
SPRAWOZDANIE SEKRETARZA 
P. R. ., St. Osady. 

(Dokończenie). 
• W Wydziale Wykonawczym 
doszliśmy wnet do przekonania, 
że bez odpowiednio wykwalifi- 
kowanych instruktorów pomimo 
chęci ruch skautowy wszystkich 
naszych szkół nie ogarnie. Reda- 
ktor „Przyjaciela Dzieci" czcig. 
X. Feliks. Ładoń, podsunął mi 

myśl zwrócenia się do wszystkich 
naszych wyższych zakładów nau- 

kowych (jest ich ogółem 8) z pro- 
śbą, aby dla młodzieży w nich 

kształcącej się, otwarto regularne 
kursą skautingu przez co już na 
najbliższe wakacye możemy po· 
zyskać kilkuset instruktorów. 

Wydział wykonawczy wnet wy- 
stąpił z serdecznie w tym duchu 

zredagowaną odezwą do kierowni- 
ków wszystkich tych zakładów, a 
i potem jeszcze kilkakrotnieśmy 
się im przypominali, zapraszając 
w końcu na Zjazd obecny. 
W reaultacie kurs taki, odbył 

się w pędnym tylko wyższym za- 
kładzie naukowym, Księdza Bo- 
sko w Hawthorne, . Y., który 
już na czas bieżących wakacyi 
rozpuścił po koloniach polskich 3 

patrole, czyli £4 doskonale wykwa 
lifikowanych apostołów skautin- 

gu. Ks. dr. Sikora, główny kiero- 
wnik tego kursu, jest tu obecny i 

przygotował referat, którym 
może mu się uda przekonać kiero- 
wników wszystkich naszych wyż- 
szych zakładów naukowych, że 

przeprowadzenie takiego kursu t^ 
wielka rzecz, nie tylko z tego 

względu, że się w ten sposób 
Skauting rozrzeszy, ale przede- 

wszystkiem dla tego, że się tych 
przyszłych kierowników społe- 
czeństwa polskiego w Ameryce, 
juz w zaraniu życia do udziału w 

naszych pracach społecznych i na- 
rodowych wprowadzi, tak, że i 

potem, kiedy już zajmą stanowis- 
ka, do których ich szkoła przygo- 
towuje — nie zejdą już z tej dro- 

gi pracy dla ogółu, do końca ży- 
cia. 
Poza zakładem ks. Bosko, mam 

osobiste przyrzeczenia kierowni- 

ka Wyższej Szkoły Św. Trójcy w 
Chicago, że w następnym roku 

szkolnym taki kurs urządzi; my- 
ślał o tem i w roku minionym, ale 
uważał, że czasu za mało. Takie 
same zapewnienie nadeszło też w 
ostatniej chwili od ks. Jana God- 

rycza patrona kalegium św. Jana 
we Filadelfii. 
Od kierowników innych zakła- 

dów odpowiedzi nie było; praw- 
dopodobnie dla tej samej racyi, 
nie można się zatem zrażać i na- 

leży pukać w dalszym ciągu a mo- 
że przecież otworzą. 
Za pośrednictwem prasy angiel- 

skiej, która staraniem naszego 
Biura Prasowego, o organizować 
niu się polskiego skautingu sze- 
roko wieść tę rozniosła po Amery- 
ce, dowiedziała się o naszem ist- 

nieniu tutejsza amerykańska Rada 
Narodowa — „National Council", 
— stojąca na czele ruchu skauto- 

wego w Ameryce, do tego stop- 
nia, że przysyła na nasz zjazd spe- 

cyalnego reprezentanta, aby do- 

prowadzić do pewnego porozu- 
mienia i nawiązania z nami bliż- 

szych stosunków. 
Ich kwatera w Nowym Yorku, 

jest niesłychanie ruchliwą. Stoi na 
czele przeszło 300,000 zorganizo- 
wanych Sakutów, ma kilka tysięcy 
„Komitetów Lokalnych", w któ- 

rych zorganizowano kwiat narodu 

amerykańskiego do opieki nad 

skautami i — rozporządza milio- 

nowymi funduszami — zbierany- 
mi drogą składek, — tak, że u- 

możliwia setkom tysięcy młodzie- 

ży po parę tygodni, obozowanie 
w polu bezpłatnie. Otóż ta organi- 
zacya, o ile niebezpieczną okazać 

się mogła dla naszej odrębności i 

samodzielności polskiej, organizu- 
jąc w naszych parafiach „Boy-· 
Skautów", o tyle może nam wic- 

ie dopomódz, jako sojusznik, gdv 
zechce zastosować do nas zas.idę 

skautowego braterstwa obowią 
- 

zującego Skautów wszystkich 
narodowości. 
W sprawie nawiązania ściślej 

- 

szych węzłów pomiędzy nami a 

Skautem amerykańskim, pisał też 

„Chief-Skout" Ameryki, James E. 

\\ est z Nowego \orku, do promo- 
tora ruchu skautowego w Polsce, 

organizatora wycieczki polskiej 
drużyny skautowej do Londynu, 

autora kilku prac z dziedziny 

Skautingu w języku polskim i an- 

gielskim, p. Andrzeja Małkow- 

skiego, i sądząc, że jesteśmy z 

nunw blizszych stosunkach, pro- 

sił, aby nas do łączności nakłonił. 
Pan Małkowski informuje naj 

obecnie, że na list odpowiedział, 
zapewniając, że naszej łączności 
z organizacyą amerykańską — na 
zasadzie braterstwa skautowego 
nic stać na przeskodzie nie może, 
0 ile będziemy mieć zastrzeżone 

zachowanie naszej narodowe* sa- 
modzielności. 

Tego się też nam w czekających 
układach trzymać należy. 
Nakładem K. W. wyszły do- 

tychczas dwie części podręcznika, 
obejmujące instrukcye, mogące 

wystarczyć do praktycznego za- 

stosowania w organizacyi drużyn 
na kilka miesięcy, do roku. Mate- 

ryał do następnych nam już go- 
towy — należy go tylko ująć w 

odpowiednie formy — i radzę w 

dalszym ciągu wydawać częścia- 
mi w nakładach po 5000 egzempla- 
rzy, a potem zarządzić nowy na- 
kład, już w całości. 

1 Dla zapewnienia regularności 
całemu ruchowi już teraz konie- 
cznem okazuje się wydawanie 
specyalnego pisma dla Skautów, 
przynajmniej raz w miesiącu, a 

rozwój całego tego doniosłego ru- 

chu, zależy głównie od tego, czy 
Zjazd potrafi zapewnić mu finan- 
sowe poparcie. 

Praca Wydziału Wykona- 
wczego. 

Wydział Wykonawczy w mi- 
nionym okresie trzynasto-miesię- 
cznym odbył ogółem 31 posie- 
dzeń, na które stawiło się prze- 
ciętnie 10 do 11 członków — z o- 

gólnej liczby 27 członków i 9 re— 
prezentantów K. L. uprawnio- 
nych do głosu. 
W składzie Wydziału w okresie 

sprawozdawczym zaszła zmiana, 
gdyż wybrany na sejmie w Mil- 
waukee nowy zarząd Zjednocze- 
nia Polskiego R. Kat. zmienił re- 

prezentacyę tej organizacyi. Sku- 
tkiem tego zrezygnował także z u- 

rzędu prezes p. Stanisław Adam- 
kiewicz, a jego miejsce drogą wy- 
boru zajął p. Stanisław S^waj- 
kart. 

Stało się to. na posiedzeniu dnia 
17 stycznia br. 

Z przepisanych przez konsty- 
tucyę Wydziałów: koresponden- 
cyjnego, agitacyjno-organizacyj- 
nego, technicznego i prasy fujik- 

cyonował stale, odbywając co 

tydzień swoje zebrania tylko 
„Wydział Prasy", na którym ra- 
zem z prezesem, p. St. Szwaj kar- 
tem omawialiśmy wszystkie na 

porządku dziennym będące spra- 
wy organizacyi. Inne Wydziały 
nie odbywały wcale posiedzeń, 
wzywani nie stawiali się wcale. 

Wszystkie obowiązki, na te wy- 
działy obowiązujące, spadły na 

biuro. Na tem miejscu poczuwam 
się do obowiązku zanaczenia, że 
szan nasz. prezes interesował się 

każdą najdrobniejszą nawet spra- 
wą, omawaliśmy je razem, prze- 
prowadził też osobiście w wielu 

parafiach w Chicago agitacyę za 

zorganizowaniem K. L., a gdy 
wskutek choroby musiałem na 1 

tygodnie opuścić biuro, załatwiał 

wszystkie kórespondencye i dopil- 
nował, aby sprawa w niczem żad- 

nego nie poniosła uszczerbku. 
Z nakazanych ustawą prac, nie 

zorganizował się dla braku środ- 
ków Wydział centralnego Biura 

Pracy, Handlu, Przemysłu i Kolo- 

nizacyjnego, nie udało się też ze 

statystyką. 
Być może, że zjazd obecny 

znajdzie na to radę jaką, tembar- 

dziej, że dopomina się o to kilka 

Komitetów Lokalnych. 
W pracach statystycznych z 

ochotną pomocą ofiaruje się nam 

ks. proboszcz J- Chodkiewicz 
z 

Posen, Mich., i jeżeli znajdą się 

środki, dużo będzie można na tem 

polu zdziałać dobrego. 

Skarb Narodowy. 

Ustawa, której trzymał si$ do- 

tychczas Wydział Wykonawczy 

polecała wyraźnie „organizowa- 
nie regularnych poborów podat-- 
ku i ofiar na rzecz Obrony Na- 

rodowej w kierunku odzyskania 

niepodległości Polski, · uznając 
konieczność lokowania tego fun- 

duszu pod naszą kontrolą i opie- 

ką, aż do chwili decydującej, gdy 
Ojczyzna przez swą rzeczywistą 

władzę reprezentacyjną od nas 

go zażąda." 
W myśl tej dyrektywy, wydru- 

kowane zostało 100 tysięcy ksią- 
żeczek kwitowych, arkusze dla 

poborców, a w ustawie pomiesz- 

I C20Q0 wyraźnie przepisy jak w 
K. L. regularne pobory podatku 
narodowego zarządzić. 
Wnet jednak zrozumieliśmy, 

że szerokie masy naszego ogółu, 
dokonanym rozłamem tak są 

zrażone, że nikomu nie wierzą i 

— nie mieliśmy poprostu odwagi 
odwoływać się ponownie do o- 

fiarności publicznej. Nie doma- 

galiśmy się nawet deponowania 
w naszej kasie pieniędzy już na 
ten cel w paru miejscowościach 
zebranych, skutkiem czego ma- 

my pod naszą opieką w tym fun- 
duszu zaledwie $389.03. 

Złożyły się nań następujące o- 

fiary : 
S. Adamkiewicz zebrane 

na prymicyi X. Świąt- 
kowskiego $31.00 

X. Dworzak z Yonkers 2.00 

J. Sytek, kasyer K. L. P. 

R. . z Metz, Mich., ze- 

brane na wiecu 9.48 

S. Walczewski, zebrane na 
wiecu w So. Bostonie 50.00 

J. Sewoński, od grupy 653 
Z. P. R. K., Perome, Pa. 5.30 

P. Starzyk od Tow. Kr. K. 

Polskiej, Chicopee, Mass. 5.00 

A. Jankowski, Port Wil- 

liams, Wash. 5.00 

W. Zencka, od Tow. Polek 

św. Barbary, gr. Z. P. R. 

K., 368, Whiting, Ind. 5.00 

J. Czekała, zebrane na in- 

stalacyi nowego zarządu 
Z. P. R. K. 20.00 

M. Dudzik, od Tow. św. 

Klary, 302 Z. P. R. K. 5.00 

S. Walczewski, od K. L. P. 
R. N., w So. Bostonte 25.00 

T. Cudniik, od K. L. Emer- 

son, P. 10.00 

I. Midura, od K. L., Hart- 

ford, Conn. J&Oft 
X. J. Langner, od parafii 
św. Piotra i Pawła w Al- 

tona, Pa. 3.55 

F. Czapran, K. L. Gaylord, 
Mich. 17.00 

X. B. Dembiński, K. L. w 

Johnstown, Pa. 78.85 

Józef Sytek, K. L. w Metz, 
Mich. 4.35 

J. Grankowski, K. L. W So. 

Porcupine, Canada. 5.50 j 
A. Klawiter, K. L. w South 

Chicago 1°0° 

W, Gąelcwicz, K. L., w La- 
ckawartna, . Y. 20.00 j 

W. Maicki, K. L. w Rey- 
noldsville, Pa. f.00| 

J. Cieślewicz K. L. w Fen- 

cher, Wis. l(kw| 
J. Grankowski, sekr. K. L. 

no. 13 S. Porcupine, Ont. 14.25 

S. Rogal, od K. L. nr. 13 

S. Porcupine, Ont. 21.251 

Razem $389.03 

Dla wysondowania opinii, jak' 
się na tę rzecz zapatrują nasze 

(komitety* lokalne i sfery kierow- 

nicze społeczeństwa tutejszego, 

zarządziliśmy za pomocą okólni- 
ka i w prasie ankietę. 
Z komitetów zaledwie kilka o- 

świadczyło się za systemem o- 

becnie ustawą określonym, dwa 

zaznaczyły, że najlepiej będzie o- 

podatkować organizacye, jeden 

poparł głos X. Michalskiego, aby 
parafie oddawały na ten cel je- 
den procent rocznego dochodu, 

inne zaś milczały. 
W prasie gorąco i zasadniczo 

przemówił kilkakrotnie, uzasad- 

niając swój projekt, X. Michal- 

ski; wyłoniła się dyskusya, w 

której zabierali głos pani Landyn, 
X. Lniski, oraz redakcye „No- 
win" i „Dziennika Chicagoskie- 
„ >1 

gO. v 

Ta ostatnia reasumując wynik, 
wystąpiła z radą, aby nie krępo- 
wać wszystkich jedną formą po- 
boru, i pozostawić ją do woli ko- 
mitetom lokalnym, byle tylko się 
opodatkowały. 

Fundusz Obrotowy. 

Pracom naszym można było 
zakreślić daleko szersze rozmia- 

ry, gdyby nie brak środków w 

naszym funduszu obrotowym. 
Podobnie jak ze Skarbem Na- 

rodowym, nie mieliśmy· też od- 

wagi odwoływać się do ofiarności 

publicznej także na nasze własne 

potrzeby. 
Na ten cel zdołaliśmy pozys- 

kać ogółem $2,535.87 ze źródeł 

następujących : 
Podatek reprezentacyjny od 

organizacyi, stowarzyszeń księ- 
ży, oraz ofiary osobiste członków 
Komitetu Centralnego $528.00 

Subwencya Zjednoczenia 
- 

Kapłanów 300.00 

Na pokrycie pewnej czę- . 

ści rachunków z funduszu 

Związku Jedności, przy- 

znanego przez Sejm 33, 
od Zarządu Zjedn. 1,707.87 

l 

Razem $2,535.87 
Z tego wydano: 

Wynagrodzenie za pracą biu- 

rową sekretarza za 9 miesięcy 
po $100.00 
(4 miesiące pracowałem 
bezinteresownie) 900.00 

Wypłacono dzierżawy 175.00 

Druki 690.97 

Podróże: p. Piotrowskie- 

go do Washingtonu 50.00 

Sekr. gen. do St. Louis 27.00 

Pomoc w biurze 100.00 

Wydatki obchodu X. J. 
Poniatowskiego 50.00 

Poczta, ekspress, światło, 
telegramy, książki, prenu- 

merata pism i wycinków, 
urządzenie biura, pieczęcie 
itp. wydatki Biura 419.72 

Gotówką w funduszu o- 

brotowym 123.18 

Razem $2,535.87 

Za sprzedanie broszury 
wpłynęło dotąd do Kasy 75.77 

Komitety lokalne i Księ- 
ża zalegają 160.00 

Oprócz tego mamy jeszcze o- 
(koło 1000 broszur pani Laudyno- 
wej i około 4,000 podręczników 
Części I i II na składzie. 

Zakończenie. 

Oto mniej więcej wszystko co 
miałem do przedstawienia. 
Przechodziliśmy w Wydziale 

często chwile bardzo ciężkie i 

przykre, ja zaś osobiście byłem 

przedmiotem ustawicznych napa- 
ści ze strony prasy przeciwnego 

obozu, na które wcale nie odpo- 
wiadałem. Zapytywano mnie też, 
zwłaszcza w pierwszych miesią- 

cach, anonimami, w których 
znajdowałem wymyślania, po- 

gróżki, „wyroki śmierci." 
Mam też całą kolekcyę „stry- 

czków— przesyłanych z różnych 
ston kraju z dopiskami, ażeby 

jak najrychlej zrobić z nich uży- 

tek. 

Więcej niż to bolały jednak in- 

synuacye i podejrzenia w na- 

szych własnych szeregach. 

Zarzuty podnoszone na posie- 
dzeniach zarządu Zjednoczenia, 
że sekretarz generalny Rady Na- 

rodowej za darmo bierze pienią-- 
dze, za wiele wydaje na pocróże 

itp., bolały więcej. 
>Nie dziw, że nerwy moje nie 

wytrzymały do końca. 
W Polskiej Radzie Narodowej 

urzeczywistnieją się marzenia 

moje lat wielu. Na ołtarzu idei, 

która, się w niej wyraża, złoży- 
łem doświadczenie 20 letnich wy- 
siłków na polu prac społecznych, 

jej poświęciłem każdą moją myśl 
we dnie i w nocy — nie dziwota 

więc że zarzuty i podejrzenia bo- 

lały bardzo... 
Stanisław Osada. 

Najwięcej zaufania po-1 
winna w Was wzbudzać 

tylko taka instytucya, któ- 

ra tylko przez Polaków 

została założona. Taką in- 

stytucyą zasługującą istot- 

nie na zaufanie jest 
BANK POLSKI, 1201 

Milwaukee Ave., Przy- 
nieście doń swoje oszczęd- 
ności, a będziecie pewni o 

swój grosz i otrzymacie 3 

dolary procentu od 1-go 
lipca 

Ludwik ' Pinderski 
ADWOKAT 
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Z Yonkers, . Y. 
Egzamin i popis dzieci z polskiej 

szkoły św. Kazimierza został roz- 

dzielony na dwa występy. W jednym 
dniu przy zebranych gościach w hall 

naezej były egzaminowane dzieci 

klas: 1-szeJ II-giej i 4-tej, a w ty- 

dzień potem dzieci klasy Ill-ciej 1 

V-tej. 
Na wszystlkle pytania, w obu jeży- 

kach czynione przez WW. Siostry 

Zlmarwychwetania Pańskiego dziatwa 

odpowiadała rezolutnie 1 wesoło, do- 

wodząc sumiennej pracy i znajomości 

przedmiotu, Jak również obu języ- 

ków. Po każdym przedmiocie nauko- 

wym następował kawałek rozwesela- 

jący publiczność. Nie brakło małego 
dramatu z biedną Zosieńką.któreJ tak 

smakowały słodkie wiśnie z apety- 

tem zjadane, na estradzie, ze rezulta- 

tem tego, było okrutne ostrzenie szpi- 

talnych noży biegłych chirurgów, na 

rozpłatanie 'biednego brzuszka nadto 

przepełnionego wlśnla/mi. Operacya 

ezczęślwle »ię udała 1 na zawsze wy- 

leczyła Zosię z łakomstwa. 

Ładne deklamacye i wesołe śpie- 

wy rozlegały się po hali gustownie 

udekorowanej licznemi robótkami 

dziewczynek i ładnymi ryeunikaml 

zdolnych chłopaków, wśród których 

odznaczył się Władysław Storczyk 

zdolnem władaniem creoha, Edward 

Nowak swym „kotkiem" z figlarną 

minką. Borkowski pięknym rajskim 

ptakiem również Józef Nowak i Ma- 

cior mieli pięknie wykonane rysunki. 
Egzamin starszych dzieci miał po- 

ważniejszy charakter, gdyż w piątej 
klasie uczono przedmiotów obejmu- 

jących zaikres klas wytezycli, czem 

rozwinięte dzieci s zapałem i przeją- 
i ciem się odpowiadały na pytania. 

Orkiestra małych chłopaków, weso- 

ła komedyjka s życia leniwego obło· 

! paka rozweselała publiczność, a ma- 

lownicza cyganka na ecenle, przy 

śpiewie całej klasy, opiewającej jej 

dzieje miły sprawiała efekt. 

\ Przemowa Wiel. ks. probosicza 

Dworaka D. D. uwydatniły w gorą- 

cych słowaoh Jego uznanie dla ob- 

fitej pracy Sióstr Zmartwychwstania. 

Pańskiego, poczem nastąpiło rozda- 

nie świadectw dzieciom przechodzą^ 

cych do klas wyższych, a dyplomów ! 

dzieciom, które według wymagań rzą- 

dowych, ukończyły naszą na teraz o- 

etatnlą V-tą klasf. 

Raz jeszcze przekonano się mocno 

1 gruntownie o dobrych skutkach wy· 

chowania i wykładów w polskiej pa- 

rafialnej szkole 1 tej racyonalnoj 

prawdzie, że natura 1 charakter pol- 

skiego dziecka keztałd się, mężnieje 
i rozwija dodatnio, tylko w atmosfe- 

rze szkoły swej narodowości, gdy 

inne szkoły wyrywają mu polskie 

serce, czynią zeń nieokreśloną, bez- 

barwny Istotę, niby ptaka bez skrzy- 

deł, lob roślinę bes liści 1 kwiecia. 

Uczcie etę obcego języka, lecz nl# 

traćcie ewego, by nie zostać karyk* 

turą narodowości. 

Parafianka. 
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Dr. Sieminowial 
Ułożył lecznicę, 

gdzie leczy ftp·· 

eyalnie choro· 

Ofl· 
W. 

DfiMoft, róg ^ 
uowMkt, «..Xby koUeoe 
od M wUoł bez ope- 
Bleds, od 10—11 rano ^^racyL 

Ttlefbo KdorMtnt 
«— «NI. ATM 
M Intag «lies. 
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NASZA GWABANCVA 
Kapitał i nadwyżka $600,000.00. Nasze zasoby $5,500,000.00. 

I nasza dyrekcya składająca się z ludzi wpływowycR I fjmm BdpgwlBtelłtoycfc 
Za wszelkie pieniądze włożone do naszej kasy oszczędności do dnia lft-gt 

lipca, zapłacimy Wam trzy procent, licząc takowy za cały miesiąc, to jest od 

pierwszego lipca. 
Jeżeli zatem chcecie przenieść Wasze oszczędności z innego banka, to mo- 

żecie to uczynić w ten sposób, że do nas przyniesiecie książeczlę, a my dla Was 
skolektujemy pieniądze wraz z procentem z banka w którym je obecnie macie. 
Za naszą fatygę nic nie liczymy. Najstarszym, największym i najsilniejszym bankiem w dzielnicy 
Town of Lake jest bezwarunkowo nasz bank. Dyrektorzy nasi są zarazom właścicielami rzezała 
na Stock Yardach i dają pracę tysiącom Polakom. Tysiąc· Polaków składa swe oszczędności 

nas. ffdyż wiedzą o tem, ie bank nasz jest zadania godny > że gwarancya i bezpieczeństwo 
jest po zatem. 

Nie iwlekąjcie tylko stoicie Wasz pieniądz w naszej kasie 
oszczędności jak najprędzej. Msźecie rozpocząć już z 1-ym doL 

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK w... 

Najstarszy, najwląkszy I mjsilntefszr Inek m zkM oJ "Sttek Yardów" 

R. J. SCHLESINGER L. DRWENSKI 

prezes asystent kasyera 

Cało 
^ 

Dzienne 

Palenie 
które konserwuje zdrowie kolegów z grona 

mier- IIIII 

niczych i wszystkich innych czynnych siłaczy I \ 
jest NAVY tytoń, skręcony 

w świeże, słodkie, Ł | 

wonne papierosy. NAVY użycza przez cały 

dzień zdrowej przyjemności, jest zawsze czysty. 

miły i zdrowy tytoń. 

GAIL & 

AVY 
Long Cuł Tobacco 

, 

' 

„Najlepszy tytoń w najlepszem opakowaniu." 

Staranne wystanie i zmieszanie dojrzałych mięk- 
kich liści Kentucky Burleyu jest tajemnicą tej 

prawdziwej obfitej słodkiej woni, którą 
znajdziesz 

tylko w NAVY. Opakowanie NAVY w GZtero- 

krotne owinięcie zatrzymuje ten zapach 
w tyto- 

niu i robi NAVY czystym i świeżym. 

Ten jedwabisty, długo 

cięty Burley jest najprzy- 
datniejszym z wszystkich 
tytoni w świecie, do kręce- 
nia doskonałych papiero· ^ 
sów. Nie kruszy się i nie 

marnuje. 
NAVY także chłodno się 

pali w fajce i jeet smaceny w 
żucia — jest doskonałym „po- 
wszechnym" tytoniem. 

THE AMERICAN TOBACCO COMPANY 


