
Žinios iš Lietuvos. 

JONAVA. 
(Kauno, ap.). 

Kauno Ūkio Draugija ren 

gia čia rugsėjo 1 d. 10 val.ry 
to galvijų įr arklių parodą 
Išstatytojai — smulkieji ūki 
ninkai, teturį tik 100 dešimti 
nių žemės. Už geriausius gy 

|Bvii'liu8 bus skiriama dovanos 

^■medaliais, pagyrimo lakštais 

f ir pinigais. Arklių veisimo 
r žinyba paskyrė du medaliu 

J sidabrinį ir bronzinį; Draugi 
ja kelias dovanas; valdžia duo 
da 40 rub., ir privatiškai su 

dėta apie 100 rub. Daiktai 
parodą tebus priimami iš arti 

miau8iųjų sodžių. Parodos ko 
mitetas dar ketina padaryti 
naminių išdirbinių skyrių, tik 
ar pasiseks: apylinkės gyven- 
tojai begalo neturtingi tais iš 
dirbiniais. S. 

RYGA. 

Jubiliejinį vakarą Rygos 
lietuviams valdžia leido vos 

prieš kelias dienas; afišų ank- 
sti negalima buvo išlipinti, to- 
dėl žmonių prisirinko neper- 
daug. Beto, kainos buvo žy- 
miai papigintos; pagaliaus ne 

buvo šokių, nes vasarą žmo- 
nės daugiau mėgsta praleisti 
laiką tyrame ore. Vakarienė- 
je dalyvavo 65 žmonės. Kaip 
lietuviai šventė Žalgirio mū- 

šio sukaktuves, rašė visi 4 lat- 

vių dienraščiai ir 2 rusų. Dar 

prieš šventę rašė ir vokiečių 
dienraščiai. Šventė nusisekė 
pusėtinai. 

B. 

I* 

į 

NAUMIESTIS. 
(Ra.-eimq ap.). 

ia pr Srugio tartokę maši 
na užmušė vieną darbininką. 
Jis norėjęs mt-dį mašinon in 
dėti, bet ne taip pataikęs: me- 

dis iššokęs iš mašinos ir įspy- 
ręs jam pilvan. Neilgai pasir- 
gęs mirė. 

Tą dirbtuvę, reikia paminė- 
ti, p. Srugis, lietuvis, įsitaisė 
savom rankom. Joje ir lentas 

pjaunama ir malama ir skin- 
deliai drožiama. Jo sūnūs dar 

mažas, bet ir tai matyti, kad 
labai gabus: jau gražiai nu- 

drožta stovylėles žmonių, ar- 

klių, šunų ir tt. Talentuota 

šeimyna. Ž. Svirplys. 

MARIJAMPOLE. 
(Suv. gub.). 

Šiomis dienomis gabernato- 
riaus valdininkai daro revizi- 
jas valdžios įstaigose. Rugpiu- 
6io 5 d. 11 vai. ryto žemsar- 

gių viršininkas poručninkas 
Liger nusišovė. Bene dėl re- 

vizijos: mat, išaikvojęs val- 
džios pinigų. 

Uodas. 

ŠIAULIAI. 
(Kauno gub.). 

Liepos 6 d. Šiauliuose su- 

degė palaikiai namai, kartu 

sudegė ir jaunas 21 m. vaiki- 
nas. Gulėjo jis ant augšto, pa- 
budo, kad jau visas stogas bu- 
vo apsiaustas liepsnos ir nebe- 
suskubo nulipti. Vaikinas ren- 

gės važiuoti į Ameriką. Iš A- 
merikos buvo gavęs laivakor- 

tę ir gerokai pinigų. Kiti sa 

ko, kad vakarą jis buvęs ge- 
rai išgėręs. Gailu jauno vai- 
kino. B. Augštuolis. 

SUBAČIUS. 

(Ukmergės ap.). 
Subačiuje taip gerai girtuo- 

klystė išsiplėtojusi, kad retas 
šventadienis praeina be pešty- 
nių ir be kraujo. Rėkavimai 
ir pasigėrusių bliovimai alu- 
dėse, tai jau priprastas daly- 
kas. Štai liepos 18 d. per at- 
laidus Panelės Šv., girtuokliai 
susipešę užmušė jauną vaiki- 

ną, Kavoliuną iš Terpeikių 
sodžiaus. 

Tą pačią dieną Lukonių so-^ 
džiuje susidariusi gauja ištvir- 
kėlių vaikinų užpuolė to pa- 
ties sodžiaus ūkininko G. na- 

mą ir sudaužė pagaliais ir ak- 
menimis visus jo langus. 

Užjaučiąs. 

LAUKUVA. 
(Raseinių ap.). 

Arti Girininkų sodžiaus 

durpynėje rasta O. Pamedin- 
tienės lavonas. Ji netoli nuo 

tos durpynės gyveno menkoje 
pirkelėje, atsiskyrus nuo savo 

vyro. Gyveno joje dešimtį me- 

tų su ketvertu vaikelių. Kas 
ją užmušė ir delko, nežinia. 
Lavonas rasta po 10 dienų ieš- 

kojimo. 
Nepakanta. 

VEISIJAI. 
(Suv. gub.). 

Rugsėjo 6 d. buvo čia atlai- 
dai. Lietuvoje lig šiol per pie- 
tus klebonijoje svečiai pusėti- 
nai išgerdavo alkoholinių gė- 
ralų. Treti metai kaip Seinų 
dekanato klebonai nutarė per 
atlaidus nevaišyti svečių vynu. 
To nutarimo sąžiniškai dau- 

gumoje klebonijų prisilaiko- 
ma. Šiemet tame dalyke, ačiū 
Dievui, padaryta žingsnis pir- 
myn; mat, Veisijuose nebuvo 
siūloma ir svečiai nereikalavo 
jokių alkoholinių skįstimų. 
Kaip gi buvo gera ir malonu! 
Visi kunigai, pabaigę savo 

darbą bažnyčioje, susirinko 
pietauti. Per pietus nieks ne- 

siskundė ant apetito stokos, 
nors alkoholio nebuvo. Pa 
kalbėjo be riksmo ir klyksmo 
(nes alkoholiui esant be to ne- 

apsieina) apie tėvynės reika- 
lus ir atsigėrę arbatėlės, o kas 

norėjo — puikios lietuviškos 
giros — linksmi, sveiki svete- 
liai išvažinėjo. Visoms Lietu- 
vos klebonijoms sektinas pa- 
vyzdis! 

Svetys. 

PAPILE. 
(Šiaulių ap.). 

Liepos 25 d. naktį Vegerių 
dvariuke vaikas, susitaręs su 

dvaro tarnu-vežiku, pavogė 
savo tėvo kalvio 600 rub. ir 
išdūmė nežinia kur. Tėvai da- 
vė visur telegramas, kad sū- 

nų suimtų, bet ligšiolei, dar 
niekur nesurado. Turbut jis 
Amerikon išdrožė. Kalvis ne 

teko sunaus ir pinigų, o ponas 
tarno. 

Leiba. 

KAUNAS. 
Kauno apylinkėje (Žemait- 

kiemio dvare ir Aleksandrinė- 
ję) tarp gyvulių įsi viso kar- 

bunkulas, kuriuo ir žmonės 

gali užsikrėsti. Taigi dėlto 
Kauno miesto valdyba išleido 
paliepimus, kuriais draudžia 
miesto gyventojams: 1) pirk- 
ties mėsą be tam tikrų štem- 

pelių (pečėčių), kuriais žymi 
sveiką mėsą veterinoriai; 2) 
nepirkti pieno iš užkrėstųjų 
karbunkulu vietų; gi iš kitur 
pirktą pieną gerti tik atviri- 
nus; virinti gi reikia 10 minu- 
čių. 

LINKUVA. 
(Panevėžio ap.). 

Liepos 16 d., per P. Šv. at- 

laidus, Linkuvon privažiavo 
labai daug žmonių, gal apie 
keliolika tūkstančių. Diena 
buvo labai karšta, net trošku 
darėsi. Visi miestiečiai savo 

šulinius užrakino ir tik už pi- 
nigus davė atsigerti. Už kibi- 
rą gryno, šalto vandens ėmė 

po 4 kap., o už prasto, by tik 

skįsto, po 2 kap. Kiti gi buvo 

prisidirbę naminio alaus ir 

taip jau visokios rūgšties ir 
tuos savo išdirbinius pardavi- 
nėjo nepigia kaina. Žmonelės 
ką gi darys — pirko... Taip- 
pat miestiečiai ir iš maldinin- 

kų, kurie atvažiavo iš vakaro 
nuo tolo, ėmė už naktigultą: 
už vieną pagalvį 10 kap., už 

prastesnę kokią vietą 2 ir 5 

kap. Nuvargusiems kelei- 
viams sumigus klojimuose, 
daržinėse ir tt., pasigėrę mies- 
telio vaikinai vaikščiojo visur 

kiaurą naktį ir erzino juos, 
tramdė jiems brangų miegą. 
Nieko negelbėjo nei prašymai, 
jie darė savo ir gana, dar la- 
biau kankino keleivius. Ke- 
liems tai net ir kepures nu- 

movė nuo galvų. Nepaliko 
taippat ir merginų ramybėje. 
Tik dienai auštant jie sugrįžo 
atgal į aludes. 

Tą dieną net 5 balaganai 
buvo intaisyti, buvo rodoma 
visokios ‘‘komedijos”, dėl ku- 

rių daugumas žmonių net ir 

bažnyčią užmiršo. Galima 

spėti, kad tie balaganai 10 sy- 
kių daugiau surinko, nei kaip 
bažnyčia savo reikalams. Bu- 
vo kimštinai prikimštos ir a- 

ludės, kurių Linkuvoje net 15, 
traktierius 16-tas, o monopo- 
lis tai bus jau 17-ta svaigi- 
nančių ir sveikatą suėdančių 
gėralų įstaiga. Vaikinai su 

nusilakusiomis merginomis lig 
pačiam vidurnakčiui galvomis 
ėjo. Buvo, tiesa, ir nemaža 

senių su moterimis, kurie gir- 
tuokliavime nei jauniems ne- 

pasidavė. Donner-wetter. 
“Viltis”. 

MARCINKONIS. 
(Trakų ap.). 

Beveik per dvi savaites mų- 
sų apylinkėje nebuvo lietaus. 
Saulutė taip išdžiovino mųsų 
smiltyno žemelę, jog kas buvo 

pasodinta — viskas išdžiuvo, 
o labiausiai kenkė bulvėms, 
taip kad vietomis pageltona- 
vo, arba ir visiškai išdžiuvo. 
Žmonelės melste meldė Dievą 
lietaus, antgalo ir davė Die- 
vas lietaus, bet tokio smar- 

kaus, kad mažai kas iš senes- 

nių žmonių gali atminti. 
Apie 1 vai. pasirodė iš pie- 

tų pusės mažas juodai pilkas 
debesėlis, kuris pamažu kėlė- 
si vis augštyn ir augštyn ir 2 

valandai tik ką prasidėjus pa- 
sigirdo perkūnijos, tuojau pa- 
šoko vėjas, išsklaidė tą debe- 
sėlį po visas puses ir pradėjo 
iškarto pamažu lyti, paskui 
kuo toliau vis smagiau ir ant- 

galo kad lijo tai lijo, vanduo 
nuo augštesnių vietų bėgo į 
klonis, upelius, su savim nešė, 
ką tiktai sugriebdamas ir kas 
tiktai buvo jam ant kelio pa- 
simaišęs. 

Dauguma pirkių, kurių bu- 
vo silpnesni stogai, liko pri- 
lytos taip, kad kibiru reikėjo 
nešioti vandenį laukan. 

Tasai lietus buvo 23 liepos. 
Marciokonietis. 

ŠIMONIS. 
(Ukmergės ap.). 

Prieš keletą dienų čia pas 
mus atvažiavo iš Kauno su 

dailininku Ignotu Šlapeliu 
garsus Gelsingforso universi- 
teto prof. p. Niemi, kuris vai- 

kštinėja po sodžius ir prisižiū- 
ri mųsų lietuvių gyvenimui, 
taip gi renka senovės dainas, 
pasakas, burtus. Butėnų so- 

džiuje nuėmė apsitaisiusių se- 

nobiniais apitaisais moterų fo- 

tografijų. Gerbiamasai profe- 
sorius dar labai sunkiai kalba 

lietuviškai, tečiaus jau gali 
susikalbėti be kito pagalbo 

“Š-” Juros Banga. 

Amerikos žinios. 
Kova darbo su kapitalu. 

Pittsbukg, Pa. Manoma 

pradėti smarki kova teismuose 

tarp aoglekasyklų savininkų 
apskričiuose Westmoreland ir 
Irvin, o anglekasiais, tais pra- 
kaituojančiais vergais. Kasy- 
klų savininkai savo paskuti- 
niame susirinkime nusprendė 
kreipties į teismus, ar nebūtų 
galima unijos vadovus bausti, 
jei tie prieš darbdavius daro 

konspiracijas ir kenkia kom- 

panijoms. Iš antrosios pusės, 
ar kartais nebūtų galima dar- 
bininkams uždrausti (?) viso- 
kie anklekasyklose straikai, 
kurie kenkiu labai daug kraš 
tui ir tautai. Rugsėjo 30 die- 
ną išimta “vvarrantai” areš- 
tuoti 80 unijos vadovų, jos 
valdininkų ir agentų, kurie 

daug kenkią darbo savinin- 
kams. Tuose apskričiuose su- 

straikavo į 60.000 anglekasių 
dar kovo mėnesyj š. m., taigi 
ligšiol abi pusi panešė medžia- 

giškus nuostolius. Neapsieita 
ten be muštynių ir iš to butą 

skaitlingų areštavimų. 
Indomi bus teisme byla dar- 

bininkų su darbdaviais, ka- 

dangi turės būt išrištas klau 

simas, ar darbininkai gali or- 

ganizuoties ir straikuoti, rei- 

kalaujant sau prigulinčių tei- 

giu — ar gal privalo būt am- 

žinai kapitalistų vergais ir pa- 
stumdėliais. 

Lmen- 

koje atsitikimas. Reikia abe 

joti, kad ką darbdaviai turėtų 
laimėti, bet vis gi jų drąsa ne- 

apsakoma kesinties ant pasku- 
tinės darbininko laisvės ir tai 
dar laisvame krašte. 

Anglekasiai sugrįžo darban. 

Springfield, III. Illinois 

valstybėj, minkštosios anglies 
kasyklose pagaliau kompani- 
jos darbininkams nusileido, 
sutinkant su darbininkų išly- 
gomis. Andai ant kontraktų 
pasirašusios kompanijos: 

West Virginia Coal Mining 
Co., Johnston City. 

Girard Coal Co., Girard. 
Marion County Coal Co., 

Junction City. 
Girard Collieres Co., Vir- 

den. 

Galatia Coal Co., Galatia. 
Tice Coal Co., Tice. 
Star Coal Co., Steator. 
Kitos kompanijos regis taip- 

pat su darbininkais susitaikys 
ir darbo kasyklose bus pakak- 
tinai. Kompanijas spirią tai- 
kinties geležinkelių kompani- 
jos, kurioms prisieina bran 

giau mokėti už anglis. 
Bjauri anarchija. 

Columbus, O. Vieną naktį 
straikuojantieji tramvajų dar- 
bininkai pakišo ant bėgių pa- 
lei Sandusky gatvę dinamitą, 
kuris, atbėgus tramvajui, su 

yisu smarkumu plyšo. Dvi v; 

žiųoj 

sužeista. Tramvajaus konduk- 
torius su motormanu tečiau 

suspėjo iššokti ir išliko sveiki. 

Tramvajus iki pusei suskaldy- 
ta. Vienas praeivis nuo trenk- 
smo pervirtęs ir apsikulęs į 
akmenis. Daktarai tvirtino, 
kad sužeistieji pasveiksianti. 

Tuo pačiu laiku ir kitose 
miesto dalyse buvę pasikėsi- 
nimai ant tramvajų. Kitur 

daugiau’ asmenų sužeista. 

Toksai straikerių pasielgi- 
mas tuojau gali atkreipti į 
juos antipatiją visuomenės, 
kadangi anarchietišku budu 
būvio pagerinimo negalima at- 
siekti. 

Valdžia galvoja apie taupimą. 

Washington, D. C. Išdo 
departamentas nusprendė su- 

mažinti, trečia dalimi mažiau, 
visus banknotus (poperinius 
pinigus). Valdžia apskaito, 
kad tuo banknotų sumažini- 
mu ji sutaupysianti milijoną 
dolerių kas metai. Ir bankie- 
riai nori, kad mažesnius busią 
parankiau skaityti ir sudėti. 
Svaras poperos, iš kurios dir- 
bama pinigai, valdžiai atsieina 
$1.40, o trečdaliu sumažinus, 
valdžiai ant svaro pasiliktų 
46c. 

Taip tai taip, bet ar mažes- 
ni banknotai bus darbinin- 
kams parankesni už dabarti- 
nius. Liaudies balso vbai ne- 

siklausiama, nors kraštą “val- 
do” pati liaudis ir nuo jos 

Jauso krašto gerbūvis, 
mkierių klausoma. 

'j- vfiisiu 

Socijalistas prieš Roose veltą. 

Milvvaukee, Wis. Šito 
miesto socijalistas majoras, E 
mil Seidel, kategoriškai atsa- 

kęs dalyvauti keliaujančio 
buvusio prezidento Roosevelto 
priėmime, kuomet tasai perei 
tą seredą miesto ribose apsi- 
stojęs. Majoras tvirtino, kad 
Roosevelt yra soči, alistų prie- 
šas, pertat jisai negalįs kaipo 
tokio “buižujo” iškilmingai ir 
oficijališkai pasitikti. Be .to 
Seidel turėjęs parašyti į soči- 

jalistiškus laikraščius straipsnį, 
kuriame Roosevelt kritikuoja- 
ma. 

Majoro pasielgimas be pa- 
mato. Šiandie M hvaukees 
miesto visi piliečiai stoja prieš 
tokį majoro negražų pasielgi- 
mą ir, regis, jam tas jabai už- 

kenks, o podraug ir ‘jo parti 
jai tas pat bus- 

Pranašaujamas kaus. 

New York. K >reoj viešpa- 
taujantis abelnas pers:,tikrini- 
mas, kad Jungtinės Amer. 

Valstybės bėgyj penkeių me- 

tų turėsiančios karą si Japo 
nija. 

Buvęs Washingtone *oreos 

pasiuntinystės valdininkas, 
dr. Kimm, kuris šiandif ka- 

riauja už Koreos neprigįlmy- 
bę, andai apreiškęs, kit 20 

milijonų koreonų steng isi ir 
os 

ir 
as 

a- 

nuolatos stengsis Japc|ij 
jungą nuo savęs nusikratė 
kad abelnas Koreos sukili 

prasidės, kuomet Japonija 
riaus su 

Roosevelt — insurgentu. 
Lawrence, Kans. Mieste 

08awatoma andai buvęs pre- 
zidentas buvo iškilmingai, 
kaip ir visur, priimtas ir laikė 
savo prakalbą. P. Roosevelt 
atvirai pasakė susirinkusiems 
savo tikėjimo išpažinimą, kad 

jis reikalaująs republikonų 
platformos pakeitimo ir neat- 
mainomai paremiąs pažan- 
guosius republikonus arba 
taip vadinamus “insurgentus”. 
Jis norįs panaikinti finansinio 
luomo privilegijas ir reikalau- 

jąs visiems lygaus teisingumo. 
Už tuos dalykus, kaip išsita- 
ręs, pasirengęs kovoti lig pas- 
kutinių! lašui Kraujo. 

Chinas reikalauja balso. 

Minneapolis, Minn. Chi- 
nas Yen Mah, gimęs San 
Francisco iš chinų gimdytojų, 
reikalavęs sau balsavimo tei- 
sių, kas jam nuolatos buvo at- 

sakyta. Chinas vienok andai 
kreipėsi teisman, o tenai pro- 
kuratorius nusprendė, kad 
chinas balsuoti turįs pilną tei- 
sę. Regis, tai bus pirmas chi- 
nas, kuriam Amerikoje leista 
balsuoti renkant valdininkus. 

Rado žemčiūgą. 
Jefferson, Wis. Viena u- 

kininkė vardu Livingstone at- 
radus savoj vištinyčioj auste- 

rį, pamestą vištoms, ir tame 
austeryj žemčiūgą, už kurį jai 
jubileras užmokėjęs $800 gy- 
vais pinigais. Austeris sugau- 
tas upėje, taigi dabar aplinki- 
niai žmonės braidžioja upėje 
ir ieško žemčiūgų. 

BAIGIANTIS VASARINIAM 
SEZONO KELIAVIMUI 

*25^2 NEW YORK 
IR ATGAL 

s25= BOSTON 
IR ATGAL 

PER 

WABASH 
Šie tikietai bus parduodami per visą mėnesį Rugsėjo—ge- 

riausias laikas dėl vakacijų. 
Sugrįžimo laikas į 30 dienų. 
Dovanai važiuot ant Hudsono upės ir Ežero Erie, kas nori. 
Rašyk deį artimesnių paaiškinimų ir mapų. 

^ R* TRISTRAM, Asst. General Pass'tfer Agt. 

Waba$h Office, 109 Mana Straat, Chlcago 

Geo. Lauterer 
Iszdirbcjas 

Vėliavų, Szarpu ir Kukardu drau- 
gystėms, Kepurių ir Uniformų, ir 

i kitokiu dr-tems reikalingu daiktu. 

164-166 Madison St., Ghicago, III. 

AR KENTI NUO SUTYNIMO? I 
Iszdirbame į 70 gatunkų drūtų 

guminių juostelių: elastiszkų, 
plieninių, trumpai kalbant turi- 
me atsakančias juosteles kiekvie- 
nam; nuo 25 proc. iki 40 proc. pi- 
giau, nei parduoda kiti. Geras 
vienpusinias juostelias padirbame J 
nuo 65c., abiejų pusių juostelės* 
nno $1.25; diržai ant pilvo nuo 

$2.00 ir aukszcziau; elastįszkos pancziakos vartojamos nuo meszlingio, 
kojų sutinimo nuo $2.00 ir daugiau. 

Elastiszkos gumines pancziakos, diržai ant pilvo, bandažai, padaryti 
pagal mierą pas mus kaštuoja pigiau, laiko ilgiau, tinka geriau, nei ko- 
kis senas sugulėtas tavoras. Dėlto verčiau eikite tiesiok į dirbtuvg ir už- 
siganėdinti už mažus pinigus. Užlaikome tiktai suprantančius bandažis- 
tus vyrams ir moterims. Atvira kasdien iki 8 vai. vakare, nedelioms nuo 
9 iki 12 vai. dieną. Apsisteliavimai juostų, bandažų ir 1.1, išpildo- 
mi pagal gydytojo norą ir už žemas kainas. 

HOTTINGERO FABRIKĄ, ant namo bok. laikrods 
Kampas Milvraukee ir Ghicago Avės., imkit eleveitori ant 6 lubu. 

Rugsėjo m. Rakandu išpardavimas. 
TIKRAI PINIGU SUCZEDYJIMAS. 

$12.50 metaline lovos, 2 colių stulpai, 
Vernis Martin mados, balta ar-4 
ba žalia, tik po. $6.98 

Šita puiki lova 2 col. stulpai, įvairiuose 
koloruose, 40 ir 46 did., regul. *<> n n 
kaina 12.50, tik po.VUaSO 

Czia gera proga naujai apsivedusiems suczedyti daugiau kaip pusę perkant 
naminiua rakandus, taippat ir kitiema pradedant gyvenimą, bet tik azitą menesį 
Jaigu neesi pasirengęs įrengti visus savo kambarius iszsyk, ateik ir iszsirink, o 

męs už mažą įmokejimą pristatysime viską. 
Patemyk nekurias kainas ir apsvarstyk 

$11 Komoda tik.$5.50 
$35 9x12 Axminster Divonai$16.50 
3.57 Geležiniai sprlngsai_ 1.90 
8.00 Geri šienlkai tik.1.98 
8oo. Geležinė lova.1.50 
3.00 Stalas tik.1.50 

$15 Stalai po.$7.50 
$25 Komodos.$14.oo 
8.60 Divonai 27x54 1.75 
1.75 Kėdės po. 9©c 
7.50 Vaikams vežimėliai. 8.88 
1.50 Lorelės po. 95c 

Aiaarjia Krautuve vaKarais iki v Tai. apari remycios. 

GREENGARD FURNITURE OUTFITTER 
3431-33 South Halsted Street 

Kampas 34to Plaee Nepamirškite numerio. 

D. Labunskas savin. Tel. Monroe 890 

Szalti irkarszti užkandžiai. Ruimai dėl moterų. 
Europoslaikr asciai, Bilijardu stalai 

1122 Milwaukee Avė., Ant antrų lubų. 
CHICAGO, 1LL. 

TELEPHONE YARDS 1186 

GERKIT 

Gottfrieds Malt Extract ir (iottfrieds 
geriausią alų o busite sveiki. 

Bonkinis departamentas 3502 Wallace St. 

GOTTFRIED BREWING CO. CHICAGO. ILL. 


