
NAUKI 
PASA KUCZMA. 

Trzydzieści par młodych oćzów 
5E ciekawością i niepokojem wpa
trzyło si§ w pana Kuczajewa, gdy 
po raz pierwszy zajaśniał wielką 
blond brodą w sali drugiej klasy 

-żeńskiego gimnazyum; trzydzieści 
głów męczyło pytanie: Jakim b§-
dzie nowy nauczyciel rosyjskiego 
języka? Złośliwym — na wzór pana 
.Nikitowa? Czy też usypiająco 
nudnym? Poważnym, a może 
wesołym jak panna Kalmina? 

Po wykładzie mundurki zawy
rokowały, że p, Kaczajew iest 
wymagającym, lecz cierpliwym, (w 
Warszawie muszą uczniowie i 
uczennice szkół w mundurkach 
<chodzić. — Red.) oraz, że jego 
uwagę szczególniej pochłania ak
cent, z jakim uczennice wymawiają 
rosyjskie wyrazy, gdyż niektóre z 
nich cału klasa chórem i każda 
uczennica osobno powtarzać musia
ła dopóty, dopóki me zadowoliła 
wybrednego ucha pana profesora. 

Po wykładzie rządoweg® jeży
ka, następowała dnia tego pauza, 
chwila codziennie z radością witana 
aa wszystkich pensyach i gimna-
zyach. 

Nauczyciel wstał z fotelu, 
bronzowe mundurki zaszumiały na 
ławkach, lecz zatrzymywała ich 
obecność pana Kuczajewa. Zapytał 
damy klasowej, której uczeńaicy 
w klagi® przyznaje pierwszeństwo, 
którą zaś darzy ostatniem mUjscem 
up oślej ławce. 

Bez wątpienia pierwszą była 
Anna Michałówna Przeradzka a 
ostatnią Marya Stanisławówna 
Iksiaska. 

— Panna Iksińska! —wywołał 
ja nauczjciel. 

Z pomiędzy ławek wysunęła 
sie chuda, "jasnowłosa dziewczynka 
z żółtą cerą i z poczciwie patrzące-
mi blado-iiiehieskiemi oczami. Szła 
niepewnym krokiem przylepiając 
czerwone rączki do boków czarnego 
fartuszka. 

— Boie! Czegóż od niej chce? 
Stanęła przed swoim władzcą 

ae spuszczoną głową, jakiś niepo
słuszny kosmyk włosów opadł na 
jej czoło, nic śnaiała go odgarnąć. 

— Więc to ta panienka tak 
Ue mówi po rosyjsku? — odezwał 
sic Kuszaiew. — A w jakunże 
języku rozmawiasz, gołąbko, z 
rodzicami? Hę? — dodał po chwili. 

— Po polsku!—odrzekła cichu
tko Iksińska. 

— A czeroże zajmuje się twój 
OjCIOC? 

— Tatnś jest urzędnikiem w 
ratuszu. 

— W rai,uszu! A cóż tam robi ? 
— lue wiem — odparła głoś-

uiei dziewczynka, ośmielona łago
dnym, nav.NT. przyjacielskim tonem 
2;łosu Kuczajewa, który coś sobie 
Kapisywr-ł v" notesie. 

— To bardzo źle, że nie ros-
;rtaw<aeie w domu po rosyjsku — 

•potr/.ąsł otfowa nauczyciel — bnr-
dso >:!e, powiedz to twemu ojcu. 
A masz ty braciszków, siostrzyczki? 

— Mam dwię młodsze siostry 
• maleńkiego braciszka. 

— 'N'o! jU/'- ja muszę nauczyć 
•3ię pięknie mówić po rosyjsku — 
rzek £ •— bo jak to może być, by 
taka spora dziewczynka, taka d'i-
/.a Rosyanka swego języka me 
,znała! To wstyd dla Rosjanki! 

W czasie tej przemowy ros-
oczy małej Iksińskiej; zdziwienie 

ie powiększało. Więc ona była 
Bosyanką? Nigdy 'dotąd o tem nie 

•słyszała. Pan Kucza]ew wyjął z 
kieszeni nuiła książeczkę z jaskra
wym obrazkiem na okładce i rzekł 

•dobrotliwie.-
— Niech panna Iksińska weź 

mie tę książeczkę, są to ładne 
.'wierszyki; jutro n»ed?iela, proszę 
nauczyć się tei śliczne], króciutkiej 

'bajeczki, a potem powtórzyć ją 
siostrzyczkom, niech one też sko
rzystają z daru pana nauczyciela. 

Dziewczynka, zdumiona po 
arkiem, wzięła książkę szurgając 

w tyt nogą, co miało oznaczać 
•slsiękczynny ukłon, a nauczyciel 
wyszedł na korytarz wraz z damą 
klasową i chytrze mrugając małemi 
oesyma. mówił do niei półgłosem: 

— Oto jak ja pojmuję moje 
posłannictwo; wszyscy już widzą, 
sie cusyfikacya w szkole, to kropla 
w xnorzu; do domów, do rodzin 

-dotrzeć należy. Cicho a wytrwale, 
oto, Agaijo Pawłówno, moja dewi
za. 

Agaf|a Pawłowu a zwróciła 
'tymczasem uwagę Kuczajewa na 
pierwszą uczennicę klasy, której 
naieżało się przecież jakie słowo 
pocił walne. 

— Xo! prawda! Ale o nią ml 
nie idzie. Zresztą dla przykładu 
innym trzebaż ją wyróżnić. 

Przywołano Przeradzkę, która 
die dostała wprawdzie książki, ale 
otrzymała obietnice pierwszej na
grody, jeśli w dalszym ciągu tak 
|ak dotąd na nią zasłuży. 

Rozmowa Kuczajewa z Iksvń-
sk% wywarła pewne wrażenie na 
,-prcysiuchujących się uczennicach. 
Sprawa narodowości wywołała 
wśród mundurków, szeptem pro
wadzone, lecz nie mniej górące 

-ągety, które um^sł Iksińskiej 
iKigrążyły w wąipliwościoch. 

W domu jfj rodzicó»v nikt nie 
•31-dwił o podobnych rzeczach. Tam 
-st*. porządku dzier nym bywały 

przedewszystkiem ceny produktów 
spożywczych, wieczna trudnoś 
finansowa: jąk związać koniec z 
końcem w rodzinie złożonej z 
sześciorga osób, której głowa za
rabiała ośmset rubli rocznie w 
biórze i około dwustu po za biu
rem, żywność, komorne, odzież, ot 
co zaprzątało umysł rodziców 
Iksińskiej; życie upływało im z 
dnia na dzień wśród pracy 
i troski o byt, troski o przyszłość 
dzieci; cały swój pokarm duchowy 
czerpali z z,,Diennika dla wszyst
kich," którego Boże broń, nie 
prenumerowali, dostarczała im 
Dziennik sąsiadka z drugiego 
piętra, przyczem udzielała od cza
su do czasu „na święto" powieści 
branych z czytelni, powieści w 
ogule tłómaczone okropnie z fran-
cuzkiego. Maryniaa Iksińska wie
działa, że uczyć się trzeba, by 
dostać w przyszłości patent nau
czycielki i lekcy ami pomagać 
rodzinie, na siebie samą 
zapracować; wtedy dopiero będzie 
mogła kupić sobie dużo cukierków, 
ciastek i tak śliczną sukienkę ró
żowy, widzianą na jakiejś dziew
czynie i wiele innych rzeczy, na 
które obecnie mama nie ma pie
niędzy. Mówić o ńarodowości? Na 
to nie było czasu; wprawdzie oj 
ciec przychodził czasem zasępiony 
z biura i oznajmił matce, że z 
pewnością na wiosnę będzie wojna, 
a wtedy będzie z nami żle, bo 
Warszawę zdombarduj^. 

Co oznaczał wyraz zbombardu
ją, kto z kim i o co miał prowa 
dzić wojnę, o tem Mania nie 
wiedziała, lecz wierzyła święcie, że 
podczas wojny będą ciągle strzały 
na ulicach, i że źli żołnierze zabiją 
wielkiemi flintami tatusia, matusię 
i wszystkich; dla tego będzie z 
nami źle. 

Ojciec mawiał także: 
— A niechby już raz ta woj

na wybuchła, możeby ich djabli 
wzięli. 

,.Ich?e f  Zapewne ojciec my
ślał o ztych żołnierzach. 

Myśl o wojnie wywołała w jej 
wyobraźni straszne widoki, lecz nie 
nasuwała wcale pojęcia narodo
wości ani nas, ani ich. Po raz 
pierwszy dzisiaj pan liucza je w 
zaprzątnął ją pytaniem: czy ona 
jest Polką czy też Rosyanką? 

Przyszła do domu z tem py 
taniem na ustach; lecz matka, za
jęta w kuchni przyprawianiem 
keperkowego sosu, kazała jej na
kryć stół do obiadu, musiała więc 
milczeć czas jakiś; dopiero gdy 
wszyscy zasiedli do stołu, a nawet 
gdy już zjedli zupę, Mania odez
wała sie wśród ogólnego milczenia. 

— Tatusiu, czy ji jestem Ro
syanką? 

Te wyrazy sprawiły na rodzi
cach ogromne wrażenie. Na razie 
nie odezwał się nikt. 

— Co? Co ty mówisz? spytała 
wreszcie matka. 

Mania zrozumiała, że pj pyta
nie zawierało coś albo okropnego, 
albo bardzo niemądrego; zlękła 
sie bury i rozpoczęła obronę. 

— Mamusiu, pan Kuczajew, 
ten nowy nauczyciel,powiedział nu, 
źe jestem Rosyanką ,i Wurzelbaum, 
ta z Wilna powiedziała, że to pra
wda, chociaż znów Sąchocjka 
śmiała się, a nawet odgrażała się, 
że Kuczajewowi języtt pokaże, 
jeśli ją kiedy nazwie Rosyanką i...i 
wiele innych mó,7iło, że są Polka
mi, parę tylko nie wiedziało.... i 
pan Kuczajew dał mt książkę. 

—Pokaż mi ją — rzekfa mat
ka. Dziewczynka przyniosła dar 
nauczyciela. Iksińscy popatrzeli na 
siebie/ bolesny wyraz wykrzywił 
im usta. 

Daj mi tę książkę, głucho 
odezwał się ojćiec. 

— Jeszcze Kuczajew mówił, 
że my w domu powinniśmy mówić 
po rosyjsku. 

— Patrzcie go, zawołała gnie
wnie matka, 3hociaż jakaś trwoga 
zabłysła w jej oczach 1 

Mania zrozumiała, że gniew 
ten spada na głowę nauczyciela. 

— A ty Maniu pamiętaj raz 
na zawsze, że jesteś Polką, a twoi 
rodzice, siostry, brat, PolaKami. 

Daj pokój matka, szepnął oj -
ciec, — później o tem po
mówimy — głośno zaś dodał: 

— Zapamiętajcie sobie, co 
matka powiedziała, a teraz cicho, 
sza! jeść obiad. 

Po obiedzie wyprawiono młod
sze dzieci do kuchni, a Mani kaza
no powtórzyć rozmowę z nauczy
cielem.; poczem matka kazała 
wziąść sję do nauki w drugim 
pokoju. Rodzice zostali sami. 

— Słuchaj stary, zaczęła Ik
sińska,— czy to tvm złodziejom 
wolno nakazywać, jakim językiem 
mamy mówić w domu do naszych 
dzieci? 

Iksiński wzruszył ramionami. 
— Im wszystko wolno. 
— Ale!... — z niedowierza

niem szepnęła — niech mnie 
upilnują. 

Zamyślili się oboje. W 
głębi ich duszy żalem i wstydem 
odbiło się pytanie córki. Czuli żul 
do Jesu, który im własne dziecko 
we wrogie ręce oddać każe, i wstyd, 
że nie pomyśleli o tarczy ochron
nej przed temi rekami, że wypusz 
czali z domu dziecko nieświadome 
własnej narodowości. Ależ oni nie 
przypuszczali nawet, by pod tym 
względem istuiała jakakolwiek 
wątpliwość. 

Powiedzieli jej przed godziną 
,, jesteś Polka", lccz jednocześni^ 

Bę-
Przez 

roz* 

odczuwali potrzebę argumentów, 
odpowiedzi na pytanie, dla czego 
jesteś Polką? 

Umysły Iksińskich do długie
go i głębokiego rozumowania nie 
nawykłe, ciężko pracowały w tej 
chwili; uczuć swoich nie umieli 
ująó w odpowiednią formę słowa. 
Ależ ten żal i wstyd uspokoić mu
sieli. Trzeba dziewczynę uczyć 
polskości, uczyć i młodeze rodzeńs
two, by nie zapytało znów rodzi
ców: — Czem my jesteśmy? 

— Cóż teraz zrobić? — zapyta-
Iksińska. 

Mąż pomyślał jeszcze długą 
chwilę. 

— Trzeba uczyć historyi pol
skiej — wyrzekł. 

Żona w ręce klasnęła. 
— Prawda! Że też ja o tem 

nie pomyślałam. Ty stary nie od 
parady nosisz głowę na karku. 

.,Stary" poszedł Oo biurka, 
©tworzył szufladę i z pod różnych 
papierów, z samej głębi wydobył 
dwa rublowe papierki. 

— Chowałem dla dzieci na 
gwiazdkę,— odezwał się — masz i 
kup książkę, kup jaką historyą 
Polski dla dzieci. * 

Żona w milczeniu przyjęła 
pieniądze. 

— Bo też — odezwał się mąż 
po chwili, — mogłabyś choć w 
niedzielę pouczyć trochę dzieci, 
zamiast czytać te głupie romansi
dła . 

Iksińska poczerwieniała. 
— A ty — odezwała się ze 

łzami w oczach, — nauczyłeś ich 
czegokolwiek? 

Tu Iksiński spuścit głowę, 
bąknął coś "o obowiązkach matki, o 
własnych kłopotach, pracy, 

— A ja próżnuję? — zaczęła 
Iksińska, — Kto najwsześniej wsta
je, kto od świtu 

Ale mąż przerwał jej energicz
nym ruebem ręki. 

•— Dajże pokój, matka. 
dziemy się może sprzeczać? 
tych Moskali? 

Ta uwaga zamknęła usta 
źałonej kobiecie. 

- —Masz słusznosć stary, odrzek
ła. 

Zadumali się znowu, 
— Iia! ocknęła się kobieta, — 

nie ma co. Pójdę teraz do księ
garni. 

— Tylko — odezwał się mąż 
po chwili — nauczyć trzeba dziew-
czynę, by nie opowiadała w gimna
zyum, co się w domu dzieje. Mogą 
przyczepić się do mnie, a wtedy co? 
— mruczał, 

Odezwał s5ę w nim lęk,właś
ciwy wszystkim tym ludziom od 
humoru moskiewskiego szefa zależ
nym. 

— No trudno — dodał — dzie
ci przecież zrooskwiczyć nie dam. 

— Już ty sie o Manię nie lę
kaj — uspakajała go żonsi, — ja 
ją wymustruję. 

Dnia tego Manię powtórnie ob
darzono książką, poczem matka 
wezwała ją na pogadankę, tłóma-
cząc, jak umiała, po gospodarsku, 
jak to kochać trzeba Ojczyznę, jak 
każdemu człowiekowi wolno mówić 
głośno o tej miłości, tylko nam 
Polakom me wolno mówić i jak to 
zabierają nam Moskale wiarę t  ję
zyk chcą aabić, jak poniewierają po 
więzieniach ludzi opornych, jak na
wet rodzony brat jej dziadka umarł 
hen daleko w Sybirze. 

Dziewczynka nie wszystko 
dobrze zrozumiała z mowy matki, 
lecz z niejasnych, może nawet 
fałszywych pojęć, spływała na nią 
lakaś groza tajemna,i małe serdusz
ko zabiło po raz pierwszy chęcią 
zemsty, nienawiścią do tych okrop
nych Moskali. 

— Mamo — odezwała się — ja 
przy pacierzu poproszę codziennie 
Boga, by ich ukarał. 

— Módl się.by nas Bóg od nieb 
uwolnił. 

— Mamo! ja nie chcę chodzić 
do gimnazyum zawołała. 

Tu rozpłakała się Iksińska,a za 
nią córka. 

— Trzeba, dziecko moje,trzeba, 
bo bez nauki czemże ty będzież ? | 
mówiła łzy połykając. — Owszem 
trzeba uczyć się pilnie, byś mogła 
co rok do wyżssej klasy przecho
dzić i prędzej szkoły skończyć. 

— Prawda mamo, a gdy doros-
nę, będę Moskalem dokuczała. 

— Więc przyrzekasz mi nikomu 
w gimnazyum nie powtórzyć o 
tem, o czem ci mówi-
łam. 

— O! z pewnością nie powtó
rzę — z zapałem zaręczyła dziew
czynka — jeszczeby nadokuczali 
tatusiowi, mamusi, wszystkim'. 

Rozmowa matki z córką trwa
ła jeszcze dość długo, a jej sens mo
ralny możnaby streśc ć w następują, 
cym zdaniu: 
„Każde dziecko polskie musi niena
widzić w caracie Moskali i jest 
zniewolone kłamać wobec nich," 
albo też :Każdy Polak musi posia
dać dwie etyki,jednę dla braci włas
nych Polaków i całkiej ludzkości, 
drugą dla i aborczego^ rządu. 

A zaprawdę wpajanie tych za
sad w młode serca, to jeden z naj-
okrutniejszych wyników niewoli. 

Dowiedziała się o tem pani 
Iksińska owego dnia pamiętnego, 
w którym „mustrowała" swoją cór
kę. 

' Takie to były skutki nauK pa
na Kuczajewa i tylu niestety innych, 
jemu podobnych pedagogów. 

Anna Marzyńska. 
(Nowa Reforma.) 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

KSIĄZKJ RELIGIJNE Z OBRAZKAMI 
w księgarni 

A. RIFFARTH 
42 Barclay Street, New York. . 
Polecamy Przewielebnemu Duchowieństwa polskiemu, jako też 

pobożnemu polskiemu ludowi następujące książki najnowszego wydania: 

1) Przewielebnego ka. Leonarda Goflinego książka do 
oświecenia i zbudowania duszy chrześciańsko-katolickiej 
czyli wykład Lekcyj i Ewanqieiij, wraz n nauką wiary i 
obyczajów, oraz życiorysami Świętych Pańskich — wydanie 
cudowe, ozdobione 106 pięknemi obrazkami i dwoma obra
zami kolorowymi; obejmuje stronic 976 $2.00 

2J Zycie św. Alojzego Gonzagi, z ilustracyami i koloro
wymi obrazkami, stron 466. Bogato złote wyciski z 
futerałem $2.00 

3) Żywot N. F. Mayi i św. Józefa, z L.odatKiem miejsc 
pątniczych w ziemiach polskich, z ilusrtacyami i kolorowemi 
obrazkami, bogate złoto, wyciski z futerałem $4.00 

4) Żywot Fana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Najśw. 
Maryi Panny, duży druk, z obrazkami, bogate złoto $4 

5) Żywoty Świętych, z ilustracyami i kolorowemi obraz-
zami, 1176 stron. Oprawne w płótno angielskie, bogate złote 
wyciski, z futerałem S5.00 

6) Książeczka Różańcowa, z obrazkami, zarazem książka 
do nabożęństwa 50c. 

I) Piętnaście tajemnic żywego Różańca św 15c. 

8) Tajemnice Różańca, św 10c. 

9) Książeczka o św. Józefie 15c 

10) Frzewodtiik do Najsł. Serca Jezusa, książka do 
nabożeństa, złote brzegi, skóra 81.00 

II) Ta sama książka do nabożeństwa, pół skórek $0.6ó 

12) Pociecha dusz w czyściu cierpiących, Książka do 
nabożeństwa, skóra, złote brzegi ^ .' $1.0u 

13) Ta sama książeczka półskórek $0.75 
11) Cześć Maryi, książka do nabożeństwa na każdy czas, 

osobliwie w miesiącu maju ^ . ̂  . $0.65 

Kew York 42 Barcley Street. 

Słownik 
POLSKO-ANGIELSKI I 

ANGIELSKO-POLSKI 
Dziefo to jes*- w dobrej mocnej oprawie ze złoconemi literami na 

okładkach w formacie biblii. Kosztuje 4 dolary. Podane w nim jest, 
jak się każde angielskie słowo nazywa po polsku i jak się wymawia 
po polsku; oraz co znaczy każde polskie słowo w języku angielskim. 

Przysełajcie na mojo ręc« po 4 dolaiy, a każdemu Słownik na
tychmiast wyślę. 

H. DERDOWSKI 
59 E. Sod Stf. 
WIIOIA, MI W ST. 
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NASZA POLSKA APTEKA 
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u a rogu Halle 5 tej I Carlson* a 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domn 
potrzeba. 
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niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 
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sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 
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-1 

Utną wszyst* 
VTinonie,a tak-
•kolicy z aku-
konywanlu za-
kroei lekarstw 
irarów or&2 ta-

m  

ED@ 

kimPolaktm « 
że farmerom H 
ratnosci wf> 
mówień, z d«-
i wszelkich ta
niości. 

sprzedaje cząstkowo 
DBOGERYE, LEKI I CHEMIKALIA 
O FARBY, OLEJE, POKOST i t. d. 

Bzyste wina i likery na użytek lekarski. — Drzewa farbia* 
ririe, materyały farbiarskie wogóle. — Za sumienm przyrtą 
|mnit lekarstws tudzież ich dobro6 daje siq gwwancyą. 

Ufam, iż Kochani Druchowi<®Polacy, ezczególmo zaś farmer*j, 
fftizozjo&ó mnie będ% zanfameniem, jakiem mnie dot|d danfft» 

- • J. W LAUElt i 
Róg Soiej i Fraafclia ulio 

l-rlt . 

'j'-; 

WM. SCHELLAS D. FAKLEB 

Schellhas & Co. 
. BROWAR 

piwa sądkowego 
i butelkowego 

vr Win oil a, jfliiiss. 
Piwo to bardzo czyste a 

zdrowe, 
świeżo. 

to 
a zawsze się \rzyma 

H. G .  SMITH. V; 
H. W. POSZ. ' 

Chas. A. GILE. 
zabezpieczenia* kart* 
OKBtiTOWE, PRZEWŁA3&* 
C Z ANIA I NOTARY AT PU

BLICZNY. : 
Mamy nietylko najwi$kM0| 

i najbezpieczniejszą agenoyą 
sabezpieczenia w "Winoaie, lees 
nawet na cały Północny Sa-
<hód. Mamy w ręku 
więcej połowę wszystkich s®* 
feezpieczeń w Winonie. 

Nie bierzemy więcej od ba 
fcezpieczenia w naszycia ^ te 
feycił Kompaniach jak raaL 

BIURO 
1 Br. 6®—< 3rd 
1 Xiadl golaxaig Hiizkgs&i 

WSTEPUJCIE 
do 

BRACI SRIESEŁ 
nrzy siennym rynku w domu 

p. PROCHOWICZA 

IIM 

V-— T 
-

Najodpowiednieiszy tam Sa 
LON DLA KOBOTtflKÓW 
oraz NAJRZETELNIEJSZA 
GROOERNIA. 

B r a c i a  G r i e s e l  z e  
wszvstkich salooistów w Wi
nonie NiJWIĘCEJ PIWA 
PRZEDAJĄ. 

Najlepszą kawę h e r b a* 
t ę* mają i wszelkie inne 
towsry grocerne w najlepszym 

gatunku utrzymuj Miejcie 
w łaskawej" pamięć firmę: 

GREEN BAY fflMl 

ST. PUAŁ KOLEJ 
Najlepsza i Najprostsza 

między 

La Crosse, Winona 
i 

Keillsville, Appleton, 
Baa Clairie, Neenah, 

Grand lUpids. Menasha, 
Stevens Point, Oshkosh, 

New London, Fond du Lao, 

G r e e n  B a y  
oraz wszystkiemi punktami 

WSCHÓD. W1SCONSINU, 
Drocta do 

Kopalń żelaza 
POŁHOCNKGO MICHIGANTJ 

i 
nad ŁAJKĘ SUPERIOB 

Scisłt połączenia t szybka j&zdfc 

Baczcie, by wasz tykiel 
wskazywał kolej 2elazn&. 

GREEN-BAY, WINOWA 
& ST. PAUL 

SJ Champion J- B. Last 
SBjjerintendant P- (1-A Agt. 

ISrccuBaY W's- Grceii Bay Wij 

iTjr a-*, 


