
W Głębi 
Marokko. 

„Roghi." — Psychologia krajow- 
ców. — Stosunek krajowców 
do Francuzów. — Z powstań- 
ca żołnierzem. 

Teraz dopiero nadchodzą z 

Marokka szczegóły z wyprawy na 

Tazę i jej zajęcia przez wojska 
francuskie. Pięknie i barwnie o- 

pisuje ją korespondent „Tempsa" 
opowiadając o operacyach" wojen- 
nych. o charakterze i zachowaniu 

się krajowców. Jest w tem poezya 
rzeczy dalekich a przecie dzięki 
środkom komunikacyjnym tak 

już dla nas dostępnych. 
Z M'Sun, najdalej wysuniętej 

stacvi kolejowej — pisze kores- 

pondent — kolej na długość trzy- 
dziestu kilometrów idzie przez 

kraj górzysty, poprzerzynany 

przez kapryśne strumienie. W 

środku jest wąwóz, którym z ba- 

senu Morza Śródziemnego prze- 
chodzi się do basenu Oceanu At- 

lantyckiego. Przybyłem tu z pier- 
wszym konwojem, idącym z zapa 
sami żywności; konwój ten miał 
odebrać 1800 wielbłądów, które 

wzięła ze sobą kolumna ekspedy- 

cyjna. Wymiana 1S00 wielbłą- 
dów w kraju nieprzyjacielskim 
nie należy do łatwych operacyi. 
Trzeba je w jak najlejszym po- 

rządku poprowadzić pod strażą 

kompanii, które, zająwszy wierz- 

chołki gór, czuwają, aby nie 

wtargnął niespodzianie nieprzy- 
jaciel. Ale żołnierze, przyzwy- 

czajeni do tej służby, wywiązują 

$ię z zadania znakomicie i pod- 
czas kiedy w dolinach spędza się 
stada wielbłądów, żołnierze palą 
na górach ognie i piją kawę. 
Wreszcie widać miasto w sło- 

necznej aureoli. Zjawia się z da- 
leka opromienione sławą. Słońce 
rzuca na niego przez chmury swe 

złote groty.Z siedmiu -błękitnymi 
i białymi minaretami rozsiadło się 
na skałach wśród areny otoczonej 
górami. Kasbach — to jest cyta- 
dela — cała różowa w słońcu, z 

saraceńskiemi wieżami wznosi się 

po lewej stronie, po prawej pię- 
trzą się terasowato domy miesz- 

kalne. W dolinie widać gaje oliw- 

ne. wśród których lśnią strumie- 
nie. Jestto symfonia białych, ró- 

żowych i zielonych tonów na po- 
nurem tle skał, na które pada 
rie>ń chmur. Nasz obóz znajduje 

się za miastem, niby drugie mia- 

sto stożkowatych namiotów. 
Z 'bliska widać, że miasto jest 

właściwie kupą gruzów. Burzyli 
je wszyscy ci, którzy szli przez 
nie. W ostatnich czasach Taza 

była siedzibą buntowniczego „ro- 

ghie'go". „Roghi" jest czemś w 

rodzaju nacyonalisty - mistyka, 
który czasem staje się narodo- 

wym mesyaszem. Jiodzą srę oni 

z własnego natclumenia w miarę 

zdqlnosci w różnych wioskach, 

ale rzadko który dochodzi do 

władzy i uznania. Mówiąc zwy- 

kłym językiem, są to agenci wy- 
borczy, którzy korzystają ze 

swej odwagi i wpływów, jakie u- 
zyskali. Jakkolwiek bądź rzeczy 
się mają przed kilku laty udało 
się „roghiemu" w Tazie zianaty- 
zować górali i podburzyć ich na- 
przód przeciw Abdel Azisowi, a 

potem przeciw sułtanowi Mulaj 
Hafidowi i w ten sposób wziął 
on władzę w swe ręce na złość 
centralnemu rządowi„maghzena". 
„Maghzen"·, chcąc go upokorzyć, 
pociągnął ku Tazie wraz z Abd- 

el-Azisem, wobec czego „roghi" 
zemknął. Mimo to udało mu się 
poszarpać armię Abd-el-Azisa i 

powrócić do Tazy, gdzie rezydo- 
wał, póki nie nadciągnął nowy 
sułtan i nie kazał go porzucić 
lwom na pożarcie. Znaleźliśmy 
w Tazie resztki świetności „rog- 

hiego", tron—fotel w stylu Lud- 
wika 14go — i lektykę, wannę 

pomalowaną na zielono, prócz 
tego dwie armaty, jedną systemu 
Kruppa, drugą Schneidra, skra- 

dzione niewiadomo gdzie. Ale 

miasto jest bardzo podupadłe, 
mury nie mają żadnej wartości, 

wyjąwszy niezaprzeczoną deko- 

racyjność. Wiele domów runęło 
w gruzy, żydzi uciekli z miasta, 
pozostali tylko „notablowie", ta 

samolubna warstwa ludności, 
która pogodzi się z każdym rzą- 
dem. 

Kiedy o godzinie 10 rano poja- 
wiły się na widowni przed mia- 
stem wojska generała Baumgar- 
tena, z tymi czterystu wozami, 

sprawiającymi niesłychane kło- 

poty przy przejściu byle jakiego 
strumienia, nieszczęśni miesz- 

kańcy miasta musieli się przera- 
zić nie na żarty. Taza otoczona 

była przez Riatasów, górali, któ- 

rzy ją od czasu do czasu łupili. A 
tu naraz zjawia się okropna ar- 
mia, „mahalla", jakiej nigdy w 

życiu nie widzieli, niezwyciężona 
„mahalla" Francuzów. Mieszkań- 

cy Tazu nie wątpili, że Francuzi 

zwyciężą, musieli jednak przede- 
wszystkiem myśleć o obronie 

przeciw góralom, którzy cofając 
się do swych kryjówek, z pewno- 

ścią zaczęliby kraść, rabować i 

gwałcić, jak to się zwykle dzieje 
w takich wypadkach. Zabezpie- 
czyli się tedy na dwie strony ; za- 

barykadowali bramy przed przed 
miejskimi „Riatasami" i zaczęli 
strzelać do Francuzów dla formy 
dla uratowania honoru i aby się 
nie narazić na wypadek cofnięcia 
się wojsk francuskich na repre- 

salia ze strony dzikch górali. 
Trzeba zrozumieć psychologię 

tych ludzi. Ciemna masa posłu- 
szna jest ślepo swym przywód- 
com, którzy przeważnie są też i 

jej religijnymi kierownikami a 

zarazem zamożnymi obywatela- 
mi.Oni jedntJc sami nie myślą o 
niczem innem, jak tylko o swoim 

majątku i skonsolidowaniu swej 
potęgi. 

Ci ludzie węszą tylko, skąd 
wiatr wieje i stają zawsze po 

stronie silnego. Nie chcą jednak 

kompromitować się przed swymi 
współwyznawcami przez zbyt 

pospieszne poddanie się. Dlatego 
to w imię Islamu przez pewien 
czas stawiają opór Francyi. Wie- 

dzą oni dobrze, że kolonizacya 
francuska jest dla nich korzyst- 

niejszą od gospodarki dzikich 

plemion, które wciąż ze sobą wo- 

jują: biją się ze sobą dla przyje- 
mności i dla rabunku. Oczywiście 
że ludność miejska, osiadła, naj- 
więcej cierpi i najczęściej staje 
się pastwą tych nieposkromio- 
nych wojowników. Kiedy Fran- 
cuzi zjawiają się w kraju, pełnią 
służbę policyjną. Wówczas łą- 

czą się przeciw nim obie bandy: 
dzikie plemiona góralskie i lud- 

ność mejska, która właściwie nie 

miałaby nic przeciw panowaniu 
francuskiemu, ale nie chce, aby 
na nią padł zarzut zdrady, co po 
odejściu wojska mogłoby się 
strasznie zemścić. Mieszczanie 

wiedzą, iż Francuzi nie będą wie- 

cznie utrzymywali w murach Ta- 

czternastu tysięcy ludzi. W i- 

dzieli już przechodzące tędy ar- 

mie, które nigdy nie powróciły, i 

pamiętają, jak potem drogo mu- 

sieli płacić za chwilę ustępstwa. 
Dlatego zachowują wszelkie 

środki ostrożności. Jeśli Francuzi 

jakie miasto obłożą grzywną, na- 

tychmiast zjawiają się deputacye 
innych miast, domagając się ró- 

wnież obłożenia grzywny, aby w 

ten sposób dowieść swej muzuł- 

mańsżiej lojalności. Ci nieszczę- 
śliwi ludzie od wieków prześlado- 
wani, myślą tylko o tem, aby ich 
nie bito. Oto wytyczna ich poli- 
tyki; Francuzi, wiedząc o tem, 

starają się przekonać Tch o dobro- 

dziejstwach, jakie daje im ich ko- 

lonizacya, zwracają się do nich z 

uśmiechem na ustach a przede- 
wszystkie z otwartą portmonetką. 
Marsz do Tazy był świetnie 

przygotowany przez operacye ge- 
nerała Gouraud'a i znakomicie u- 

skuteczniony przez generała 
Baumgartena, ale drogę utorowa- 

ły mu oddziały wywiadowcze. 
Xie szło o wyłącznie rekonensa- 

sową służbę, lecz o zawiązanie 
stosunków z krajowcami, których 
przekonywano o potędze francus- 

skiej i bezowocności wszelkiego 

oporu. Kiedy krajowrcy zobaczy- 
li, iż Francuzi płacą za -pobrany 
towar, że dbają o dochowanie u- 

mów, że nie wykraczają przeciw 
zwyczajom religijnym, a przede- 
wszystkiem przeciw kapłańskiej 
hierarchii, łatwo dali się pozy- 

skać. 

Górale odnoszą się do Francu- 
zów wrogo, ponieważ wszsscy 

zbrojni w polu łupili ich zawsze 

i rabowaii ich wsie. Dopóki nie 

spostrzegą, że jest naczej. przy- 

pisują Francuzom też same za- 

miary, jakie mieliby i zapewne 

mają sami wobec nich, gdyby by- 
li na ich miejscu. Dodajmy do te- 

go, że mają wszelką racyę uwa- 

żać przybycie Francuzów za zgo- 
ła dla siebie niepożądane, ponie- 
waż żyją głównie z rabunków, co 

się obecnie skończy; tymczasem 
zwolna uspakajają się i dostoso- 

wują do cywilizacyi, o ile ona im 

pewne korzyści przyniesie. Już 

dziś, mimo nieprzyjacielskich sto- 
sunków, pędzą do francuskiego 
obozu stada baranów, sprzedając 
je po niemożliwie wyśrubowa- 
nych cenach. Z tego powodu ko- 
menda musi regulować i ustana- 

wiać ceny. Jak wojsko przyszło 
do Tazy, piekarze zaczęli sprze- 
dawać placki, kosztujące po su- 

sie, po dziesięć susów za sztukę. 
Ci ludzie są jak dzieci. Wi- 

działem człowieka, który do połu- 
dnia strzelał do nas; o szóstej 
wieczorem zaciągnął się do „spa- 
hów" i maszerował z nimi prze- 

ciw swym współwyznawcom, od- 

ległym o dziesięć kilometrów. 

Nie można przykładać takich lu- 
dzi do europejskiej miary.Francu 
zi wzięli nad Arabami górę? Ta- 
kie widać było -przeznaczenie. 
Xiema co lamentować, trzeba żyć. 
Otóż służąc w „spahach" Arab 

może zarobić dziennie 1 fr. 40 

cent., ma 60 franków premii ro- 

cznej, dobrego konia, dobry ka- 
rabin, dobrych oficerów, prowa- 
dzących do zwycięstw. Wczoraj- 
szy powstaniec decyduje się pręd 
ko i staje się doskonałym żołnie- 

rzem, lojalnym i karnym. byle 
tylko znajdował .się w masie do- 

świadczonych żołnierzy. 
I tak dokonują Francuzi no- 

wych pod'bojw zapomocą wojsk, 
rekrutująych się głównie z kra- 

jowców. Odwieczna tragedva lu- 
dów niezorganizowanych i mniej 
kulturalnych. 

Polityka Rumunii. 
t 

Zjazd Monarchów Rosyjskiego 
i Rumuńskiego w Konstancy jest 
chwilą przełomową w polityce ru- 

muńskiej. Cała Europa z przeję- 
ciem bada jej najnowszą ewolu- 
cyę polityczną. 
Rumunia walczyła razem z Ro- 

syą przeciwko Turcyi w roku 

1877 ; armia rumuńska pod wodzą 
króla Karola zdecydowała o u- 

padku bohatersko przez Turków 

bronionej Plewny. Jednak kon- 

gres berliński przyniósł Rumunii 
bolesne rozczarowanie. Nie mia- 

ła na nim wpływowych obroń- 

ców i musiała ustąpić na rzecz 

Rosyi południową część Bessara- 

t>ii, otrzymując wzamian Dobru- 

dzę, Odtąd król-Karol Hohen- 
zollern przechyla się stanowczo 
na stronę trójprzymierza. Rumu- 

nia jest uważana za część składo- 

wą trójprzymierza, za pewnik u- 

chodzi, że zawarła ona konwen- 

cyę wojskową z Austryą i Niem- 

cami. 

Przesilenie bałkańskie wprowa- 
dza nagłą zmianę* \v postępowaniu 
Rumunii. Uznawała ona poprzed- 
nio za obrazę, gdy ją zaliczano 
do państw bałkańskich. Teraz, w 

chwili decydującej rzuca miecz 

swój na Szalę wypadków, porzu- 
ciwszy pozycyę neutralną, i nie 

zważając na uchwały konferencyi 

londyńskiej, swym autorytetem» 
narzuca warunki pokoju na Bał- 
kanie i wykreśla nowe granice na 

półwyspie. Staje się superarbi- 
trem w zatargach bałkańskich i 

pilnuje utrzymania pokoju buka- 

reszteńskiego. 
Przez tę samodzielną akcyę 

Rumunia zrywa dawną zależność 

polityczną od Austryi i trójprzy- 
mierza. Austrya usiłowała pow- 

strzymać rząd w Bukareszcie od 

czynnej interwencyi w czasie 

wojny bałkańskiej, gdyż chodziło 

jej przedewszystkiem o wzrost po 
tęgi bułgarski, jako hamulca dla 

wielkopaństwowych aspiracyi od- 

danej Rosyi Serbii. Rumunia zaś 

właśnie obawia się przedewszyst- 
kiem wzmożenia się sił swego są- 

siada, Bułgaryi. Protest rządu wie 

deńskiego przeciwko pokojowi w 

Bukareszcie, podyktowany chę- 

cią poparcia rozgromionej Bułga- 
ryi, wywołał niesłychane rozgo-- 
ryczenie w Rumunii i stale odtąd 

ujawniający się nastrój antyau— 
stryacki. 
Programem politycznym rządu 

rumuńskiego jest obecnie zacho 

wanie niezależności od ot»u ugru- 

powań wielkomocarstwowych. Ru 

munia, zdaje się, pragnie utwo- 

rzyć blok bałkański, któryby sam 

w sobie stanowił potęgę, nie po- 

trzebującą oglądać się na moż- 

nych protektorów. Oczywiście, w 
chwili obecnej nie sposób przewi- 
dzieć, jak się ten blok skrystali- 

zuje : czy utrzyma się doraźny so- 

jusz rumuńsko - serbsko - gre- 

cki, jak w czasie drugiej wojny 

bałkańskiej, czy uda się zbliżenie 

rumuńsko - tureckie, o które wi- 

docznie zabiega Wysoka Porta, 

jak wreszcie ułożą^.się stosunki w 

Albanii i czy to państwo będzie 
zdolne do jakichś porozumień po- 
litycznych na Bałkanie. Dzisiaj 
próby tureckie wytworzenia po- 
rozumienia rumuńsko - bułgarsko 
tureckiego chybiły wobec nieuf- 
ności Bukaresztu do Bułgaryi i 

obawy przed jej planami odweto- 
wymi względem Serbii i Grecyi. 
Wątpić atoli należy, by Rumu- 

nia zdołała zachować neutralność 
w razie zawikłań europejskich. 
Wówczas zapewne musiałaby się 
opowiedzieć za trójprzymierzem 
lub przeciwko niemu'. Teraz opi- 
nia publiczna nie tai swej niena- 
wiści do Austryi, podsycanej 
przez wynaradawiającą politykę 
Madziarów w stosunku do Rumu- 

nów węgierskich. 
W prasie mówi się o nieodno- 

wieniu tajnego traktatu wojsko- 
wego z Austryą, który wygasa za 
dwa lata. Wszystkie te objawy 
stwierdzają jednocześnie osłabie- 
nie pozycyi międzynarodowej 
Austryi. W czasie zawieruchy o- 

gólno europejskiej nastrój społe- 
czeństwa rumuńskiego może por- 
wać rząd dalej, niżby to leżało w 

planach wyczekującej i przezor- 

nej polityki króla Karola, który 
w swem przemówieniu w Kon- 

stancy kładł nacisk na współdzia- 
łanie pokojowi i utrwalenie rów- 

nowagi, oraz ustalenie serdecz- 

nych stosunków między wszyst— 
kiemi państwami w tej części Eu- 

ropy." 
W każdym razie zbliżenie Ru- 

munii do Rosyi jest faktem doko- 

nanym. Stwierdza to toast Cesa- 

rza Mikołaja, który głosi, że 

„przyjaźń Rumunii i Rosyi jak 

najbardziej jest zgodna z tra— 

dycyami historycznemi i interesa- 

mi obu tych państw sąsiedzkich". 

„Solidarność interesów'' Rosyi 
i Rumunii musi budzić źle ukry- 
waną trwogę Niemiec i Austryi. 
W czasie zjazdu w Konstancy mi- 

nister Sazonow niewątpliwie o- 

mawiał z kierownikami polityki 
rumuńskiej szereg aktualnych za- 

gadnień politycznych Bliskiego 
Wschodu. 

Najdraźliwszą jest kwestya 

przejazdu przez Dardanelle. Dla 

Rosyi uzyskanie wolnego prze- 

jazdu przez cieśniny tureckie sta- 

je się cor?z więcej zagadnieniem 
palącem z powodu rozwoju eko- 

nomicznego okręgów południo- 
wych i wzrastającego eksportu. 
Rumunia jest w tej sprawie rów- 

nież bezpośrednio zainteresowana. 

Dyplomacya europejska przygo- 
towuje się już do zjawienia się 

tego zagadnienia, jako kwcstyś 
dojrzałej. Podróż z cesarzem Wil- 

helmem ministra marynarki, Tir- 

pitza, do Konopisztu miała, mię-j 
dzy innemi, jakoby na celu skło- 

nienie Austryi do szybkiego bu- 
dowania floty wobec ewentualno- 
ści zjawienia się rosyjskiej eska- 

dry czarnomorskiej na morzu Śró- 
dziemnem. 

Jednocześnie prasa niemiecka 

straszy Rumunię, że opanowanie 
przez Rosyę cieśnin tureckich od- 

da eksport rumuński na łaskę i 

niełaskę Rosyi, i wykazuje, że w 
razie upadku Austryi Rumunia o- 
toczona byłaby ze wszystkich 
stron morzem słowiańskiem, do- 

wodząc, iż jedynym ratunkiem 

byłby związek niesłowiańskich [ 

państw bałkańskich: Turcyi, Gre- 

cyi i Rumunii. 

Rumunia odegra w najbliższej 
przyszłości rolę bardzo ważną na 
Bałkanie. Gdyby wybuchła woj- 
na grecko - turecka, od jej stano- 
wiska zależeć będzie zachowanie 

się Bułgaryi. Również w razie dal- 

szych komplikacyi w Albanii głos 
Rumunii może wpłynąć "a u- 

kształtowanie się w tem państwie 
stosunków politycznych. Dzięki 

zbiegowi wypadków Bukareszt 

stał się jednym z centrów poli- 
tyki europejskiej. 

Gwardya Papieska. 

Reorganizacya gwardyi papie- 
skiej dokonana została w d. 6 z. 

m. 

Xa podwórze belwederu waty- 
kańskiego wkroczyło pod dowó— 
dztwiem pułkownika szwajcarów, 

Juliusza Repodn, 41 rekrutów, 

którym towarzyszył kapelan ich 

monsignore Corregioni d'Orelli. 

W sierpniu r. z. opuściło sze- 

regi 15 gwardzistów i dopiero te- 

raz uzupełniono straż honorową 
Ojca św. Otrzymała ona zarazem 

nowy proporzec, którego drzew— 

nnu 

ce pozostało dawne z czasów Ju- 
liusza II. Nowy sztandar składa 

się z 4 pól w 3 kolorach: niebie" 
skim, żółtym i czerwonym, po- 

dzielonych za pomocą białego 
krzyża. Obok dębu, herbu Juliu- 
sza II. znajduje się kotwica, herb 
Piusa X, a na białym krzyżu wi- 

dnieje tarcza herbowa domu Re- 

pondów. 
Ceremonia wkroczenia rekru- 

tów gwardyi paieskiej odbywa się 
corocznie, w dzień święta gwar- 

dyi, na pamiątkę zdobycia Rzymu 
w d. 6 maja J.527 r. przez wojska 
papieskie. 
W roku bieżącym, z powodu 

nowej organizacyi, uroczystość ti 

odbyła się z większą, niż kiedy- 
kolwiek pompą. 

Koszty przyjęcia monarchów. 

Jedno z pism francuskich obli- 

cza skrupulatnie ile kosztuje go- 
szczenie przybywających d^ Pa- 
ryża monarchów. Pobyt włoskie, 

pary królewskiej w Paryżu kosz- 

tował Frartcyę 320 tys. franków. 

Na ugoszczenie Alfonsa hiszpań- 
skiego wydano w 1>0 roku o— 

krągło 740 tys. franków, w liii5 

r., zaś niespełna 200 tys. franków. 

Blisko 200 tys. franków koszto- 

wała kasę państwa wizyta króla 

szwedzkiego. Z kredytu przyzna- 
nego na ten cel otrzymał skarb 

państwa kwotę... jednego centi- 

ma. 

. Helenowo. 

„Dziennik Chicagoski" można 

nabyć w następujących miej- 
scach : · · 

KŁODZIŃSKI 2142 Walton str. 

Kramer, Chicago ave i Robey, 
Kusek, 2442 Augusta ul 

Levinson, 2114 Augusta ul. 
. Olson, 2113 W. Chicago ave. 

i na narożnikach Chicago ) 

Western aves., i Division i Robey 
uL 

ii 

NOWENNA 
NA CZEŚĆ 

ŚWIĘTEJ ANNY 
1 Ir™——ł ..i « um. i i 

za jedną 
książeczkę v 

Spółka NakL Wydaw. Polskiego 
1457 West Division ulica, 

CHICAGO, ILL 

I DOKTOR WISSIG se starego kraju jj 
Leozj wszystkie ohorobjr mężczyzn I tablet bez «rf'qdo Jak zntanaie I zaniedbane one «9 

Wyleczył Już tysiące chorych. Leccy wszelki*, choroby żołądka, płuc, nerek i pęcherze 
Ukt· zatrucie krwi. choroby skórne, rany* reumatyzm, ból Iłowy, boi 

w krzyżach, kaszel. 

Ml gardła orag wszystkie tajne choroby mężczyzn lub kobiet. 
Jeżeli inni ni· mogli «u 

wyleczyć, przyjdźcie tu a przekonacie sif sami co on oati dla 
was uczynić. 

Ga&aj Mmn od 10 do 12 i od S do 

4 popołud.; od-0 do 8 wieczorem; 
w niedzielę od 10 do 2 popołud. 

Daje «woje własne lekarstwo, oraz 
leczy najnowszymi elektrycznymi 

przyrządami. 

Pamiętajcie adres: 1759 W. 18ta lii., TÓg Wood uL 
(Nad składem obuwia.) Telefon Canal 3-3 

!1 
IłKUU 

Dumny ze Swej Zręczności 
Mężczyzna, który pali NAVY, jest dumny ze 

. 

swej biegłości w kręceniu doskonałych papie- 

rosów z tego jedwabistego długiego krajanego 
tytoniu. Pali on te świeże, czyste, wonne Burley 

papierosy cały dzień, z zdrową przyjemnością, pra 
cuje z uśmiechem i wykończa lepiej pracę. 

6AIL & 

NAVY 
, Long Cut Tobacco 

t,Najlepszy tytoń w najlepszem opakowania." 

(w Takiej słodyczy, łagodności i m i- 
woni jak NAVY nie znajdziesz 

w żadnym innym tytoniu. Ten zapach 

pochodzi ze starannej wystałości 
i mie- 

szaniny jaką sporządzamy z tego łagodnego, 
dojrzałego Kentucky BurJey liścia, 

i z czy 

stości i świeżości, które nadaje wyśmienite o- 

pakowanie NAVY, zpoczwórnem owinię- 
ciem, temu dobremu czystemu tytoniowi. 
NAVY jest najłatwiejszym tytoniem w 

świecie do kręcenia doskonałych papierosów, 
tytori nie kruszy się 

i nie marnuje — jest on 

"długo krajany". 
NAVY daję również chłodne, przyjemne pa- 

lenie w fajce i słodkie trwałe życie jest on "po. 
wszechnym tytoniem". 

DARMO 
Żądaj od twego 

| kupca za darmo 

książeczkę biba-· 
łek, która otrzy- 
masz z każdą ij ot. , 

paczka NAVV. 
sit 

a 
THE AMERICAN 
TOBACCO CO. 

" ł 
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: SALTI MORI, M0> § 


