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Z Mizka i z daleka. 

Nie jest to już dzisiaj taje
mnicą, źe wiciu wpływowych 
rodaków naszych, j&k up. re
daktor gamety najwięcej mnją-
cej abonentów, należy do taj
nego Związku masmiów czyli 
wolnomularzy. Ponieważ Zwią
zek ten dąży do zatarcia ws'/*'l-
kich odrębności wyznaniowych, 
zatem nam Polakom i katoli
kom nie godzi się i o niego 
łączyć, i w tej to sprawie oi-
$ywa się dzisiaj Wiarus (Jo 
wiernych synów Kościoła i Oj
czyzny, wołając: „Strzeżcie się 
tych, co przychodzą do was w 
odzieniu owczem, a wewnątrz 
są wilki drapieżne!" 

Kiedy uhłop polski usłyszał 
dawniej, al ho dziś usłyszy, żo 
ten lub ów jest farmazon, to 
się biedak przeżegnaj; i dziś 

jeszcze przeżegna dla tego, że 
w farmazonic widzi istnego 
azatana. 

Czartem jednakże? i Belze
bubem taki farmazon nie jest, 
nawet nie wszyscy, którzy do 
masonów nalo-Łiy; iaU «.?»• 
lesf i ostateczne dążności,—ale 

'^•wi he'SZf kwie, CO V.j;i ę>u 
czele sekty masońskiej. 8ąvaj-
pk-nvszymi kandydatami do 
czurtowf.kiej kuźni i Belzchu-
bowi ze szponów się nie wy
kręcą, jeśli ich Pan Bóg je- ,j 
szcze w ostatniej chwili do oj
cowskiego serca swego jako 
synów marnotrawnych nic 
przytuli. 

Więe słuszna twoja obawa 
Kochary Wiarusie, który się 
i wspomnienia takiego czło
wieka lękasz, bo jego obec
ność, jego słowo, jego cele, za
miary i  dążności nam Pola-

^ #ko:n nic dobrego r.ie przynio
są, — a ja sam bym z takim 

masońskim czeladnikiem na 
jeduej łidd przez jezionsię 
nie puś-il,—jak pisze pewien 
łaciński poaia— abym z win
nym bez przyczyny nie zgi
nął . 

Mówią też inni—a miano
wicie mądrale, co to niby z 
niejednego pieca chleb jedli, 
«e masoni to najlepsi ludzie, 
cnotliwi, bogobojni, dobroczyn
ni, ofiariii i tyiko sprawiedli
wości bożej na ziemi pragną
cy. Bóg—powiadają niektórzy 
— alo tylko niektórzy maso-
lii,—to wielki budowniczy te-

" go świata, t;> najwyższy mistrz 
masoński—a my jego czeladni
cy, którzy mamy żyć uczci-

Ijvic, zbożnie, honorowo, aby 
^ się mu podobnymi. 
IJ'owtarzam raz jeszcze, że 

mówią niektóizy tylko 
iasoni—bo wielu z nich wca-

o Bogu słuchać nie chce-— 

joraz tacy,ludzie, którzy ma-
[sonów nie znają i o właści
wych ich celach jiie słyszeli. 

Prawda, że niektórzy maso
ni prawią o Bogn, o cnocie,. 

•) religijności nawet--nie i to 
(est niestety prawdą, że wszys-
ICy.riaaoni są wrogami i prze 
iwnikami wszelkiej religii, o-

pa^-i.ci na objawieniu. 
,Masoni powiadają, że każda 

religia wyznaniowa, czy to ka
tolicka, czy protestancka, czy 
£ydv>°*'Ska, e/.y mahometan.ska 
itp. jest szkodliwa i  przeszka
dza iylko ludziom w dojściu 
do prawdziwej religijności; — 

Z tego powodu każdy mason 
jest wrogiem religii objawio
nej wrogiem chrześciaństwa i 
w Kem leży całe niebezpie-
czor.stwo masoneryi. 

Gdyby kto powiedział: nie 
bą4i ani Polakiem, ani Nicni-
cen, ai.i  Francuzem, tylko 
czh wiekiem, nie kochaj two
jej 'Jjczyzny ukochanej, dro
giej Polski z jej królami, z 
jt»j świętymi, z j j  męczenni
kami, z jej pamiątkami, koś-
ci.ił.imi i mogiłami—nie ko
chaj tego. tylko bluźnij na to, 
boś ty wyższy, tyś nie Polak, 
tylko człowiek—to bym się z 
pogardą odwrócił od takiego 
luiVluiela i  powiedziałbym mu: 
Idź preęz, szatanie, bo -choć 
Łęm ei ;  • iv u^?.r^ 

obok tego człowieczeństwa dal 
mi Pan Bóg inne znamię — 

stworzy! innie Polakiem. 

Tak samo też, gdy przyj
dzie do mnie mason i  powie: 

,t0 głupstwo jest być katoli
kiem, metodystą, babt.ystą, ży
dem—jesteś człowiek religijny, 
wszystko jedna, jakiej wiary, 
bo wszystko licha warte, a 
tylko "ten jest prawdziwie re
l igijny, kto sam wprost do Bo
ga Się odnosi—to mu również 
powiem: Idź precz, masonie, 
bo kłiftwiesz, jak na urząd i 
i  bluźniaz Panu Bogu, pod 
którego imię się podszywasz. 

Wy chrześcianie nauczyliś
my $ię l  prawd wiary naszej 
i  rozumu samego, że Boga. 
którtMnu chcemy służyć, musi
my Wprzód wedle sił naszych 
poznać, musimy się dowiedzieć 
i przekonać, przez jakie po
średnictwo, wolę i naukę swo
ją nam objawił i dopiero tak 
poznawszy sami, albo na po
wadze wiarogodnej się opiera
jąc, temu Bogu służymy. Po
gański bożyszcza również za 
bogi były dawniej uznawane 
— szatan do Chrystusa przy 

chodził i żądał, aby mu się 
pokłonił, t j.  uznał go za Bo
ga—ale to jeszcze nie wystar
cza, aby mieć prawo za Boga 
uchodzić. 

My katolicy nie uznawamy 
żadnych obcych cudzych Bo
gów—nie kłaniamy się żadne
mu nieznanemu, nieobjawio-
uomu Bogu, tylko uginamy 
Kolana i cześć oddajemy temu 
Bogu, który nam idę przez 
syna swego jednorodzonego o-
bjawił i przez niego, jako też 
przez kościół święty prawdy 

wiekuiste do wierzenia nam 
podał. 

Ta jest różnica między ka
tolikiem i ehrześcianinem pra
wowiernym, a między maso
nem.-

Z kąd się wzięli masoni" 
Oto pytanie, na które trze-

baby pewnie najprzód odpo
wiedzieć. 

W starych masońskich książ
kach doczytałem się tego, źe 
dawniejsi masoni utrzymywa
li, jakoby masoństwo było ta
kie stare, ]ak świat, że patry-
archa Noe był masonem, że 
wszyscy mędrcy greccy Eukli-
desy i Pytagorasy, król Salo
mon i lliram byli masonami 
i wszyscy tworzyli jeden wiel
ki związek masoński, który 
się szerzy i dziedziczy aż do 
naszych czasów. 

Jest to puste gadanie, na 
niczem nie oparte i mające 
tyle prawdy po sobie, jak np. 
to, że Jadam był Polak i Je-
wa Polka, a Ja fet był Niem
cem, bo go Noe poklepał po 
plecach i powiedział:ja! ic-tt" 
— tłusty! 

Kolebką masoneryi jest A-
npvia. ud.r'0 is f ' iv-ona o>kr.r«.rf 
ISO lat. W naszych Stanach 
Zjednoczonych pojawiły >ię 
pierwsze loże masońskie w la
tach pomiędzy I7o0 a 17'!  !  w 
stanacli New York, Massa
chusetts, New Jersey i South 
Carolina, które przed wojną o 
niepodległość powoli się roz
wijały. Po ogłoszeniu niepo
dległości utworzyły loże po
szczególnych państw własne 
loże metropolitalne i oderwa
ły się od Anglii.  

Dzieje masoneryi szerzej o-
powiem w przyszłym numer
ku, a tymczasem polecam ser
decznym przyjaciołom IF/amsa 
i  prawowiernym sługom Ko
ścioła odmówić po „zdrowaś-
ee" za braci naszych w nia-
soństwie zawiklanych, aby im 
Pan Bóg z tych sideł szatań
skich uwolnić się pozwolił. 

Muskani.  
Słońce piecze — 

Ciepło w pięty: 
Pij człowiecze 
Jif/rcshmehty. 

Dla ochłody 
Napój sody 
Dobry, zdrowy, 
Lecz jałowy. 

Piwo świeże 
Wnet „rozbierze" 
I człek jęczy, 
(idy go pęczy. 

Kto przy robocie 
Zawsze w pocie, 
Może wy pić parę pintów, 

Ale czyja praca lekka, 
Lepiej że za kilka centów 
Kupi mleka. 

W dawnym czas.e 
Mleko ptasie 

"Wstawiał w lody, 
Wlane w dzbanki, 

jLiiód śmietanki, 
A dłoń Zyody 

Czyste — biała — 

W niein mięszała. 
-4 powoli weszło w modę 
Prosić '/-<Jodr 

0 ochłodę. 
pokrzepiano się z jej ręki, 
Ustawały ludzkie męki— 

Bogu dzięki! 

Aż kusemu jegomości 
Żółć pękała ze zazdrości, 
Że lud i  swarów 
I browarów 
Drwi i szydzi, 
Trzeźwo żyje, 
Mleko pije. * 
WięY cichutjco 
1 leciutko 
Bis przyleci 
Stawia sieci. 

1 tak" grucha 
Szczwana jucha 
Do Z-jody ucha: 
- Piękna IIebb, 

• Miłość t'o niebo! 

WeA ftmie«zn swata! — 

• ty* ^ dama 

Bis Vzuea ansy, 

Siwa; za ro ni ansy. 

Jak sure kurv 

Już niosły jaja — 

Z początkiem maja — 

Jadą w konkury, 
Szukać kobiety: 
Najprfcód Z ./Ary < "d)j 

Dwaj bracia w parze— 

To kv»iat młodzieży, 
W pysznej odzieży — 

Obaj w czamavze; 

Przynoszą w darze 
Wiele przyborów 
Z swyc.i /h't/ <>oorjs slo>\')ir. 

Ale za nimi 
Jadą pielgrzymi 
Z tndonvm czubkiem: 
Lcoś i  dakubkiem! 
Piękiit '.  kareta, 
Lerz ;:a .-stangreta 
Bis służy z kulikiem! 
0 retu ! — 

Spędzili wiec/Ó! -  milutki 
Pi7v Iłebie młodzi panowie J 1 
1 juk dziś wskazują skutki, 

już po s ł o w i e .  
Artykuły swe przesala, 
Od Siostrzyczki' 1  stroni z 

(dala, 
Późne daje jej przytyki: 
Karci ..wybryki" 
1 żołd płacony za wiersze— 

To zwiastuny godów pierw-
(sze. 

Drugi dowód zmiany takiej 
Wiarnaotci  dał się w znaki. 
Kiedy bez potrzeby, 
Wstąpił dj^Heby, 
1 z afektem świętem, 
Będąc t<ih)/>rr(uU':ni, 

Całując łapki, 
Prosił mleka, albo pnpki — 

1'jndn nań luka 
I prędko szuka 
Czarnej polewki — 

To nie przelewki !.  .  .  .  

I od miłości 
Wzrok mając krótki, 
'Pnie bez ogródki 
1 bucha w złości: 
— Masz rewolwer}", 

Idź do cholery! 

One zamachy 
I palne strachy 
Widziała w dąsach 
W wąsach. 

1 odtąd Zjada., 
Jeżeli poda 
Komu do picia śmietany, 
Napój zbyt ciepły 
Zawsze jest skrepły, 
Bo już nie bywa mieszany. 

Lice grymaśne 
Nie stroi damie, 
A mleko kwaśne 
Oorzkniejc w kramie. 

Dziś czystej wody 
Wolą od Z'jodij 
Dawniejsi jej przyjaciele. 
Bo słodycz mleka 
Dopiero czeka, 
.lak się rozchwtcje wesele. 

iier vi!  1 

I 
Nowiny od reki 

• Cesarz rosyjski powrócił z 
Krymu do Moskwy. Przyjmo
wano go bardzo wojownicze-
ini mowami, a. niektórzy mó
wcy otwarcie wyrażali nadzie
ję, że Carogród stolica sułta
na tureckiego, wkrótce dosta
nie się w posiadanie cara. Te 
głośne wzdychania wywołały 
mianowicie we Wiedniu wiel
kie zaniepokojenie i teraz spo
dziewają s^ę tam rychlej woj-
nv. (iazety wyrażają nadzieję, 
że może Bismark, ktury ma 
się wkrótce '/jechać z mini
strem rosyjskim Uiersem, zdo
ła burzę' zażegnać. 

kich jesiennych manewrów 
(jaii-'\i, cesarz l-Yanciszek Jó
zef uda się do Bosyi, w celu 
zobaczenia się z cesarzem ro-
syj.-kim. Podczas manewrów 
<>-h')\vna kwatera Franciszka 
Józefa będzie w Samborze. Po
wiadają tfe cesarz dwa. did za
bawi w Krakowie. 

B l o k a d a  ] .ortów greckich 
nie ma hyc zniesioną, dopoki 
Creeya nic oświadczy mocar
stwom, iz postawi swe;- jojska 
na stopie wojennej. Ponieważ 
tymczasem Creeya bezpośred
nio porozumiała się z Tureyą 
i obiedwio armie cofnięte zo 
stały od granicy, przeto mi
nistrowie greccy nie chcą się 
na to zgodzić i układy zawsze 
jeszcze trwają dalej. 

» 

z Stan. KjpiliHH'KonypIi. 

Na zjeździe mistizotv po
szczególnych grup Związku 
Rycerzy Pracy w Cleveland u-

l 

chwalono powiększyć liczbę 
członków zarządu z f> na 11. 
Sześciu nowych członków wy
branych zostanie przez balo-
towanie i na mocy tego wy
boru pozostaną oni w urzę-
dz e aż do końca roku związ
kowego, upływającego z koń 
ceni października. Stała głó
wna kwatera ustanowioną zo
stanie w Filadelfii, gdzie za
rząd będzie odbywał posiedze
nia i obrady przez cały rok, 
zamiast urządzania zjazdów na 
osobne wzywania ze strony 
wielkiego mistrza. 

Kamień węgielny dla gma
chu wystawy w Minneapolis 
położony został w sobotę. Po
trzebna do budowy suma 2ó() 
000 została podpisaną; gmach 
będzie o50 step długi, 33ti 
stóp szeroki, a w tumie 144 
stóp wysoki. Przy głównej 
wieży, w wysokości 200 stóp, 
przytwierdzony będzie balkon. 

Wencie u Washingtonfc 
W Hielńeskiei^gali Bia 

domu w W wfhingto; 
czerw 

Wiedeńska A<'ue Ir. /'rew 

donosi, że po ukończeniu wiel-
w 

. •'  e: p i e f 'l; ,  t a n ó w /. 
r.T;« (  n"\'cL'itidiC z pi 
som. Ceremonii ślubu 
nil pastor Byron z SuiiT? 
D. J). w obecności 2f> gość 
oiicyainie zaproszonych urzęd 
i l ików. Po połaszeniu młodej 
pi ary węzłem dozgonnym od
była się uczta weselna w sa 
jadalnej. 

Prezydent nie odbędzie po
dróży poślubnej, lecz pozosta
nie przez tydzień w Białym 
domu a potem pojedzie na 
sw-ją farmę, gdzie przenoi. 
ial 'i.  

ZA I 'JjA (:JIJ ZA IVIAR US A. 

.l.-in Ivuliis, .Minto 
Tooiltir WyriocUi "  
.1;.'n Pa\v{uwski I)otroit 
XopDlllUI'CI! (i.i jowski "  
Stun. tii 'adzieUnvhUi "  
,I6z. TiJiniil ' .zylt "  
Antoni yzczcpańtlfi "  
Ks: J). Mej'or, St. Paul 
Jos. iSdiock, JOxcolbior 
-Mikołaj JJorsz, Jlomcr -
J'iulr Mixtacki, Clcvelan I 
Antoni i)olii 'zelocki, Minonk 
Prune. K ) pal, Wilno 
J. Katyloc, Nuw York 
A\ r.  J.  Itudomski, l)odgo 
A. Pryliński, J3ay City 
A. Mujkowski, VYinona 
Fr. Wiliński, "  
And. Dr^'kowski, —u  

Micliat StoJpa, t  " 
Anton Galewski ~~ " 
Sz-yinon Jeiewaki, 
Józ. Miisiga, 
J an liostonka, 
Teofil Mrózek, 
Jun Głupka, 
J>om. lluraerski, 
Kntne. Kasprzyk, 
Franc. Grochowski 
Mieliał Wnuk 
Tootil (Jruchalła 
Józef ,l;iżdże\VHki 
J»» Slolftutan, 
Jan (itowr.y 
lakjb Jcżcwaki, 
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