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Z NIEDŹWIEDZIEM 
ewnej soboty po połud
niu, postanowiłem osiocU 

łać, konia zabrać fuzyą i 
rewolwer i wybrać się u a 
polowanie, aby zastrzelić 
jelenia na obiad Niedzielny. 
Kilku przyjaciół zapowiedzia
ło mi na Niedzielę swe 
odwiedziny, więc chciałem ich 
przyjąć jak najlepiej. 

Była to może godzina 
czwarta, gdym wyjechał do 
lasu, gdzie już kilkakrotnie 
jelenia zastrzelić mi się udało. 

Sądziłem, te najdłużej za 
.godzinę wrócę do domu ze 
zdobyczą. Tymczasem jak 
stoję tak stoję, jak patrzę, tak 
patrzę, nic a nic słę niepoka-
zuje.Tłómaczyłem to sobie tak, 
że ponieważ dzień bardzo 
gorący, przeto dziczyna 
pochowała się w cienistych, 
chłodnych kryjówkach i czeka 
wieczoru, aby wejść ńa paszę 
na brze^ lasu. Jeździłem tedy 
:am i sam wzdłuż lasu i czeka
łem. Spostrzegłem wprawdzie 
w tym czasie dwa jelenie, ale 
widać, że ujrzały mnie jeszcze 
prędzej, bo uciekały co sił i 
szkoda mi było kuli na taką 
odległość. Słońce zniżyło się 
ku zachodowi, a ja jak stoję, 
eak stoję. Gniewało mnie to, 
ie miałem z próżnemi rękoma 
wracać do domu. Co czynić? 
Ponieważ się uwziąłem, aby 
coś przynieść do domu, tedy 
nie było innej rady, jak udać 
się w inną stronę, lub czekać. 

Tymczasem słońce chyliło 
się coraz to niżej i mrok 
zwolna zapadał. Nie było 
rady, trzeba było wracać. 
Dalej udawać się nie mogłem, 
bo i tak już z jakie cztery 
mile od domu się oddaliłem. 
Postanowiłem tedy wracać 
wielkiemi kołami nad brzegiem 
lasu jadąc, w nadziei, że może co 

I się pod strzał nawinie. Nieza
długo nadjechałem do źródła 
strumienia, położonego w 
•dolinie. W wieczornym mroku 
wyglądało to prześlicznie. 

W głębokości trzydziestu do 
czterdziestu stóp mruczały 
sobie srebrne czyste strumienie 
wody, odbijajace się od zielo
ności brzegów. Tuż obok stał 
ogromny dąb. Wpatrzyłem się 
w ten ładny obraz pilniej, 
aniżeli to strzelcowi, który 
okiem i uchem zwierzynę 
wietrzy, wypadało 

W tem gdy się lepie, wpatrzę, 
widzę, że u stóp dębu coś leży. 
Patrzę lepiej: to niedźwiedź, 
Wstrzymałem zaraz konia. 
Niedźwiedź leżał spokojnie, 
widać, w śnie pogrążony. Hm, 
pomyślałem, pieczeń niedźwie
dzia też nie zła !Nie namyślając 
się długo, puściłem koniowi 
cugle na Kark i zsiadłem z 
liego. Koń począł gryźć trawę, 

e  nie oglądając się na mnie,ani 
^a niedźwiedzia. Byłto konik, 
akiego szukać. Nie zbyt 
wielki, ale silnie zbudowany, 

do polowania bardzo przy-
t iatoy. Można go było puścić 

voloo w preryi lub lesie, 
;dy się za zwierzem w las 
toszło; nigdy się nie oddalił 
alej, jak sto lub dwieście 
tóp, od miejsca, na którem 
o puszczono. 
Obejrzałem fuzyą i rewolwer, 
rzekonałem się, czy nóż w 
• porządku i powoli skradam 
ę ku niedżwiedziow i Zbliżyłem 
ę tak do niego, ze nieomal 
styd moie zbierał, wziąć si^ 
3 niego. Zwolna podniosłem 
zyą i mierzę w łeb niedź

wiedzia, okryty -gęstym Włosia. 

Mam to w ogóle w zwyczaju, 
źe ile razy do zwierza strzelam, 
staram się ubić go od razu, 
pierwszym strzałem,bo przykro 
mi patrzeć, jak się zwierz, 
gdy tylko postrzelony zostanie, 
naraz całe godziny męczyć 
musi. Dla tego też z dawien 
dawna nie cierpiałem owyoh 
strzelców, którzy tacy skorzy 
są do strzelania, a tylko prochu 
wiele nap*ują i porządnym 
strzelcom humor skwaszą. 

Gdy tak celuję, przychodzi 
mi na myśl, że może lepiej 
uozynię i pewniej między oczy 
niedźwiedziowi kulę wpakuję, 
gdy zwrócę się o krok na 
lewo, Uczyniłem to,zmierzyłem, 
strzeliłem. 

W tem momencie podniósł 
niedźwiedź łeb; sądziłem, że 
przewróci się na bok i koniec. 
Jeżelim się kiedykolwiek w 
życiu mylił, to teraz, Niedź 
wiedź zerwał się gwałtownie i 
mrucząc rzucił się ku mnie, 
jak tygrys. Zaczepiłem go, ani 
•ława, więc się bronił. Któż z 
ładzi pozwoliłby się w taki 
sposób zaczepić i nie pragnął 
zemsty? A cóż dopiero zwierzę! 
Swoją drogą jednak niespo
dziany ten obrót rzeczy, oie 
mało innie przeraził i już 
zbierałem nogi do ucieczki. 
Nabyłem jednak przekonania, 
żeby mi to nic a nic nie po 
mogło, bo niedźwiedź był już 
za blisko. 

Z potrzeby ted^ czyniąc 
cnotę.podniósłem mężnie fuzyą 
aby nią niedźwiedzia w łeb 
grzmotnąć. Moje mężne zacho 
wanie jednak nie sprawiło na 
niedźwiedziu żadnego wrażę, 
nia; przystanął wprawdzie 
chwilę, ale tylko na to, aby 
mnie sobie od stop do głów 
obejrzeć i dalej znowu ku 
mnie. Zrobiło mi się jakoś 
ciepło. Za kilkanaście sekund 
już jest tuż przedemuą,otwiera 
paszczękę i już ma się na 
mnie rzucić. Ja spuszczam z 
wielkim zamachem fuzyą. 
celując w łeb. Ale teraz oszukał 
mnie. Nie rzucił się bowiem, 
jak przypuszczałem, lecz spuścił 
się znowu przedniemi nogami 
na ziemię i raptem skoczył 
do moich nógv  Cios mój 
fuzyą, wymierzony w łeb, 
ugodził go w bok i led wiem 
zdołał ujść jego łap, odskakując 
w bok. Na nieszczęście, fuzya 
wypadła, mi wskutek tego 
skoku z ręki. Coraz mi cieplej 
było. 

Liczyłem tak: HuKnę go w 
łeb i ogłuszę, choć na minutę, 
na dwie. które mi wystarczą 
do wydobycia rewolweru. 
Tymczasem niedźwiedź popsuł 
mi całkiem szyki. 

Uderzenie w bok fuzyą nie 
musiało być zbyt łagodne, bo 
ryknął mocno i dalej znów 
obcesowo do moich nóg. Sto
czyłem znowu w bok, ale za 
mało i zaraz też zdaił mi 
niedźwiedź nietylko odzież, ale 
i skórę z nogi, ażem drgnął z 
bólu. Nie było jednak czasu o 
ranie myśleć, bo wściekła 
bestya rzuciła się ponownie oa 
muie. Mądrala z niego; chciał 
widać wyzyskać swoje pierwsze 
zwycięztwo. Teraz nie sięgał już 
do nóg, ale ku twaray i szyji 
i wnet też uczułem jegoaębv w 
mem prawem ramieniu. 

Jeżeli zaraz od początku tej 
waUi zmiarkowałem) że równe 
to niebezpieczeństwo, czy się 
zbudzi lwa czy niedźwiedzia, 
to w tej chwili nabyłem prze-
konania ie tó walka o życie 
lub śmierć. Nie mogłem tedy 
dłuęo mycami się bawić, bo od 

mej obrotności, zależało zwy
cięztwo czyli życie. Chwyciłem 
tedy niedźwiedzia pod gardło i 
duszę ze wsaystkich sił, a on 
tymczasem moje ramię kaleczy. 
Moje duszenie miało jednak tę 
korzyść, że niedźwiedź chwilę 
ustał gryźć. Z tej chwiłi sko 
rzystałem, aby dobyć rewol 
weru, Chciałem mu go wpako 
wać tak głęboko w paszczękę, 
jak się tylko da, a potem 
wyszrzelić. Jakby odgadł co 
zamierzam, rzucił się nagle w 
bok. Strzał zamiast w mordę, 
drasnął go po boku. To go 
znowu więcej podrażniło,Zanim 
zdołałem odwieść kurek rewol 
weru, schwycił niedźwiedź, 
kłami lufę i przegryzł ją. 
Było to wprawd śle dla mnie 
uiepomyślnie; ale pocieszyłem 
się tem, iż byłoby jeszczs nie 
pomyślniej, gdyby mi był 
naprzykład głowę odgryzł. 

Teraz dobyłem ostatniej mej 
broni, długiego noża strzele-
kiego. Gdy to nie pomoże, 
zginąłem. 

Niedźwiedź prowadził wal
kę ciągle w !;ea sposób, jak 
ją zaczął, tylko coraz gwałtow
niej, Rzucał się na mnie i 
spadał na ziemię, a jakkolwiek, 
ile razv się rzucił, tyle razy 
ubódlem go nożem, to jednak, 
co skoczył, t.o mnie ranił lub 
kawał ciała wydarł. Uczułem, 
ż2 moje siły się kończą. 

Ale z niedźwiedziem było 
widać tak samo. Już nie mógł 
podskoczyć do mej szyji, pier 
si i ramion, więc całą wśc ek 
łość wywierał na mych noga® 
ch. 

Nie wiedząc już prawie, co 
czynić, zebrałem wszystkie siły 
i objąwszy lewą ręką mocno 
brzuch niedzwiedaia, począłem 
go źgać w kark. Niedźwiedź 
skoczył i uniósł mnie z sobą; 
nie puściłem jednak i żgam, 
ciągle żgam. 

Czuję jednak, źe siły moje 
się wyczerpały, 'jzuję, jak mi 
ręka mdleje, jak mi się w gło
wie mąci; trzeźwię się i osta 
tnim wysiłkiem pakuję nóż, 
jak najgłębiej mogę, w kark 
niedźwiedziowi. Drgnął zwierz, 
ryknął i padł. Ja tuż obok 
niego. Na twarz prysło mi 
coś ciepłego; to strumień krwi 
z rany niedźwiedzia. 

Padam, w głowie mi 
szumi, łomoce, tracę przytom» 
ność.... 

Gdy znów oprzytomniałem, 
było już dawno po zachodzie 
słońca. Obok ranie leżał nieży
wy niedźwiedź, krwią oblauy. 
Zebrałem słabe siły i wlokąc 
się na rękach i nogach, prze
sunąłem się do źródła. Tam 
ugasiłem pragnienie i obmy
łem czoło i ciemię zimną wodą, 
aby ulżyć sobie w gorązce. 
Wtem zaczęło mi się mieszać 
w głowie, ćmie w oczach i zno 
wu straciłem przytomność. 

Szczęściem odzyskalym ją po 
chwili, znowu. Znowu napiłem 
się wody i powlokłem się ku 
owemu mieiscu, gdziem konia 
zostawił. Ten pasł się jak 
najspokojniej, jakdy nic nie 
było zaszło. Przywołałem go 
do siebie i zacząłem się na 
niego gromadzić. Szło to 
trudno, bardzo trudno, bo 
cały byłem poraniony i zbołały. 
Konik mój jednak, jakby rozu 
miał moje położenie, stał 
spokojnie. Po długich mozo
łach, udało mi się legnąć na 
nim, bo siły mi brakło, aby 
prosto się trzymać. Tak doje 
chałem do domu, gdzie mnie 
rodzina już u bramy oozeki wa
ta, wielce atworżoaa moją 

długą nieobecnością. Zdjęto 
mnie z konia i złożono na łóż
ku, z którego dopiero po 
miesiącu choroby powstać 
zdołałem. Nazajutrz udali się 
moi wraz z przy byłe mi 
przyjaciółmi na miejsce wal -
ki i przynieśli niedźwiedzia, 
fuzyą, strzaskany rewolwer 
i wierny nóż. Przekonali się 
zarazem, źe śraierć niedźwiedza 
nastąpiła skutkiem mego osta
tniego pchnięcia nożem, które 
przecięło pewną żyłę w szyji. 
Z tego powodu krew go ubie
gła. 

Położono mi moje przybory 
strzeleckie blisko łóżka. Pa
trzałem ną nie i medytowąłęm, 
coby się było zemną stało, 
gdybym n. p. nie był za,brał 
noża. 

Przyjaciele tymćżaśeffi zdarł 
skórę z niedźwiedzia, pocięli 
go i niedługo potem zasiadli 
do obiadu, jeść pieczeń 
niedźwiedzia; ważył ze skórką 
381 funt i nie przesadzę, gdy 
powiem, źe takiego wytrzyma' 
łego nieprzyjaciela dotąd nigdy 
jeszcze nie miałem. 

PŁACIĆ ZA KATOLIKA! 

Dobre AD WOKATY. 
J. W. Tawney. W. J. Smith D. E. Tawney 

Tawney, Smith & Tawney. 
Polecają, się Szanowne] Publiczności 
polskiej w Winonie, które] juś 
nieraz służyli w różnych sądach ) 
sprawach prawniczych. 

BIURO 66 W. 3 Str. 
Morgans Block 

Booms 2i£, 23 & 34. 

Grunta farmerskie. 
Dobre a tame. 

Kto pragnie na by <5 kawał 
gruntu, niechaj pisze do nas po 
broszurkę,zatytułowany BARGAIN 
LIST Nr. 22, codopiero wydanę,. 
Sę. w niej podane bliższe szczegóły 
o wielu pięknych gruntach, a 
także o nowych ziemiach, które z 
powodu ciężkich czasów ofiaruję 
na sprzedaż za połowę tyle, iJe 
one warte. Posiadam 20 tysięcy 
akrów, które muszą być sprzedane. 
Zapewniam, iż żadna Kom panią w 
Ameryce nie może tak dobrej zie
mi po tak niesłychanie tanich ce
nach sprzedawać, i pod tak korzy-
stnemi, dla kupującego,warunkami. 

Piękny obrazek, A P i o n ee r s,-
H o m e  i n  W i s c o n s i n ,  1 1  
cali wysoki, 18 cali długi, razem z 
moją. książeczkę, o 20 stronicach, 
p o d  t y t u ł e m  W i s c o n s i n  
Farming Land, prześlę 
darmo każdemu, kto do mnie po 
t o  n a p i s z e .  S ą  t a m  s z c z e g ó ł y  o  2 4  
obwodach gminnych. 

Kto pragnie osiedlić się w 
pięknej polskiej okolicy, pomiędzy 
polskimi farmerami, między ko
ściołami katolickimi i szkołami 
gdzie farmer w lecie ma robotę 
przy roli, a w zimie przy drzewie 
lub w mnogich fabrykach i t. d. 
ten niechaj przybędzie do Pórnoc 
nego Wisconsinu. Może już nigdy 
W życiu więcej taka pomyślna 
sposobność ci sie nie nadarzy. 
Pisać do mnie natychmiast, choć 
po polsku, a odwrotną pocztą 
podam bliąsze wiadomości. 

Trzeba napisać, w której ga
zecie czytało się to moje ogłosze
nie. 
K. R0SCH0LT, Eau Claire, Wis • 

MINNEAPOLIS BREWING GO. 
Piwa Lagrowe. 

STACYA SPRZEDAŻY 

W WINONIE 
BIURO: 16® E. Snd Str 

Agent: J. C. Meyer. 

Piwa butelkowego 
nigdzie lepszego nie znajdziecie, a zamówienia dla domów 
prywatnych chętnie i szybko wykonujemy Telefon Nr. 24 2 
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NASZA POLSKA APTEKA 
w IV wardzie 

11 a j*ogn (aUtc 5 tej i (Jarimona 
zaopatrzona we wszystko co tylko w przypadku choroby w domn 
potrzeba, 

JrthLekarstwri świeże, i za te same pie
niądze wszystkiego więcej dostaniecie, niż 
gdzieindziej. 

Towar drogieryjnyjako to farby, benzynę,różne oleje,oraz okulary 
sprowadzamy z najrzetelniejszych, najlepszych źródeł. 

W" aptece w 4te] wardzie maray jako zawiadowcę egzaminowane
go aptekarza, rodowitego Polaka 
pana MIKCjYSŁA W A KOWA ŁE W SKIEU O. 

SECOND NATIONJU. BANH 
COR. 2 nd & CENTER STR., WINONA, MINN. 

•QRQAJ^ED 1871 

Kapitał i nadwyżka $400,000 
Największy ze wszystkich banków w południowej 

Minnesocie. 
Fundusze i ubezpieczenia tego Banku są bezpiecznie przech o wane 

w nowej ogniotrwałej .«zafie Corliss Burglar-Proof Safe. 

U r z ę d n i c y *  
J. A. PRLNTISS, prezydent. W. H. GARLOOK, Kasyer 
Wm. H. liAIRD. Vice prezydent, S. L PRENTISS As't, Kasyei 

D y r e k t o r z y .  
A J. Prentiss, prezydent. M. G Norton, ot la ;rd Norton C 
W.H.Liird ( f Ti. Norton Co L. R. Brooks of Brooks Bros. 
H. Choabt*, (f II. Choattt Co O C. Tucker, Knpitaligtu. 

W. JI. Garloclc, Kasyer. 

Pf-ici się procenta od pieniędzy na krótszy czas ztożonycn. 
Kupuje s ę i snrzedaje pieniądze zagraniczne. 
Rachunki Banków, lei pców towarzystw i poszczególnych osób ZS" 

atwi t sio pod korzystnomi warunkami. 

UAM1JL.TOJN, 
' .Prezydent, 

W. H. LAIRD, 
Wiee-pr**}1 dpnt, 

WM. L. 
Sekretarz. 

Tanie ryby 
RYBAK 

C. SCHILLER 
w 6ireen Bay, Wis. 

384 N. Jefferson Str. 
poleca świeże 

RYBY 
z rzek i jezior. 
Sprzedaje je bajecznie tanio 1 

rozseła jaknajdale] sprzedawcom z 
drugiej ręki, w bezpiecznej opa
kowaniu. • * 

Sprzedaje także i rozseła 
RYBY SOLONE 

oraz • 
RYBY WępZÓNE/ 

Piła chodząca i heblarnie. 
Sprzedaje się hurtownie: 

Deski, Szyiigle, Pale i Latle. 
Biuro i warsztat" 

Front Str., Winon 

APTEKA NIEMIECKA 

J: W. Lauer a % 

wsajfit* 
Winome, a tak* 
ikoliey b aku* 
ktaywaniu za-
breoi lekaretw 
irartw ora* ta* 

kjmPolakam % 
£• farmerem m 
ratności w|> 
mówień, i 4t* 
1 wszelkich 
niośd. 

^ sprzedaje cząstkowo 
DBOGERYE; LEKI I CHEMIKALIA 
« FARBY, OLEJF. POKOST i t. d. 

jat« viDi i lik ery na t>6yi ,k lekarski. - Drzewa farbie 
m, materyały f$\rbiarakvr wogóle. — Z<x aufnieniM prsynf 
RU lekaritw, tudziel ich óobrn& dajt siq gwarancyą. 

v IJftiBi ii Kochani DrucV >.• wi© Polacy, szczególni• iti ftHMBJf 
iiiri iiroTTnnf miu# bed <aufanieniem,Jakiemimnie dotfd idanfflb 

W J. W LAUER * 
w .  

• i;-*'" . u 

.'J,-i "'t' t i » > *  j 's si, 

n c c c o T I W F  P A G E  


