ani za, ani przeciw. Zkądże 
konkluzya, że udział bierze? Czy 
by i Redaktor organu Zjednoczenia 
chorował na anarchią? To prakty
kuje się i popłaca w Związku, lecz 
czy to się uda w poważnej i kato
lickiej organizacyi, jaką jest Zjed
noczenie, — wątpimy, i nie chcie-
libiśfay być w skórze p. Szwajkarta, 
kiedy nań Prezydent Zjednoczenia 
spójmy-

Minęły raz na zawsze szczęśliwe 
dni Aranjuezu, kiedy ten lub ów 
pyskal celem Zjednoczeniem rządził 
—• dziś Zjednoczenie to United 
States, of Ameryca! Rumor zaś jest, 
jakoby prezydent Zjednoczenia cały 
ten ruch sprzedanych gazeciarzy 
nie uważał za nic więcej jak tylko 

i t ę C i t.y's boo nj"̂  

W Camden, N. J. umarł wiel. 
X. Szulborski, wychowanek sław
nego duchownego zakładu wDetroit, 
który swego czasu wywołał dotąd 
trwające zaburzenia w Baltimore. 
Był to uczeń godzien swych mis
trzów, lewita Nr.6. Jeżeli X. Rektor 
choć cichą modlitwą przyłożył się 
do podróży lewity na tamten świat, 
to rzeczywiście większą wyświad. 
czył przysługę społeczeństwu, aniżeli 
owymu 5, którzy jeszcze żyją. 

(NADESŁANE.) 
Niemało dotychczas ujawni

ło się sądów co do Wiecu i 
Ligi. Niektóre z nich są 
trzeźwe, więc też zdrowe i 
czerstwe; inne naiwne czy
li wierzące w pierwszy 
lepszy humbug; najwięcej 
zaś jest blagierskich, t. j. takich, 
co liczą, bo zresztą mogą, na 
łatwowierność poczciwców. 

Opinia ogółu jest po 
prostu taką, że to wszystko 
jest tylko zręczną manipulacyą 
ks. Wincentego Barzyńskiego, 
mającą jasno wytknięty cel, 
mianowicie odwrócenie uwagi 
poczciwych swoich parafian a 
może i innych poczciwców, od 
olbrzymich długów, porobio
nych chyba na to, aby tem 
jaśniej opromnienić poczciwe 
ubóstwo tego zacnego zakon
nika. Gdzież bowiem znaleźć 
lepszy argument dla ubó
stwa. nad długi? 

Argument to wprawdzie nie 
lada, nie koniecznie przecie 
przyjemny. Któżby zaś lubił 
się napawać nieprzyjemnoś
ciami na tym świecie? Więc i 
ks. Wincenty potrafi takie 
nieprzyjemności usuwać posia
dając szczególniejszą płodność 
genialnych pomysłów. 

Kto więc nie widzi, że Wiec, 
Liga i zbieranie po cencie od 
każdego Polaka w Amefyce, 
jeżeli się nie przyczyni dó 
spłacenia olbrzymich dłu

gów (do czego i Spółka Wy
dawnicza Polska jest już 
wyborną), z pewnością 
przeszkodzi w postrzeganiu 
tychże ? Liga i zbieranie cen
tów pokażą więcej dowcipny 
rozum od samego Macchiavel-
lego. Bo czy to nie spryt, 
zaklęciem na miłość Kościusz
ki, ' ciułać centy nawet od 
p a t r y o t ó w  p a r  e x c e l l e n -
c e, od których przecież tak 
trudno na kościół coś dostać? 

Kto tedy chce szczerą radę 
przyjąć od Kościoła, niech się 
nie daje ułowić na cudowne 
zaklęcia, ale niech się stara o 
dalszy pomyślny rozwój tego 
co już z korzyścią istnieje — 
mianowicie o Zjednoczenie 
Polsko-Rzymsko - Katolickie, 
które jest dostateczną i jedyną 
rozumną Ligą- Powiadają 
projektowicze Ligi, że nic 
nowego pod słońcem i że 
Liga będzie tylko powtórze
niem LigiPoznańskiej. Szkoda, 
że tym panom jakoś pamięci 
wzrok nie dopisyją, mimo to, 
że pod słońcem równie jak nic 
nowego, tak też wszystko 
pięknie oświecone. Tymcza
sem uporczywie chcą oni za
pomnieć, że Liga w Poznań
skiem wyraźnie była założoną 
w  t y m  c e l u ,  a b y  n a r o d o 
w o ś ć  n a s z ą  n a j ś c i ś l e j  
z  w i a r ą  o j c ó w  .  n a 
szych złączyć iz życze
n i e m ,  a b y  ' p * r  ż  ' y  s  z  ł  o ś c i  
d l a  w s p ó l n e g o  i c h  a  
n a s t ę p n i e  i  n a s z e g o  
i n t e r e s u  n i g d y  s i ę  o d  
s i e b i e  n i e  r o z ł ą c z y ł y .  
Zaiste jestto wzniosły i szla
chetny cel! Kto jednakże 
odezwę do narodu przeczy
ta, prędko się spostrzeże, że 
nie taki ma być cel Ligi. 

Natomiast, kto nie widzi, że 
taki a nie inny jest celZjedno-
czenia, ten chyba nie potrafi 
się wyprzeć, że jest przynaj
mniej tak ciemny, j^ił tabaka 
w rogu. 

Ponieważ tedy sami nie mają 
i nigdy mieć nie będą poczci
wego celu przed sobą, chcieliby 
gwałtem wmówić we wszyst
kich, że co się dotąd działo, 
było przypadkowe albo też(boć 
i to proste jak obręcz) bez 
ściśle wytkniętego celu. A 
przecie patryoci o zbolałych 
piersiach, nie od czego innego 
takowe mają, tylko od 
trąbienia o wytkniętych celach. 
Lepiej że się przyznają później, 
niż wcale, do tego, że kłamali. 

C h c i e j m y  s z l a c h e t 
nego pojednania, po
wiadają, zapominając znowu, że 
ten tylko potrzebuje pojedna
nia, kto zawinił, i że powinien o 
nie prosić, a nie nakazywać. 
Dla tego Zjednećzenie może 
śmiało kłamcom zaprzeczyć, 
jakoby dotąd pracowało bez 
celu, i tem pewniej nie potrze
buje o przebaczenie prosić 
takich, którzy jeszcze celu nie 
znaleźli. Ono pragnie, aby każ-
dla szlachetnego celu praco
wał, ale słusznie się oburza na 
potwarcę. Komu cele Zjedno
czenia, czyli takie same jak 
Ligi w Poznańskiem, nie są 
dostateczne, niech ze Zjedno
czenia wystąpi, jak to niektóre 
głupie gawrony z Bay City, 
Mich., zrobiły, bo przez to 
Zjednoczenie się tem lepiej 
oczyści. 

Było by też całkiem w swo-
jem miejscu, aby szczególnie 
główny projektowicz także ze 
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Zjednoczenia wystąpił i przy
stąpił do Zwiąku, bo widocznie 
jego cele także jeszcze s% 
niejasne. 

Owszem bezstronny widzi na 
jawie, że cele Wiecu i Ligi, 
mającej się założyć, nie są inne, 
jak śmiało wyjawiono.i dla tego 
można potrosze prorokować, że 
z tego wszystkiego będzie 
fiasco, bo szczerzy i otwarci 
nie pozwolą sobie w kaszę 
pluć i nie zniosą takich obelg, 
jakoby Zjednoczenie nie pra
cowało dla jasnego i szlachet
nego celu. Jedynej prawdziwej 
korzyści dlaPolaków wAmery-
ce będzie KATOLIK spodziewał 
się tylko od Zjednoczenia. Dla 
tego także zawsze będzie go 
cieszyła pomyślność tegoż 1 
praca każdego, który się do tej 
pomyślności przyczyni. 

Łączcie się, Bracia, i dla 
miłości Kościuszki także, bo 
to był szlachetny Bohater, ale 
łączcie się do Zjednoczenia! 

TELEGRAMY. 
LONDYN. — Angielski 

Bismark, naczelnik ministrów 
Gladstone, z powodu starości 
podziękował i całkiem usunął 
się od spraw publicznych. - — 
Między Szkocyą a Irlandyą 
usypana będzie tama czyli 

300 stóp szeroka. -

RIO DE JANEIRO. — 
Z powstańcami coraz gorzej. 
Na okrętach ich jest taki 
głód, że te zaczynają się trud
nić rozbójstwem morskiem.— 
Admirał de Grama podobno-
zamyśla się poddać; z powodu, 
że de Mello nie jest w stanie 
dostarczyć mu pomocy. 

BERLIN. — Parlament 
niemiecki przyjął w dniu 12 
Marca, obradując nad trakta
tem handlowym między Niemo
cami a Rosyą, paragraf usta
nawiający, iż traktat ten ma 
trwać lat 10. 

DE. PIOTRA 

G0M0Z0 
jest uważane za jedno z najlepszych le
karstw tego rodzaju. Oczyszcza krew 
nadaje eduowiona żywotność, wykorze 
nienia zarodki choroby z ciała, £dyf 
przyczynia sie do tego, że wszystkie or
gany znajduja sie w dobrym stanie dc 
działania. Medycyna jest przygotowani 
z przeszło trzydziestu różnych gatunków 
\ngi-edyencyj, głównie z roślinnego kró
lestwa i była znana w użyciu przez prze* 
szło sto lat. Używano go z wielka ko
rzyścią we wszystkich ogólnych 'tera
źniejszych dolegliwościach, a zwłaszcza 
w tych, które pochodzą z krwi i chore
go żoładka jako to: 

Zatwardzenie, Ból głowy, Dolegliwości 
wątroby, Żółciowość, Żółtaczka, Reuma
tyzm, Wodna puchlina, Trudność tra» 
wlenia, Niestrawność, Goryczka, Róża, 
°ryszcze, Febra i ograszka, Szkrofuły, 
Strupy, Świerzbiączką, Glisty. Liszaj, 
Wrzody, Rakowe wyrośnięcia. Bóle i ra
ny, Bóle w systemie kości", Wychudnie 
nie, Dolegliwości niewiast, Słabość 
Bronchitis, Źarnice, Ból w krzyżach, 
Zawrót głowy, i t. d. 

G01I0Z0 nie jest medycyna patentowa 
aa, też nie sprzedawają jej aptekarze 
,ecz mężczyźni i niewiasty, którzy uży-
tvaj|c je, zostali wyleczeni, spowodowa 
ai przez wdzięczność dla dokUra, i przei 
syczenie, aby i ich współtowarzysze od
nieśli korzyść, działaja jako jego agenci 
i w ten sposób mogą go dostarczyć lu 
dziom cierpiącym w oddaleniu. 
' Jest nieocenionem jako lekarstwo da 
tnowe a mianowicie w miejscowościach 
położonych bardzo daleko od lekarzy ł 

aptek. Lekarstwa tego nie można dostał 
Od aptekarzy, lecz tylko od miejscowycJ 
agentów. Jeżeli.-nie ma agenta w wa 
szem sąsiedztwie, przyślijcie $2.00 a do 
staniecie dwanaście 35c. butelek na pró 
bę wprost od właściciela. Taki obst&hr '. 
lek moie każdy dostać tylko raz. > 

DR. PETER FAHRNEY, ' 
112-114 s. Hoyie Ave., Cbicano, ]ft 
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