
Biscuit er merk end rct og slct Soda 
6raekrrg. Te er et sætligt indivi- 
duclt Fsødcmidch lavct af særligt 
MatericL eftrr færlig Mctodc, Unsr- 

lig indrcttcdr Vagkticr. 
Te er jurpakkctpria cn færmcn 

Mundr, tiviltrt got at dc ci fo1·e, 
rcnc og stufe, yvad Eracko i du 

Papnguosc ultid :Ijckanglcr. Te er 

Nationen-; autazxms Zur-u 

Siscuit 
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Matt l 
Statut, daIllber 

seldte fis til Poljtcct 

Kybenhszy 28 gcoo I 
Issesfok Schon modtog i Guar( 

hd renzskubskyndcge Medbjcel l 
yet St atus for Smjreksporumemn 
I »k. S. Sept. 1908 alt aa den 

Dog, da Alberti meldte sig til Poli- 
U 

LPSIVEZI-.. et weg-It s!»ere55ant. 

M vijer en Række szscher til et 

immer Les-T- zf 15448,965 zir. dik- 

c:-.«, « Aktiver, der ku-: uogør 
SOLO Kr 79 Ore, elle: sit W- 

strikuu pas 15301,1--1 Fir. :-3 ZU 
Scc .:::.". »Ist-Innere san Passion- 

sr. opljser de sig i folgende man-sk- 

qulen til Mefertcsrne Tkyidts ZWEI- 

Iksporksoceui..ge: 7-.U 492 w. 72 

ste, til Sparecassens Ilskssikdelixxe 
Ums-: Z,-««-«1,«76 Kr. 25 Tr, til 

Spuxkkgssrrss Seperatkontot 
LNIDXTPE Kr 14 Øre Fremde-H 
ver der ovsprt smgered: Jnnuch ..... -.; 
set til Sparekassen til et Bi- løb a« 

äu ..;..;::- 2278 548 zip ing 
see samt fingerede Overførsler til 

M Banki London ;:.: d 8.1:3- 

I. 47 Ore. Disle Summer udgøk 
Its-se · ,,771473 Kr. 38 Ore, noorm 

I man losges de realijerede Spa ! 
Wie-Obligationen der udgjorde 
THIS-ON Kr. 55 Dre. 
Mot disk III-S Millioner 
M M W der tun en 

til-I- MAX 
DI- E-: fes-da nd: 

«'«’«:2wg kais 2L3::::. « 87 

O sc Mk WZMTUI M 
W Mk M st. 09 Me; 
Wiss- MWWlogs 
Ist Itzt-, der sahe time-id- 
W III III-met Beip- 

- sk» W Mk hoc set 
Tbvmps 

kouto 88W der 26 Ørc, Underfkud 
i Alberti-J Masse-: :-.,281,902 Ur. 56 
Tre, over-fort til Albertis Konto i 
s »ste- .:k. .. 7.;;-,2«.-. sek. 8x gre. 
Handwzmoz ;5,;39:3,78(i Kr. 57 Øre, 
Differenccr paa Willer Fe- leeys Af- 
regnmger Saldo paa Konto: 2,- 
fu«-ARE .8i.-., Tisiercncer pan Wil- 
lek Fr Rileys Remisser: 85,305 Kr» 
Præferenceatticr i W. ö: R.: 99961 
Kr. 68 Lred BørsfpekttlatiotIerne bog 
Thomufont ZUCL p97 Sitt: andre 

Borsspefnmtimacr 293778 m. ou 

endciig zip-ists Or ,Sind«: Hut-« 
HI. 

Jøvriqt kmr Ilidcrti Itsdnu bevo- 
ret sit godc »Im-Tod Is, da Assfesfor 

E3i.«::-:: i Guar foreholdt hau: de fcit- 

Iske Regnskabcn suarede han med at 

ldiktcsrks føhendc ku«.j7.'v Ewtninqer 
til Protokollcm 

,,:-l. er t«:;1r user, at dissc Netz-!- 
»1mder par :·:«i.:!E-J.««.s. idet det jkke af 
Ikkzjnfkabcrne Hemmt-, at de paa- 
,:-.».-ldendc siredilforeniciqksingatios 
xsscr ikke fokelaa in specie men fuzj 

! sur repmsiin : Ficke Md et Krav pcm 
! Neftitution.« 

Tcrs Ujanq par der Ecke en enc- 

ms Obligation, der ifke var folgt. 

Bifkop P. Madseus Assked med 
Studentetur. 

Københavm 28. Nov. 
Prof. Bifkop Peder Mader holdt 

i Saat sin sidste Forelæsning i Dog- 
matit paa War-us Widder-first 
VII stxkassgev af F::e!æzvingen 
F,:L:«: Pwssxs Tot-ex st: Lille Tale ti! 
Stude can takkedc sot Samar- 
bejdet, de hab-de hätt og udtalte, at 
de Aar han havde tilbtagt for-: Log- 
m ved Kibetchavus W, htt- 
«ss M deMestevgsMi htm- 
Nth Aar, hem altid vilde windet 
m M. 
Mr Umdte stud. teol. Ros- 

iscx sum ca werterer Preis-form 
»den W mit-lie» sprosse, iom 
per W of Mist Delegi- 
Jh W s- lsc i U —- pg. 

! 

Miede me dLskn me dox IÆrbødiglIed ou 
Hengfvenhed. sont Studente-km- nas I 

rcr for den«-J gamlc Arten Tet! 
Saa, Professoko docerede, nat jo ctk 
of dem, hvor der var Muliaded fors 
megen LIkecIingsforskel men Profes- ? 

foren lmvde altid forftamst at verlng 
de Punkten book de kunde mødes I 
Don tafkede Profch for-en for, lwadI 
han havde været for Ztudentrme o;! 
sctskede hat« Lokke oa Vclsiguelse tilj 
hans nycs Virksomhed O ! 

! Dybt bona-act udtaltc Lkrochsorl 
Madka en fort Taf oq inviterech Isamtligk Studente-r med sm n« sit 

Hjem paa Nsrrevold hvor di- Arzt 
en kort Tid nsd Sammer med deni 

,gamie Lasten Z 
L 

En Toqnlykkr. ( 
To III...::.-fki-r drasht of 

T o g e t. l 
1 
( sei-bemian Bd Nov 

Lsrdnq Aftcxt Vcsd « T den paa 

kørte et Ton mein-m Tu« —«-x.s »Meis- 
kingbro en Trole der mr sat paas 
Sporer ums dekbcxtt for T iwts ij 
Post-It Pan Trziisrt !s-."·.-.:.S! fig 21 
Baneardcj.sks1«c. Den cui-.- af disseJ 
Ledoogtcr P. Jenspt bkm liqaenchl 
liaardt sum-et ok, k-: Icsn e: I Sud as sith 
Zur: den and-»Hu datwnismcchspz 
Thomsen fra,«Tanqc- Huld :.!.:!«s,«r?s- 
sie sig ein-r Pa.ck-s:"s:s!»:s im lob sin 
Mk nie-n saldt kort efthr om, og da 

mar: Zade binn, our Its-is dad. 
De nasrmere sOmftasndisgzsseder ved 

U:.7:·I..: frvmftilles iøoriqt sauledes i 
et Telegram i Atti-s fra Bierrixtgbre 
ril :«.E:.·,. III-U 

To Banearbejdcre, Jcit sen og 

,Tbomsen fm Tanne, var i Aftes pag 
Tcoue ankommen ti! errringbw 
Station for at heute noget Mediciu 
til den enes syge Hustru, og de hav- 
de hensat Tkoljen vprta fsrfte Hoveds 
spor, hvor de antag, at Taget itke 
oilde Este End- 

Oort ftr det sidste Tons Inkomst 
veftfkm hast-de de taget Plads pqa 

Troljen for ftrakg ester Team An- 
Iomst til Stationen, hvorved der 
sker kri Baue, at tmme kjre We 
til Tons-. Umkddeibakt ist III-get 
darf-de freut fotan Stettin-M biet-« 
der raubt dil dem- at de iWst 
Mist-me ask-ten- dt Ida-i 
dem-Rede dete- Spor. De gav sig 
osfaa straks i Find med at forcade 
Trekjkm men blev indhentet of To- 
Istb IS If W ksstet til M- hvori 
M de M M Wdi W i Co- 

l— 

ocsderme at den ene dødc paa Ender- 
.msdan den anden først afgik ved DI- 
dtsn et zwarter ein-h Der blev ftkaks 
tilkaldt Lasse, mcn han kunde intet 
»du-tm Liqenc hat i Nat liaqet pcm 

Bierriugbro Station. 
Den ene as Arbcjdertw, Thomsen, 

ofterlader siq Hustru og 10 smao 
Bøm og Jener efterlader sig Hu- 
fmt og 3 Bern. 

Tet nye Mission-betet i Horfeusi 
der blev indviet forleden, er opfskH 
ein-r Tegning af Arkitekt Nokn i gen-; 
nismført PalwstiL Den store bvidcT 

JByaninz hoc-r Leb-Pf «Misfion«gshd ; 

stel« pranger i Guldbogsmzer paa; 
Uyorftden er ksn Pryd for Jcrnbane 

Sude-. Oq inwendig er Hotcsllet tidstsi 
frarettde sm, komformda ’t indrettet. 

Ad en statelig Opgang kommst 
man ind i e-: rummelig BestibulcT 

iog op qennem hole qunnmen Inon 
ng c« Jammeng Trappegang, det 

skfmr Lst gemtem høje Bittdner med 

jumt WaJ med grønne Mofaiforydm 
Isktc 
; »Im Vestibulen fører Tore ino tii 
cht Mmtor on Form-»Cle samt til de 

lnmgeimt oq stiifuidt ;:Jf!y,»·s-es Isi- 

Ftaumtioucsiukzlcr :-d til Gaden Spi- 
icialen liqger i Momde den kan 

ived starre Leisighcder udzsths idet 
Zfillvrmn til sictttxsscst san bott- 

itages 
Z Oppe E Etagerne er der i alt 23 

Z Gæftcoærelfer, hoomf 6 dskbeftes 
Fisillc Vasrylierne vender i Lsft og Best- 
lmr rtgebiqt Los oq tomfcktabelt Uds 

stat. Selusølaclig er Hoteii«t-sfor5ynct 

med alle updeskxcs Jksdretninqeh elek- 

f· Ly Centkalvarnm W Mis 

demdre«««.» Nisceiefoxi Isr- Opvc 
fm de øvrc Steg» I diss- en Umg- 
iig Udsigt tsd ever Byqbolm til den 
ene Side og ind over Byenstil den 
andeu. 

Met Ied Just-. Den 28.Nov 
er der stet en iiyg U!y!!e, des» kostede 
en Pisa-kri- Ttmeer Jene Decier 
Livet. Gan var bestätiget med a- 

stqge en Jsflage ind iii Land i en 

Nase ved Mhej Jsværh da han 
faul-lede. facht i Vandet og kom ind 
under Flagm. De tvkige Arbejders 
klede steckt M; men da man sit ham 
ap, var han ded· 

Den ais-de estetlader fis Hustru 
og 6 Bern, hvoraf de s et ukonsirs 
met-ehe 

Its-Jede end-km 7 Myo- 

s- 

ge Verfasser er forleden Aften flygtei 
de fm Aandgfvageanftalten vedBrejs 
ninge. 

Ved Stranden stjal de en Band og 
roede til Fakkegrav, hvor de giki 
Land. For at iikre sig havde de over- 

skaaret 3 Telefontraade mellemStous 
by Central og Nosenvold. Paa An- 
stalten lmvde de nemlig udtalt, at de 
vilde begaa Jndbkud paa« Rosenvold. 

Det lykkedes Anstalten at faa For 
bindelfc nted Herredskontoket i Bier- 
re, som ftraks sendte en Betjent ud, 
der samtnen med en Del af Beboerne 
vnagreb 8 af de nandssvage vedl 
Vrnastou Senere unholdtes 2 i 

Ex» De unholdte sendtes tilbage 
til Anftaltq1. Der vai endnu den 

Lip. Nov. 2 i Frihed 
Optagclfcss og Reduiugshiem i 

watved Eiter Jndbyoeise af »Man 
Kors« i Kasstved afhoidtes forledenl 
Aften et Mede, bvor man drsftcoe4 
Zpørzsmcmlet om Ksbet af Gasstgi 
vergaarden »-sz:rten« iGrønnegade 
cg J.·.drc-t««’.;:,1 as et :«hk13!ds- on 

Redningshjem samme Sied. ; 

Ins-- 

Pastor Bang gjorde Rede for Pla- 
nen, for hvilken der var god Stem- 

ning. 

Bispeindvielsr. Paa Ministeriet for 
Kirkes og llndervisninqsvæfenets 
Forestilling bar Nonnen bifaldet, at 

Professor, Dr. teol. PMadfenands 
vielfe til Biskop over Sjasllands 
Ztift nma foregaa 2 Jnledaa den 

Bli. December d. A» og at Ind- 
vielsen cnaa foretaaes af Biskop over 

LollandsFalsters Stift Wegenet 

En iudbringende Leveka. Bolitlet 
i Kehenhavn bar forleden anholdt en 

yngre Mand, der havde skaffet sig 
en nem og indbringende Fortetning 
med at leje Cykler da straks efter 
at afbænde dem ved Hjcelp af falfke 
Kelvebeviser. 

J det første Forbør tilftod han sig 
skyldig i 22 af den Slags Vedrages 
tier. 

Auholdt Bandefanger. Paa en 

Beværtning i Nyhavn, Kebenhavm 
bavde en Vondefanger den 25. Nov. 
nistet Belendtskab med en Jemand, 
der i aod Tro havde fortalt hom, at I 

lmn bavde alt sit Tøi ftaaende paa 
en Vencertnina i Rærbeden. 

Vendefanaeren benyttede sia heraf 
til at lade sig Tnjet udlevere Ved 
Himli af en medbragt SeddeL ifølge 
lwilken lmn slnlde bringe anerne 
am Bord i Zfibet, lwiss Vesastning 
Zenmnden Alberti-. 

Ta Bedmaeriet opdaqedes:s. var 

Vondefangeren sorsvnnden fra zwar- 

teret, Inen da lmn Vifte sig der naany, 
blev ban qreden da qik strafs til Be- 

lendelse 
Søtnandens Ejendele bande lxan 

folgt on sviret Pengene op. 

strifteliat kfolkcbibliotek For-lags- 
mcmasinet i siebenhavn dar under 
ovenftaaende Fællestitcl paabegyndt 
Udgivelsen af en Række Hovedværler 
af den kristelige Litteratur i billige 
Folkeudgaver. J mindre end en 

Maaned er der folgt 10,000 as dis- 
fe Degen fom udmæklet egner sig til 

Julegaven Bsgetne er tildels bear- 

bejdede af Paftor G. Münster og for- 
lynede med Fokord af Paftor c. 

Gombech Indien, og Komtesle D. 
Muth. X 

Statslaanet Rottehildi Ticid til 
Dinme J Finansministeriet her- 
sker der stok Tilfredshed med Ord- 

nlngen af sdet nye Statslaan Man 

findet, at de Betingeller, der er op- 

naaede, er ualmindelig gunftige, —- 

dcr mangler blot eet i ,at Gleeden 

knnde være suldlommen, og det er, 

at Launet ikke hat kunnet strække flg - 
over længere Tid end et Aar· 

J England og Tystland er Dis- 

kontoen for Tiden den lamme som 
het, nemlig 5 pCt., og der er næppe 

nogen, der lpavde tænkt fig Mulighe- 
den af at faa selv en saa bewdelig 
Inn-. fam 15 Millioner Kroner un- 

der l »Er Te indoiede anser det 

da oafaa sont et storl Held, at Dis- 

ksmtoen un e-· »Ist-Ists Ich til Ell-. 
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 Reliefsteautilltas if seen-en i stsldea Juli-m i Vers-Muth - 

Mel- stouh di kunstvotisk uäfttd 

ststkcbg n. ctlcri Tom-ver ..... IDka sc cis. - 
» .- IMJIC s. ..... » W. 

Dsnlsh Luth. Hut-L Ho see. 
SLAIK. NSSK 
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