
Bisselræmmerem 
En Historie fra Rusland. 

——-- 

kkts tun-. im tnin tidligste Bam- 

Htxn git staotg under Navnci 

Hm Redia; hvotfra han egenlig strei- 

g, og l)vad hang rigtige Nat-n var, ord- 
k mgen. Mcd sin flade Kastet, tin 
»ge« pjaltede Raveskindsspels og ttt 

kkxnnte og forknede Udfeende, lignede 
an langt snarerc en Landstryger end en 

ktig og venligsindet tusftik Bande, og 

an var ogfaa nærtnest en af diöse kod- 

sc Eisiptcnfer, der flakke ont paa Man 

g Fau, nden at tage fignoget synderligt 
r. 

Iliboldt var han ikke; der blev sagt 
m hat-i, at han knnde fpaa og »vise« 

« 

og —- hvad nat-re var —- der nat-» 

ent, der paastod, at han gjerne vilde 

spie-, hoor han toin heu. J Kroer og 
Itrttcslntse var hatt en hyppig jSrst, thi 
tiktc vilde han og slaas kunde han, og 

et lnrndtc ikke saa sielden, atPolitietvar 
de eftrr hatn, thi hang« Png var næsten 
ldiig i Orden. 
Naar hatt kam ridende ind i Byen, 

lev der statt Hallttj hlandt Drengene; 
e forfulgte hatn under Hufen og Raus- 

cn, tnen Onkel Fedia lad, sont om 

an slct ikke btød sig ont det; han paa- 

yndede blot Hestens Gang, det var det 

ele. 
Der var nn alligevelnoget visi gehind- 

igt ved Onkel Fedia, og jeg for min 
art var vikkelig kommen til at holdes 

idt af hinn, trods hans mindre gode 
ygte. Det var en hel Fest for mig,. 
aar han med sin siore, indhkldsrigei 
ylt under Armen sniækkede Deren op 

il vor Lejlighed for at faldbyde sineVa- 
er. Al Verdens Herlighed laa gjentt i 

enne Pose, syntes jeg! Og PigerneJ 
trotnmede ivrigt til for at se denne Uen- J 
elighed af Baand vg Sløjfct, Tørklee- ! 
ed og Broderier, fom Bissekrcetnmeren i 
ratnknede nd. .men paa Banden laai 
er altid en Stuntp Legetpj eller enj 
oldt, sont Onkel Fedia kaftede hen till 
ig. .og sont jeg kunde betale hath or, naar jeg en Gang kam til Pengel 
Lntel Fedia opholdt sig ikke tangere, 

nd han var nsdt til. Saa snart Han- 
elen var afsluttet, drog han videre. ; 

g faa begyndte Pigerne og Karlene at 

l 

cht lnti 

jøre Nar ad ham og le ad hatn. .og 
vad hjalp det saa at jeg tog hanc i For- 
ar! 

Sidfte Gang, han bespgte os, var en 

"-ndag i Fasten. Det trak op tilSne- 
otm den Alten, og Bissekrektntneren 
ad detfor otn Los til at overnatte i 
talben tilligemed sin Heft. Men Fa- 

er afslog det bestetnt, og saatnaatte han» 
afsted igjen. Han var iniidlertid ikke! 

otnnien ret langt, sprjegindhentede hant; 
g sagt-U 

»Gaa ned til Skuret ved Stufen. 
et staat aabent. « i 

»Tak, ntin Ven, det kan viere detfannl 
e!« 

»Men naar det nu begynder at 

e. « 

»Au. .hvad san? Trdr du, der cr 

ogen, der bryder sig om Onkel Fedia? 
cej, blaese med hont! Han kan vi godt 
ndocere!....Nna, god Nat Sønnike, 
g bilg l)je1n1ne!« 

Zaa travede hsn afsted. 
Tagen cfte1 fortalte Fabel-, at Herre- 

aardenJvnnofka, der ejedes af en streng 
g ljoffckrdig Adelsmand, var bmndt af 
m Ratten, og at Bissekræmmcten var 

leocn arresteret fin mistænkt for denne 
band. 
Men da Rettens Fols ikke kunde til- 

cjebringe Bevifer imod hmn, maatte de 
msider los-lade haIn igjen. .skjnnt de 
or saa temmelig ovetbevifte om, at han 
at den skyldige. 
Et Par Dage dereitek blev der arte- 

erex en Kone ved Navn Atulina, fom 
avde tjent paa Herregaardem men sont 
ftmm for Branden var bleer nistet-i- 

et, og socn ikke kunne bevise, hvor hun 
en paagjældende Nat havde opholdt sig. 
un havde ladet Trufelsord falde mod 

erremanden, da hnn forlod Gaul-dem 
gdet var godtgjort at hun has Molleren 

Ilkulina paastod jo rigtignok, at hun 
aode brugt den Halm til at hvile sig i, 
gut hun havde overnattet i en Lade, 
er xilhorte enFætter af heade, men den- 
c Fetter var bortrcjst, og enkelte Bib- 
er mente nu, at have set hende i Nekr- 
edcn aijerningsstedet umiddelbart spr 
rauben. 
thgscenen oocrværedes af mange, bl. 
af min Feder og mig. 
Akulinas Optræden var hele Tiden 

lvorlig og bestemt. Var hun Brand- 
Ifketem saa fpillede hun i al Fald sin 
Rolle udmærket gebt. Hver Gang Dom- 
eren henvendte sig til hende, fvarebe 

un ham ien rölig og vardig Tone- 
»Jeg er uskyldig. Jeg hat slet intet 

ist med den Jldebrand at gjsrr. Vent 
tl minFcettet kommet hjem, san stal han 

— J 

not iale for. Jeg san knn sige san ine- 

get, at jeg er nstyldig ! « 

Hnekt Ojeblik ina’ hnn hen estcr III-l ren, sont osn hnn ventede Fatteten still- 
de komme, skjont vi allesammen vidfteJ 
at han var langt bot-te hersta. Dom-l 
tnercn mentc som san: var det ikke On: l 

kcl Fedia, Inaakte dkt nasse Alulina; enl 
stor Del af de Tilstedeoærende inente sinn.z 
han« Inen der vnr andre, der lod sig sinf- ! 

fe af den Oprigtighed og Æi«lighed, der 

lysie nd af hendes Ansigt, og de paastod, 
at hnn tnaatte vrere nskyldig. Desnden 
var detSynd at denn-ne hende, niente de. 

Hun havde tre fmaa Bsrn —- hendes 
Mand var dsd for et Aal-s Tid siden — 

og disse Bsrn og denne Moder vilde saa 
aldrig mere faa bittenden at fe. 

Dei hjalpaltsatninen intel. Doinnien, 
der faldi, lud selvsplgelig paaForvisning 
til Siberien, 

Da den blev oplcest for Alnlina, sank 
hnn oIn paa Gnlvet og udbrpd med tau- 

kekoalt Rost: 
»Hm-e Jesus, fkels inigl »Don 

Medlidenhed tned mig og med minH 
smna Born. .· aa, frels mig, frelsj 
inig ! « J 

Denne Scene var san hieriegtibende i» 
og for sig, at Bstiderne alle sont En bej- 
ede sig dybt mod Jorden og flog Kors 

for sig. 
En hsjtidelig Tanshed fnlgte paa. 

saa flog Uhrct tvlv, og da det sidsteSlag 
lsd nd i Ruminet, tejlle Aknlina sig ha- 
stig op og saa’ hen inwd Dørem Oele 
Forfatnlingen fnlgte Retningen as hen- 
des Blit, og i denne Stand var der in- 

gen, der vilde have fundet det incerkeligi, 
ocn Fctienn var iraadt ind, tnen DIren 

ftncekkede hastig til igjen, vg alt blev stille 
sont spr- 

Et Par Minuter efter fik jeg Øje paa 
en pjaltet Ræoefkindspels og en lav Ka- 
stet. .jo, gqnste rigtig: Onkel Fedia 
havde listet sig ind i Snlen og stillet sig 
op nogleRaekker bog oed mig. Hans fmaa 
Øjne fo’r nkoligrnndiparFoksamlingen, 
Dommerne og den Anklagede. 

Under Oplcesningen af Dokumenterne 
vedblev Bisfikmmmeren med rynkedeli 
Bryn og en Hosten at iagttage Hemd- 
perfonekne i deiteSknespiL .faa plnd- 
selig brød han gienneni Rækketne, 
mengte sig frem til Dominerens Tribu- 
ne, gjorde Kotsets Tegn og tog sinKastet 
af. 

»He-d vil dn?« spnrgte Prcesidenten 
ham og standfede lidt. 

Onkel Fedia svarede need neppe hsrlig 
Nest: 

»Ja, de Herrer maa ikke blive vrede 

paq mig. .men denneKvinde er nskyldig 
·det er alligevel mig, der hat fatJld 

paa Gaarden « 

Rettens Falk beitagtede ham med en 

Blanding af Fordenselfe og Bann-; de- 
res farste Tanke var den, at Bissekmw 
nmen var gaaet fra Forstanden. 

Saa holdt de en lille privat Konse- 
rents, og faa blev der optaget Forhpr 
over Landstrygeren. Han sparede hsf- 
ligt, naeflen nnderdanigi, paa alle dekes 

Spsrgsmaal og gjorde qurt og bestemt 
Rede for, hvorledes det hele var gaaet 
til. 

Paagjældende Nat havde han tilbragt 
i Skuret nede ved Stufen; kort i For- 
vejen havde han ntsdt Akulina, som tned 
et Knippe Halm gik over mod hendes 
Fatters Ladebygning. Ved Midnatstid 

havde han forladt Skuket og siukket Jld 
paa Staldbygningekne, der lhørte til 

Herregaarden. Han vilde hævne sig 
paa Herkemanden, fordi hqn forgangen 
Dag havde ladet ham jage ud of Guar- 
den. 

Men da Drommeten endnu forholdt 
sig tvivlende ovekforhans Udsqgn, spat-g- 
te han, om der paa Gierningsstedet ikke 
var fundet en Tierepss, der bar det og 
det Fabriksnmrke. .denP-s havdehsrt 
hant til; han havde klebt den Dagen til- 
forn hos den og den stbtnand indei 

Byen. 
Forinden der kunde foketages videke i 

Sagen, maatte det godtgjsres, et denne 

Setvangivelse var rigtig. Der vakegent- 
lig talt ingen, der for Alvok tviolede otn 

det; daadePolitiet og Herremanden hav- 
be varet saa temtnelig vis paa, at Bisse- 
kmmmeren var Manden, og det var kun 

npdtvunget, at de havde havet Forhoret 
over ham. .. 

For Størstedelen of Fotsamlingen siod 
det Hart, at det var Forfynet se1v, sont 
havde wrt ved Onkel Fedias Samoittig- 
hed og dcrved formaaetham Mut-raben- 
bare Sandheden, endnu forinden en u- 

fkyldig blev domfceldt. 
Retsmødet blev altsaa udsat, for åt 

de nødvendige Oplysninger kunde staffes 
til Veje. Onkel Fedia, der hele Tiden 
havde siäaet med btjet Hoved, kastede nu 

i Smug et sky og stamfuldt Blik hen o- 

ver Fokfamlingen, som tigtignok ved ly- 
delige Bifaldsytringer havde tilkiendegi- 
vet, at den billigede handOptmdem men 

svm tillige havdede bestemt, at Retfkev 
»digheden skUlde sie fyldest. 
! Pan mig gjortde denne Scene et aldec 

les spekvcldende JnBtkyh og da Bisse- 
krmnmeten, fsrt af Betjentene, passe- 
tede tret forbi mig, udbksd jeg uvilkaaes 

ligt: 
»Fort-eh stolkels Onkel deia!« 
Han skævede hen efter mig og maule- 

de: 

»Ta! stal du have min Treng. .jeg 
trot, du mener mig det godt!« 

Sau saure det var bleer konstant-eh 
at Onkel Fedia var den stylbige, blev A- 
kulina selvfolgelis straks lssladh Der- 
paa for-les hun i Triumf ind i Byen, 
og om Aftenen var der til Æke for 
henbe Lystighed og Davids henne paa 
Kroem 

Bissekmmmeken blcv fowist til Side- 
rien. 

Dei fslgende Fokaar blev Beengun- 
den Jvanofka bygget op paa ny, og faa 
git Historien med Onkel Fedia i Glan- 
mebogen. Kun blev der for Fremtiden 
pasfet bedre paa, nqar disse omflakleude 
Bissekmmmete hwbe aflagt Bei-g paa 
Guarden, hvor de i Altnindelighed ikke 
var velsete. 

Der git Maaneder, der gik Aar. 
Saa en ssjøtt Dag, bedst sont vi sad 

ved Ftolosten, traadte Præsteti sorpustets 
og bestyrtet ind til as og sagde: 

»Netsa-rdige himmel! De skulde vide, 
hvad der er sket i Dag!« 

»Aa, vi ved det nok!« soarede Fader 
hatn. .,,det er Mplleren, der er salden 
ned og hat« slaaet sig ihjel«. .naa, ham 
kan vi undmre! Det var. « 

»Ja, men det varste as det hele, vedj 
De dog ikke ! « sagdersten og togPladss ved Bakdet has os. »Jeg blev kaldthenz 
til hain, sont hatt laa paa sit Yderste agj 
saa betkoede han sig til mig. Fader, » 

sagde han, jeg er en stor Syndek. .dets 
var mig, der bmndte Jvanoska as sor-; 
gangen Aar. —- De tager sejl, sagde jeg s 
til han« det var ja Bissekmtnmerem — 

Res, Fader, det var mig! Bissekmntmn 
ren havde overnattet i Sturet ved Stu- 
sen, og den Kande Tiere, med hrsilketjegl stak Jld paa Gaarden, havde jeg kjsbt as 
hatn ont Astenen. ·Mens Akulina var 

akresietet, kam han en Dag hen til tnig 
og sagde: Jeg har Grund til at tro, at 

Akulina er uskyldigl — Kan du bevise 
noget? spurgte jeg hauc. Nes, det skul- 
de han have andt ned, han, naak jeg, 
Mølleten benegtede det. .saa gik han 

.men siden, saa stk hatt Medlidenhed 
sned Akulina og BItnene, og saa angav 
han sig selv for srelse dem. ..og jeg, 
jeg elendige Synder, jeg tap! ..Men 

nu, nu tynger Synden niin SiæL nu; 
ntaa jeg tilstaa det hele....aa Fader,i 
Fader, er der Tilgivelse at vente sor: 
mig?. ·« 

Jeg havde neppe givet ham Stands- 
sokladelse, sør hatt udaandede ..... ant- 

’spcendt as Angst sar sin state Brsde ..... 
Gud iHintlen mte hani en naadig Dom-i 
mer! « 

Fader sulgte straks ined Præsteti hens 
til Øvrigheden, og der blcv usortp- 
vet skrevet til Generalguvernørcn i Si-«» 
bekien. I 

Den ene Maaned gik ester den andan 
og der veksledes slere Vreve, men udcn 

Isitesttltat Otnsider assluttede General-s 
guvernøren Korrespondansen Incd sal-! 

igende Ord: Disse Underssgelser ist-er 

singen Ting til, Her er og hat« vierett 
,flere as det Navn. .sat« et Aar sidenj 
Hdsde en Fedia paa Hospitalct i Tanisk ag» 
s sar et Par Maaneder siden en audcnpaas 
IHospitalet i Tobolsk. Ncerniere Oplys- ! 
Ininger tnangler og can ikke stafses, san 
Idet Inaa vi helft opgive. .« i 

j Men hseinme i vor Landsby bleo ders 
jsotanstaltet en Sjæleinesse sor stakkels. 

lOnkel Fedia, og sra nu as blev Bisse-II 
iktæmmekens Naon ceret og agtet as allej 
« 

.selv as dem, der tidligete havdevceret; 
allen-Erst nwd hant selv. , 

H Dr.Peters Kurjko sont nu er femme- 

Ilig vel kjendt blandt vore Landgmænd er 

Hkke avgen Patentmedicin, og forsælges 
Iblot gjennem Lokal-Agenter. Tilfkkiv 
JDL P. Fahrney 393 Ogden Ave., Chi- 
!cago,Jll-, om alle ncetmere Oplysnitcgek. 
jLss folgende Linjer fra Namer Mich., 
ISeptbxx 21. 1889: 
l 

F Jeg har brugt Dr. Peters Icurjko 

Iog fundet, at den er et Helbrebelfcsmid- 
del mod daarlig Fordsjelse og For-stop- 
pelse. Ved Hjælp af Kuriko har jeg 

ifqaet tilbage min Helbrcd og Kraft. 
HOcn ethvert Osfer for ovennævnte Adel- 

Jser vilde lytte til mine Okd og forspge 
zlcarjko, saa vilde dekes Plager for- 
vaindr. C. P. Svedberg. 

Døve. 
Cn Person, fom bar vætet dsv i 28 Aar 

og hvis Djohed faavel iom Susen for Dre- 
ne blev kuretet ved et set-dem enkeltMiddel, 
endet pas Fforlaugende Bestkivelse over 
smme til Fu ver fom Instekden Man heu- 

vende sig m « D. Nickotion, 177 McDous 
gall St» New York. 

om den flasser dem heitre Prian bog 
for fsa vibt er dem til Stude, fom de 
man indfsre mksten alt del Korn, sotn de 

stulle bruge. De Gmsgangg sont ligge 
veb Nordssen og Weser oil lagen benytle 
til Agerbrug, sokdi umn, da Jokdcn er 

for fed til Kot-traul, ved Koægopdrckt- 
ning opnaar del Woedobbelte lldbytte as, 
hvad selo den hcldigste Heft afgioer. 

Nordtydfkc Lloytt 
Denne Linies bermntc Skibe lpbc di- 

rekte mellem 

Bambwa- og Erwies-z 
og befordrer Passagerer til overordcnv 
ligc lave Prisek fra 
Gmoborg, Nahm-, st()oklmlcn, Kri- 

stimiia. lckistiannsatnh 130rg011, 
stack-klugen l)r0ntlusim, 

Tit St. Paul, Reb· tun 050375 
Tit Omaha, » tun 47.20 

Tit Blatt-, « tun 47.50 

Kisbenhavn og Why-km 83,00 lnocre. 

«sililcerlte(l ojx Bekvemmeligle 
er Kompagnietg Valgsprog 

Nordtydskc Lloyds Slibe hat i ct Tidsrmn 
af 90 Aar fort merc end 

—1,885,513Pasfagerek —- 

trygt og sikkert over thlamerhavet. 
Nasrmere llndcrkelning meddelcö af: 
s. Ichummhck s co» GewmlsAsunwk 

No. h so. us- s(k.. llaltlmunu Ma. 

J. Wut wildemer Gen-l Agent 
Eliicagch Jll. 

Bote Agenter paa Laut-et- 

Fleming öx Merz 
ausser at bringe deres 

velfotfynede Kjodudfalg 
pas sydsiden ak llowsrd Awnne i 

St« Paul i skanditmvemen volvilligo 
Erindkjng. Vi holder kundig pas 

Lager de korskjclligo Blang fort-ske- 

og galt-ede- Kjødspisek imlbtsfattendc 

Vildt og Fjærkkw i stummen samt 

frisk Fisk 

Fleming å Mem St. Paul Neb. 

Saht-IRS I- IUDGIE’O 

«Laar18k" Kakkelovne ou Kommst-. 
Er konklnllg Lager ak 

Komfurcr Koges og Varmcovnc 
Pot- Kul eller Brmmlcu 

De stnukkcste, bebst indrettede, varigste og 

paalideligste blandt moderne Kakkelovnr. — 

Spirg Dei-es stbnmnd eftet Sollin ös- Bur- 

gie’s »Leadet« Kakkelovne og Komfuken 

M MW LIMI- 
Ilaae sonnen ued i 

dumm-. vlodkuls Par- 
lor Sattel-du« 

Don ern-ste- Pak- 
lnrkukluslnvsk Jet- 
vil brav-nie essttnsk 
Mag-« blotlt Icul u- 

clcn tin-; Lugt soc 
ellkk sum-in 

Don et- Ihn-SM- 
Smuk Sinn Cis-n fl- 
neims Manns-titu- 
Stuns og Jtsn gin- I- 
nusns VIII-me tm vlt 
beruht nig den tut-— « 

Nu« Tinte-. l)(·t tsk "«; 
jklie on stelbhsctls « 

cr. man kat- lmltlc 
Iltl l 24 Time-s- 

dvilkct 
Altfammeu 

Iuldt 
Jammers-. r« 

"« 

» 

stsntl ern-r 
(’irkul:t-rc 

lH 

Col-Uns s- suacts,chlcago Ill. 
Habt-. of ,,Lcader« Kaktelovnc og skomfnrer 

Lan faaes i de flcste ChardtvaresButitcr. 
Sælges hos T· J. Streu i Tannebwg. 

ÄLIAII 3LIIIIEII. 
cmm DII()IIIkail-e. 

Vasiagck Befordting fkq Ia til 

Rome- Sverigc, Danmark 
oq Finlauv. 

TIIbIIdcr de vvvcrIkc Betochnelithkdek til alle-las 
mite Prüf-h Iamc den oberste QIII okq for Vasiaqes 
I kncs Vclbesindex IdIs under Reier 

klar-Im- I alle Erstens Bock oq Laut-stet- 
A I- L A U s- c c» 

III-äs. I. sUIIIIEi.L Gen. West. Its-vix 
Manaqcsk. I IT cis-III st« cIIIcAcC lu- 

Dct fkandinavifkc Publikum 
-— aIIbefales —— 

EIN-JUN- 
Likörforretning 

i St. Paul, Nebr. 
Et godt Udvalg af sine ViIIe, Likor og 

Forfriskninger paa Lager. DeIIne Sa- 
ldon sindes ved Siden af thn Knotts 
gamle Plads, III-aus overfor BeIInets 
State. 

C. A. Wilion , fom er velbekiendt 
iblanbt Skanbinaverne her paa Egnen, 
hat Iaget Platzer bag the bar, og stal 
det være hanc sttkste Glæde at hilft paa 
gcmle Jenaer og Bekjendte. 

gi. Yes-il Yasiwialliimlk 
T 

—- Gterfslqer m —- 

Howard County Bank, 
F-. Pilz-Ä JWZMIFAL 

Autoristkrct Kapital: 8200»000. -— thtult Kapital: 850.000. 
Udsprer aluundrlig Vankforrctning. Vrkdlcr udstcdcs Wo all«l Europas lebende Wen 

Dampikjbs Billcttct tilsalgö, til og im alle rnrouckistc Punkten Pcngc udlaance paa gnu- 
siigc Viltacm Vi gjpk lldlaaniuger i gode Famu- cn Epkscialitck 

Geo. E. Lean. A. li. ca(1y. (?. c. llcms(m, 
Progkiezntsp Vlnnknn Äms-ist« lcusumrntu 

llZTERIZÄTlONÄL BÄNK. 
DINNEIROG, HERR. 

Almiudcmj VHtfskfffsfrreminq absond. 

Penge tillaans paa gunftigc Betingclscr paa fast Eicndom cller per-sontin Sis- 

kerhed. Vckslcr udstcdco paa alle lebende Stcrdcri Vordem Dampfkilmbillctter 
til og fra Europa scclgch 

Notary Public tilstcdc i Vunkctk 

M sw. HZ Ho M i- pka ) 

FÆODFFHMDEJH 
Ob DAMlcs EKVIPlclilNGsleTllc 

Dame-Ham- 1 Adlle bat-only ct fnldntumcligt Uils 

Valg ak stkømpw ng ultlno Uttdektøjm·, lkmstuslmus 
lusr og ll(nsule, lcj()l(elpesustning. l·’-I.nt:mivansr. 

st. Paul, Nebr. 

North Platte Lumber Co. 

Howard City, Nebr. 
— bandlek mod —- 

alle slugy Tom-per «;,- Byggsmatokja’o 
God Kvalitct og laue Prier 

Vi seelgot til St Paul Prisci- 
J I. costs-, 

Managrr 

JLLANGS 

HARDWAM onus-IMM- 

ls’ARWle-l«, llUWARD COUNTY, NEIZRASKA, 
ums-du«- tet komplet og gotjt Urhle l 

JERN VARER j alle Brauche-I BLllcTØJ ak god Fabrikat; IZARB IVIKB 

s 

El lorlrlullgt lJtlvalLl Kuge· vix Varmestoves allemal 
Alle inine Vater er as bedfte Halm-h og Priscrue koufutrekc mkd ethoett andct Hus paa 

signem Landsmaan giv mig en Nov-. J. Laug. 

DR. N. ROSENBERG, 
41 S. Clart Streck, Stimme- Jll;', 
er nddannrt vev Europas sprftc l’.-.nokrsu»lsr xxl »Er-Erneur· hat 
mlnleket i over Zu Aus-, cg cr von einem standlsmmike Beq- 
Astcrifm sont lmr aner Behindan ruhm- uitwuiice oq 

rivme Snadommc tu form-n Fazi, ra » Hand til at thle og 
rcovcxlr nnd norstc oq Vanill- Bamnur vcm desto egct Ipww 

Durliq Behandliuf, Uvrvheliq Tandhkd.·1kisndctfte 
come-w Runde-s hqsite v its-man Rthcmm og vimq dumm« « ymu um« 
dem-met tu mva- Ttd med Mindest-m mon- Ischslng paa. 

Krpnistc Sngdpmntk« mipr Kneumaildmk m wish Brnftlnqvqmme, 
Levekspadomknn Tspcsvcpsia cllck dem-tin Iet- 

dsltlfh Ihnon new-o Hals-Im Poren-tun dealoolicw Tals as Oktroi-Intelli- 
okfimrede taufen-, Its-Utah slctdosteyunng. unt-I Alsd- Sttoitkk lllcr Kiertelimm sto- 
en, Mäuse-um Udfleh lokt aus kromite Trauman hrhmxdlei mwsk.:-:Dk-1o. 

) as »von-i Ell-.as,l.1-.1iom ans-indqu Inn-mich New-s Av ndcsn von-tote spaqhkih Unvktlivouordnkcn angeln-Essig Neuma- 
nuom Leuten-hom- ,Uys sit-erte- oq bvrllsnlunlmn Enudmn emtsommelm sm- Kost-den 
hebandles med den oderngfte tmle m tun-ne tmalsgc Zusale Wut andrc Lasqcr hats-suec 

icra.n«l«:.:kdc as Uns-donn- Ulskflndmlusdkr on Udivasvelien Privatc SyLotuinc unamtliqt Vom-r mirs aus den-: ikkisardclcgc Fslqkm 
laalom Any-Un Tab as Rand-Dom vg rinotrafh Uum two Wand on Komm-. astckth til 

Zog-muss, uaatatlise mitsamt-lieh R ei voq VIIUcTnadommh imm Rim, knimciulv 
Ilulsduins. bebaut-les hukn t, oa vaeite entom-d ved sun- oq ask-inmer Man-c unt-Im al 

andre etvætesse Lege-. ndgaa avmercsrdk Uvatlalveke mcd dem Vorm-lich oa Blasier-, sp- 
kun et edkagm m Spindel, anlegt vaa at tmllc Bcnge ai» qodtkornde Full oq lnsnvcndck Eber mev 

iulv Tilltv til mig, iom via Iokt Tld oq med aldkig Ware-m Sinn-lieb vil bringe Zundhkd vg Llsslkob 
tilvaar. Medicina sendet ovekan mev Hm Lmiorg csq I dyheiu hemmen-sich 

O en ai mm udawet Vog vaa 52 Esser qtvek .n luld Be- xæ cho« for EM iknvclie as Menncitclmemet o; del-es lokfixeut e cr- 
ner. de almnmltqft Vorg- ommcndr nomin- enqdomme, dem Foredhggelie oq Kur. Sendco rit m 

Ruhr-et ved Medic-elfen m n Die-m Inmckrlr. 
en andea sog vaa 48 Sivcr owdandlek alle ungdointnens Raada-iver« private Sngvomiar. llnqumeslldivasvislfek 

dem Ist-m m» o- bakde lctei al ask sing-« Mens. Senle fnt I iokieqlet Osmsg ved Wunsches 
4 Etat I Frimærker. 

sont-»ein Umwand-« Hellmdaae l(F-1. Vrkvc knane llnoes mcd fast Alls di Isr- 
ikpsk.s0, es fesseln läc- Izsclon sah-let. lasset m bringt-er dem alle. Use stehe edit-bietet 
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