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En stor Sø-Ulyl«ke. 

En duqu Tampcl borcs i Saul-. 
Hicrtefkcerendc Scener. 

Redninqsarbejdet. 
Kaptcjncn og frks Mund drukner. 

En stor Soulytte er foregaaet den 

21. Nov. oed Jndlobet til Tynefloden. 
Den hat trævet forholdsoizs mange 

Msennestelio og vil desværre oolde dyb 
Sorg i lige faa mange danfke Hjem. 

Et Telegram fra South-Shields 
meldet: 

En Kollision hat fundet Steh i 

Gaar Aftes ved Jndlobet til Time- 
floden mellem den danfle Damver 
»Knud«, bjexnmehøtende i «Llalborgeg- 
nen, og det britifke Damvskib »Slvale- 
dale«. 

Sammensiødset Var saa voldsomt og 
den Stude, ,,Knud« led, saa stor, at 

den danste Damper stratg trcengede 
over- 

Befcetningen var ojensynligt straks 
paa det rene med, at det gjaldt Liv 
ellek Ded. TUean saa dem lobe til Baa- 
dene og forspge at sætte dem ad, men 

Forssget mislytkedes fulIdstændigt paa 
Grund af den voldfomme Spgang, fom 
dels knuste, dels fyldte Baadene. 

Saa begyndte »Knud« at synle. 
Der var intet andet at gste for Befest- 
ningen end at spge Tilflugt i Rignin- 
gen. En frngstelig Kamp mod Stotm 

og SI! Adstillige bortteves af Bol- 
gerne, and-re slyngedes med fotfcerde- 
lig Kraft mod Skibsrcelingen og blev 

Iiggende tilfyneladende bedsvedr. 
Kun nogle Minutter senere gil 

»Knud« til Bunds! 
En i Ncevbeden vcekendeLodsdampet 

sendte hurtigft en Redningsbaad til 

Hjælp, og den tom heldigvis tidsnvk til 
at ftelfe første Sturmand, Tonwer- 
manden og to Fyrbødere fra Beden- 
En Matros reddede sig selv. Hcm 
havde faaet fat i ,,Swaledales« Anker- 

kætting og klatrede lylkeligt ombord 

vaa det engelste Skib tumlende ned 

paa Dæftet mere død end lebende. 
Det sidfte, man bot-te fra Kaptajnen, 

var hans hierteftcerende Raub om 

Hielt-. Han havde faaet det ene Ben 
i den Grad indviklet i Rigningen, at 

hcn ikke tunde komme fri ved egen 

Hielt-. 
Efter den Msnftring, der i Nat 

holdtes over de reddede, savnes fol- 
gende af »Knuds« Besætning: 

Kaptajnem fsrfte og anden Messin- 
mester, Hovmesteren vg tte Matroser. 

»An-d« er hjemmehsrenbe i Aal- 

borg, Mget i Skotland og maaler 
630 Netto Registertons. Angaaende 
Aarsagen til Sammettfttdet var der 
endnu ved Telegtammets Assendelse 
ikke indljbet tilsitællelige Oplyswinger 
til at kunne dtmme om, hvot Fejlen 
liggw 

Aalbotg, 22. Nov. 

Eftertetningen om ,,Knud«s Unver- 

gang hat her oatt den dybefte Med- 

fslelse for de mange hiern, fom derved 

et bleven bersvede deres Forsptgetr. 
J Folge de fenest hertil indlsbne 

Estettetninger stal Antallet af de em- 

komwe del-be ftg til 9, hvoriblandt 
suptajnew Alle et hjemmehstende i 

Aalbotg« 

Smaanyt 

Der bygges starkt paa 

Stt i b. Der er i Folge »Fyns 
Benstreblad« i Sommer fuldfsrt 11 

snye Hase med 15 Leijligheder, og i 

dijse Dage er der folgt Byggepladser 
til 8 nye Hufe, som sial opfsres straks, 
hvis Vinteren tillader det. Det er 

Iærlig Færgens Mandsiab, som loose-t- 
ier- sig derovke. 

DsdafForgiftningvedcn 
Js ta p. En Pige paa tre Aar, Dat- 

ter af Kapier Btejning, Aalytkegade 
i Kolding, spiste i Folge Byens Avis 

forleden en Jstap, der Chang ned fra 
sen Tagtende. 

Kett efter blev Barmt moget sygt 
og ists-et af Ratten Ade det, sttnt 
der af flm Lager blev gjort alt for 
otde det. 

Jstappem der hang vdd et qudested, 
Was Tagtenden, maa have optaget i 

IF Ilsiige Stioffep fka qudematerialet. 
"-"-·leedes fortlarät Lag-tue det LIM- 

Wut-läge og sttgelige Forgsiftnings- 
-Mfaw«e. 

Landbrugs- »Fall«-th- 
Tcoten Her i Lan"det«»sindei for 

t- 
Ax- 

ETidm 14 Landbkugsstocck, 4 Hade- 
!brugsstoler, 6 Husholdningssiolet og 
TO anerkendte Foltehøjstoler. 

Epidemi i Langaa Sta- 
t i o n H b y. J Langaa Stationsby 
herfler der for Tiden en større Star- 
lagensfeberepidemi. Jst-e mindre end 
17 Patienter et i Folge ,,Jnll«p.« beugte 
til Rand-ers Epidemihus, hvor en 12 
Aarg Pige et død foin Folge af Hyg- 
domme;i. 3 Jernbnnevogne, hvori 
en Del af Patienterne er ført til Ran- 

d-::s, henstaak under Desinfektion paa 
Stationspladsen. 

Dræbt ved Vaadefkud 
Husmand Chr. Christensen as stilles- 
trup er forleden omkommen ved et 

Baadeskud Han sad Paa en Vogfi 
samtnen- med sin Huftru og havde sin 
Posse, der Var ladt, Undek Forlædetet. 
Da han saa en Hake, vilde han i Folge 
»Nordjyll.« skyde den; men idet han 
trat Possen frem, git Studdet as og 
ramte ham i Hovedet. Han var død 
med det samme. 

Jsens føtste Offer. En 
12 Aats Elev paa Jonstrups Semi- 
nakium, Ssn af Gaatdejer Petetsen 
i Knatkrnp, et fotleden druknet ved at 

falde gennern ern paa Bringe Mose. 

Fanget Kongestm For- 
leden, da Hjulmaget N. P. Jpsen af 
Aakirteby var lotende paa Cytle i Al- 

t.1indingen, opdagede han pludseligi 
Rathe-den en starke Fug1, sont fad med 

sit Bytte sog var ved at foktæte dette. 

Gan git nækinere og opdagede da, at 
det var en stor Range-tm Denne fle 
mærkelig not itte stn Vej, men hoppede 
blkt hen omlting eanndebunke, hvor 
pren greb den orn Halsen og tvalte 
den. Det antages, at Øtnen hat spiit 
for meget pcea en Gang, saa den ilte 

ha: magtet at flyve lige eftet Maul- 
tidci. Det var en Kat, den havde cedt, 
og der var itke andet tilbage end Bag- 
benene og Halen og et rpdbroget Sünd. 
Øtnen var i Folge »Bornh. Av." et 

fmutt Elsemplat, der vejede 10 Ph. 
og hcvde et Vingefang nf 32 Alen. 

-— .- 

Det var ikte faa marke- 

Iig t. En Pratft fortalte i Folge 
«Svendb. Avis« forleden i Frue Kirle 
der i Byen fom Etsempel paa Umrin- 
peene ved de kobenhavnste Dunkel-Inl- 
lupper, at en Gang stulde en af hans 
Vennet vie otte Par,der stod opstillede 
kundt om Alteret. 

lPtceften begyndte med at tilspstge 
den fttste, om han vilde have Kvinden 
N. N-, der stod ved hans Side, til 
TCgtehustm 

Et energisi Nej var Sonnt. 
Ptæsten gentog Spsrgsmaalet i den 

Tro, at Monden havde miskaftaaet 
Spsrgsinaalei. 

Et endnu bestemtere Nej var Svatet. 
— Sau vifte det sig, at Klvtleten 

hat-de stillet Patrene fotkett. Den at- 

sputgtes Kcrefte stod helt ovte ved den 
anden Side, san det var endeligt itte 
saa matteligt, han vægtede sig ved 
at vies til en ganste vi«ldfremmed 

lDamh 
PolitilerenJLLHanfens 

E nie er nylig afgaaet ved Doven i 

Fisbenhavm 863 Aar gl. Dødsfaldet 
vetendtgøkes i »Verl· Tid.« of hendes 
Born og Bstnebsm 

Den afdpde nsd en lille Statsunder- 
ftsttelfe paa Finansloven. Siden J. 
A. Hansens Dod i 1877 levede hun 
stille og ubemærket, vistnok under me- 

get tarvelige Forhold. 

1780——1840——1880. Lok- 
rcr Otto Christener, Tuns, fremviste 
i Fslge »Østsjs Fltbl.« fotleden ved 

Landbrugsmsdet i nge en megtt in- 
teressant Regnslabsoversigt over Jud- 
tcegtetne paa en s jcellandst Bonhegaard 
med 7 Tdr. hattlorn og 49 Thr. Lo. 

J 1780 havde man paa Gaarden 
avlet 84 TVL Korn og folgt for 126 

Kr» medens Udbyttet af Kvægsalget 
havde været 187 Kr. og af Kserne 
46 Kr. 

J 1840 belsb Koruavlen sig til 
210 Tdr. Salget as Korn var da 
steget til 1164 Kr» medens Kvægsalget 
ikte havde indbriagt merk end 140 Kr. 
Jndtægten af 6 Kter var da 120 Kr. 

J 1880 var der avlei 298 Tot-. 
Seel-. Der var da folgt for 1580 
Kr. Korn, for 2656 IM. Kvoeg, og Ub- 
bytiet af 11 Kser havde veret1492 Ke. 

Pengeomfætningen ved disse jre 
Tivstum havde vætet henholdsvis 380 

K:»1500M. ogMOOKr Samkipig 
var Statt-en steget fra 62 Kr. 40 Drei 
til 160 Kr. pgsssKr. i 

Hvem der laeter at malte. 

J Præsts Amt, thr der sindes yp- 
xsetlige chegbescetninger hat der 

lang-e Vcetet knap Tid paa gode Matte- 

’piget, og der er detsor i Amtet dannet 

en ,,«JJtaltesotening«, som under Leb-el- 

se as Forpagter Ftiis, Lille Næstved, 
daa sotstellig Maade sog-er at vaette 

Interesse sot Maltesagen 
Den hat i Folge ,.Nltdf.« saaledes 

»ndl.setalt Ptceiniet til got-e Maltete, den 

Ihar uds nDt Maltel ckkere, cg den hat 
optxttet ijaltelnisnj 

Tet er nol Vætd at lægge 
Merrte til, hvorsra saadanne Matte- 

tutsusI henter dereg Eleder J det 

jsidsle Aar hat Malleforeningen sot 
det nævnte Amt hast ialt 499 Elevet 
Pan sine Malletutsug, nemlig 20 

zGaatdmænd 48Gaatd1nasndsloner, 7J 

Husmandstonen 4 Husincend, 1 Has- 
"mandsdatter, 200 Tjen-estcpiger, 20 

Karls-: 21 -renge, 8 Fodetmestte, 1 

"Foder1nestereleo, 5 Hugbestnterindey 1 

Engeplejersle, 1 Ente Dg 1 Mitten 

lMonumentetsorCzarAlex- 
tander den Tredie. Efter Kes- 
serinde Daamats Ønste bar Komi- 

Heen sot Tilvcjebringelse as et Monu- 
"ment for Czat Alexander s. valgt en 

YHøj i Suttenes Allee til Monumentets 
;Anbtingelse, da Stedet var et as Cza- 
rens Yndlingsstedet. J den allernæri 

nieste Tid dil man begynde at anbringe 
Fundarnentet, og man haaber iat lunne 
være scetdig med Moumskntet, saaledes 
at det lan asslsres paa Hö. Maj. Kon- 

gens Fadselsdag n. A. 

Maties Uheld Matie var 

bleven sastet has Grosseretens, og hun 
var en slint Pige, sorn de var vel tjent 
med stsnt hun ellets sttaengt taget vat 

lovlig ung 
Men saa stulde der vare Selstab, og 

en as Rettetne, der slulde bydes paa, 
var Hummek, —— Dyt, sont Marie al- 

dxig havde set. 
Grosseteren der var en stor Stcerm, 

tog Pigen til Side og sagsde: 
—- Fruen hat del sagt Dem, Hvots 

dan Hummeten slal behandlez 
—- Jo, det havde hun. 
— Ja, sor jeg vilde ellers sige Dem 

en Ting. Hvis De nogenscnde hat 
lnsset en Mand, stal De itte toer Hum- 
nreren. Mt er nemlig et meget blufæt- 
diat Dur, og hvis De itte ved Dem sti, 
vil Hammer-en tødme as Stam. 

— Jo, Marie havde da alle sine 
Dage vceret en cetbar Pige. 

Selslabet kom, ag alt git stotattet. 
Da lommer den tsdmende Matie 

ind med Hammer-en, og alle udbrndet 
i.et Fotundtings-Raab. Den var kul- 
lknde sott og siinnende som en Kalte- 
lovn. 

Saa maatte Makie gaa til Betendel- 
se. Da hun til sin Radsel saa, at 

Hummeten blev tad, tdg hun resolut 
Blanlsvaekte og Borste. Jngen siulde 
dog vide, at hun en Akten letsindig 
havde ladet sig lysse as sin lange Fert- 
ter. 

Fta nu as hader Marie de rsde 
Krebsdyr. 

Lælattene og Rotterne. 
J denne Tid udsættek man Les-i 

latte paa Fano, der et ualrnindeligi 
sicettt plaget as Rotter. Fotleden, da 
den ttedie Lætat blev sat ud i Matten 
sta Nordbtx tildwg sig folgende, sont 
viset, at Midlet er per-bat Saasnatt 
Lctatten blev sluppet las, var den i 
Fslge »Es-bi. Apis« i en sorbavsende 
Fort nede i et R-ottel)ul, et Minut es- 
tet tommer den op igen, ca. 10 Alen 
sta dct Sted, hvot den gil ned, jagen- 
de en Ratt-e sotan sig- Lækatten hat i 
den torte Tid gennernsatet Rottens 
Gange i Jorden,og ilte saasnatt et den 
kommen avenfor, sst den med etSpring 
sidder paa Nyggen as sit Bytte og med 
For- vg- Bagben tlanitet sig fast til 

lden, idet den leider hul i Rottens Rat- 
te og suger Blodet as den, alt imenz 

szotten sttigende og pibende arbejder 
paa at slippe sti; nien Lætatten 

holder gvdt fast, og et Minut eftee er 

Eisetutionen sotbi. Ratten ligger lis- 
lss paa Jorden og Leelatten ins-spin- 
der i et andet Dul. 

En Lætat et paa Stsrulse fom en 

stor Rotte, am Spannen-i et den btun 
og ptn Binteten helt hvid paa hakt- 
spidsen met. 

— 

Paa tredie Klasse. Hat 
W Tiv siden begravedes en Matt-- 
bot nede paa Lolland. Paa Begravels 
sesdagen nett-te paa Ryttbing Statton 
en hel Del af Opean Seit-sey sont 
Ulde reer den vg ftlge den afdm til 
Gnaden. Paa Banegaarden traf be 
is. »Mit Dabl.« Follettngzmand 

—I 

Grev Reventlonx og de slokkedes ftraks 
om ham for at bade sig i Den grevelige 
Naades Sol. 

Saa stulde Toget gan, ca man fit 
travlt med at lpse Billet, men few- 
solgelig holdt alle sig cerbodig tilbage 
m lod Grseoen komme til fstfi. Han 
Inbte en Bde KLL Billet. Hvilkem 
Fclkelighelx tænlte Snobberne, on san 
koste de ogfaa sen Z. KLE- Billet 

Mcn det sial have været et jrift Svn 
at sc Dem, da Greven derpaa sagDant- 
ke( og fteg ind i en 1. Klyg Kape, me- 

dens d’Hrk. Snobbet kravlede ind i en 

I- Kl. 
De bavde ikke Month at Greven kun 

havde suppleket sin 2. Kli- Fribillet, 
faa han tunde fes-re pna 1. Kl. 

Omforgsfuld Faden 
,..L)vis Du vil have en brav Mand, 
faa gift dig med Grosserer Olsen. Han 
elsker dig oprigtig.« 

Dotter-en: »Er Du sikker paa det?« 

Fadetem »Ja, nu hat jeg laant 

Penge af ham i snart et halvt Aar, 
og endda kommer han sher lige regel- 
mcessig.« 

Fvlkethingsmand Jens 
B u sk og Huftku et blevne konstruie- 
tede i den tatholsie Kitke i Horsenö. 
Bisiop Johannes van Euch var paa 
Grund af Sygdom fothindret i at 

give Mode, Ihvad ellets var bebt-der 

Oplysningen stigerk Tso 

Krybstytter fka Nestveb hat i Fslge 
»Im-hing Dogmen-" i den sidste Uges; 
Tid jaget i Stovene paa Falster vg; 
Øftlolland. En Nat i fertige UgeH 
Uge var de paa Jagt i Halletup Skov 
samt Lindestov, der begge tilhsrer 
Hofjægermestek Tesdorpi. De blev 
over-kostet af Hofjægermesteeens Stop- 
betjente, der anhvldt dem. Til Btug 
under deees natlige Atbejde havde de 

benyttet en elekttist Lampe, som den 

ene af Skyttetne halbt, medens den 

anden, sokn var mesi sikkek paa Hann- 
Iden, kaetog Stydningen 

De havde lejet en Mund til at tote 
paa Vejene omtking Stovene for at op- 

samle Byttet· 

Volgift onstes but-femme 
Kibenhavm Zte Dec. — Foltethinget 
vedtog idng en Besiutning, svm fegen 
at det vil vceee ønsteligt, at man het- 
efter« naat Trattatet afsiuttes med 

fremmede Magtet, indflettet en Be- 
stemmelfe lig den i den nylig sanftem- 
ede Traktat med Desforenede Stam, 
at alle TvistemaaL sotn maatte kejse 
sig fra Traktatcn, sta! henvises til 

Voldgiftsttibunalet i Haag. 

Svm og Korn er Benge. 
700 Pel. ol MS Stock kmä vil fothittdre 
qudom bot Syinene vg spare 75 Bu. 
Matt Hvis ikke, kostet det intet. Salqei 
vau so Dases Pesvr. Priien er Use pr. 
100 Bd. Forbinbrek Uth bot hsnsene, og 
de legger stere N etcers ingen Betating. 
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s- Iaestet Ins-U cmmssl Als-H-. Is. 

Luther 
High School 

Møollege 
tilbydrr folgende Afdclingert 

Academie-. Normal, collegiatk com- 
mercial. Music. Dame-Ha Economy og 
Damk Hof-koh- 

VintersTetmiuen begyndcrLitdag 
den 3. Januar- 
klsgante VII-essen vygtlgs Urstamm 

Bei-g Stolen og ftriv til en as under-« 
tegncde. 
Prof. E. c. Neuen, C. h. Jenseit, 

Kinzie Pack, 1130 Mound Ave 
Racine, Wis. 

Julesager 
Danmark 

ankommen. 
Jndsend Bestillitg snarest mutig- 

da Oplagct lutn er litte- 

Fplgende have5: 
Inlestiemem 1902, 

50 c. 

Inlens sog, 
20 c. 

Inst-se Mit-loss- c 

a Jllmanale 1902, 
20 c. 

seeli- Iulegave s 

« Ilskgsnglm490h 
somenes Ialebog 1902. » 

15 c. 12 for 1ist«-JO. l bonI-h kath. Publ. homo, 
til-In lud-. 

crinitatis 
Zollege TO 

Seminarium 
Blair, Nebr» 

hcxxymltsr Hin Vintrrusrmin 1 Dis- 
Sknltsn hitr »U« i;k.-1(sl.;t-rt-n-. Der-. 

tilbzsdisr lvntlcrsjsning i folg-sink- 
A Mel ingert 

colleqe Depart-vent- 
nokmsl verarmte-m 

susineu Deo-minnt. 
Academie Depart-acad 

Music Uepakmmm 
Fokdckesen se icoloqiilt small-II 

ceoloqislt Inselan 
For llndervisning Kost og Logi 815 om 

Maoneden, 8119 for hclc Stolcaarct (34 
Uger). 

En Dei as Reifeomkosiniugcrnr betalcs 

for dem, der kommer langoejs fro. 
God Lejlighed for Nykommere til at ler- 

re at tate, lasse og scrive engelik. 
— Otriv eftcr Katalog. — 

Nærmere Oplysning faas ved at heu- 
vende sig til en af undertegnede. 

P.s.V1c-, KR. ANKER, 
BLAnT mit-sc 

WITH-. WESIEIW 
Bauen 

Is» Iz. i M. Y. R. R. er den bedste 

til og fra 

Kul- og Olie - Regionkknc 
— i —- 

Central-Wyoming. 
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ou Imlre Uplysninser stu. 

H. W. Foght, 
Hut-hinten, Minos-cu. 
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