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Zapisaliśmy sobie 
już zapas KaleDdarzy 
M&ryańskich Da roK 
1896, i kto nam zapła
ci za gazetę za rok 
bieżący, dostanie taki 
kalendarz w prezen
cie. 

NIE Uf TWYMI]! 

Pouczeni smutnem 
doświadczeniem, po
stanowiliśmy, nikomu 
więcej nie ^posełać 
gazety na kredyt. 

Wiemy, że utraci
my przez to parę set 
„wątpliwych" abo
nentów, ale pewna i 
to, że oszczędzimy so
bie wiele kłopotów, 
dużo pracy nad pisa
niem rachunków, a 
nadto sporo wydat
ków na koperty, porto 
i t. d. 

te IO Paźdclerntba b. v. 

Kto do tego czasu 
nie zapłaci nam zale
głego rocznego abo
namentu tęnn bez par
donu, umieszczony bę
dzie na Liście Dar-
moczytalskich. 

Jeżeli komu 12 
miesięcy czekaliśmy, 
to zdaje się — dosyć 
długo. 

Uczciwy abonent 
naprzód płaci za ga
zetę. 

W pierwszym rzę-
dzie pójdą między 
Darmoczytalskich ci, 
którzy na ostatku 
odebrali rachunki z 
krzyżem. 

Panu Teofi
lowi Derdowskiemu 
w Minto,w Północnej 
Dakocie, wolno ko-
lektowaó abonament 
„Wiarusa" w okolicy 
tamtejszej. 

I Zadbetowskiego S<po-
Z wszystkich kropidlarskich 

delegatów jeden jedyny Pan 
Klemek Biliński żonę z sobą 
przywiózł. Pan konsztabel 
udowodnił co znaczy cnota 
małżeńska.... Wzorowy 
szajster! 

—  o —  
Pan Klemek i Pani Jadwisia 

Bielińscy zamieszkali u pań
stwa Wawrzonów. Gospodarz 
domu razem z familią nie 
mogli się napatrzyć czułości 
małżeńskiej między Klemkem 
i Jadwisią..—. Przykałdny 
szajster! 

—o— 
A ty, mój gołąbeczku, 

moje złotko, mój aniołku, 
duszyczko, laleczko, a ty 
moje życie, moje kochanie, 
moja jagódko — były słowa 
konsztabla do połowicy i 
nawzajem.... Słodki szajster! 

—o— 
Jak dwa gołąbeczki na 

siebie ciągle oczami strzygali. 
Wawrzonom oczy o ledwo 
na wierzch nie wypłynęły — 
To mi dopiero małżeństwo!— 
mówili do siebie po cichu. 
Jakiś to musi być raj w tem 
Chicago,gdzie taka niebiańska 
panuje zgoda .... Miły 
szajster! w*,..- - ^ 

—o— 
Gdy szli Klemek z Jadwisią 

do kościoła, kroczyli jak 
gdyby oni byli centrum tego 
świata. Dla dobrego jednako
woż przykładu Klemek w 
kościele nisko się ukłonił, 
dziękując Panu Bogu, że tak 
dobrze mu służy.... Nabożny 
szajster! 

—o— 
W karczmach Klemek 

prostych trunków nie popijał. 
Swego gardła do chamskich 
nie liczy. Owszem co wypił, 
powąchał najpierw .... 
Delikatny szajster! 

—o— 
Jad wisi kupił karmelków z 

migdałami. I nowe strusie 
pióro w kapelusz jej kazał 
wsadzić. Wieśniacy w Zadbęcie 
otwartemi gębami zdumienie 
swoje okazywali, patrząc na 
imponujące pióro Jadwisi.... 
Przezorny szajster! 

—o— 
Na sesyi Klemek z góry 

postanowił być poważnym. 
Hamował w sobie ryczącą 
bestyjkę, bo wiedział dobrze, 
jakie godności go czekają 
.... Mądry szajster! 

—o— 
Jeżeli zaś zapał dla sprawy 

kropidlasrkiej go za daleko 
porwał, tak głośno mądrości 
swoje w powietrze wylewał, 
że chłopiska na sejmie aż 
potruchleli. Mówili tedy.. i. 
uczony szajster! 

—o— 
Wróciwszy do lekowa, 

zaraz napisał akt dziękczynie
nia za doznaną gościnność u 
państwa Wawrzonów.—Już od 
dawna, pisze, tak się z moją 
Jadwisią nie najedliśmy jak 
u Was, zacne państwo Waw-
rzony... Wdzięczny szajster! 

. -~0—• 
' Spotkawszy tedy rataja 
Manną na ulicy, z góry na 
niego spojrzał, odzywając się: 
,,To nie znasz reguły? Nie 
widzisz kogo masz przed sobą? 
Czapkę zdjąć, prosto stanąć, 
bo trzema punktami Ci na 
miejscu, jako prezydańt, 

grzbiet nakropię!"... Szczę
śliwy szajster! 

—o— 
Wróciwszy do domu fuknął 

najadwisię* ,,Babo, przynieś 
piwa, bo ci łeb potrzaskam. 
Tu już nie Zadbędl .... 
Energiczny szajster! . 

Czytelnikom WIARUSA po
dajemy dosłownie wycinek z 
sejmu kropidlarskiego według 
KURYERA milwauckiego: 

Kwestya zarządu wywołała nader 
burzliwe debaty. Delegat Bieliński 
stara się udowodnić, że cały zarząd 
powinien się znajdować w Chicago. 
Na sali powstaje wielkie zamiesza
nie, Chicagowianie popierają Bielió-
sgiego, inni delegaci protestują.De
legat Rudnicki przemawia także za 
połączeniem zarządu w Chicago i 
przy tem zaczepia księży, co wywołu
je ogromne zaburzenie. Wiel. księża 
Gutowski, Mickiewicz i Woźny od
powiadają na zarzuty Rudnickiego i 
dowodzą, że dla dobra Zjednoczenia 
zarząd powinien być podzielony.De
legat Rudnicki zabiera ponownie 
głos i oświadcza, że księża nie są tu 
na to, aby nauki prawić i że nie cof
nie tego co powiedział. Na sali pów 
staje zgiełk. Księża chcą opuścić 
salę, Kiełbasa prosi ich, aby zostali. 
Teraz Wiel. ks. Woźny żąda, aby 
del. Rudnicki odwołał to co powie
dział. Rudnicki wzbrania się a po
piera go wieln delegatów, co wywo
łuje znów^egrtmmąbitr/ę. "*' 

Pana Rudnickiego chyba 
Pan Rudnicki na tym płaszczu 
padole zrozumie. Pan ramarz 
niby napada na księży, a 
jednakowóż za Icka Barzyń-
skiego się wiesza. 

Przepłacona to od dawna 
komedya. 

Pan ramarz świętych nie 
maluje, ale ramuje. I mało 
pana ramarza obchodzi, czy 
ten lub ów, byleby najbliż
szych skórze świętych — o 
kieszeni nie mówimy — 
ramować. Ramował i nie 
ramował.Przepraszał, obrażał, 
znowu przepraszał i nie 
przepraszał. 

Kogo, u kaduka, pan 
ramarz Rudnicki ramował? — 
Kontestów WIARUS nie zapro
wadza, ale zagadki stawiać i 
nam nawet wolno. — Odpo
wiadaj ramarzu! Czego się 
trzymasz, łba czy ogona? 

WIARUS nie zazdrości nawet 
wnętrzności. Bo, Panie Rud
nicki, herbu ramy, ramki i 
rameczki, zazdrość jest jednym 
z grzechów głównych.Rwiesz 
się, Panie bracie, jak wróbel 
na powrózku, i nie wiesz, gdzie 
plewy, gdzie sieczka, gdzie 
ziarno. 

Panie ramarzu! Energia 
Twoja nas zachwyca. W 
ramki ją wsadzić... Ozłocić, 
pozłocić, z srebrnemi brzega
mi , na lamie wysztychować — 
oj będzie energia: 

Widziałeś, panie rudnicki, 
w Humboldt Parku panów 
bratów szczurzego pokolenia. 
— Bestye szczury.... Rodzą 
się białe i szare — bez ramek. 
Wsadzisz w ramki, zawsze 
szczur. Światło niebios go 
boli. Zmyka bestyjka, mimo 
ramek i rameczek, ale zawsze 
szczur, czy zmykający, czy 
siedzący, czy piszący. 

Bądź zdrów, panie bracie' 
Życzymy Waszeci więcej 
ramek, więcej szczekania. 
Zazdność jest dla WIARUSA 
jednym z grzechów, niezna
nych. 

Po sejmówTch 
mądrościach. 

an Lewakowski mocno 
po głowie skrobie mrucząc: 

po com do Ameryki 
chał! Nie dosyć, że tu 
nie wskórałem, jeszcze 

e ze mnie nakpili, a w 
tku puste kieszenie doję. 

— |)j, oj, nadchodzi zima.— 

I*|| pociechę skarbu rapper-
swjiflskiego procent będzie 
odc)iodzić. Lepiej co niż nic, 
ale (spełniło się na zbolałych 
o ojczyznę piersiach: miłość 
0 głodzie sprzykrzy się i 
wojewodzie. 

— o — 
ocenta pan Lewakowski 

zabferze, raczej zapisze do 
ksi^g skarbu rapperswylskie-
go, ji to procenta od funduszu 
żelaznego. Bo dotychczas 
skarbu narodowego jeszcze 
na jhandelki, o ile nam 
wiaaomo, nie puszczono. 
| —o— 

Ni na sejmach ligi, ni 
kropidlarstwa o panu Lewa-
ko%skim nie słyszano. — O 

ości z krajem liga dużo, 
zawsze, bez przerwy, ener
gicznie.z konsekwencyą trąbi, 
lecz gdy przychodzi do spra
wy, dudy w miech.... 

— o —  
Procent z funduszu żelaz

nego, czyli mleko od byka, 
wspaniałomyślnie uchwalono 
dla dobra znękanej ojczyzny. 
Zmartwychwstanie nieboga 
po takiej kuracyi — a jakże! 
Liga w dodatku wesprze, 
pocieszy, byleby delegaci z 
kraju jej się nie naprzykrzali. 
Wszystko się czyni dla tej 
ukochanej ojczyzny, byleby 
się nie przemawiała. Tobie, 
panie Lewakowski, nic do 
naszej miłości ukochanej mat
ki naszej Polski! Idź, zkąd 
przyszedłeś! My bez Ciebie 
1 bez Twoich kolegów tę 
ojczyznię uściśniemy 

—o— 
Właśnie już noc schodziła 

i przez niebo mleczne, 
Różowe, biega pierwsze 

sejmu promyki słoneczne; 
Wpadły na Lewakowskiego 

jak strzały brylantowe, 
Odbiły się na łożu 

o Ojczyzny głowę. 
I ubrały jej procentem 

oblicze i skronie, 
Że błyszczała 

jak dziad w piwnej koronie. 
—O — 

Dziwne są sprawy na 
świecie, prawda, lecz któż 
zbada, któż zgłębi nurty 
głębokiej, bezdennej miłości 
Ojczyzny?Dotychczas procent 
tylko od funduszu żelaznego 
uchwalono. Małe, prawda 
początki, lecz nie od razu 
Kraków zbudowany Pod
waliny są ognio- i krado-
trwałe. 

— o— 
Po trzaskach i wrzaskach 

z zdumieniem patrzymy na 
jnądróść i przezorność libera
łów i anarchistów na sejmie 
clevelandskim.Otwarcie więk

szość stawała po prawicy, za 
wiarą katolicką; cichaczem, 
karteczkami, głosowała prze
ciwnie. Ale skoro katoliccy 
delegaci młotem w zatwar
działe uderzyli serca, socya-
liści i anarchiści zaraz się 
przeżegnali i godzinki odma
wiali. 

— o— 
Pan Adalia Satalecki nawet 

poprosił krawcaMaciejewskie-
go, czyby mu nie mógł na 
prędce kaptura uszyć, bo 
zgryzota i zarzuty sumienia 
aż z pod paznogei mu siar
czyste wytykać zaczynają 
języki. Krawczysko, prawie 
nieżywe, odparło, że, jak 
wełnę baranów kocha, woli 
się trzymać w tej chwili 
różańca, niż nożyczek. Obaj 
tego wieczora zrobili rachu
nek sumienia.... 

—o — 
Sejm kropidlarski odbył 

się jak zwykle, pod rygorem 
zbójeckich pałek największego 
zakonu. Uchwały chłopiska 
przyjęły w South Bend. 
Rezultat brzmi: ,, Słońce kro-
pidlarskie wschodzi z odwrot
nego centrum chałatu mena
żera i tamże śród woni 
nocnych zachodzi.'' 

— o— 
Wszystko szło gładko 

jakby z mydła. Chociaż 
wiele, i bardzo wiele* na
glących trzeba było uchwał, 
jeden tylko wniosek stawiono 
i jednym głosem większości 
— 56 przeciwko 55 — Przy* 
jęto, to jest:Chicago stworzyło 
Zjednoczenie, je utrzymuje i 
niem rządzić musi, musi, 
musi * 

— o— 
Cztery dni chłopiska nad 

tą tajemnicą ślęczyły. Najpierw 
przeszajstrowano Klemka Bie
lińskiego. Wolałby był zostać 
naczelnym rewizorem bab 
kropidlarskich, bo powaga i 
doświadczenie do tego go 
usposabiają, lecz przyjął co 
do kabzy wlazło. 

—o — 
Dalszy ciąg komedyi odbi

jał się to pąsowemi kolory, to 
bielą na twarzach panów 
delegatów. Pana Wojciecha 
Wachowskiego wystrychnięto 
aż na kandydata na vice-
prezydenta, chociaż mu se-
kretarstwo, jako skromniejsze, 
lecz płatne, było milszem. 
Barbarzyńskie głosowanie 
usunęło go nareszcie między 
radnych do nieradzenia. 

—c— 
Na sekretarza (och, owe 

siedem set dolarów!) iluż to 
było kandydatów? Pan Za-
hajkiewicz już był od najwię
kszego Zakonu wybrany. 
Pokrzyżowały się jakoś drogi, 
bo pan Wlekliński, który się 
pisze herbu krokodyl, łaknący 
i pragnący, poetę kliki,,zbi
to wał.*' Pan Zahajkiewicz 
zaraz zaczął pisać elegie o 
marności tego świata, a pan 
Wlekliński,, boisów trytował." 

Zlała się susza z płynem. 
— o —  

Pan Jendrzejek po pierw-
szem głosowaniu, poklepał 
się po brzuchu i mówił: — 
Dobrze! Nareszcie i owych 
radnych wykrzyczano, i to 
wszystkich z poza parafii 
kliki hultajskiej - Zmartwych
wstańców! 

—o — 
Aby jeszcze ogon progra

mu przedłużyć, utworzono 
nowy urząd — vice radnego 
duchownego. Nic o tem 
konstytucya nie śpiewa, ale 
mniejsza o to. Czego Pawełek 
Gutosiu nie uradzi, zastępca 
wymyśli. Stosunek obu 
radnych jest jak u komety:' 
Ogon wszystko, głowa nic. 

—o — 
Na sejmie Unii jednę 

przyjęto rozsądną uchwałę. 
Przymusowy szpargał poszedł 
w duraki. Zresztą i tam walka 
się toczyła, o wielkość!? St. 
Paul zabrało wszystko. Ref or-
my względem pośmiertnego 
trudno będzie zaprowadzić, 
bo fundament całego po
śmiertnego tak w Unii, jako 
i w Związku i kropidlarstwie, 
nie przyda się psu na bóty. 

— o — 
Liga pracować będzie dla 

dobrobytu. Z dotychczaso
wych popisów w karczmach 
rokujemy tej instytucyi świet
ną przyszłość. Sam^, gotowi 
jesteśmy się dzielić rezulta
tem. 

— o — 
Poco pan Błaszczyński i 

I krawczysko Maciejewski po
jechali do South Bend? Na 
co się odbywają sejmy 
kropidlarskie? Czemu w Unii 
nie dają wszystkich głosów 
jednemu delegatowi ?.... ot 
kilka skromnych pytań. 

— o — 
Ach ci Milwauczanie! Boże 

d r o g i !  I l e  t a m  e n e r g i i  w . . . .  
i piętach ? Pamiętajcież przecie 
raz na zawsze, że w ,,coun
try'', t. j. na wsi mieszkacie! 
Nie dla psa kiełbasa. 

— o — 
Ale czemu panowie wieś

niacy tak w Związku jako i 
w Zjednoczeniu, narzekać? 

Jednej woli jednemu 
trzeba przedsięwzięciu; 

Lepszy jeden wódz głupi, 
niż mądrych dziesięciu. 

Bo lepiej pod jedną 
kryć się oślą skórą, 

Niż dziesięć mądrymi 
ośle przybrać bióro. 

— O— 
Udowodniliśmy nareszcie 

patentowo. że pośmiertne i 
urzęda są osią naszych obrad. 
0 sejmie niezależnych trudno 
nam coś powiedzieć, bo 
lekarze dotychczas jeszcze 
robią różnicę między domami 
ludzi porządnych i waryatów. 

—°— 1 
Ty miły, czytelniku, zostań ; 

z Bogiem, spojrzyj na księżyc 
1 pomyśl, ile mądrości tego' 
świata się odbija o naszel 
skamieniałe serca, jak groch i 
o ścianę, i widiami na wodzie 
sobie, zapisz ku wiecznej •; 
pamięci mądrości sejmowe żu
tego roku. -, 

PŁACIC ZA WIARUSA! 

M 


