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WIELKIE ŁOWY. 
^^PRZYGODY MYŚLIWSKIE. 

POLOWANIE NA SŁONIA. 

(Ciąg dalszy.) 
Drugi oswojony słoń w tej 

chwili wystąpił i stanął między 
gromadą dzikich a Siribedi, aby 
go bronić, gdyby wynikł jajkiś za- 

targ. Następnie chodziło o to, a- 

żeby jeńca przymocować do drze- 

wa; należało go więc pociągnąć 
o jakie czterdzieści kroków dalej. 
Atoli stawiał on opór nadzwy- 
czajny: rzucał się na wszystkie 
strony, pomniejsze drzewa roz- 

deptywał jajkby źdźbła słomy, 
przytem ryczał przeraźliwie- Si- 
ribedi jednak ciągle go pociągał 
za sobą zwolna, a iciedy już do- 

tarł do drzewa^ obszedł je tak, że 

owinął na niem linę utrzymywa- 
ną w natężeniu nieustannem. Po- 

tem przestąpił ową linę i jeszcze 
raz ją owinął na pniu drzewak A- 
!e nie zdołał przyciągnąć słonia 
do samego pnia, co było koniecz- 
nem. Wówczas towarzysz jego o- 

swojony, zrozumiał trudność A 

parł jeńca już głową, już całem 

ciałem, dopóki go nie przysunął 
do drzewa. Naturalnie, za każ- 

dym krokiem obluźniała się lina 

nx]| drzewie owinięta, a* Siribedi 
ciągnął ją, wytężał, aż nareszcie 
noga z pętlą znalazł się przy sa- 

mym pniu drzewa. Poskromiciel 
zawiązał teraz węzeł, a nadto za- 

łożył nową pętlę na drugą nogę 
tylną, którą, podobnie jak pierw- 
szą, także przymocował do drze- 
wa- Nareszcie obie te nogi zwią- 
zał rr/:em linami bardziej już gię- 
tkiemi, ażeby powstałe od krępo- 
wania rany i ropienie uczynić 
mniej* dotkliwemii. To jeszcze nie 
koniec. Oswojone słonie znowu 

obstawiły więźnia, a poskromiciel 
pod tąfrczą ich ciała skrępował 
przednie nogi słonia, linę zaś 

przeciągniętą od nich, tęgo przy- 
mocował do drzewa. Biedny je- 
niec, dopóki miał obok siebie o- 

swojonych pobratymców, zacho- 
wywał się jeszcze j"ako taiko cier- 

pliwie i wśród dolegliwości oka- 

zywał wielką oporność. Dopiero 
z chwilą, kiedy pozostał osamo- 

tniony, rozpoczął wysiłki nad- 

zwyczajne dotykał więzów swo- 

ich trąbą i usiłować rozplątać nie- 
zliczone węzły; rozpierał się ku 

tyłowi, chcąc wyzwolić z pęt no- 

gi przednie, pochylał się naprzód, 
jakby mniemał, że tym sposobem 
oswobodzi nogi tylne. Od jego 
szamotań, jak od wichru, trzęsły 
się. gałęzie wielkiego drzewa! 
Skrzeczał w utrapieniu swojem i 
wznosił w górę .trąbę, przechylał 
się na bok, kładł głowę na ziemi, 
to znowu ściągniętą trąbę wtła- 
czał tak w ziemię, jaikby ją chciał 
prześwidrowaa To znowu nagle 
podrzucał się, usiłował stanąć na- 

głowię. Smutne to widowisko 
trwało przez kilka godzin. Czata- 
mi uspokajał się nieco, coś jakby 
przemyśliwał^poczemi wznawiał 
usiłowania Ostatecznie nastąpi- 
ło beznadziejne pogodzenie się z 

losem: stał nieruchomy, jak sym- 
bol zwątpienia i wyczeipania. 
Poskromiciele wybierali następnie 
inne dzikie słonie podług stopnia 
dzielności, a skrępowanie każdej 
sztuki zajmowało przeciętnie o- 

koło trzedi kwadransów czasu- 

Godna jest uw<ygi ta okoliczność, 
ze dzikie słonie wcale nie napa- 
dały koniaków, którzy przez ca- 

ł> czas siedzieli na słoniach o- 

swojonych. W miarę tćgo, jak' 
stado jeńców traciło swych wo- 

dzów, wzrastał coraz większy 
niepokój wśfród pozostałych, a 

jednak żaden z nich nie odważył 
się podejść do drzew, gdzie ci 
■wodzowie stali skrępowani. Je- 
żeli któryś wolny jeszcze prze- 
chodził tamtędy, zatrzymywał 
się wtedy i następowało pozdro- 
wienie przez wzajemne dotyka- 
nie się trąbami, lizanie się po szy- 
jach, ale nigdy nie wystąpiło u- 

siłowanie oswobodzenia towarzy- 
sza z więzów. Usposobienia róż- 
nych'osobników były też bardzo 
odmienne: jedne poddawały się 
losowi smutnemu z oporem sto- 
sunkowo niewielkim, inne okazy- 
wały nieuległość w nadzwyczaj- 
nych wybuchach gwałtowności. 

Niektóre rzucały się na ziemię z 

taką siłą, że każde zwierzę słab- 
sze przypłaciłoby życiem- ten u- 

padek. ^Wywierały one swój 
gniew na drzewach, na wszel- 

ki^ roślinie, którę, dosięgnąć 
zdołały. Obrywały one pęki liści, J 

łamały gałęzie i rzucały je w po- 
wietrze, a zioła, wątłe krzewiny 
miażdżyły i równały z ziemią. 

Były tam i słonie milczące, nie- 

me ; podczas gdy inne ryczały [ 
wściekle, to znowu wydawały z j 
■siebie skrzeczenia jakieś krótkie, j 
jakby przez kurcz dławione, a 

nareszcie — stękania głuche, ża- 

łosne. Bardzo' przykre wrażenie 
na widzach sprawiały te,które po 
kilku gwałtownych wysiłkach pa- 

dały na ziemię, leżały nierucho- 

me, a o ich cierpieniach świad- 

czyły tylko łzy nieustannie pły- 
nące z oczu. Jeszcze inne w przy- 
stępie wściekłości wykonywały 
tak zadziwiająco zręczne zwro- 

ty, wykręty, że zdumiewały każ- j 
dego, kto przywykł uważać ogro- 
mne ciało słonia za ęiężkie. i szty- 
wne. 

W zachowaniu się wszystkich 
tych zwierząt, można było zau- 

ważyć jedno wspólne: rozdepty- 
wały one ziemię nogami przed- 
niemi, podejmowały za pomocą 

trąby pył i piasek, paczem sy- 

pały to na siebie; następnie wkła- 

dały koniec trąby w usta, czer- 

pały stamtąd wilgoć i polewały 
nią swoje grzbiety. Powtarzało 

się to dopóty, dopóki pył nie prze- 
mókł i nie utworzył na słoniu 

mulistej powłoki. Prawdziwie w 

podziw wprawia wielka obfitość 

wilgoci u tych zwierząt, które od 

dwudziestu czterech godzin nie 

przyjmowały napoju, a wyczerpy- 
wały się w walce i trwodze. Na- 

leży też wspomnieć o zachowa- 

niu się młodzieży. Dwa słoniątka 
zwierzątka powabne, z głowami 
kolbiastemi, pokryte brunatnym 
'włosem wełnistem, kłusowały za 

starszyzną, kiedy ta robiła napa- 

dy na ogrodzenie^ Jeżeli gromada 
starszych stała spokojnie, wów- 
czas małe wałęsały się między 
ich nogami. Kiedy krępowano 
matkę najmłodszego, dziecko po- 
zostawało przy niej ciągle, aż do 
chwili przyciągnięcia do fatalne- 

go drzewa. Dąsy jego bawiły z 

początku poskrom icieli, ale po- 
tem malec napadał na każdego, 
kto przechodził i musiano go ta- 

kże skrępować. Miał ciało bardzo 

gibkie i wykonywał ruchy zadzi- 
wiająco zręczne. Oba te malce, 

będąc juz na uwięzi, w ciężkiem 
swem strapieniu nadzwyczajnie 
chciwie pożerały wszystkie, co- 

kolwiek im rzucono. Skoro już 
ukończono przykrą czynność krę- 
powania zwierząt, usiłowano na- 

stępnie osłodzić im niewolę mu- 

zyką. Jakkolwiek śmiesznem się 
wydaje, jednak' posłyszane 
dźwięki fletu wywierały wpływ 
na niektóre słonie. Zwracały one 
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stawiały szerokie uszy: zdaje się, 
że dźwięki miękkie działały na 

nie uspakajająco. Ale młode ry- 

czały, rwąc się do wolności, tu- 

potały nogami, wznosiły w górę 
małe trąby i usiłowały dosięgnąć 
każdego z~przechodniów. Starsze 

żwierzęta gardziły z początku 
wszelkim pokarmem, zgarniały 
go pod nogi i odwracały się ze 

Wstrętem od tej żywności. Tylko 
niektóre kiedy je szał gniewu o- 

minął, nie zdołały się oprzeć po- 
kusie na widok soczystego drzew- 

ka, które przygarniały do siebie; 
a gdy odpadła jaka gałązka deli- 

katniejsza, słoń podnosił ją trą- 

bą i żuł spokojnie. Po upływie 
pewnego czasu złagodzono im 

nieco ucisk powrozów, krępują- 
cych nogi. Wnet potem każdego 
oddzielnie prowadzono do rzeki, 
umieszczając go między dwoma 

oswojonymi i sprzągając z nimi. 

Następowało z kolei zakładanie 

naszyjników, usunięcie pęt, do- 

prowadzanie do kąpieli, której 
wszystkie słonie chciwie pożąda- 
ją. Nareszcie przywiązywano każ- 

dego oddzielnie do drzewa'w lesie 
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i oddawaflo pod opiekę str$|nt~ 
kćwf Tct^zy Im u dostarczali^tilu- 
bionej paszy. Oswojenie słonia- 
nie jest trudne. Jeniec po trzech 
dniach zaczyna jeść, a wtedy do- 

.dają mu zwykle za towarzysza 
zwierzę oswojone. Dwaj dozorcy 
zbliżają się, gładzą go po grzbie- 
cie, przemawiają głosem łago- 
dnym. Zrazu bywa on zły, bije 
trąbą na prawo i na lewo; ale 

dwaj iijni strażnicy, stojący z 

przodu, podchwytują każdy gwał- 
towny zamach trąby ostro zakoń- 

czonym drążkiem żelaznym. 
Słoń tak dotknięty wciąga okale- 

czoną trąbę i już jej rzadko kie- 

dy" używa do napaści. Uczy on 

się przedewszystkiem obarwiać 

potęgi człowieka, a do dalszego 
wychowania najwięcej pomagają 
słonie oswojone. Wogóle po 
dwóch miesiącach pracy nad dzi- 
kiem zwierzęciem, obecność o- 

swojonego staje ^ już zbytecz- 
na i kornak może sam dosiadać 
jeńca, którego w trzy miesiące 
można użyć do pracy. Słoń oswo- 

jony oddaje największe usługi,, 
gdy chodzi o sprowadzanie ma- 

teryałów budulcowych: wielkich 
belek, kamieni. 

— Przyjrzyjmy się 
innemu rodzajowi polowania 
na słonie. Jednego dnia, — opo- 
wiada S. Baker — polowałem na* 

[ tak zwane frankoliny, to jest ku- 

ropatwy afrykańskie. Huk wy- 
strzałów sprowadził do mnie A- 

rabów, którzy obozowali po jlru- 
g-iej stronie rzeki, a byli to my- 
śliwi z rzemiosła. Szybko się po- 
rozumieliśmy i stanęło na tem, że 

jutro urządzimy wyprawę walną 
w celu poszukiwania słoni. Jakoż 
nazajutrz, o piątej rano, konno i 

zbrojno, w towarzystwie dwóch 

służących, udałem się do obozu 

Arabów, którzy także na koniach 

wyruszyli z nami, a uzbrojenie 
każdego z nich składało się Jedy- 
nie z szabli i tarczy. Nie strzela- 

łem po drodze do żadnej zwie- 

rzyny, obawiając się, aby nie 

spłoszyć słoni. Siedm godzin 
trwała podróż, zanim przybyli- 
śmy do okolicy malowniczej, 
gdzie u stóp pasma gór bierze 

początek rzeczka Royan, tu i ow- 

dzie zawalona skałami. Jest to 

kraj pełen wąwozów, poszarpany 
przez wody, które w porze desz- 

cćów wzbierają tu z gwałtowno- 
ścią nadzwyczajną. Myśliwi mie- 
li jak najlepsze nadzieje. Do- 

piero jednak w oddaleniu wykry- 
liśmy ślady słonia na równinie 

piaszczystej, poprzerzynanej licz- 
nemi korytami wysłych strumie- 
ni. Należało przdewszystkiem 
wytchnąć, aby mieć siły do bli- 
skiei już może pogoni. To też 

zrobiliśmy." Potem przebywali- 
śmy może z milę, kiedy Taher, 
jeden z Arabów, prowądzący po- 
lowanie, stanął i z tajemniczą mi- 

ną obaśnił mię, że mamy w po- 

bliżu słonia. Myśliwi natych- 
miast porozstawiali się z wielką 

przezornością. Js. umieściłem się 
za nimi, a moi służący stanowili 
straż tylną. Okrążywszy miejsce 
wskazane, mieliśmy możność 
przyjrzenia się olbrzymiemu sło- 
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niowi, Kiuiy wiasine gasn yia- 

gnienie w strumieniu między za- 

roślami. Wielkie klapy uszu za- 

słoniły mu nasz widok, przytem 
szliśmy pod wiatr, a grunt piasz- 
czysty T)ie zdradzał odgłosu kro- 
ków. Zbliżyliśmy się pewnie "na 

dwadzieścia metrów, kiedy słoń 
podniósł nagle głowę, wstrząsnął 
uszami, wyprostował trąbę. Zda- 
wał się nasłuchiwać przez chwi- 
lę, potem krokiąjn powolnym, a 

le pewnym, łatwym, podążył na 

wzgórze przyległe, dosyć wysokie 
i zniknął z oczu. Nastąpiła nara- 

da krótka. Miejscowość bynaj- 
mniej nam nie sprzyjała. Łoży- 
sko potoku, trudne do. przebycia, 
zielska ponad nasze głowy, szcze- 

liny na każdym kroku, odłamy 
skał zwalonych. Z tem wszyst- 
kiem Taher ruszył naprzód, a za 

nim cały orszak. Przybyliśmy na 

szczyt wzgórza ł znowu spostrze- 
gliśmy słonia w odległości ośm- 

dziesięciu metrów. Oddalał się od 

nas, spoglądając to na prawo, to 

na lewo. Kiedy zobaczył, ze idzie- 

my ku niemu, odwrócił się od 
nas zuchwale i stanął. —• "Bądz 
pan w gotowośici, a dobrze uwa- 

laj na skały 1" —» rzek} do mnie. 

^aher. —Ząjeclwie posłyszałem 
te słowa, już zwierz groźnie 
wstrząsnął łbem, wydał głos o- 

stry i ku nam poskoczył. W po- 
płochu, poprzez zielska suche, 
świszczę w naszych uszach, 
poprzez okruchy skał, puściliśmy 
się cwałem. Słoń gnał za nami 
z siłą pary i wcale nie zważał na 

przeszkody spotykane po drodze. 
Że jednak każdy z nas uchodził 
w innym kierunku, zwierz nie 

mógł się pomiarkować za 

kim ma gonić i zaniechał ściga- 
nia. Myśliwi rozproszeni rychło 
się zgromadzili i znowu rozpo- 
częto poszukiwania. I teraz zna- 

leźliśmy schronienie samotnika. 
Jak tylko nas spostrzegł, podą- 
żył w miejscowość skalistą, po- 
krytą tu i owdzie drzewami niz- 
kiemi, zatrzymał się tam'i zwró- 

cony do nas* zdawał się dumnie 
wyzywać do walki. —* "Trudno 
będzie dojść* do niego!" — po- 
wiedział Taher. — "Lepiej było- 
by posłać mu kulę". — Nie zgo- 
dziłem się na to, ponieważ ko- 

niecznie chciałem widzieć, jak to 

Arabowie szablą pokonywają 
słonią. 

(Dokończenie nastąpi). 
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Żadnych 
wygóron* 
nich cen 
na poelą* 
pach. 
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Trzy Ekspres* — Pociąjri na Wschód, w każdy 
dzień roku Pullinanowskie Wagouy Sypialne 
przy wszystkich pociągach. W«gony dlaTmus- 

Kontyn«ntalnych Turystów opuszczają Cfclcaso 
trzy rnzy w tygodniu: we wtorki 1 soboty o 2:20 
po południu; w środy o 10:35 z rana. Z Chi- 
cago do Bostonu bas przesiadania. Nowoezo- 
•ne Wagony Jadalne w których daje się obiady 
podług r łanu osobowo—klubowego, z cenami od 
Sic do $1.00; jakoteZ obsługę a la carte. Bezpo- 
średnia komnnikacra do Fort Wayne, Findlay, 
CleToland, Brie, llulMo, Roch«ster, Syracuse. 
Binghnmton, Scrantoo, New York, Boston i 
wszelkich miejscowości wschodnich. Baty zaw» 

eze najniższe. Murzyni—portrerzy w un.formach 
ku obsłudze wszystkich pnllman — pasażerów. 
Jeżeli zamierzacie udać się na Wschóa, zgłoście 
•U "O najbliższego Agenta Biletowego, lub pisz* 
cle do JOHN X. CALAHAN. Oen'l Agent. 

118 Adams 8t., Chicago 111. 

tlfimn-iiiAinm pltniądzo ba meble, fortepU 

wypozyczam 
Jeżeli chcecie pieniędzy i przyjaciela, przyjdźcie 
do mnie, wypożyczam własne swoje pieniądze na 
meble, fortepian, konie i wozy, bez zabrania ta* 
kowych z waszych rąk. Dam gwarancyę, jeżeli 
chcecie, że wasze meble nie będą zabrane z domu, 
gdyż ja wypożyczam pieniądze, aby odbierać pro« 
cent, a nie ażebr zabierać sprzęty. Dlatego nie 

potrzebujecie obawiać się o wasze meble F t. p. 
Moją specyalnością jest wypożyczanie od $20 <ło 
g200 i mogą je. wam dać t*>go eainego dnia, w któ- 

rym je zażądacie. Możecie wypłacać na łatwo wy. 
płaty aibo też tylko procent a suma może stać tak 
długo jak wam się bedzie podobało. Jeżeli teraz 

potrzebujecie pieniędzy, to ja wam je pożyczę, 
albo jeżelibyście chcieli zapłacić coćcio winni, to 

przyjdźcie do mnie i rozmówcie się za mną, a 

przekonacie się, że ze mną łatwy jest interes do 
ułatwienia. ^ 95 Dearf,oni SŁ 

Pokój ŁB. J. MOGILSKI. Polski Klerk. 

DZIENNIK OHICAGOSKI 
stale wychodzi o 8-mlu stronicach. 

Wvpp7pwyniflrhv"^c II JluuLt| W u UIliOuBl 
ChcQ wyleczyć każdego mężczyzną cierpiącego na Varicocelo, Strykturą, Zaraźliwe Zaka- 
żenie Knvi, Osłabienie Nerwowe, Hydrocele, albo Choroby Mlądzy krocza. 

Tą korzystną ofertą robimy dU wezystlrieh tych, którzy wydali swojo pieniądze dla 
wyltczenla sią bez scutku, opróc* tejo, aby udowodnić wszystkim tym, którzy Byli le- 
czeni przez tuzin lub więcej innych doktorów leca bez szatka, te ja mam jsdyay sposób 
za pomocą którego Was raz na zawsze wyleczą. 

Nie płaćcie za niewyleczenie. tylko za wyleczenie. 
Dolegllwoflci żołądka, wątroby i nerek, choć bardzo nawet zastarzałe, etanowczo wyleezą. 

PŁUCA. 

Którzy cierpią na dychawicę, 
bronchltla lab suchoty stano- 

wczo wyleczą podług mojej naj- 
nowszoj metody przez wdechl- 
wanie Oxalinowego Gaza. 

PRYWATNE CHOROBY 
MĘŻCZYZN. 

J* wyleczę was szybko 1 ras 
na za^szei to zupełnie sekretnie. 

PORADA DARUO. 

Wylewam na stale I 

Sp"cynlist« 
Chorób Kobiet 

i M$?.czyzn. 

DOLEGLIWOŚCI 
NIEWIAST. 

Zniżenie macicy, Ml w placach 
białe upławy, wyleczone na ata- 
łe mota metody do leczenia. 

ZATRUCIE KRWI 
1 choroby elcórne, jako to: kro- 
•ty, wrzody, ntrata wloiów ltd. 

Ja waaz wyleczy raz na 
zawaze. 

MÓWIĘ PO POLSKU. 

QPi f _ ZIMO Madis()n Street, róg Sanganoo, 
—■■■ ■ ■. ,* ** 3 A-T k' ^"*1 A 

OODZ. OFISO WE: Od 8:30 rano do ttej wlecz. W Nitdz. od 9tej rano do 7meJ vrlecr. 

DR. B. KLARKOWSKI, 
146 W. BLACK1IAWK ULICA, róg Cleayor St. 

Godziny ofisowe: do 10 rano, od 2 do 4 
po południu i od 7 do 9 wieczorem. 

Telefon llonroe 1SJKO. 

W Szpitalu i Klinice Illinois, róg Hal- 
stcd i Washington Blvd. w Środy i So- 
poty od 2 do 3 po południa. 

DR. J. YOUNG, 
JEDYNY SPECYAL1STA, który gwarantuje wyleczyć chor# oecy, tai- 
■awione oczy 1 tchórz :łe powieki, głuchotą, trudny słuch, azsia w u- 

ezach, katar nosa 1 ęardłc^irydzicliay z uszu, bez wzglądu na to komu 
ifą da udato wyleezyc. xjui'asu\\ UJi.au u&uuiiu, oziuczd* oczy wmuziinj, 

Klinik*: 261 LINCOLN AVE^ G«l«- ofleow®: 0<1 9 —12 w poł.; od * — 4 po pol; od • wlać. 
W Niedzielą od 9—12 w południe. 

PORADA DARMO. 

PASY NA RUPTURĘ 
Poiscy klercy na 

usługi Polaków. 

mofcna teraz cn polową ceny kupić wproat 
z fabryki. Zastosowanie 1 zbadmi* przeć 

_ najdoświadczeńszych bandażystów dla dam 
i niPźc/.yzn joat bezpłatne. Przeszło' 00,000 zado- 
wolonych kostumerów obecnie noizi) nasze paay. 

HOTTINGER TRUSS FACT0RY 
465 J1IHTAUKKK ATEN U K, róg Chicago Avenue., 8te Piętro, jcmcic 

Otwarte codziennie od Stej rano do 9tej wieczorem. W niedzielą od Btej rano do 7mej wieczorem. 

NOWY 

Brewiarzyk Tercyarski 
UŁOŻONY PRZEZ 

O. Ta. IŁ 

Cena 81.50. »pvzcsjłkę lOc extra. 

Do nabyci* w 

administracji Dziennika Ghicagoskiego, 
141-143 W. DmsionSt. CHICAG#. 

NA PAMIĄTKĘ "NAJSZCZĘŚLIWSZEGO DNIA W ŻYCIU." 

PRZEŚLICZNY UPOMINEK DLA DZIEWCZĄT 
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ. 

Książka, która na cało życie stanowić będzie klejnot drogi, z której serce 

iewicy, serce kobiety, zaczerpnąć może niejedną pociechę i osłodę, a umysł dziewicy 
niejedną nankę, 

f Mowa 
NIEBIOS 

CZYLI 

Legendy, o Matce Boskiej 
Na Ziemi—W Niebie—i—2 Nieba, 
spisane przez poetę I powieśclo-pl- 

aarza M. Gawalewicza i ozdo- 
bione 20 fliczneml lla- 

Btr&ojrami artysty ma- 
larza. Piotra 

Stachiewlcza. 

Książka to większego fóTmatu, 9|x6^ cali, pięknie oprawiona; złocone 

brzegi. Druk wyraźny, ozdobny; na wytwornym papierze. 
37 przecudnych legend o życin, chwale i łaskach Najświętszej Pa- 

nienki, Dziewic Królowej, stanowią treść tego wspaniałego dzieła, Niezró- 
wnanego jąko Dąr Pamiątkowy. 

i CENA $3.75/i 3 .' 
x 

NABYÓ MOŻNA W ADMINISTUAOYI 

DZIENNIKA GHIGA60SKIE60,141-143 W. DMsion SY.f CHICAGO. 


