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GARSAS AMERIKOS LIETUVIU

RATES OF ADVERTISING:

PREKE APGARS1NYMU:

one inch once , « . §0,50,
one inch one month. $1,00,
one inch one year . $10.

S h e n a n d o a h, P a.
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Metas II

Entered as second class matter at the Post office at Shenandoah, Pa

Vilniaus Vyskupyste.
I

vienas colis viena kart . $0,50.
vienas colis per menasi $1,00.
vienas colis isztisus n.etus $10.

ISZEINA KAS UTARNYKAS.

( T a n s a.)

Pirmas darbas Grinevieckio buvo tas, kad
atitolino' pralota Žilinską isz Asztrosbromos,
kur būdamas tiktai darė papiktinimu. Grinevieckis liepė kunigams Kazmianui ir Kopcigevieziui perveizėti tunus priguIincJus Asztrobromai pagal apraszima padarita 1862 m.
Bet minėti kunigai prisakima iszpildyti negaĮėjo, nes pralotas Žilinskis visus dokumentus
užslėpė. Žinoma tiktai yra. kad priesz 25 me
tus Asztrosbromos parapija turėjo ant metu
pelno daugiau kaip 70,000. Viena tiktai nedėlia Sekminių, laike kurios tukstaneziai
žmonių ateidavo i Kalvarija, atneszdavo keletą
tukstanezių pelno. Vienos aukos ant misziu
per metus nū 20 iki 85 tukstanezių. Tai tiek
buvo priesz Žilinską, o kiek buvo laike viesz-

tai tiktai vienas Žilinskas žinojo, ir jokiu doI Alimentų nepaliko.
Priegtam persitikrino,
kad Žilinskas, jokių rokundų noiszdavė, ule
daug brangių daigių, prigulinezių bažny ežiai,
pavogė. Žilinskiui mažai buvo to, kad darė
papiktinimą, kad vogė turtus prigulinezius
bažnycziai, jis dar pelnydavo nu kunigų, nes
tam davė gera parapija, kurs Žilinskiui gerai
užmokėdavo, o kurs nieko nedavė, tai tas gavo
Sunku yra tikėti i tokius dalykus, o vienoktai teisybė buvo. Kyla klausimas,
linskis nebijojo kokios- nors valdžios f
Žilinskis nieko nebijojo, nes užpakalyj' jo sto
vėjo apginėjai — Pobiedonoscev'as ir Katkov’as, o potam caras.
* Todėl vysk. Grinevieckis labai gerai ži
nojo, kas jo laukia Vilniuje ir koks padėjimas
yra Vilniaus vyskupystės. Būdamas geru
kunigu, geru vyskupu, neveizėdamas ant my
lėtų caro isz vienos pusės, dėl paklusnų caro
norams ir persekiojimą isz antrosdel pildanezių gerai prisukimus Dievo.
Atsitolinus Žilinskiui isz Asztrosbromos,
lapijas. Ypatingai apie parapijas, kur kuni■ Rui buvo neatsakanti ir tverenti papiktinimą.
Parapijoje, seniau prigulinezioje kunigams
; bernardinams, buvo klebonu kun. Kopciegobjaurio jo gyvenimo atitolino ir potam užgynė
laikyti szv. miszias, spaviedoti ir tt. Paru

pelno ant metų nū 20 iki 25 tukstanezių, bažnyczias užlaikė baisiam |>adėjipie. Stogai —
supuven, sudraskyti, arba kiauri, niekur tvar
kos, nieku prideranezio užlaikymo. Bažny
ežios pasmerktos ant isznaikinimo irbaisei iszrodydavo. Prie tokių bažny ežių pasmerktų
ant isznaikinimo, prigulėjo bažnyczios szv. Ste
pono, szv. Mikalojaus, szv. Baltramiejaus ir
tt. Minėtos bažnyczios neturėjo savo parapijų,
o prigulėjo prie kitų parapijų, o pinigai koki

džia atėmė sau. Todėl toms bažnyezionis dft
davo tiktai sziokia-tokiu paszelpa draugystės
amatninkų (kaip jūs Vilniuje vadina ,.cechu“).
Prie bažnyczios szv. Mikalojaus prigulėjo drau
kailiu. Prie bažnyczios szvento BalC-gystė
v
tramiejaus prigulėjo draugystė pfidžiu, o

2. Spaliu pribuvo į Laukavą keletą
batalijom] kareiviu, teipogi ulami ir ka
geresnėje vietoje kartu su savo adjutantu
V alkovų. Ant prisakytos dienos pri
buvo ir ūkininkai su vežimais iszaplin-

Visi klausė kareiviu, ką ženklina
pribuvimas kareiviu? Kam suvarė
rys su vežimais ir 11. ?

nežinojimo
o vakaras, sutemo, baisi baimė

jokia draugystė, todėl ir užlaikyti tu bažnyczia
buvo labai sunku. Buvo tenai kapelionui lxb ką sulauks. Kiekvienose namuse Mas
dnas kun. Pilipas Szklavovskis, kurs labai no koliai, o aut ulycziu pilna visur kazoku;
•
•
*
•
• •
rėjo pataisyti bažnyuzia ir durbSSOm. praszė< visas
kaimas apstotas nu Maskolių, vi-i
valdžios, idant paskirtu nors 300 rublių aut pa
dreba isz baimės! Tiktai maži vaikai
taisymo slogo, per kuri bėgu vandfi ant alto
riaus, vienok nieko nu valdžios Maskolių ne spakainei užmigo. Visur girdėtis tiktai
apturėjo.

Dabartinis Lietuvos padėjimas.
kaviea) buvo viena isz gražiausiu ir pui
kiausiu vietų Lietuvoje. Gyventojai
Laukavos —- žmones dori, turtingi ir

masszunu, ir jukai Maskolių.
.Maskoliai vieni tiktai buvo linksmi
girtukliavo, kaziriavo ir jukus darė is;

ir laikas nu Įni

ko ryksmas ,.

neužmirszo atimti nu anų turtus ir jus

bamai gyventoju Laukuvos buvo
gražus, prideraneziai užlaikomi, stovėjo
po abieju pusiu kebo. Prie kožno namo
sodelis ir medžiai. Prie kelio buvo daug
kryžių, o aplink sodžius keletą koplvczėliu. Laukai visur buvo gerai užlaikomi
o pertad buvo vaisingi. Pridėdavo dar
grožybes aplinkui amžinai žalios, pusži
li ės girios.
1863 m , 2. Spaliu isz visu aplinkiniu
sodžių ir sodeliu platumo -10 viorstu,

žmuues iszkentėję tiek baimes ir iszjiikimu nu Maskolių.

po visą kaimą. Po keletą kazoku įszoko į kožną namą ir isz tenai varant visus
ant ul\ ežios rėkė: ,,Paszol! vihadi!“ viro isz namu, todėl

moterį*

mo*
tern

ir vyrus,
v

klebonas kun. Pacynko, jis buvo kartu ir džia- tojai Laukuvos, bijojo pribuvimo .Mas
konu Vilniaus, tas toippat neteip gyveno kaip kolių, bet niekados įiemislijo, kad tokia
ežiai pasakė ūkininkams,
nors po
kunigui gyventi prigulėjo. Trecziu tokiu ne
baisi nelaimė ainis sutiktu, nes suvisu
doru klebonu buvo, klebonas parapijos szvento
Jono, kun. F. Biedržynski, tas labai szirdin- buvo nekalti. N iša kaltybė gyventoju rinusia isz drabužiu paimtu. , Ką palik
gai tarnavo Maskoliui. 'Tie trys minėti kuni Irtivo ta, kad laike maiszto niaisztininkai
gai, platindami tiktai papiktinimą ir turėdami perėjo per sodžių Lauka vos.
matysite“. Bet mažai kas isz tu persargu

t
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Gyventojai Laukavos, pakol
iszvežė ju visus turtus, czielas
tris dienas ir tris naktis pra
buvo ant lauko. Visi buvo
lengvai apsirėdę, todėl vėjas,
szaltis, lietus, baise i vargino
nelaimingus.
Daugybė dikcziai pradėjo sirgti, ypatingai
daug vaiku susirgo. Naczelninkąs nedaleido nei vienam
I „vaiskavam“ daktarui prisiar
tinti prie ligoniu. Laike to
kankinimo nelaimingu, gimė
du kūdikiu. Praszė naezelnin-

Valgis tas yra teip geras,
giau estrakto, ne kaip minėta,
priesziugam gi atsitikime sko jūg buvusieji -Vielio ligojubunis zupės esti perdaug asztrus. tije sėrgen tieji ant pilvo, ku
riems kaip žinoma netinka
Befsztikas (beefsteaks),

riausias

valgis žinomas del

tą. jūg gauna jo per mažai.
(Dar ne viskas.)

kiaušiu skyrium mėsos, bet
kartu ir pastiprinancziu aug-

Kaip Jurgis apsipacziavo.
Apsakymas;

buvo
tai atgauna spėkas nū befszti tai kaimas mažas, bet labai
puikus; vasaros laike visur
ko.
žaliavo, nes isz abieju pusiu

NkDELlNlS l.AIKRASZTIS
„Garsas Amerikos Lietuviu“
I šteiną kas Utarninkas
Galima padalyti į du
lęoliu pavelytu nnneszti kūdi
Shenandoah, Pa.
kius į bažnyczią apkriksztyti, tą valgį: 1) befsztikas
KASZTUOJA ANT METU
AMERIKOJE
S 2.00 to padaryti. Jisai sakė: ,,Jei- Pirmutinis, yra sausas,
. . $ 3.00
1N UŽMARE
dus ir nesuverdantis,

skyrių ulyczios yra pasodyti medžiai,
suvisu o prie kožno namelio darželis
kvietku ir vaisingu medeliu.
negarPilna tenai buvo visokiu
antras medžiu: viszniu, slyvų, obelų
būdą pravoslaunos cerkvės,
ir grusziu. Pavasarį vištai graKankraszcziai (korespodencijos) ir tai tūjaus pavelįsiu, o kitaip, da. Yra cziou tas pats skirtu- Lf iszl.0(1įd;)VOi kad mediiai
laiszkai turi būti adresawoti. ant szio tai tegul iszdvės be k’-ikszto.“ mas, kaipo tarpu kietu ir sky-žydėjo, o rudeni dar gražiau,'
adreso.
Tėvai nesutiko ir vienas isz se atu Kiauszimu. Antras skyrius ka(lft vis(11, b(lvo galima ma.
Garsas Amerikos Lietuwiu“
paprastai nesz.oja vardą
lyti vūgas ir vaisius.
Publishing Co.,
230 W. Centre str.
Shenandoah, Pa.,
Piningai turi būti siunsti per Money

toje ant ranku.
Dr. J. M. STUPNICKIO.
20 E. Oak str.
Shenandoah. Pa.

\ icl padūda sekantį apraszi- Į
mą pritaisymo befsztiko, kurį
kelis szimtus kartu pats iszmėgino ir dėlto kaip sako drą
Apart jautienos, verdasi ra siai gali pažiūrėti įąkiskritikai.
šalas kaipo yra žinoma, isz Palendrica turi būti trapi, del
visztu, isz paukszcziu iržuvu.
Mėsa penėtu avinu ir meitėliu,

sveikata.

ežia, jau labai sena,

i

dien jau to žmogaus, kuix
tūs medžius sodino, gal ir kau
sodinti labai grąžei iszrodo ir
teip jau dideli suaug-’, kad perjūs isztolo bažnyczios suvisu
nematyt, o matyt tiktai bukai
tas ir panų ksū tas kryžius.

Maskolių pasinaudojo, vienas
dėlto, kad tokiu Maskolių ma ir ancziu ne yra suvisu atsažai tebuvo, o antras dėlto, kad
kanczia. Mėsa verszio daro rūpestingai turi Imti atskirti.
Mėsa turi būti supjaustyta į nai buvo kunigas, didelisuiyn į iszgąstį įvarė žmones ir
lėtojas medžiu ir kvietku, toZupė isz visztos rokūta yra
' mažko ne visi teip iszėjo isz už labai pastiprinanczią ir del
pri
namu kaip stovėjo. O Masko to tankiai dūda ją sergantiems
tus prie to ragino.
liai visus skubindami varė isz tingėjimo, kuriems visados
Szitame kaime buvo apie
ll ės
trisdeszimts gyventoju; gy

suvarė ant lauko prie karcziamo8, kur nelaimingieji su di.džiausiu nespaikainumu ir bai
me laukė tolesniu mylistu nū
Maskolių.

ria use kūrinti pūslinėmis mal

ir nebuvo bagoti. Vienas tik-

apie sriubą kurią aiszkina
Liebig. Toji zupė esti pritai tai vieną pusią betsztiko.l ipi- tais už visus,
soma be mėsos, sudamaiszymu rais smulkiai sudaužintais apiv o pr<
tiktai mėsiszkos isztraukos.
nigu
žemės.
imasi apie 3 dalis svaro stam viena dalis befsztiko.

pinko visus arklius, karves, lotus jauczio smegenų, nekiek
avis ir nuvarė ponui naczel- dar žuvies (szmotūką morkos,
ninkui. Pripratę priesavo kar
veliu, aveliu ir arkliuku, vei
kė žmonelės, matant, kad tu
nesusiminksztisavo gyvulėliu daugiau nepa
u virszum va
matę Kiaules visas Maskoliai

ne -Vla czla tinkanti,
sviestas
sv
^e8tas suvisu
Suv’su isz
iszt
skaurados, įsideda

sius isz viso kaimo, teippat gr
resnius staidus ir dau/iaibUl
O
gyvūliu.
Laike porą gerai
įsziartu arkliu, ir kniptūsir
klius užkinkė, tai galima lwke vienos minutes (stokūjant vo mislyti. jūg tai važiiljaur

Plunksnų visur buvo pilna.
Keletą szimtu vežimu vežė vi kartu atsakantį žiupsnį drus- pusę minu tos ir tūjaus ant
stalo, i
sus turtus laukaviecziu del
Befsztiką galijna kepti ir
Maskolių ant prisakytos vietos. pe iszienka ant septynių asabu, o skoniu nesiskiria suvisu
tam
szimtu vežimu: grudus, pata nū zupės isz szviežios mėsos.
lus, sziouą ir kitus dalykus.
B CV t >1 V*
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Turėdams pi-

Vardas to žmogaus
buvv
O

Nejaunas jau lai buvo žn#
gus, nes galėjo turėti ap
sz i a szi as d esz i i n t i s n i etų, 1 aik^

turėjo aut galvos visus, iii'

lf>3
-

ilsuku suvisu turėjo mažai ir
ilgai savo metus iszrodidavo
ariau gerai.
Artimesniu jo Laiminu bū
ro Antanas Žali imas, tas žesės nedaug turėjo, bet ir biehunebuvo, nes turėjo supra
šą apie statymą namu, (odei
kur tiktai statė namus visur jis
godavo darbą.
Haliunas vai kszcziod amas po
kimus ant uždarbio, pažino
pa
r daug žmonių ir sziek - tiek
misžvietė. C’zierkutę mylėjo,
rienok niekados neapsigerdayojdirbdams’aau ant valgio nereikalo neiszleisdavo.
|| Retai namie tebūdavo, žemę
■išdirbdavo jo sūnūs Adomas,
įkurs jau Brikeliu metu buvo
Įženotas. Pati Adomo padeda
Ivo vyrui prie darbo irteip bisĮkjpelno turėdami o isz lauku,
Įbkkį isz uždarbio, laikės visi
■krūvoje ir turėjo diiną.
j Puikus buvo rudii, žmonės
|jau pasėjo rugius, kada ŽaIliūnas pagrįžo.
Žaliutias visą vasarą dirbo
I toli nd savo kaimo ir pėsczias
Įgrįždamas namon d i kuziai paI vargo. Todėl pasisveikinęs su
hamiszkiais, suvalgęs vakariehę ir nepaklausęs kas dedasi
[kaime, atsigulė.
į Rytą atsikėlęs pamatė, jūg
[aplinkui viskas kaip jis pali
po,niekas neatsimainė, tikta:
[lapai ant medžiu pageltonavo,
b kiti nukrito.
S Namai kaip stovėjo, teip ir
dovi, isz kaminu traukės bal
tas (luinas, o isz bokszto bažjnycziosgirdėtis tiktai skambė
jimas varpelio.
i Zvilkterėjo Žali linas ant
namu savo kaimynu Gajausko,
mato: bernas taiso vežimą,
Gajauskas aiszkina bernui,
kaip tur pritaisyti vežimą, kad
butu grąžei ir gerai, liepė iszczystyti arklą, paimti avižų,
krienoteip-pat, idant arkliams
turėtu ka d riti.
Kur tai senis rengėsi,
O 7 narniI
šlijo sau, ir eina pas kaiminą
pasisveikinti.
v

(Dar ne viskas. )

Perskaitęs 21 num. ,,Vieny
ta L.“ tokiv sau daviau klaukimą: „Ar korespondentas
„Vien. L.“ pąbludo, ar tiktai
jo akis aptemo?“ Kur-gi jis

—rr-
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*$ ? * i
rado „Garse A. L.“ pavadinta lė Pittston o lietu v. draugijos? „bedieviais“ einąte isz* vieno,
vyskupą d—ru Szlupu? O kas Kur ežia tavo teisingumas? tai galėjo kožnas persitikrinti
link korespondencijos, tai Jeigu reik jieszkoti teisybės, isz justi korespondencijų isz
mums nereikia nei jokios ko tai žmogus iszmintmgus jiesz- „bedieviszku“ laikraszcziu ir
respondencijos, nes mes patys ko teisybės kur reik, o ne pas isz praneszįinu d—ro Szlupu
labai gerai žinom, ir jeigu jus * • • •, ne raszime koresponden Szenandoryj', kurs labai grą
norite, tai mes visrimet darodį- cijų, ne rinkime žinių karezia- žei iszaiszkino, kaip tie dideli
simę, kad tie, kurie teip daug mose ir tt. Žydai ir tai tame PitUtono mylėtojai teisybės
rūpinasi apie teisybę, kaip ko dalyke daug puikiau pasielgė! elgiasi- G kas link vyskupo,
respondentas raszė, kaip pa- Ar j us gi įdėjote kada, kad Žy tai vyskupas tiktai persi t i kris,
bludėliai laksto netiktai pas dai peiktu savo rabinus, arba jūg lopintojas korespondenci
vyskupą, bet’ir pas „bedie abelnai, kad kada-nors jiesz jų neyra geru vaiku kutai ik iszvius“, idant tiktai datirti savo. kotu tarp savo visrimenės kos bažnyczios, o kartu neyra
„Garsas A. L.“ pavadino jusu „brudu“ ir kad potam apie tą geru kataliku. Pagal mokslą
darbą „kvailyste“, o dabar pa visiems pasakotu, arba į laik- katalikiszką, kunigas yra‘tė
vadins „bjaurybe“. Mes ki raszczius raszytu ? Ne! Niekaj vu dvasiszku, yra tarpininku
taip negalim vadinti, rinkimą dos! Tiktai ant. nelaimės ir tarp Dievo ir žmogaus. Jis at
žinių po karcziamas, lakstymą tarp musu Lietuviu atsirado sakantis yra priesz Dievą už
pa m „bedieviu“, talpinimą su tokie lopintojai smirdancziu savo parapijomis. Biaiirus tas
rinktu „brudu“ į laikraszczius. korespondencijų, kuriems ro vaikas, kurs priesz visą pašauJeigu reik jieszkoti teisybės, dos, jūg jie yra dideliais pabi lę plėszo szlovę savo tėvo, o
tai reik jieszkot tiesos keliu. jotais. Ir ko daugiaus pririnks dar bjauresnis yra lopintojas
Ant to yra vyresnybė dvasisz- „brudu“, arba iszmislįs, tai už smirdanezio korespondencijos,
ka, ant to yra tiesdariai. Jeigu didesnį roku j n save patrijotu. kurs priesz visą pasaulę plėjus būtumėte geri, iszmintingi Bedieviai ir apie jus su paže szia szlovę savo dvasiszko tė
vyrai, tai jeigu ir butu reika minimu tiktai atsilieps. Jie sa vo. Jeigu yra grieku, pagal
las, tai susirinkę, gražiai isz- ko: „Kaip dabar nor datirti mokslą katalikiszką, plėszti
mintingai susitartumėte ir da savo mierio tai sako: politikui! szlovę kiekvienam, tai daug
rytumėte kaip privalo kiekvie pagel bėkite mums iszmesti didesniu yra grieku, plėszti
nam iszmintingam ir doram kun. Z . . . Jis */yra labai nedo- szlovę kunigui. Lopintojas ko
vyrui, bet nelakstįtumėte po ras kun.“ Lupi n toj as pasmir respondencijos pas vyskupą
karcziamas, neraszytumėte po dusiu korespondencijų nor da- kaltįs kunigą, o kitas ir atėjęs
laikraszczius ir nebėgtumėte rodyti, kad kun. Zlotožiuskas pas vyskupą ir parodįs to lopas tris, kurie jūkes isz musu yra negeras. Mat jis nor daro pintojaus straipsnius, tada vy
szvento katalikiszko tikėjimo. diti, jūg jis butu geresniu ku skupas persitikrįs tiktai apie
Yra draugijos socijalistu, nigu. Jis raszo: „jegainastis vertumą to žmogaus.
Broliai pittstoniecziai! bu
masonu, nihilistu ir daug kitu. tai kurną, pavarė, tai prie pa
Jie, kaipo žmones, tur tarp rapijos nepriėmė.“ Tai žen kite persitikrinę, kad rinkimas
saves visokius asabiszkunius. klina: padarykite mane kuni brudu“ ir garsinimas po laiktur savo reikalus, sudeda pi gu, tai asz kožną priimsiu, raszczius daro tiktai pažemi
nigus pagal nutarimą ant vi (turbūt kad ir kiaulė ateitu į nimą del Lietuviu. Jeigu auk
sokiu jiems atsakancziu mie kuinus, priimtu). Lopintojas szcziau minėtos draugijos ati
riu, ir susibara, ir susipyksta, korespondencijos raszo, kad tolino isz tarp saves tokius
o ar tu lopiiitojau korespon nunigas Z. kurną pavarė ir žmones, tai ir jus lopintoju
dencijų , girdėjui kada-nors, vaiko nekriksztijo, (kaip gali smi rdanczi u korespondencij u
kad aukszcziau minėtu drau be kimiu krikszty ti ?) „Nauja neklausykite ir a nūs isz sąv<»
gijų sąnaris pasakotu, arba ra- Gadynė“ raszo, kad kunigas draugijos isznieskite. Jeigu
szytu į laik raszczius apie savo Z.szunį nekriksztijo. Kas žiu turite arba turėsite svąrbii rei
nutarimus, apie savo asabisz- keno ežia teisy bė? Man rodos, kalą, tai vyriszkai susitarti,
kimius7 Ar tu girdėjai, kad kad nei vienas nei antras ne susisznekėti ir daryti tą. kaip
jie jieszkotu „brudu“ gyveni privalo kisztis į kunigu daly privalo žmogui iszmintingam,
Jei’Oi tokiose *dalvkuse o y patingai geram katalikui.
me savo draugijos ir, kad lūs kus •O
„brudiis“ talpintu laikraszty- privalo rupintis, tai tiktai tė O gink Dieve, nerinkti žinias
jei Niekados! Jeigu kada toks vams, kuriu vaiką nuneszė po karcziamas, nubliauti visur,
nelakstyti pas tus, kurie jukes
atsiranda, lai tokį už ausu ir kriksztyti.
Dar prideda: „ar nebus tik i isz szvento katalikiszko tikėji
iszmeta už durų ir potam (lan
giaus į savo draugiją nepri tai „Garsas“ nu musu jėga- mo; neraszy ti bjaurias kores
ima, kaip kokį rau piltą ožį. niasezio papirktas“, „Garsas pondencijas Į lai kraszczius, ta
Daugybė isz j u neyra katali A. L.“ nebuvo ir nebus pa- ; da, kada jus grąžei ir pridokais; nekalba rytą ir vakarą pirktas. „Garsas A. L.“ eina laucziai darysite, galėsite būti
poteri use: „Mylėsi Vieszpatį tiesos keliu ir nesirūpina apie tikri, kad ir vyskupas matyDievą isz visos savo szirdies ir lopintojus korespondencij n,ne dams, jug jus esate gerais ka
tt., o artimą, kaipo pats savę.“ klaus tu lopintoju , ar jiems talikais, iszklai’sįs jusu reika
O tu lopintojau smirdancziu tinka ar netinka. Greicziau lavimą, jeigu tiktai tas reika
korespondencijų, vadini save jus papirkot „bedievius“, ar lavimas bus teisingas.
Supraskite broliai Lietuviai
„kataliku“, kur ežia tavo mei ba žinias nū ju rinkot, nes su
lė artimo? Kur ežia tavo mei jais einat isz vieno. G kad su Pittston o parapijos, jūg lopin-
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tojai smirdancziu korespon- - Jau buvo raszyta „Garse A. Kumysu, turėjo važioti pas padėtu draugystei iszpilditi
lend j u , isz priežasties savo L.“, kad maskoliszka valdžia Baszkyrus, nes Lietuvoje jei savo mierį. Didžiausiu mieriu
kvailu ir biauriu rasztuir dar priverti pardūti visus dvarus, gu kas ir darė Kumysu, tai tos draugystės yra isznaikinti
bu nieko nū vyskupu negaus, seniau prigulinczius kunigaik- darydavo tokį isz karvių pie- ubagystę.
o bliaunant pas vyskupą var szcziams Vittenszteiuams. To
Draugystė n or turėti tiek
dan Pittstono parapijos, tiktai dėl dabar tūs dvarus labai pispėkos, idant kiekvienam upadarytas isz ku- bagui, kiekvienam neturint
vardą parapijos gadina. Iki gei atpirko Maskoliai, o isz da
paskutiniam laikui Pittstono lies ir Latviai. Verki, kaip jau
isz ko gyventi, dūti prideranti
Lietuviai gyvena labai grąžei. minėjau, atpirko vienas isz Baszkyru. Norkiavięzia iszpradžių uždėjo ligonbutį ant darbą. Draugystė n or tą dsPastatė b až n y ežią, p o ta m pa maskol. aristokratu.
20 ypatų. Pargabeno keletą tirti, ida nt kiekvienas, prie
didino, už kapines visą skolą
. iszmokėjo, mokslainę tur la niaus Kalvarijoje, kuri yra baszkirku isz Orėnburskos rėd. kurio isztie.s ranką ubagas,
bai gražią, kur po kėlės de atitolinta nū Vilniaus ant 7
šimtis vaiku susirenka ir tt. viorstu , galėjo persitikrinti
pasakyti: „Eik tenai ir tenai.
Velniui tas nepatinka, todėl
liu del aukszcziau
minėtu
jis atrado žmones, kurie kaip vietos, kur dabar yra Kalva- mieriu.
ožiai pradėjo bliauti ir parapi
jai daryti sumiszimą, o ypa
Arabai b e mWaszirdystes, stės greitai dikczei pasididins
tingai į laikraszczius raszyti.
H o 1 a n d i j e, mėnesyje Ge ir prasiplatins po kitus mies
Žinom gerai, jūg daugumas yra Vilniaus Kalvarija, su ap gužio. Holandiszkas, žėgliais tus ir miestelius, nes ubagu
yra geri žmones ir dievobai linkiniais laukais ir gražiais laivas, ,,Auna“,kuris nuplau | visur yra,o tinginiaujencziu ir
mingi, todėl kaip-mUms rodos, pusziniais medžiais nū labai kė į Gibraltar, netoli Mauru lendanczu kožnani į akis dar
tai I opin tojams korespondęn- senu laiku vadina „Verki“.
dauviau.
Botagas.

Darbai Maskolių.
Peterburgas, 11. Geguž.
tapo apgarsintas „ukazas“
Maskolių caro. Ant pamato
to „ukazo“ užgina Valinijoje
valdyti žemę tiems, kurie pri
buvo isz užrubežiaus ir priėmė
padonystę maskoliszką, teip
pat ir ir tiems, kurie pribuvo
isz Lenkijos, arba isz Lietu
vos. Gubernatorius tur pave

tas. Pinnucziausiai Arabai
Kožnas norėtu nusikratyti nu
yra toks pasąkojimas: Vieną kapitoną laivo nuszovė, styri- ubagu, o kožnas geras žmogus
kartą Lietuvos kuuigaiksztis ninką suronijo ir Įjotam laivą norėtu, kad kiekvienas turėtu
Vitėnas iszėjęs į girią medžio iszgrebežiojo.
priderantį užsilaikymą ir at
ti, į tą vietą, kur dabar vadina
sakantį užsiėmimą.
„Verki“ ir iszgirdo ant seno
Užmuszė bankierių.
Todėl visi geri žmonės, jei
>

gu ir nevisi prigulės prie to<
liszko banko, prie ulyczios <lu draugystės, tai visi parems

kuuigaiksztis atidavė kuni
gams ant auginimo. Kūdikis volveriaus užmuszė vicedirek
nakvynės
toriaus to banko, Gloserą
rė jį vaidelotu, o putam Kriduda valgius uždyką, du na
ve-Kriveitu, dūdant jam var mylima Glosero. G
mu darbo, kur kasdien dildą
dą Lizdeikis. Ant vietos, kur
užsiėmimą del 300 asabm

namus ir pavadino „Verki“,
Keleiviai Ryme.
ką ženkliu, jūg tas žodis paeieleiviai
isz Austrijos,
ministratiszku keliu isz Vali- la nū žodžio „verkti“. Nū to Lietuvos
ir
Lenkijos
jau pribuvo į Rymą. Yra jau
pribuvusius isz Lietuvos ir
tenai ir arei vyskupas Vursza-

Garbus tautieti,

Nepriguliningumas salos
Formaza,

respondenciją ,, Garse A. L.“
Labai kantanti esam isz pri
Mylista caro.
24. Gegužio tapo apgarsin- buvimo pas mus godotino kun.
Rygoje pirm 25 metu tapo
gulmingumas salos Balsiavicziaus, kurs mus dvauždėta prie pravoslaunos cer Isz žmonių paskendo tiktai Formaza nū Kynu, o teipogi siszkai pastiprino, iszklausė
kvės mokslai nė
vadinama: vienas, o kiti visi tapo iszgeln i jos. Valdžia tenai
„Mikolaevska cerkovno - pri
ketina būti republikoniszka.
apie statymą nors mažos hažhodskaja szkola“. Taigi kada
dabar perstatė carui apie 28Namai diirbo, valgis ir vie
metinius darbus tos mokyklos,
Kumysu.
tos del nakvynės, vietos lios turėsime bulbeliu szviržiil
tai caras ant to mierio 15. Geiki valiai. Pas mus yra dabar
almnžnos.
Jodko valdytojas žemės No20.'Sausio 1895 nū niasko labai geras oras ir neapsaky
(Idant mo kslainė turėtu dar vogrudko apskriczio, garsus
tai linksma. Ateinancziani lai
didesnę įtekmę ant aplinkiniu savo atradimais netiktai Lieke pasirūpinsiu atsiusti dau
gyventoju ir dauginus prie sa
giau žinių isz musu lietuviš
tingai dalykūse elektrikus ir
ves pritrauktu.
kos kolionijos.
Su gudone
*
pritaikinime elektrikus prie
J. Butkus.
žemdarbystės, sako dvare Pa- vos ir kitu miestu, idant ko
uždėjo ligonbutį daugiaašei rūpintųsi prisiraVi (niaus vadinamas „verki“, neinuuyj*
Vardan teisybės.
Iki paskutiniam
dabar atpirko vienas isz mas- Kumysu.
laikui
koiiszku aristokratu.

paskendo maskoliszkas gar
laivis „Michail“, kurs isz vo
kišku miestu stovineziu ant

ArUnso su paraszu Fr. Ur.,
kur labai buvo iszpeiktas ir

■Htrwwi

Isz Mt. CarmeL
Pas mus Lietuviu privažia
vo, galima sakyti perdaug, ale,
matyt, kad yra daug negeru,
nes nekurie bijo žmonių ir
slėpėsi. Nevažiūkit daugiau,
nes ežia sunku yra darbą gau
ti o ir isz sztoro negalima gau
ti be pinigu.

risaip iszvadintas p. A. Ol
szevskis,
iszdąvėjas laikr.
„Lietuvos“. Tenai buvo paraszyta, kad p. A. Olszevskis
yra apgaudinėtoju, suvadžiotoju ir tt. O Arkanse gyvena
Lietuvis F rauk U rman, todėl
tas Lietuvis Frank Urman, atsiszaukia į redakciją „Garso
|A. L.“, praszydams, kad pa Lietuvis A. Olszeivskis
gavo urėdą.
talpinti jo atsiszaukimą ir
Žinomas skaitytojams Lie
f iszaiszkinimą, kad jis F. UrL ban, niekados nei jokios isz
Arkauso į „Saulę4 ‘ kores- likonas, iszdūtojas lietuviszko

pasakė: duszele, tu tiktai ne-, hof, yra perkeltas ant admini
sėsk ant sermėgos! Bet boba stratoriaus par. Piontnica. Vikaip visūmet teip ir dabar pa karijuszas par. Suvalkų kun.
darė prieszingai: nuėjo ir atsi Mot. Batu n as yra perkeltas

sėdo ant sermėgos. Nu ir įkri
to į tą seuą szulinį. Kaboszis Vikarijuszas par. Lodžiu kum
tada lengvai atsidūsėjo, kad Gogas per keltas yra ant vi k a
teip lengvei nusikratė nū sa
ves tokią nedorą bobą. Va juszas par. Naumiesczio kun.
karą, pagrįžo namon, vaikai
pradėjo klausti, kur yra mama. yra ant vikarijuszo Raigrodo
Kabosziui gailu pasidarė vai parapijos.
ku, kurie vis verkė ir klausė,
— Milė s. a. kunigas Juzakur yra mama Kaboszis vai pas Baceviczius, vikarijuszas
kus linksmino sakydams: ma parapijos Zboinos.
ma ateis’ 0 pats nesiskubino
f pondeucijos neraszė ir p. A. laikraszczio Cliicago’je ,,Lie eiti į szulinį gelbėti savo bobą.
■ Olszevskiui niekados szlovės tuva“, apturėjo urėdą inspek Jis vis buvo persitikrinęs, kad
Vokiecziai arszesni nž
toriaus departamente dastati- tokia nedora boba tai greitai
Maskolius.
nio vandens del miesto Chi negal numirti. Ant rytojaus
Tilžė, men. Gegužio. Neeina Kaboszis gelbėti savo szaunes žinias apturime laikui
cago’s.
Irban keike p. A. Olszevskį
Visados turime džiaugtis,
bėgant isz Tilžės. Kelinta gal
per lai k rasz t į „Saulę“ už ragini
stebėsis, ar Tilžė tai yra vieta
mą ant farm u į Arkansą, arba
ženklinimą ir eina auksztin. boba turėtu už ko užsikabinti. „Senosios Tėvynės Lietuvos“,
už raszymą apie tas farm as,
Ponas A. Olszevskis. iszdūto- In leido ūkininkas pagalį į
arba už kitą dalyką, tai tegul
jas „Lietuvos“, dirbo kaip szalinį su szniuru ir trauk,
žino, kad tai yra neteisybė,
trauk, trauk....
Ant galo sų valdžią, Jau buvo minėta
kad F. L rl>an to nedarė.
limo vardo Lietuviu, o kartu ūkininkas baisei nusigando, 19 num. musu laikr. apie tam
ir padidinimą j u ženklinimo. nes vietoj boluos isztrauke vel panaszius
atsitikimus, jūg
Dabar besidarbūjęs del labo nią, suvisu jau žilą ir szlubą Vokiecziai stojas arsziasniain
Padidino mokestį.
už Maskolius. Teip yra. Bus
Joun gston wn, O. Tenai Lietuviu, del suvienijimo ju
kįinpanija Ohio Steel Co. pa visu, del padidinimo ju ženkli nias pradėjo ūkininkui dėka- visiems žinoma, man rodos,
didino užmokestį ant 10 pro nimo, kartą jį amerikonai pa voti už iszgelbėjimą ir klau „Tilžė“, kas tai du miestelis
sti kiek jis nor už savo darbą. yra. Yra tai miestelis gali pa
centu, del 1000 — 2000 dar- žino ir jam urėdą darė.
bininiku. Darbininkai yra la
bai kantanti.

Sh.Liet. Teatr. Draugystė.

sakyti versmė visokiu lietuvisz-

Dabos ir velnias bijo.
Pasaka.

Ūkininkas Kaboszis turėjo
Shenandoah, P a. 27.
labai nedorą paezią, niekados
Gegužio. Nemenk turėjo var
su viru nesutikdavo,jeignvyras

Garlaivis paskendo.
ėmė padonystę maskoliszką.

u

Teatriszka Draugyste“ nū vi
sokiu prieszininku kurie iszsidirbti, tai ji gulėjo; jeigu jis
rado isz tarp paežiu sąnariu
draugystės.Ale nieks negelbė
iszvirdavo krėpu, ir ką tiktai
jo, nei ju visoki apskelbimai
Kaboszis dar vis del jo paezios
ir garsinimai per „Naują Ga-

„Mes ežia septyni jau nū labai
senu laiku, visi gyvenam suti
kime, Į>akol įkrito baisi ir ne
dora ir pikta boba. Szeszi
sveiki — tojaus iszbėgo, o asz
nelaimingas, būdamas szlubu,
neiralėiau iszbėuti- O kokia
tai baisi bodą! per vieną nak
tį pasenau, plaukai visi žili
pasidarė, Kiek tiktai tu nori
užmokėsiu tau už iszgelbėjimą
nū tos bobos, bet, ir tu žmo
suiu gailėkis kūgreieziausiai.“
Velnias davė ūkininkui kokią
ten „prezentą“ ir pertai uki-

lėmusu prakilnesniu lituviszku literatu, užsislėpusiu nū
Maskolių barbaru, ir dirban-

me ąntra, jau turi slėptis ir nū
gerųjų Prusu. Mat, Prusai sė
braudami su Maskoliais pasto
jo už jūs arszesni.
Teisybė
jo musu Tautietis isztrukęs isz
barbaru velniszku na<ru atbė-

niekvereziu vadino. Kaboszis
trukdino musu draugystę. Ale
tylėjo, nes muszt nenorėjo, o
tai nieko jau tik dasieksime
trotvlil.
savo mierio, nes jau tvirtai
piktą bobą ir užmusztu, nebus
už
sudarėme, ir
nusprendėme
nieko gero. Vieną kartą la
kaip gyvai, ant 7. Sėjos,
bai anksti Kaboszis iszėjo toli ISZ SENOSIOS TĖVYNĖS
LIETUVOS.
paties gubernatoriaus „praszpono F e r g u s o n’p , atparto“, nei į namus nelaimin
kė savo bobelei, kad ji jam
grajįti puikią komediją pen
neatnesztu valgyt, nes,Įiasakė, PcrniainoN kunigu Seinų gą nepriimti, jau sziendien
kiose permainose „Czinovnidiecezijos.
kad jis pats ateis ant pietų.
iki to daėjo, jug nei j>u reika
kaa Baldaguris ir jo draugai.
Ant administratoriaus GelBet boba kaip visūmet teip ir
Prasidės aut 8 valandos vaka dabar padarė prieszingai: at- gaudiszkio parapijos numina- ypatingai į Tilžę, negal užsire. Dėlto užpraszome gūdoti- neszė savo vyrui valgyt ant volas yra vikarijuszas tos pa laikyti, Tame guli ant szirnus Tautieczius Szenandario lauko. Tenai, kur Kaboszis ežios diecezijos kunigas Pran- dies, ypatingai musu taufiszki
kaip ir j<» apieliukės.
arė buvo labai senas szulinis, cziszkus Buczys. Administra
parapijos Lipni ku
apleistas, vienok dar labai gi toriumi
5. Z. 7’. Draugyste.
lus. Kaboszis uždengė szitą nominavotas yra kun. Jūzapas ir szauniu laikraszcziu tikt
szulinį su savo sermėga ir kaip Lentauskas, o buvusi s tenai
ninku gyvenaneziu po Maskoi.

MR*

Turn, kuriu visu pargabenimas
į Maskoliją, tai yra nelabai
lengvas daiktas. Ale bet no
rintiems musu broliams pa
busti isz tautiszko miego, nerokėja sau už didelę sunkeny
bę, bet ėmę geležinę krutinę,
eina slaptu per „gronyczią“;
per barbaru pinkles ir sėja
sėklą apszvietos. Ot sulau
kėm laiko, jūg atėjęs musu

LIETUVISZKAS TEATRAS!
Komedija penkiose permainose .
po vardu

„Czinovnintas BaWurinas ir jo drangai“.
BUS ATGRAJINTAS

ant sales Fergusoifo Opera Hous, Shenandoah, Pa.

Petpyczioje 7 d. Sėjos, Jupe

so pasigaminti, turi dar av
pradžia ant 8 valandos vakaro.
ižiaus sergėtis miesto perdėtinio (Staatsrath) judosziaus iUSF” Komedija yri’ labai j ū k i n g a. In tai pa komedijos
Witschel (reikia isztart Vi- yra paimta i«z dabartinio gyvenimo ūkininku, Žydu

toks judoszius Viczelis, miesto
žibintuvas gali teip apsirikti,
jūg ir Maskoliai jau jį ant įti
ko pastatė, kurie del to mierio
atsilankė Tilžėj'. Kad suėmęs

į Tauragę (Kauno vald.), buk
jis suėmęs „nihilistus“, kokius

arba žmonės su knygomis revoliucijiszkos įtalpos. Tokią
žinią gavę Maskoliai prasi*
džiugsta. Ale kada Maskoliai

su kitokiais tavomis. Žinoma,
tą visą Maskoliai paskaito už

faktorių , studentu ir maskoliszku „czinovninku“. Teatre
gyvuse paveiksiu**# bus perstatyta kaip nekurie studentai
savo tėvu-ukininku pinigus praleidę, vietoj' mokintis, tingi
niauja ir į niekus pavirsta, potam visaip rūpinasi, idant kurnors iszsivilioti pinigus ant praleidimo. Teipogi bus persta
tyti paveikslai pasielgimo Maskoliu-czinovniuku, kurie tankei
būdami girtūkliais, visaip daro skriaudas ūkininkams ir visur
jieszko priekabės, idant ką-nors iszplėszti. Ant galo labai
tikri paveikslai pasielgimo Žyd u-faktorių, Žydu-bankieriu ir
Žydu-kareziamninku.
Po teatro bus perstatyti du gyvu paveikslu:

I. Dabartinis padėjimas Lietuvos,
II. Iszsiliuosavimas Lietuvos.
Laike teatro galės kiekvienas prisijukti ir grąžei laiką
praleisti. Todėl užpraszomi yra Lietuviai isz Szenandorio ir
isz aplinkiniu miesteliu.
Ti kietai galima gauti pirkti pas kiekviena saaarį ,.Shen.
Liotuviszkos Teatraliszkos Draugystės.“

RT PREKĖS V1F.TU:

<

1. VIETA 50 centu, — 2. VIETA 35 centai, — 3. VIETA 25 centai.

dneszystę“.
WitscheFis suvis užmirszta,
kokiam jis šėle sėdi ir keno

miesezioniu iszskirtas. Užmirszta, jug toki „kontrabandne
sziai“ atsilankantieji .Tilžėj’,
nemenk rubleliu atnesza del

Peter Cecchini

Joseph W. 1 *ureel

Parduodu visokius žalius valgomus dai

arszesnį judosziu atrasti, kaip
Witschelis? . .
Sunku! Tas
neilgai tvers. Tokioms judosziszkoms žinioms pasklydus

ktus: Salotas. Kopusius. Cibulius, Mor- .Jr-ljjti nori gauti gera lavora už mažus
pinigus, tai ateik pas .Iiiuzupa W. Pur
kvas, bulves ir žuvis visokiu gatunku.
Visi tavorai yra sz vieži ir labai, cell. 101 East Center str.
100 svaru goriausiu (gvarajituvotu)miltu
pigi, ateikite o gausite kn tik norė
1 GO
site kopigiausei.
4 Baksai žirniu
*25
4
komi
25
NEUZMIIiSZKIT
3
,,
goriausiu tamoczlu
25
221 E. CENTER STR.
1 svarus goriausiu fanniszku tauku
11
Shenandoah, Pa, 3 ., goriausiu džiovintu obuoliu
25
Šviežias sviestas ir kfauszinei yra gauna

mi kožna antra diena. Mesa, rukili kum
piai. szienas Ir kiti visokį tuvorai sztore

Jono Ražo
Ten galima gaut: skaniausiu geri

rus darbus.

dardės
nū kalnelio. Tikt
gailu yra ir nesmagu daros
ant szirdies, tu nekaltu auku,
Žemaitė! iii, kurie į Maskolių
malonę papftlė.
Tilžinis.

SHENANDOAH, l’A.

Czionai galima gauti dziegoriu
mažti ir dideliu ir lenciugeliu viso
kiu. spinku auksiniu ir sidabriniu?
Visokiu instrumentu del grajahs,
kaip tai: skripkų, klernetu, partapijunu, gitarų mandolinų ir t. t.
Geri, drūti ir juodi parasoaai ui
75 c. Ir daug kitu dalyku už pigia
p re kitu
"

..................

,

■<

John F. Ploppert,
KEPTUVĖ IR CL’KERNfc
Galerna gauti kožname laike ir ko
pigiausei: Dftna, kėksu, cukerku,
baranku, cukraus su ledais ir Sme
tona,
Į lee
cold
Cream,] ir
taip t. Bolių ir kitą dalykų del
zobovu. Visokiu keptuvių del a|i- į
rėdymu ant veseiliu, Kalėdų ir 11
Parduda viską kopigiausei ir ko- |
žnarn laikė

John E. Ploppert.

29 E Centre str.

Shenandoah, Pa. !

LIETUVISZKAS

Sa11 tinas
M. J A X( Z A] OŽIO.
Szaltas alus,'skanus gėryinai, gar
dus, cigarai. Smagi vieta del užei
gos. Praszau brolius : tsylunkyti
pas mane.
J/. JANC/.AITIS

Pigus tavoyas!
.Jeigu nori pigiai pirkti valgoma
ta vora, tai eikic pus

E. Cente r St N r. 11 .Shenandoah, Pa.
Geriausi miltai už........... $ 1.50,
6 svarui razinku už .... 25 c.
+ blukūs szvliellioniuv už . 25 c.
t.-unėezių už . . . 25 c.
4
„
žirniu už............ 25 e.
4 m
25 c.
ryžių už...........
4
„
raudonu,ryži
4
,,
4.’ • u*’ už 25 c.

yra geri ir szviež.i. Visokį Lavonu pars i

mu wisokin. nes ir cigaru usirukitj duoda už pinigus labai pigei. atminkit!
su kwepeneziu durneliu, o ir pagelbu
101 E. CEN1EH STR. SHENANDOAH. PA.
bedoje, b:t jau newiena iszgelbejo

isz nelaimes p. Ražas.

j-Vyra i, vyrai! Kurie norite gauti katalogu lietu

213 E. Centie str. Shenandoah, Pa.

viszku knygų ii parsisiųsdinti sav

sujudo Tilžės „birgeriai“ (obi-

E. B. BBUMM’Ot
Ant E. Center Str. N. l&įl

Krautuvo visokiu valgomu tavom

— SALIl’NAS —

„ko i 11 ra b a n d n csz i u s‘ ‘ p rad ė j o
atidavinėti į rankas barbaru

Kiloti tave.

Nuo Redakcijos.

laikraszczius ir knvęas isz Tilžės.

Pranc-szam. kad visiems gerai žino i
mas Lietuvis p. K. .1. S e n R- u s , yra da
bar agentu ..Carso Aim-Hkos Lietuviu-*.
Turi pavelysima priimti visokius apgar
sinimus in ..(tarša A. L.”. ii>r.>szyti nau į
jus abonentus ir nuo jn pinigus priimti.
Teipo-gi praneszam. kad dabar musu
spaustuvėje galima atlikti kopuikiatislai
visokius drukoriszkiis darbus: konstitu
cijas, plakatus, tikintus Ir it., nes dabar
turim reikalinga skaitliu geru ..z<‘crrlu‘*.
todėl ir visokius darbus gailine atlikti
gerai, greitai ir pigei.

tai raszvkite ir piningus siuskite pas

Motiejų Neveski o gndeziause aptu 
rėsite.

Norint

reikia

indeti in gromata markelę

gautie

katuli r,ga,

pacztava už 5 centas.
Jo adrisas toks:

Lietu viszku knygų prekyste.

MATHIAS NOVESKL
TILŽĖJ E-TILSIT
Goldschmiede str. 8 GERMANY.

Redakcija.
4

CAN I OBTAIN A PATENT f For ft
prompt answer and an honest opinion, write t«
DI UN N &; CO., who have bad nearly fifty ycarrf
experience In the patent business. ConimoDlcationa strictly c-oiHldentlal. A Handbook of In
formation concern-njj Patentą and bow to ob
tain them sent fiee. Also a catalogue of mechan
ical and scientific books sent free.
Patents taken through Munn & Cp. receive
special notlcolntho Scientific American, and
tuua aro brought widely before the public with
out cost to the inventor. Tins splendid naper,
tsisued weekly, elegantly must rated, has by for the
largest circulation Of any scientific work in the
world.
a year. Sainph- copies sent free.
Building E«fition, monthly. f2J<)a year. Single
Conics, 25 ecu’s. Every number contains beau
tiful plates, in coiors. and photographs of naw
liom-es. with plans, enabling builders to show the
latest deetgns and secure contracts. Address
MUNN A CO.. N'esv Yoiik. 301 BuoauwaT.

Promptly secured. »•- Trsde-Murks. Copyrights
and Label* registered. Twenty-five years ex
perience. We report whether patent can be
•ecured or not, free of charge. Ourfeo not due
until patent la allowed. 3*2 pase Book Free.
H. B. WILLSON de CO., A ttornejs at taw,
Opp-U.B. Pm. oaxce.

WASHINGTON, D.CL

167
laikrodėlis uzdika■^wPrislusk wita apgariin7 Km a su pilnu savo adresu,
UOo nun* tau atsiunslme Tli
Elgino laikrodėli už
dyku del pamatinio. Yra
tai 14-ka aukso gražiai
iazkvietkaotua Ir iszrodo
kaip tikrai aukso laikro
dalis už į 40. Viduriai y
ra tikro elgino, gvarantavotM ant 20 metu. An
žiūrėk gerui expreso oil
se ir jeigu tu misli, jog
yra pigu, užmokėk ei
preso agentui S 9.25 ir
kas'ztus espreso. o inikrodelia yra tavo. Jeigu
uori gražu lenciūgėli.
tnl prisiusk drauge bu
fiX(tu apgarsinimu 50 c.
L mpoins arba, per tnoorder, o gausi puiku
L ’ciugell.-verta ? 3.50.
°, a prisius ia z kurt
rl !/> ant lairod elio, o
® v'~i lenciūgėli dykai
(^■.y^airudelci yra užsu
1 ,11 raktu kū ir be ra
arnL-so. Ruszyit okio
norit del viro, arba dr
moteres.

Keating & Co.
taaCadurcrsAnd Jobbers of JEWELRY
W RANDOLPH ST., CHICAGO, ILL.

iras amerikoniszkas laikrodėlis.
K STKS
Iškirpk Bzi npgnrsiniĮa wind n>į ir prisiusk mums su
KF X SCT
savo pilnu udrcsu.o mos
j (_a0IE3 prisiusime t»v už dyku,
rnn rrurs'iel ptuualliuo, nėriausi

a tikra uuicrikouLzka luikrodeli. yru tai tiknit
auksus, vadinamus 14 k
iszrudo taip, kaip tikras
auksinis laikrodėlis, kufjWyIIWy. rifiskiti purdudu po ?10.
yra gvaruutavotas ant 20
metu. Apžiūrėk gerni ex
gfriyžtfrįa preso ofise įr jeigu tu um
yra pigu, užmo
kek
6° O J‘*if?u nori
LfSR 'VyB puikaus ienciugelio. ftni
5>iL VJa atsiusk
centu pucztiuemis mnrkeruis ocuu'įĮ'įfflSsįįf ai auksini bnciugellvertumo $3.£0 14 k. Arbn
rį-į&tf,, prisiusk 7.5O. o l'-nciuget-Jx’Xz -i- n gausi <iykni.
ĮrgsV
Vjk

A D R ESĄ S :
ei Unity Bldg.
Chicago, III.

Tikras Elgino laikrodėlis
ir lenciūgėlis.

Katalogas knygų. .^elaziūkelias Leliigh-Valley
Apio sonoves Lietuvos py lis d-ro Basana- Prasidėjo nuo 18 Lapkričio 1894m.
viczio
“
“
“
20 c.
rr-lnai i*z<*in» inz Shonndorlo In Penn Haven
Junction.
Mauch Chuuk. Ix:hlghton, Slatington,
Trumpa senovės Lietuviu Istorija 10 c,
White Hall, Calawiuqua, AHcntown, Bethlebem,
Zlponas bei Ziponod-roBasanaviczo40c. Easton ir Weathtfly«.(M. 7J8.9.15 ryla 12.43. 2.57,
Žirgas ir vaikas
“
“
20 c. 5.27. po pietų.
In New York Ir Philadelphia, 6.04. 7. 38. 9.15 ry
Birutes dainos
“
“
10 c.
ta
12.43,2.57, po plet- In Quakake, Switchbac^,
Petro Armino rasztai - eiles
*, 10 c.
GerbardH ir Hudsoudalc, 6<)4 9.15 ryta 2 57 po piel
Ponai ir mužikai , Drama penkiose per In Wil ex-Barre, White Huven, PitKon, La
mainose paraszyta Aleksandro Gužu- ceyville. Town nda, Sayre, Waverly ir Eltutra.O.Ol.
czio
“
“
“
15 c. 9.15 ryta 2.57, 5.27 po plet.
In Rochester. Buffalo. Niagara Falls ir ir: WeKas teisybe tai nemelas puikios apisake- stus 6.04. 9.15 ryta 2.75. 5.27 po plot
In Belvidere, Delaware Water Gup ir Strouds
les isz lietuviu gyvenimo
“
15 c.
burg 6.M ryta 2.57 po piet.
Pajudinkim vyrai žeme apysaka
In Lutuberivillo ir Trenton 9.15 ryta
15 e.
Vaiku kningele
“
“
In Tun bn nnoc 6.M. 9.15 ryta 2.57, 5.27 po plet
In Ithaca Ir Geneva (5.(M. 9.15 ryta 5.27 po plet.
5 c.
Pasakojimas apio viena vaita ir jo rasztinika
“
“
Kaukazo balaisvis
“
Kur meile ten ir Dievas
Kas kaltas
“
“
Senis Makrickas
“
Vakaras Tilviko pirktojoje
Gyvenimas Stepo Raudnosio ir kiti naudingi skaitiniai (ketvirta dalis ,,Szaulenlszkio senelio”)
”
-15 c.
Gricszninkas priverstas metavotles, arba
per Jėzaus Kristaus kalba griesznikas
sugražltas ant tikrojo kelio
15 c:
Apio Dangų, Saule, Menasi, Žvaigždes,
PI i a notos ir Kometos
“
5 c.
Pirmutinis degtines varytojas, komedi
ja
”
‘‘
”
10 c.
Naujas elementorius (1895 m ) apdarytas
su puikiais paveikslais
”
15 c.
Pamokslai ant didžiųjų metiniu szvencziu ir didžiosios nedėlios
50 c.
Kas yra griekas
“
“
15 c.
Liotuviszkos miszios
“
15 c.
Žodynas kun. Miežinio ketu rose kalbose:
lietuviszkai, latviszkai. lenkiszkai Ar
ruskai
“
“
S 2.00

In Auburn 9.15 ryta 5.27 po plet.
In Jeanesville, Levbion ir Beawer MeatJow
7.38 rytu 12.43 po plet.
In Stoc ton ir Lumber Yard 6.04. 7.38. 9.15 ryta
12.43. 2.57. 527 po pietų.
Iti Silver Brook Jukction. Audenried ir Hazle
ton 6.01, 7.38. 9. 15 ryta. 12,43, 2.57, £.27 ir 8.06 ix>
pietų.
In Scranton 6 04.9.IS ryta, 2.57 ir 5.27 ]a> pictu.
In Hazlebrook Jeddo. Drifton ir Erwland 6.04,
7.38, 9.15 ryla. 12.43. 2.67. 5. 27 po pictu.
In Ashland, Girardville ir LoM Cree. 4 S3. 7.46.
9.13. 10.20 ryla. 1.00. 1.40. 4.10. 6 35 po pietų.
In Raven Run. Centralia, Mount Carmel ir
Sbatuokin 9.13. 11.14. ryta. 1.32. 4.20. 8.22. 9. 15 po
pietų.
In Yatesville. Burk Place. Malmnoy City ir
Delano. 6.04. 7.38, 9.15.11.05 ryto 12.43. 2.57, 5.27.
8 08. 10.53 po pietų.

Trainai iszeina.
l>z Shamokin 5.15,8.15. 11.45 ryto. 1.55. 4.30.9
30 po pictu, Ir nteinn in Szenndori nnt 6.OI, 9.15
ryto, 12.43. 2.57.5.27. 11.15 |>o pietų.
I.»zelna isz Szenudorlo į Pottsville. 5.50. 7.38.
9.08, II 05.11.30 ryto 12.43, 2.57. 4.10. 5.27. 8.08 [hi
pictu.
I.'ZeįnR isz pHttsvIlh* j Szenndori 6 00, 7.50, 9.05.
10.15, 11.40 ryta, 12.32. 3.00. 4.40 5.20, 7.15.7.55.
9.40 po pietų.
IszcIuh isz Szenadorio į Hazleton. 6.01, 7.38. 9.
15 ryto, 12.33, 2.57. 5.27, 8.08 po pielu.
I-zalnn isz Hazleton Į Sz-eimdori, 7.35, 10 00,
11.06 rytu. 12.15. 2.55, £.30. 7.2g. 7.££ j>o pictu.

LIETUVISZKAS SALIUNAS.

M. Slavicko
339 W. Coal str, Shenandoah, Pa,
Lietuviai neuž.mirszkite atsilankyti
pas M. Slavicką. Žinokite, jog jis
yra ne paeziuotu, tai yra teisingas
vyras, nes nereikalauja daug uždar
bio. Visados užlaiko puikius gerymus, kaip tai, szalta alų, visokia ariel
ka kokios kas tik nori, ir kuo pui
kiausius cigarus

Parsiduoda namai.

Parsiduoda namas su szeszeis
kambariais ant
MAYBERRY
ALLEY 322. Dasižinokie pas Mr».
R. \V. LEEHE.

401 West Cherry Str.
SHENANDOAH, Pa.
Didelė krautuvė visokiu
gėrimu: alaus ir visokios deg
tin ės.
KAZIO DRAUGELIO.
525 W. Center str.
Mahanoy City, Pa.

Wm. A, Davis.
Gali iszezistiti ir nukvarbuoti visokias
drapanas kaip tai; kotus, kelines, pira
tines, vilnones ir szilkinos. Pu iszezistiimo , arba nukvarbavimo drabužiui iszrodo kaip suvisu naujai padaryti.
Darba atlieka greitai, pigiai ir kogeriausei.
Taigi parduodu naujas Ir jau palaiky
tas drapanas.

Prisiunsk szita Basanavicziii Dr. Etnologlszkos smulk
NEDELINIS TREINAS.
apgarsinimu su
NEVŽMIRSZK1TE
menos (su viena mapa)
” 25 c.
QT snvo pilnu adresu
Iszeina in Ravon Run. Centralia
UįĮĮį/Žjj Vfl Z. V i r UK’s tau atsinn- Juszkevicze A. kun. ir J. Svodbine red a. Mount Carmel Ir Shamokin 6.45 ryta 2. 116 E. Centre Str. Netoli Ivales
— sl,n(! tikra e 1 g iVeluunlecziu lietuviu suraszyta 1870
dipo SHENANDOAH PA.
“ “
50 c. 40 po pietų, ir atlena in Shamohln ant
mote
“
ir I e n c i u g e H
7.40 ryta ir 3.45 po piet.
už dyka del pama Juszkevicze A. kun. ir J. Lietliviszkos
Iszeina Isz. Shamokin in Shenadori 7,
tymo. Yra tai 14
dainos, užraszytos apigardoje Puszalu- «5 ryta ir 4.00 po pletn. ir ateina in She
k arai aukso.
eziu Ir Veliuonos isz žodžiu lietuviu nadorl ant 8.19 ryta lr’4.58 po pietų.
dainininku ir dainininkių (pirma ir an
tas ir yra daug
Iszeina In Ashland, Girardville Ir
tvirtesnis nekaip
tra knyga
“
“
$ 2.00 Lost Crock, 9.40 ryta 12.20 po pietų.
t ik ras a uksinis
In Hazleton. Blach Creoh Junction.
laikrodėlis už $40. J uszkeviczo A. kun. ir J. Antra knyga
(150 c- Penn Haven Juction. Mauch Chunk,
Viduriai vra tikro
’ Juszkevicze A. kun. Ir J. Treczla knyga Allentown. Bethlehem, Easton Ir New
votas ant 20 metu.
125 c. York. 8.49. ryta 12.30. 2.55 po plet.
Lvnciugclis yraL
Visada kopigiatisiai parduoda
In Philadelphia 12.30. 2.55 po pietų.
■ Pavergei© (P. IMveKntos Apysakėlė)
sztoruosi
In Yatesville, Park Place. Mahanoy mesa: jautiena, versziena, aviena
kaip gyvena Kynal
“ 10 c.
City ir Delano, 8.49, 11.35 ryta 12.30. 2. kiauliena ir visokio skyriaus rūkyta
parsideda po $3,50. Pamokslai ir Ganytojaus kalbos sodie55, 4.58, 6.03 po pietų
mesa.
Apžiūrėk it espresso ofise ir. jeigu tu
cziams
“
“
$200
iszeina isz Hazleton in Szonadorl 8.30,
I misliji, kad tas yra, pigus ir jogei, kad
Geriause mesa Szenadorije ir
i laikrodėlis ir ionciugelis yra verti tu pi Tajemnyczios gyvojo Rožaucziaus deloi 11.30 ryta 1.05. 5.30 po pietų
penkiolikos usabu
“ “
10 c.
nigu . tai užmokėk espresso agentui
Isz Szenadoriu in Pottsville 5.56, 8.49. visados pigiausia.
■ 6S.25 Ir laikrodėlis nu lenciugeliu vra tavo. Vapplerio A. kun. Istorija bažnyezios
9.30 ryta 2.40 po pietų
I. I Erf U W ISZ K Ab SALIU N AS
kataliku
“
“
100
DIAMOND WATCH CO.
Isz Pottsville in Sz.enadori 8.30. 10.40
i Masonic Temple, - - Chicago, Ill. Trumpi pamokintai ir rodos del: uklnl- ryta 1.35. 5.15 po pietų.
W Ghmieliaucko
kn, ukinlkiu, tėvu, motinu, sunu ir
koi.į.in H. wii.bub genrralnas superin
311 E. Centre str. Shenandoah, Pa*.
dukteria, tarnui, moteriems. naszlems,
tvndentas South Bethlehem, Pa.
Czionai galima gauti, kiek tik dudarbinikuins, szlukoriams, kupeziams, CHAS S. LEE, gen. agentas
szele užsimano: atsigerti kuo ska
biodnam ir bagetam Ir t. t.
15 c.
Philadelpdla, Pa.
Visi t4ivorai yra Ittbai pigus ir Kasdienines Maldos
“
5 c.
niausio aluezio, saldžios, karezios ir
A,
W.
NON EM ACH ER, Ass G. P. A.
Bzvicži. Užlaiko valgomus tavoms Didžioji nededa. Apraszymas Apeigos
kokios tik norėsite arielkeles, kad ir
South Bethlehem, Pa
didžiosios nedėlios
15 c.
ir daug visokiu dalyku.
eukrawotos, užsirūkyti puiku cigara
Taipogi K. lladžiaviczius parduo Kristijonas Donalaitis Pavasario links
Praszau atsilankyti ir to wisko pa
mybes
“
“
*
5 c.
da szif kortos ir siuncziti pinigus i
Perspėjimas apie szventa tikėjimą, o
bandyti
'.
•
u
visas dalis svieto.
ipatingal apie Jėzaus Kristaus BažnyAGENTAS SZIPKOHCZIU
czla Ir pulki pasaka. Isz tamsybes ve
PUIKUS SALIUNAS
du tiktai Uosos kelias
“
15 c.
308 W. Centre str. Mahanoy City,
p. N A W 1 C K o
Apie malda kaipo rakta i dangų Szven- Pa. Galima pirktie konopigiausei ir
Priek tam randasi BILIARDAS,
to Alfonso Liguori
“
15 c.
ant geriausiu szipu wafciuot. Prieg—
Musu Pasakos, 10 pasakų
10 c.
tam liaidžiu piningus tiesiogei in kur isz nobodumo aluezio ar nrielke
PUIKUS SAI 1UNAS
Graudi Verksmai
°
“
15 c
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas les įsitraukus, galima ir boles parai—
Kankinimas kataliku Lietuvoje, abelnai
eziot kad ir szlektiszkai. Szale prie
o ipatingal Kražiuose 1893 metuose wisasszalis Europos.
Teiposgt gers kriauezius ir teisin
Teipgi laikau saliuna, kur wiso saliuno yra sale delei mitingu ir ki
del Lletnviszko teatro
“ 15 c.
gas agentas, laiwukorcziu ir siunti
!■ il(

MESINYCZIA

L I. Rohlancfo
31 W Center Str.
Shenandoah, Pa.

I Pas Mziavicziii!

J.

ATEIKITI
25 E. CENTER STRSHENANDOAH, PA.

J®N@ MIELD/tfl©

mo piningu,
122 S. Main str.
Shenandoah, Pa.,

tu suweigu.
O
A’ i sos 195 k nygos gal eina pirk t crero oalinia gauti isigert. Lietuwei
231 W. Centre str.Mahanoy City,Pa*
pas S£wo wienzemi.
spaustuvėje ?>Garso A. L.

.ž,,/

f

' <:•
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J
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„Garso Amerikos Laetuwiu”

D R U KA R N EJ E .

'

p. MRWN’so APTJEM
užlaiko visokius vaistus kaip k r a j a v i s z k u s te ip ir
a m e r i k‘o n i szk u s.

KUOPUIKIAUSIA IR Uz-jPIGIA PREKE (CZIEVisi vaistai yra szvieži, geri ir labai pigus.
NIA) ISZPILDO WISOKIUS DRUKORISZKUS DAR
Visi re c e Į> ta i yra pritaisyti k u g‘e r i ausiai
BUS: DRU KUOJA DRAŲGYSCZIU KONSTITUCIJAS
Jeigu vaikai yra nespakaiui, verkia, tur pjūtį f viduriu^
WISOKIUS PLAKATUS, T (KIETUS, GROMATAS, Uz,
traukimu viduriu, tai dūk vaikui vaistus
PRASZYMUS ANT WESELIJU IR T. T.

Luks German Remedy.

ADRESAS DRUKARNES: „GARSAS AMERIKOJ LIETUWIU“]

PUBLISHING CO.
230 W. CENTRE STR.
SHENANDOAH, PA.,
Dr. J. M. STU PN J ORTEGAS PA DORI US

---------------♦--------------------

•>

Lietuviszkas daktaras ant kožno pareikalavimo. Var
gingiems visokia rodą u ž d y k q.

A t pi i p k i t
Kirliu9s.
Store,
Ferguson's Hotel Building, No. 6 So. Alain St.

SHENANDOAH. PA.

’

✓

Peter Cccchini

Nesibijok!
Pirk eldžin laikrodėli.

labai dailume szalije.

4

.••Idžiu"
riiiti-i.-n

Labai geros fanuos su gera žeme galėto pirkti pas mus už $5.00. už akra.
l’irmutiuis užmokesnis už gera vaisinga žeme $1.50. o reszta pinigu reik is/.moketi
jut trys metus. O jeigu kas norėtu gera ir vaisinga žeme,ant arendos tur užmokė
ti ant metu už viena akra po SI. 50. Arti farmu turem gerus namus, po 2. 3 arba
4 ruimus, kuriuos gairina gauti, užmokant tiktai ramia po $2. $3 arba SI dorelius
ant menesio. Taipgi t metu gerus sztorus. kur kožnas gal gauti visokius reikalin
gus daiktus labai pigri. A telpogl yra tenai bankas, expres Offis ir paūžta.
Mes
taipogi perkam grūdos nuog farmeritt ir užmokant taip kai]) užmoka ant, turgaus
•’paying market prices)

KELIONE IX KOLIONIJA „MISSbER“
Isz New York iki Mlslrr*o$12. 00 Jeigu iszvažiimtl 1‘etnlezioje ant 3 po pietų.
Jsz Chicago iki Missler’o $25.00:— Cliveland. O. $25.30. — Tobulo. (). $22.SO.—
Cincinneti, Q. $18. *.>5. — Pittsburgh. Pa. $ 25.70 — Harrisburg, Pa. S 21.15 — New
Castle. Pa. S 27.25 ir isz St. Lous. Mo. S 23. 15.

Kas norėtu gauti aiszkiasuia žinia apie szita gera žeme Ir jos preke. įeippat
Kas nor pirkti laivakortes, arba ant gelažinkelio tikinta* arba siausti pinigus
In sena krajn, arba atimti prigulinczius pinlgus.ir t. t. ir t. t., tai raszo pas

F. MISSLER AND KRIMMERT- BANKERS.
CENTRAI BUILDING

106 West Street,
New York City, N. Y.

Pirmutini mos visada geriausi tavora už
C?

k<> g'Tui Iniku
trreh p.-io''ii<i:i.
M<- galint purilui hiu
I.lžiiu*
I::iknulėliiiM da r
pi’glmi n • Kaip
pirmu. M<*«.ė-Hiii
si-ntaiKi prokėįai
la it.rodžiai** šniū
ram ..bizni" su

1‘ardtiodti visokius žalius valgomuoM
kins: Salotas. Kopusius, Cibulius, Mvt-

kvas. bulves ir Žti\ is visokiu gaiiiuliu. :

Visi ta vorai yra szvieži ir lakiį
pigi, ateikite o gausite ka tik nomv
site kopigiausei.
neCžmirszkit

• 117 E. (’ENTER STR.
Shenandoah. I’i

ir mi*' meldžiam
pirm n<**xu
1i; i ir J k i. r I-

S A L I U N J N K A l!

l.irpk nzi
dnhmi ir at Jų
IIHIilts Ml >:ivo
'.ardu ir adr-'Mi. o
ll)C> .'llju Jmi't.HI

Hl kaip k:id

is) Žemų prekyi

liliiriais nadiiritu ir u/.?.«*nkliiiiu p< i
< ’o." puikiai apdailintu mi naujausiomis priHaisoutis gerai už.siikama d v k :l' ant pažiuro
j i m o. Jeigu lu n<>ri. irAinoKėij t'\pr>'sso .'tgenlui
k.i-z!us ntsiuiitinio ir »0. jeigu nenori,
immoKėK nieko, -f u n j <• Ko U e s į"|, į j o K K H <1 a I U
o r <1 e r f u s 1. 20 metų gvarantavojimas >u k>*kvienti laiKroiižiu. Į z 50eenit| nu - tau ntMųsiim*
-u laiKrodžiu imii.ų už.š3.t»0 pn.Hi-iiH:) lein-hua-li.
o jeigu atsiųsi (m/.kiii t
už laikrodi, >41111 j
umeiiigį <1 > k a. Raižyk i mus ir Imk’rainus.
I’aminėk kokj t n nori, t—’ •
...
Dyku! Jeigu t
0 laikrodžiu', tai tu
Tut
g n t i uždirbt > n

— Na \visi prie alaus —

CH. SHMIDTO
Ar žinote lietuwiai kad CHRYS'I' 1 A N SII M 11) T() v ra geras alus it
galwa nuo jo niekad neskauda.
Ch. Shinitlra gali kas nori gautis
baczkutia in namus parsigabenti.
207 \V. Coal sir. Shenandoah. IV.

R. DAEB

Yra puikus photographas, kuris
panaszei labai in žmogų nutraiik#
pfiwiaiksla, teip iszrodo kaip ginas
iki 40tlollurių.
JRed Star Watch Co. Dept.
•Jaigu nori kas kad atinalewdtu
I txt oni’oliATKD I.
dydes formos tai \\-iska Į>uikei pada
134 E. A an Buren St., Chicago. III.
ro ir nebrangiai.
20'. W. Center str Shemiudouli, !’*•.

pigiause cziene parduodnm.

C. M. BORDNER I). I). S.

J. Riipę^iųSka

1 >abar gavom nauju puodu ir torielku, mediniu viediti,
oebcriu ir daugybe visokiu daiktu.
Žinote, jog tai puikiausias saliunas

() f įsas buna a t id a ritas
nuo 9 iki 12 (pietų)
po pint nuo I iki 3
ir nuo 7 iki S wakare

visame mieste Shenadorio.

Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.
Mesa sūdyta ir inkyta, miltai kvietinei ir l itrinei, szienas
ir m id ling.
Szifkortes parduodam ir pinigus kogreiuziausei
nuh idžiani (siuneziam ) e

ATMINKIT!
108 E-. Genter Str. lą 117 S. Main Str.

Shenandoah, Pa.
Miliauckas ir suims,

DANTE DAKTARAS

•

Kam[)<<s
('f'ntci' ir 1/otrrrs Sfr.
Simigiatisia užeiga, kaip <|(.Į \iminin
lietin iu, taip ir pakeloviugii, m-s netoli
Leigh Valle’s dipo. Tenai randasi |.o
skaniausias alus, visados >\iežes. o |,a
kitu gėrimu tai nei girti nereikia. ne< ge
resniu niekur nerasi, o cigarai isz pnczios Turkijos. Taipgi J. Ktipczinskas
ir brolis yra labai prietcliugi žmones.
Kiekviena gelbsti bėdojo jfdimda rodą
kožnam reikale.
sei-auinszurr

34 (Lik sfr. Shenandoali, Pa.)
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V. K niiuieritis .“> 1 E. Ceiitrr
Str. Shenandoah Pa., visienb
gerai žinomas liet n vis, yra <l;tl»ai* -agentu ,.(raišo A. L."
201 E. Center Sir.
Szetiadori. Turi irnvclvima
priimti visokius apgarsinimu:*
T Ė JI 1 N K į!
Pius prubaszezit] Szenando ir ,,Garso A.L?‘ užraszyti naii
rio parapijos galima gauti visokių jus abonentus ir nu ju pinigu*
11

Szkaplierių ir Rožanczių.

