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f i ? s I ui 11 k ra c Ig i n o i .-t ■;1
rudvlį dil ‘pažiurėju

Naujės geležinkelis
Maskolijoje.
M i^plixzkas laikrasztis po
rd u Kurier Pravitelstvieiiii,

HlIlC

jUs H lOjTiWfcs uplr UUbZIU laZ,grtnynii^ darbuotis. Gyvenkit
sveikas, laimingas, Vieszpaczio
mal niu pilnas. Kunigėli iigiausiusmetusratsimink v landa

Krautuve
E. B. BLUMMO
Ant E. Center Str. N18..
NHENANDOAIT.

>tirg«»

ih

pa.

Czionui gulimu gauti dziegoriu
užu ir dideliu ir ienciugeliu vi*o-

Archangelsku,
rriim

Syvalku redibo duris ke
lėta naujų akme
niniu kėlu.

rimus

UoUi v

ūmi ir m<

\ isok.iu instrumentu del gmjHtM,
kuip tii: skripku, klernetu, parUpijotiu, gitam mandolinų ir t. L

ImJVISZKAS SAL1UNAS. .

M. Slavicko

i

lw. Coal str. Shenandoah, }‘a

fceiQviai neu žrn i rszk i t e a tsi 1« n k y Iti

Žinokite, jog jis

LV. Slavicku.

hse paeziuotu, tai yra teisingas
kj. nes nereikalau ja daug uždur„ Visados užlaiko puikius gerv-

knlba Unžti Jfnres.
Tautietės Ir Tnutieczlal
įminąs

isz įmes
n i Su va Ik ii ir Vi birus red. iki
miestelin Rumsziszkiu Kauno
red.: 4 isz miesteh* Kruni per

(.’ream, j

ir

(n i p t. Uoliu
kitų dalykų del
/.<>lx>vu. Y'isok
rėdymu aut vuseiliu, Kalėdų ir t. L

Kalba Yerotiikox Jurairzhitr#

Geri Kunigėliui!

žiimjd

ItCZHl

Brangus mus Tėvuliai
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V 15 n la

12 «, 2.57.

5.27. Į u pietų.
In New Yorn Ir PhlliulelphlH, 6 04. 7. 38, V 15 ry
tu 12 43.2 67, j><> pifl.

>. S* Helibuc-w
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G r hard* įr IhiJiunitalv. C ot 9 15 r.' t n 2 57 pu pĮei
o^y viliu, Tuwnniia, Sayr,-. Wawrlyir Klinira.O.tM,

>tu» rt.iM. 0.15 n ta 2 75. 5.27 po pi t

knszczius ir knygas isz Tilžės,

raszykite ir piningus siuskite pas

;lieju Neveski o greieziause apt u

ile. Norint

gautie

In
burn

lli-lvidcre. Ilelaniire Wut, r Gnj, ir Stroud —
01 ri tu 2 57

Ti,i: 1 » iii < < t- (4 J.l

ry h, 2 57. 5 27 po pliil

In Auburn 9 15 r>ta 5 27 |-o ph t.

Iii Jviiii"«vili<-, L-iIhIoii ir

1J. ,iw. r M* mloa

7 35 ri tu 12.13 ) <i pint.
|n St<> ■ ton ir Luinb* r Yard 0 01. 7.38. 9.15 rvtn

• f

į

u pl-tu.

Iu Silv r Br..,.k .lukction

ir Hh/I

9. 15 nu. I2J

r ĮSOS i

lon d01. 7

t n Sv-runti’ir d (M, 9.15 H *n. 2 57 !r 5 27 ;«• Įiiflii,
Jh li;ir.i> l.ro-'k .h-iidn. Drill.m ir Er«f|.;udfl(M.
7.3#. 9 15 rytu. 12 13, 2 57 5. 27 (m pi-!ti.

(u i^hbuid. GirtinDIII-ir L

duviszku. knygų |>rvky§t

9.13, 10 20
I:i KiįVvii

MATUIAS NOVE

're . 15?, 7 II,

I 00 i D. I 10. 635 p . pji tu.
l'luii’ «’ ii’i^ki.'.M’itiht t nqu 1 ir

sh;.niūkiu V 13 11 H. rita. 132,4 20. S.22. 9 15 po

TI1.ŽE.I E—'I'll.Sri

lit VaK'-vilk1. Park l’ls)1''-. Muitui)
n lm»o. t) IU. 7 38. 0 Ift. ii 05 n la 12 13.

ilibclimiede str. S (HCL’M

“

“

“

20 u

Trumpa senovės Lietuviu Istorija. 10 c
Zlponas 1x4 Žipotied-io Basutisvk-zo 10 c
Žirgas ir valkas
••
“
30 c
Birutes dainos
“
“
10 c
Petro Armino raszhti - eiles
*, jo c

3xį\

v
• ;>x_<

; '..'z
*

Ponai ir mužikai . Drama penkiose per
m;tin6sv paruszyta Aleksandro Guzu

>/r' Z

tiH
szltu
't -mpo’iA iirliu.
n -i ord r, • pau

Kas teisybe tai nemelas puikiu
les isz lietuviu gyvenimo

Ant Nakvynes

Mtnii su raktuku ir
-o
Kii'Zyit
riurit d<-| vuro. nrb

k-ii-

sa kojiniu
zilnikii
Kaukazo bala is vis
Kur meile ten ir Dieva
Kas kaltas
Senis Makiickas
Vakaras Tih iko i>irkt<-

Ke.-diig & (’o.
M »n»if«rturm s And Jobbers of JEWELRY
>■’ DEARBORN SI., CHICAGO, ILK

Gyvenimas Sd-į
dingi skili tini
leniszkio spik

b'/kirjik *zl npyarsh
k STEM
f WI*D iitg ir jyiMUMk mum,*

'.■o.o į ;j;iu :idr»-Mi.o n.

L.A0IE5

ijesz.ninkns in ivi-1
per Jėzaus KrLi
sitgr.izilas ant tik

OR C£«T1
SIZE.

įmini is

!l 15 ryta. I 55. I
'.-iiHitiiri unt 6.01. 9
po Įlietu.
J>xr)tlii l.'Z N

V tis l' ė-5. M

Į l’lltt-V;l|. . 5 50, 7.1

“57, I 10. 5 27, 8 0s

nei Jy kni.

uiti

JStwruiiuhmliV 11» iHvE/Lrjc pamp Jju<
molwlaineja 21> <L Birželio 1X215 m.

ura rnio, — lie
Marė Ramonai

7) ,,Tegyvuoja mus tauta1
(kn, Zdinskio patrijotiszki
gmsmė)— Quartette—: Man
Ražiutė, Jieva Akavieziutė
Anastazija Kazakevicziiitė ii
Elzbį eta K a i ra i czi u t ė.
»). I dnkėjimns
SeUni<
znntiii - klebonui,
Kalba —Jieva Akavjcziutė.
U ; „Ant kalno karklai sziu-

nedori 6 00,

musu mo
su mum is <la ritavo
JLHevas tegul Jum laimina
ikata ir kai tri be suteikia

szios parapijos, tikimcR, j
tolinus gedėsime po savo
bu mokinti

1 1’ji.hzoiii. prnszom . brangus
szms,užimti justi vietą ir nepamieli sveteliai! sėskitės.
vejyti isznykti szini brangiai
szveminyeziai. kurioje teskam
bės lietuviszkoji kalbi
skelbiamas katalikiszkas m<>
da< per amžius.
m nei
uskyrstisime asz praszysiu Jus
kad sus?ukhiimde: tegyvūja
Szpmidorio lietuvinzka katalikarszeznpis nei visada J
jo meldėtės szi^-dien; j
kit ir mumis apreikš'/
r mes nepamirszome Jus szią
gyvuoja ta » mus uh
lieną. Rupi miles Jus apie tai
ienyliė’ Tegyvuoja!
<;»<! mes
! — ilgiausius metusi

esinit

ingi

Hnkymas mokina mus, jo< mes
turime gimdyti Ir mylėti BUVO
tėvelius ir vyresni uosius,
lime mes Jus, Mus
tiįgėli ir klausome jijrji pamo
kinimu, Szią di<m per jusi)
patrono szvmitę npreiszkinnrn
jums savo meilę, kad paragjtj

ViRiN \ S:
nl ml’.', t’o. D >p<

i' 05,

l W 5.20,

JJ. JA.\CAA 1CZIO.

) ,,Asz už mariu žiema v
*. Daimj — atliks szv. (
<>s draugystė.

Yra ’till (tikraV
v rlinnniH- lik
ilp. kaip tikrei
l iikro Ivli>. kti'nrduila (io j4*>.

minu

laikė

Shenandoah, Pu
Programas užbaigimo
mokslo metu

js/Kvi'-tk.Hjtiif .i iszro
kaip t:kr .i atiĖ->> in i
di-lt-u/, f 10 Vidui
r.i tikro vi n-, gtar..:
(aVotn-Kiif -*0 iin-lti ,
žiurvk v rm v\j r. ?o
*<• ir jciu-ti tu nil-11
yru ptpi.. n/.iaon n
r r<-»o ugi-ntui !8.7
KusiZtUj'
• apr.ru. 5
m i<-h> o m

de Daugu. Simlc.
T’li.ilietos ir Koim

8 08. 10 53 po plflii.

29 E Centre str.

iinkusiiiH.
l/iuksm.-t mums,
kad jau pabaigėm mokslo mctt-lį; pramokome kiek irdabar
mus paleidžia ant poro mene
siu atsilsėti. Gal musu

Drirfusk »zfta a”Knr io.

Pajndinkim vyrai žeme apysaka
Vaiku kningele
•*

plet

Iii ItliHOH ir GeiifVii rt 04. 9 15 ri t.i 5 27 iki

12 H. 2 57. 5 27

katah ga.

ik,

Iii L>iiul*riviliw ir Tr-nton 9.15 n t*

Iii

vlczio

2.57, 5 27 j>o piet.

9.15 t ;

[ii Ko. h«-.»l- r. Bu'fido. Nhii*nrM Fiiil* ir in We-

liko knygų ir parsisiųsdinti sa\

to na

White Hull, (.‘nta>au<|UH. Allmtowii, Belld- bvin,

kokios kas tik nori, ir kuo pui-

Kurie norite gauti katalogu lietu-

sveikindama Jus
Iratmiu ir draugu, szir
aeziri turiu Jums tarti
iiui
už atminimą
nii*» mus vaiku kutins ir d vašia;
l»et Dievui laiminai,t ir mes pigi.iu.sei: Dana, kėksu, cukerku.
barsuku, cukraus si ledai* ir sme

Jutiction. Mauch Chuuk. Ia»h!glit<>ii. Slntiiigluii

In Wil es-Barre, White IImhi. Pui.toti, |.«-

[Vyrai, vyra-i!mus
rijos parmmIžius K n>sn<>, (iu<lė
iiszkiua, Kainionka. mieste!
Sodžius, inittatn Seinus, soda:
(ribus ir Mocha rėžius ioi mie

rr<»iii»l l»t«iiin ikt Shmiaiiorio in Penn Hur' i

Ea*r.,u Ir WaHtb.rU C 01. T 38.

_

, Įi / 3,,,h *’• plb'U savu ėdi x
j K ’ '-'u n.e> tnii r.tsiunsiin T':l
A Į
kr.v Klghto Inil.r<
11
V.----- djk» <!<•! (utnnUjino 5 r*
V
tsi 14-i.a iffl*. « . Tt.i į

m. Apie senovės Lietuvos pjlh d-ro Basana

Prasidėjo nuo r8 Lapkrir/do

s,hiptui,szalta alų. visokia arie].
IŠMUŠ CIJHIHIS

1U3 laikro.t* ’.j už liks

Gelazinkelias Leliigb • Valley. Katalogas knygų.

Szahas alus, skanus gėrynmi, gar
dus, cigarai. Smagi vietų del ližeigo*. Praszau brolius alsylankyti
mane.
J/. JANCZAITIS
215 W. ('ENT ER STR.

I Gali lszęzi.''tit i
hirapatias kaip t:
tiw< vilaom x i
st. arba niik’.aijiavi
rudu kaip sn\ is i niuij
barba atlieka greit
Pasv i.
Taigi pardi.'tnin ni'iijiis ii jai
Uidritjianus.

27. S <W pu |»iclu,
t<»n i Sz-nndo
to.oo
55 j o pu t u.

i

NEI ŽMIHSZKITE

116 E. Centre Str, Netoli Iv
(lipo SHENANDOAH

MESLVNZ
1.1. Rohlan
31 W. Center

Shenamtoah' /‘a

- < hieago, III

.i.. j n zh iuii

-./.eina in RnvOu Run. Centralia
unt Carinei ir Shninokin iki.', ryla 2.
>o pietų. Ir atima iii Shamobln ant
» ryta ir 3.15 po piet.
iželiui Isz Shamokin in
y:n ir 4.(K) |>o piet į), ir
ori

rod

11 t<’l

Bill

frazei Iszkvieik’
a* ir \ ra <hi
tvirtesnis neką

on, Biiieh Croeh Junction
n Jiietion. Mauch Chunk
Bvtliiohem. Easton ir Nev

SI III

lai via tikro
Ir gvaran.
ant ‘.'o u h tu.

i įsacta Kopigiiuisiai j
mesti: jautiena, versziena

kiauliena ir visokio skyriai

WcavEATS,TRADE Marks
COPYRIGHTS.

H A PATENT f For*
CAN I O
an honest opinion, writ® *4
prompt answi
bad oearl * ttfty yeerf
MUNN X C
asinei. čommunlj*
experience tn — ,----A IJandbookof !£•
tlons strictly confidential
formation xx>iu*u-n‘XJ£ Fu,,*-.--t.Vn them *«rK. free. Also a
mao6*>
leal and sdontlflu books Mint free.
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Patents hakey tbrongb Murn A
•pedal notice in the Hclentlflc A rner
thus are brought widely before the pt
put cost to tlui inventor. This
Issued weekly, elegantly lllusti
“^ennrfe work in UJargcat circulation Of unv cd
world. 83 a venr. Sampjnn oop
o Uhi »*n t
Bnildltw BifItlon. monthly,’ IfefcOaycor. 8ttv»
'
cvatalEui
xsobies, 25 oenta. Kvorr none
—ib» of Djw
tlful piatee. in ootora. and rh?1t?£T*P
________ :osbow»»
bouses, with plana,
cullaors
U
Jatiirt designs and seoar > oontractu0)
;
k
.
301
B
hoapwATMUNM 4 CO.,Ainw \

mesi.
Geriau
visados p

10.40

LIETUWISZKAb SALK

W Ghmielieucko
311 E. Centro str. Shen;

Czionui galima gauti,
szele užbimano: atsigerti kuo
niausiu aiuezio, saldžios, kare
kokios tik norėsite arielkeles,
cukrawotos, Užsirūkyti puiku cigaru
Praszau atsilankyti ir to vvisko pa
bandyti!

PUIKUS SAI J UN AS

PATEN

J0N0 MIELD/IŽI0
Teiposgi gers kriauezius ir teisiu
gas agentas, laiwakorcziu ir sitin'.’,
i-otfrUW*
riir» **,Vmo M
>4

mo piningu.

122 S. Main sir.

Shenandoah, Pa.,

nulipi
k n. u
serin
dukt<
darbi
biedn
Kasdieiiin<Maldos
Didžioji m dislit. Ai
didžiosios iK-dolliH
Kristijonas Donalaitl
m v bes

DIAMOND WATCH CO.
nu

lasonir Temple, - - Chicago, II

i n‘nJ gaut I g
tis. Uii ateik
101 Kast Ceil

,,

Koriu

30S W. Centre str. M.ihauoy City,
geriausiu tamecziu
25
l'a. (ialiniu pirktie konopigiausei ir Apie maida kaipo rakta i dangų
varas geriausiu farmiszku tanku
11
to
Alfonso
Llguorl
“
ant geriausiu ezipu vvažiudt. Srieg
,, geriausiu džiovintu obuoliu
2i
Mufii Pasakos. 10pasakų
tam liaidžiu piningus tiesiogei in
ležlas sviestas Ir kiauszlnei vra gauna
Graudi Verksmai
“
Lietuwa, Russija, Lenkija ir kitas
m i kožna antra diena.
nik
Kankinimas kataliku Lietuvoje abehini
vvisas szalis Europos.
o (patingai Kražiuose 1893 metuose piai, szienas Ir kiti visokį lavoral sztore.
Teipgi laikau saliuna, kur wiso
del Lictuvl.szko teatro
“ 15 c.
vra geri Ir szvležl. Visoki tavoral pars!
Visos tos knygos galema pirkt duoda už pinigus labai plgci. atminkit!
gero galima gauti isigert. I.ietuwei
spaustuvėje n Garso A. L.
10] E. CE/tTER STR. SHENANDOAH, PA.
dus sawo vvienžemi.

o

a
y
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'riiTT-

Garso Amerikos Cifituvyju”

Nesibijok!
Nvs ..••Idžin'.'
i ra •’.•rinii'iii*
am rikviii-zka.
laikrodėlis ir lai
ko gerai Iii kip o
Siu -s viduriai
on-iįt ių*g yla.
M •- un;iiu !>:irdiit tau . ••hitai;'
laikrodėliu- <lyr
piyi.iii tie
i»t|
piritui. >!••-<-;.u
muimii-f 7 į
laikrodžiui-uo:lmiii ,,biznį" mi
turo t iiili -i'/ėil'.
ir ui'** ui Idžmiu
t;iV"- Į.irm nej-ii
tu pirk-i kur Ki

DAR .

ADRESAS DRUKARNES „UOKSAS
PUBLISHING GO.
.230 \V. CE^'I'RE STR.
SHENANDOAH, PA.

J.1ETU W1U'.'
i‘ K
į J

VpA?-

p. KTPWS0 APTIEKA

traukimų viduriu, tai dūk vaikui vaistus
o

Luks German Remedy

-inline tt it
linini' -u

Var

.Ofisus buna utidaritas
nuo b iįu 1 2 (pietų)
po pijt*< nuo 1 iki 3
ir ni^; 7 iki 8 vakare

t II • K

■

m**- a t-ill-I liftu U
-zi
H Jr. I n n
fDz ’ (A/; :■ '
2f :ui k -o • la > I i a / I - z O inarniiDU ilfv>-il.
<n
P'-d^ /meknė
V""P"' 'M'ėtlt už toZki!>
'T’^.
Va
'X
,,Kr d • • l-’"i
viduriai- piidąrilu ir užženk Ii ui A per.. I". I g i n X a t i <■ n a I W a t «• I.
<'•>.'■ puikiai tipflailinlu-u naiij.-ui-ioiui- prietailui- •_>. rai iiž-ukuniii- dvua aut
pnžiurėji m.». .Iciyu tu nori, užiui/kėp expo—•>tiynlui
ua-ziy
.t-i-iiitiuio ir r?, j dmi ^••non. neitionėn nii »> 9. 'I'u n i •• u o u ■• - i i> 1J t, i> ęn<l:i tu
*.• r <1 «• r 1 ę - i. gi) mitu yviiraiit.o‘-jinius-u kii’ii' ė'ji.i *;i im-oilžiu. i 'ž .»u ci.||i ų me- ta;; u-H»iin«-u b.A.r .džiu puiK.j už >3.(0 panu-iiii:p',ii<'iu"1’’l).
<• j'ig;i -ų-i.'isi i-'zKnrt iii už hiiKrodi, «:iii-I
lenciii''^ d . k u. Ra-zyk į iiiii- ir Imk minus.

34 Oak sir. Shenandoah. Pao

Uždyka tikras e!gino
lai k rudelis.
Atsiusk savo vardą ir
ulresa. o mes jums at
siųsim tikrą ulgino įniktoilėlį dėl *;>aži u į ėjimo,
verta SliO.OO — m- smmg
mados, bet naujausios.
Nedarom mes ežia apaszimo to ziegorėlio,
ms patys galėsite pa
matyti už d\ ka expreso ofise. 'Tas laikrodėlis
.ra tai tikra- ..eighty
laikrodėlis” ..Elgin
National Watch Co.”
Del vyru ir del moterlszkių ka.-z.tuja ss.95.
Atsiųsk .'»o centų sternpomis. tai atsiųsim tau
ir lenciūgėlį
r- 4, verta S*>.<K).

iki tii liolinrių.
|IM'OK1*OKĄTKI>).

134. E. Van Buren Si.. Chicago. Hl.

Guarantee Watch < o,
Dvpt. y. 100 \V:i-hiie_'O>n St.

Chicago,

--

-- - m,

--

. ■

YlSĮlih’

lietuviu. taip ir pakclėvhigll.

kilti gorimu tai nei girti nereikia, nes ge
rešnlu niekur nerasi, o cigarai isz pa
ežius Turkijos. 'Taipgi .J. Kupczinskus
ir brolis yra labai prietelingi žmones.
Kiekviena gelbsti bėdojo ir duoda rodą
ko/.nam rcisalu.
xij-a mu{,s/kjt

visokiu daiktu.

Plunksnų, ant langu audeklu ir t. t.
ir midling.
Parduodu visokiu- žalimu valgomus dai

us: Sukau į. Kopusius, Cibulius. M or

puleidžiam (siuncziam)

AfflMIT!

site kopjgiausei.

108 E. ©enter Str. ir 117 S. Main Str.
Shenandoah, Pa.
Miliauckas ir sunūs.

........

Pas IMziaviaziu'

SHENANDOAH, t’A,
...... ..

-

i.1 1

r erguson s Motei 15|HlUing, Ao. h ?<q. Alain >t.

ceberiu ir daugybe

5„ (

DANTŲ DAKT.ilMS

HVo

K i vi i n9 s IĮ v ufj S t o
1

r ~~n

c< AL liMlC/NEB Jb H..

A t pi i p k i t
.............................. . ...................................... ........ ......................................................................... .......... —...................... .

..r.

Yrą puikus photogrnphas, kuris
pa1.iLs7.ei hrbai iq žmogų nutraukė
jiu^ iai,ksl;i. teij> is/.rodo kaip giwu«.
J aitru (iiori kas kad ntniale\v<X.U ant
dycles (oriuos įtai Nvjska peikei pad^rro ir ^ebjTiiugdai.
2'j\ \V. <,\‘Ųtcf sff. .^e^^ado.ah, Pa.j

Dyka! .(••'uju ,u pirk-i iiį'ba liivo draugui
(’• laikrodžiu- oii ,;p gau-i
uždvkiį. Tai
U ■*• I t u ž <1 i r I> t -u - z t a i - laikrodžiais.

Lietuviszkas daktaras aut kužnu pareikalavimo.
gingiems visokia rodą u ž d y k ą.

,

R, DABB

Pirk cldžin laikrodėlį.

D R U K A R N I:

,,

>T

NECŽMIRSZKIT

221 E. CENTER STR.
Shenandoah, Pa.

Visi ta vorai yra labai pigus ir
szvieži. I žlaiko valgomus tavoms
ir daug visokiu dalyku.
Taipogi K. Radžiaviczius pardnoda szifkortes ir siunc-zia pinigus į
vistts dalis svieto.

_ ATEIKIT!
1(IS. visliu
SHENANDOAH, PA.

Nito Redakcijos.
Prancūzam, kad visiem- gerai žino
mas l.icinx is p. K. .1. S e n k n -. yru da
bar agentu ..Garso Amerikos Lietuviu”,
'l’nri pavelyjima priimti visokius apgarsinimusin ..Garsa A. L.'*, užraszyti nau
jus abonentus ir nm> ju pinigus priimti.
'I’eipo-gi praneszam. kad dabar inti<u
spaust u ve ji; galima atlikti kopiiikiausiai
visokius drnkorlszkus darbus: konstitu
cijas. plakatus, tikintus ir tt.. nes <laha(
turim reikalinga skaitliu goru ,.zvcvrht“l
todėl ir vi-įokpis darbus galime atlikti
gerai, greitai ir pigti i.
Riulakcija.
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Jono Ražo

Ten galinta gauti skaniausiu gėri
mu wisokiu, nes ir cigaru usirukiti
su kwepeuc^iu tluųiuliu, o ir pagalbą
— Na svisi prie alaus —
bėdoje, Lu jau newieaa is^gelbeja
QH. SHMIDTO
iš?/ nelaimes p. Ražas.
Ar žinote lietuwiai kad VHRYS- 213 E. Centre str. Shenandoah, Pa.
. —■■"■Į. ■■■-!■■— 1 11 1,1 ""
, 1 '.V..11'.""*
Ateina isz Tilžės 3 skrynios nauju lietuviuku knygų, TĮAN SHMIDTO yra geras alus ir ■■■ "!!—■!■ , „
TĖM IN KIT!
gražiu maldaknygių su įvairiais apdarais: kaip tai:■ szagrino, gahva nua jo niekad neskauda. Pas
Ch. Shmith‘a gali kas nori gauti ir
Paa prabaszczių Szenandobaezkutia in namus parsigabenti,
rio parapijoa galima gauti visokių
207 W. Qoal ęįr. Shenandoah, Pa., Szkaplierių ir Rožanczii^
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