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KORSØR AVIS 2)el t\ Pio-i
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ui faaA ienltt

Teleion «i

1919

Dagblad for Korsør og Omegn

21 I Mandag den 10. Oktober

Hverdagens Helte
' II Personer 1 Alderen Ira l'» til 70 Aar modtager

('ainogie Fondets Melonninger
II I.SO Kr. samt 11 Guldmedaljø. to Sølvmedaljer ng li Hrnm'ømø

Liljer iidtlølcs i Dag af ( .irncgii Funtlrt-s Itestvrelse til III danske
Kvinder. Ma'iid «>u Bum. der li ir s.it livet |iaa spil for at redde an
dre Ilet er 1' Sar siden Fondet sidst uddelte Belåninger, os det er
fwrste (Ians i Fondets Historie, iler udd des en Guldmedalje IFennc si
\es til Soster F'.dith fra den franske Skole i I redenkstH-rs Alle i Ko
benhavn. I nde lioinbardementet den M. Marts l!M.'» reddede hun åb-
ne 23 Born ud fra «! brændende os samiue:-.: rt.-;!c Ity gningcr

I oruden Guldmedalje uddeles to
Sølv medaljer os 12 Brom-e

medaljer.

Foruden til Søster Edith er der c
vct Belonninsi i t.i yd«-ihg»ie »»
Rækk«- af de kate'-i e Nonner. «i»

ydide saa tapp< : en Inds.it . und- i

de f »rfa rdrlige B«-giv« -nhedi : kort
for Krig« ns Slutnintt. 1'K- en

Ral. ke Per oner. d -i udforti- ta|

pert Ri druti.. at 1" jde vid Bomba
dementi-t os Branden paa Shell Hu-
set. har faaet tilkendt Belonning -

medaljet . To Personer, det ltt-
aarige Bud Jørgen Tage Mouritzen
og Stationsforstand« t And« i Peter
Jørgensen. Ejhv pa.i Fyn. har faaet
tilkendt Sølvmedalje! - et Hæders-
tegn. der kun sja ldent uddeles.

Det unge Bud. di r foruden Sølv-
medaljen fa. ir 1200 Kr . reddede en
Mand ud fra det brænd- nde. bom-
beramte Hu; MaClekild- vej 15 hag

Bil knust ved Kollision med
Vejtræ ved Slavnstrup

i Flyptning oav sine
fem Bum gift

1 Rli fra Reuter)
1 " ' <i rbejdersk c.
I f Clanr 'i M'i d

1 Ht ligge ude dom-
( " ' ' d< rvg H fe ru t der

rtf et Vti-rci r En Giftjla-
i .Vr »i/. / X'aprelset

«f Fni (jrnfi af s > rj se fr

Hr,
i rbe

Bonn
' Hor i

Har
De

llOfl

Bilens Passagerer skulde til Konfirmationsfest og karte med
voldsom hart. Alle seks Passagerer kvæstet

Kn af l'a tur tierne. (.ai tnci mcdbj:rlpcr Jwriren Kulle.
døde i Formi'idstK- Til tanden vdtiM alvorlig for de

andre haardt saa- cde Passagerer

S eks Mennesker blev kvæstet, drrai tre livsfarligt da en I dlrjning

hil ved K Tider Søndag Morgen tørnede mod et Vejtræ paa Hoved

vrj 2 umiddelbart efter St.ivnstrup Skole Bilen, Passagerer fem

Herrer «; in Dame i Alderen Ira þÿ�1�7 ��3�1Aar. kom Ira Fredensborg ug

skulde til Konfinnatiuiisl'est paa I ejø Del er oplyst, at Bilen i I Ivk

ke-ujeh'tl.ket herte med n»eget stor Hastighed, i a. Kil km i Timen, og

eller de Kendsgerninger, der indiil nu foreligger, har Bilens Fører,
d-n It aarige Xrbejdsinard tlle B ouer. Jagtvej I0.» Kolx-nhavn. i det

lille >v ing ved slavnstrup skole mistet Herredømmet over Vognen
som tor t er kort ind over Fortovet og derefter kørt tvær over Vejen

ned ad en i Meter høt Skrænt, hvor den er lorisat endnu 10 Meter Hen

er saa sidelæns kuret inJ i et teitræ og totalt knust

Konto, is.; -rnt Kettv Jensen, der
id paa Bag a-de i Bilen mellem

to af de mandliRe Passagerer er

sluppe' forh' Idsvis naadigt fra def
frygtelige Sammenstød

a

Førere it niKtcvIc Herre-
dnnmel mer X'oirnen

4 at Bilens -eks I'as-.ayorer forlud
ved .'l-Tidcn F'redenshorg for a? kø-
re til København, hvor man afh« r-

t«de derligere to Passagerer Far-
'"n un i Hov - d« 2 hai -ine S'"Jer
xret stor. og t'lvkken -kete fordi

Føreren af samme Aarsag mistede
Herredømmet t et Sving

Bilens kvindelige P.t -ager. den

19-aarige Kontora«siren' Ketty Jen-
ser. Ja-ger borggad« København,
var efter Ulykken den ene-te der
var i Stand til at kravle ud af Bi-

Hun

at Pai
oli

løb s«.-lv ilde tilredt þÿ �

geende Hus. der be-
Rasmussen. og her-

kaldte man Zoneredntngskorp
' fra RønneHo Paa Redningssta-

tionen < nd'.e r da Ulykkens Om
fang blev klart, omgaaend«' Bud til
Fakse Sygehus, son- ligeledes send-
te en Ambulanet til Uh-kkesstedet

Kl fryKteliirt >b
Der mødte Redningskorpsæts Folk

et frygteligt Syn. da de faa Minut
ter efter Ulykken ankom til Ste-
det Paa Skraaningen laa to af Ri-
lens Passagerer frygteligt tilredte,
ng ved Siden af Bilen laa en tredir
Passager haardt kvæstet I Bilen
sad en Mand fa-stklemt mellem Ka
r««sseriet øg Træet, mod hvilket Bi
len var blevet fuldstændig knust
10 Meter inde paa Marken laa den
øverste Del af Karosseriet tillige
med Forskærmene, et Trinhrædt og

Beklædningsgenstande fra de kvæ
stede Mennesker

De haardt saar< le .nge Menne-
sker blev i susende Fart kørt til
Faks« Svgehus. hvor tre af dem
endnu henligger i bevidstløs Til-
stand liv -farligt kvæstet Det er den
19-aarige Gartnerm«dhja
gt n Kulle Fredensborg

Jør-P«
der har

Skiftet I'n tT faa Minutter
for l l> kken skete

D«- unge Mennesker lejede Bilen
Aftes ved 114-Tiden af Vognmand

Nielsen. Fredensborg, i den Hensigt
at kor«- til Fejø for at fejre Konfir-
mati«»i» Indtil faa Kilometer fra
Ulykkesstedet havde en anden af
Passagererne ført Bilen, men i Ulyk
kesøjeblikkct sad Arb« jdsmand Ole
Brouer ved Rattet. I Svinget miste-
de han imidlertid Herredømmet
over Vognen, som kørte op over
Fortovet m«-d to af Hjulene og fort-
satte saaledes 50 Meter frem. Her
lykk<des det Foreren at tvinge Bi-
len ud paa Vejen igen. men Drej-
ningen har været for haard. thi
Bilen slog et Slag til højre ned ad en
4 Meter høj Skrænt, hvor den fort-
atte Farten et halvt Hundred« Me-

ier Pludselig er den bageste Del af
Bilen svinget ned m«d det Resultat,
at Bilens Fremdrift har tvunget dm
si«lel»ns ind i et Træ, hvor den
blev totalt knust. Dc fleste af Pas-
sagererne blev slynget ud af Vog-
nen ved Sammenstødet, og det er

antagelig i det frygtelige Fald mod
JortJen de har paadraget <ig de
haarde Kvæstelser

Udlejningsvognen þÿ �en Opel Su-
per Six þÿ �maatte transporter«
bort paa Blokvogn og Justitsmini-
steriets Motorsagkyndige undersø-
ger nu Aarsagen til LTieldot

B \ olget i Østrig
K«

id Icl

Sol

þÿ ¬�0�0Kr

'medalje, ud-

Tjeneste paa
Dame forfej-

der netop

der for »ir, ig Rnt
Brc d mod'

Ejby. der tnodtaser
forte en modig TViirif
I'HB. medens han gjor

Glostrup S'.ition Da i

lede et Spring paa et Ti
var sat i Gang. - prang har. « \. I
Siden af hende, «»g me'ii-ns han halan-
rerede paa Trinene mi-': lem t- > Vogne,
fik han Tag i Kvinden B i ide han g
den Tilskadekomne var ved at stvrte
ned mellem Vognene, men det lykk«-
rles ham at redde den nhi-ldlge Hej-
ende. som slap med Hudafskrabnin-

ger Sagvel .Stationsforstanderen
som Kvinden havde været I Livsfare

Itcdningsarheldø ved Druknings
ulykker

Til mange Personer uddel« Re-
lønninger for Redningsarbejde ved
Drukneulykker Blandt Broncepr.r-
miemodtagerne er Vognmand Hans
Chr Hansen. Skell«! 1. Nr-'.- I.
og den 20-aarige Henning Jensen.
Rødvig paa Stevt EndvuJi re Sko-
leelev Grethe llolrk Jensen.
Sorø. der modtager en Relenning
paa 200 Kr

Kepartn-t

er Valgei
de Ifl.i
»age fr.i

1 1 n i KU
'
rig,ko Ri

og det cx
dt deres al
p i (1

Mi
til

i.i Itniter i

geritiZsptii tier.
iulistiske Par-

es absolutte F lertal
ar vi I at p i . . i 1 1 1

er F ulkepartie; gik
17 Mandater og So-- lahsterne fra fra 74 til t>7, m n en

For' ælte e af den Koalition, der har
regeret i Østrig siden 194.1. synes dog
sikret, etet Intet af de to Partier '.en-
te n' kui.ne un ar ejne n t-d de
vderliggaaende Smaapartter Den lille
Ni tg g i dc ' i Pa ur. M nulattii
»kyld» ; hovedsagelig ten ry-noxistl-
ske »uafhængige Liga« Opdukken
idel denne har faaet 14 Man - der

I Dag gaar Norge til Valg
\ altfkampcn lullede i Mies med Kvmpenmder i Oslo

Oslo. i RB
\RTTFRNI afsluttede \.iUkiniprn søndag \ften \rhejdrrpartiet vr

rangerede til a et F akkeltug for sine I ngdixnsorganisationrr Fløre
havde Mødr i frm af lts|«xv Biografer der alle havde fuldt llus øg Venstre
holdt Møde i det norske Teater

P
de

H/ir

den
ind

ran-
K.«

i» K

Skol

di
Beboer der sa«
Dele af den sal

pe Jørgen M» i

ret, og han var
fare under Redni

'i ,1'it-n, der' Kr. fur ot
i for PijflFørsef.

B-udet trsrngte
di r stod i lys Lue,
nam at befri en

fastklemt und- r
"ienstvrt«Hle Trap-
it.»n blev selv saa-
i den \ del ste Livs-- let ionen

a

Redningsarbejde uniler dramatiske
Ouist.i'ndtgheder

Til \2 HwrdacvH« e er tiddelt
idt Madtafler«

nr af diiM rr Vaittvii n mand Her-
h<» lt Ånder ru II Pi t n io, der
f«ftøa r 8no K len
rfddfdt f rr B« ' r« ud fru den

Kn ler i Ejendom«
mrn Maflfkil'icvi'j 11 Straks efter«
it h«in havde baaret den sidste Saanv

t hflt H i t lammer.
1 ektmrnekamker«

Værn Ko!lte tv r. t

»Arbejoei

om
Tb geringens Org.i

<i. skriver, at Valget gøl
Sam funds« pergsm a a 1 iii

k tMvi-iei»e af den
Virksomhe I paa en R.i-kke

Pengemagten under fuld
t en positiv Social- og Kul-

igsta

k» Di
Regulere
'ffentUgi

Omraadt

Kontrol
turpolitik

Vt man viero

vort Folkestyr«
Naar vi »er de
«1en tyske Ost/ot
kratiskc Lande,
»kende Mennesk

»la- i

vigti-
økono- |
is- og |

r sR
f-a
Ko-

. hci
Tilst

rier
Frihei

det vi

de folkedem i-

alle fHFiedscl-

nitest, saa meget mere sorr

Parti modtager sine Direktiver
den internationale Organisation
minform ler er met 'il at iseenesæt-
te disse Forfølge -er Meget -taar paa

Spd. frem for alt for det arbejdende
V

Den urrll.erdur \ ilsørdnim.
Det konservativ < »Aftenposten«

k imer især Ind pa.i Valgordningen
r efter Bladet Mening giver Ar-

'ejdcrpartiet uforhold.-nus - agt mange

Mandater Vi tn-r ikke at Arbejder-

partiet pri: .pielt er for en uretfærdig
Valgordning, men Partiet fa! lt for
Fristelsen til at ue-æft«- Rctfær »igi -.»
den til efter Valget for ikke at risik«
re, at Vælgerne skulde overmande H« -

geringen Gerhardser skriver Blad« '

Verdens Gang«, liberal, under 're
g» i at Situationen i Dat er en anden
end ved Valget I 194.V Dengang havde
Problemerne endnu ikke .. -
krvstalisere sig og Skili« . «»
endnu ikke blevet skarpe Nu h i man
-e» Pr-'blemerne Rækkev : e

pen i ipielle Skillcliim r er l Itm ' kå-

re og M«"xtsatningerne mellem de for-

kellige Synspunkter er traadt tydelig
frem Det er af Vigtighe«! at Folket-
Afgørelse bliver truffet paa del bre-
de -t mulige Grundlag saaledes at det

nye Storting bliver et saa rigtigt Ud-

tryk for Folke- iljen. »om det med den

mangelfulde Yalgordning er muligt

brækket begg« Laarben bg en Arm
og tillige paadraget sig et Kranie-
brud. den 17-aarige Gartnermed-
hjælp« r Kurt Jensen. Fredensborg
der har paadraget sig lignende
Kvæstelser og Bilens Fører. Ar-
bejd-mand Broi.cr som bl a har
brækK« t hezz- B« n oc en Arm D-
øvrig« s.iared« er

Gartnermedhjæipei
Fredensborg, og den
ni . medh, rip« : And»
ledes Fredensborg

den 31-aarige
Chr Jesoen.

31-aange Gart-
-rs Olsen. hg«s

a

Jørgen Kulle døde
i Formiddag;

Kl 4 44 i Formuld.igs afgik Gart

nermedhjælper Jørgen Kolle ved

Døden uden at være kommet ttl
Bevidsthed

Paa Amt«sygehuæt oplvser man.
at de tn øvrige haardt saa rede er

meget alvorlig, medtagne
For Gartnrrrle Kurt Jensen og

Arbejdsmand Die Brouers Aedkom-
mrndr maa Tilstanden betragtes
-om uforandret og fortsat livsfar-

lig Foruden Brud paa Arme ng
Ren har de begge paadraget si al-
vorlige Kraniebrud

!«r i Ung Carl Anker runke Jensen.
V.ntfliiiH \ ej » »8, riv ne: Bmnreme-
Haljr r>g 800 Kr . fordi Re 1 -
nmesarbejdet p,».i deiti fran-ke Sknlø
reddede en lille Pige ud fra døn sam-
mrnstyrtnde K;r! ler. Haa havd. nøf
le Maaneder forinden røddet øn Dreng

Uro indenfor Rækkerne
fra at drukm i

Den 31-n.irige
Petersen. Alsgadc
v ir I Fare da h.o
r-i -eliggetide D' -

beramte Ejendom
\ h'H Drengen va
ne ! - 1 vrtinle Iiftsb

ivdhav
Art-ei sman B.<

faar 400 Kr
reddede en

lg ud f , den b
pii. i Sot I re IV
r klemt f.ist mel
i.rlker

\oldsnm Kommunist i- Is llarmr t»er »'arliledeUens
Forrætleri

Berlin »RB fra DPAl.
ril els«- li if det kristelig demokratiske Parti i den russiske Zone har

set sig nnd-.iget til at indkalde alle Partiets Funktionærer fra hele
/unen til en Knnferenee i Berlin, fordi der indenfor Partiet hersker den
voldsomste ll.irnie over --Partiledelsens Forræderi

L

Beaverbrook vil gøre Ende
paa »Knaphedens Æra«

Kt Program. -om han mener
for langsomt al

London tR B fra Reuter
D< Tti-.iarigr Blarlkong« Ia»rd B«-.»-- - ook offentliggør i Dag i sit Blad
I)., v Expre-«. dør u »kommer i 4

Mil ; mer Ek««mp'arer. sit eget Pro-
gram. der gaar ud pa.i »at gote Ende
paa K» iphede T'ra« it :re!æ
Er.g. ind tor »Faren for angsumt at
synke i R:. inert

Skøn' konservativ har L :1 B»av»:-
brtxik ofte kritiseret den offu-ielle
konservative Politik, i-ær naar han
fandt jt R.gets Intere-ser blev for-
-«»mt Løsenet tor lian- Politik er »Ri-
get kommer i forste Ra kke«

For at i p rethol I« R.get og »gøre vor
egen Levevis rigere« opfordrer Lord
B<- iverbr«x»k til I at oprette et Sy -
stem for Frihandel inden for Rigel
2 Nye og omfattende Projekter > r
K -Ionie!tie Udvikling og Indfø-
relse af Rigs-Statsborgerskat- Bef. k.
nmgsproblemer mellem Riget- for-
ske 'ige D« e burde betragte- -om »et
udele »gt Hee -aaledes at Folk !»!i«er
disponible der. hvor der et Brug tor
dem«

Paa Udenrrgspolitikens Omraade ta-

\ il frelse Klitland for Karen
s\ nke i Ruiner
ger Lord Be iver» m k ti Orde for »et
fast engelsk-amerikansk Venskab«,
mrn det maa være et Venskab mel-
lem ugesti lede saaledes ønsker »undt
tænkende Amerikanere det. England
maa ophøre mel at støtti politiske
Partier i andre l.ande. og Lorrten
henviser her til den Støtte der er vdet
Socialdemokraterne i Vesttyskland
England bør støtte le Lande. der
kommer under vor B>- kyttel««. men
det -k il k.it<-k -i-k nægte at lade sig
indblande i »de Stridighe<1er og Kon-
flikter. der plager Verden andetsteds«.

Det indenrigspolitiske Program om.
fatter bl. a følgende Punkter En Mi-
nimumsløn paa 6 Lstr til hver Arbej-
der. ingen Dividende' i-grænsning.
Skattelettelser Pundet gøre- frit. Op-
hævelse af Overhuset med arvelige
Mamiater og Indførei e af et valgt
Kammer.

Paa Forsvarets Omt.i-i -» kræver
B«averbr«K»k »øiehhkk«'lig> og ener.
gi-ke Anstr«'ngel-ei« for at fiemsti le
Atombomben og Op c if ei B«
holdning, der sikrer os Ligestilling
med Amerik » g R island«

Han

lem

lloitig Itedning ivi.i Glostrup st ilion
F itionsfor -tander A T Jørgensen.

a

p \i:riF ts fdrrf tnings
t l)\ \u; Kit EVES DPI OST

H. ni« ' »Der Tag« i Vestberlin er-
klærer herom, at Funktionærerne af
de nvnige Partimedlemmer er ble-
v«'t opf- rdret til at kra-ve Partil«'-

n 'del,
Vir » .s" f n f ' f > '

usse '
Kr frj

pflft

delsen til
Holdnit i

ringstianm
t lonærerni

kræve, at
valg oplø-e
mand'-n Ott

Ih-rtmRi ; o

dan/, nedla-
Udv. liget.

R.

-ivr

nskab for Partiets
rbtnd'-l-e med Rege-
i Ost/onen Funk-
p.i.t Partiets Vegne

: ets Forretningsud-
at Partifor-
imi (»i'org

hold Li »læn-
Mandater i

især.

deret

a

a

Den ositv-ki stat vilde ikke
i>«dere sig

Ind« ufi P t et h. -u i i it-'i til. at
-a.ivrl Ni. Deri i » g«bi-
t.igne Gange ha- - »ret. at Folke-

kongre.« .-n i O-Uoiien alrig kunne
overtag« et Parlament Opgavei

Otto Nus hke har jfl Reuter overfor
Bladet »Welt am Sonntag« erklæret,
at man ve.l Oprette sen af den o»tty-
<« Rt-gi-i mg ikke havde overholdt de

offu ie!le demokratiske Kegler, men

ælv uden disse Formaliteter vilde de
ikk«skornmiin i stiske Partier komme
til at -pille «-n Fietydning ful-1 R ille in.

denfor den nve Regering Den ø-t

tysk« Stat vilde ikke jsolere sig. inen

maattr .-øge at faa Aftaler og et Sam-

arbejde i Stand me l saave. dc vestlige
som de østlige Lande.

V F JRKT
Vejrudsigt gældende til Midunt tor

hele Lau U r Oeerrejende frisk i-ed
Os' r-i»e del s stir. tiidosthfj V»- d
med ringe Teoiiwriifuræ drmg og in-
gen eller kim lidt Rrg

Store allierede Manøvrer
M e e r h O f, den engelske /.« -i <

ti ».«»«»« » engelske, amerikansk«, frar-
ke, belgiske »c n» r-ke S. -Idati - r. t-

l«dte veit Daggry de -tor« .1 Dage
Manøvrer i N.erh« n-n r I .an 1 ><-n
Meerhof 15 miles Sydost for Pader-
t»orn Tropperne gik i Stilling i klart
Maaneskin i Nat. z »ir to Partu-r. »!
røde« og »de blaa«. var v««l Middag-
tid indviklet i en haard Kamp med
Angreb paa »dc røde« (engelske og
belgiske Tropper«, »ter forsvarer et 7
inile« bredt Omraade mellem udstrål
tc Skovarealer OIser\atørrr fra ">
T.ande overværede Manøvrerne: B
gyndelse.

J



De dansk-polske Forhandlinger
traadt ind i et Dødvande

Ringe polsk Interesse for de danske Eksportvarer

De 1 Oiehllkket 1 Køheiihuvn puug.iaendi dansk polske HanHeleforhønd.
lugter ri efter hvad Erhverv e-nce Oplj-nuusruad erfarer, kommøt Ind

1 el OtMli.indr ng forrløhli skil de polske forhandlere indhente nrrmrrr
Direktiver fra IJegeringen i l'o|el

S.ia meget kun il"g sige,, at Polak-
kerne har \ ist yderst ringe Interesse
Iit de danske Kksporttilbud Heste-
ne, soni man havde sal »tor J.id til fru
dansk Side on:-krr Poukkerne mer-
hovedet ikke og de har unægtelig
ilet twrist'- Kort. man mente at have
paa Haanden Forløbig hm Polakker-
ne kun vist lnteis-sse for en dansk
Eksport omhandlende Varer for en 1.1

15 Mill. Kr Sammenlægges dette
Beløb med len forfaldne sllesl« gæld«
paa 28 Mill Kr . betyder det al Dn_
»kerne fra dansk Side om en polsk
Kulleverance pau ea I Mil! Tons
har maattet reducere« til . a 8(Vi,0<>n
Tons Da England nsrppe vil være i
Stand til at udfylde ilet manglende
Kvantum þÿ �Htatsovørtageliøn af de
engelske Kul oir har lo ikke øiort
lem mi ir effektive og vdedvgjige þÿ �
kan Dannutk komme i erv høist uhe-
hage ig Situntjon

Po akk erne vil dog gerne sælge Kul.
men da i Dollars þÿ �og en saadan
Hundel er Danmark ikke meget In.
tere seret l af nærliggende Aarsager

K u I er imidlertid Polens saa langt
' vervejende Eksportvare I 1948 ud
Siorde Kul ene saaledes 92 pt't af
Polens samlede Eksport Polens Over-
tage e af Kullejerne i Sehlesien har
fen tiet den polske Kulproduk. 1

Danmark þÿ �og de øvrige skandina-
viske l.ande þÿ �mti anses for det na-
turligste Marked for de polske Ku!
þÿ �>a meget mere. som en betydelig
Del af de srh esjske Kul tidhgedi gik
til rie skandinaviske Markeder

Formentlig vi! Polen da og-au vaag-
ne op til den Frken iølsø. at der her |

ki«n!,kr Spioner h .r arbejdet t Fæl!e»-
k»h ii-e.1 Mk hel I.onipur Sekretær
e«i den jugnalaviøke Amhaaeadr I

j Bukarest Efter under Krigen at have
, arbejdet 1 Kontakt med dep ameri-

kanske Spi"nagi-t jetiestes Cbf A'len
Dvilles blev I ompar sendt til Rumæ-
nien i Slutningen af A-.ret l «48 (ur at
furUø te uit Ariiejrie soni Prov kutøi
der De' rumønake Udenrigsministe-
rium har meddelt den Jugoslavisk
Ann aaaadr 1 H .kar. I. at Nlu hel

; irs Tilstedeværelse ikke længf
re ør ønsket, og at han tør forlade
I»en rumønske Folk., republik

er el Marked vom del maaskr er Uma-
gen værd at 'irtle noget ind paa at
bevare "g erobre Klleis kunde det jo

v.ric Ung i lid vilde fnrmaa at ma-

nøvrere saa meget Kul fiem til det
danske Mai ked. at England her blev

eneherskende
Endnu ei ler langt igen før Afslut,

ningen paa de dansk-polske Forhånd-
lingei kan sige- at v.rre 1 Sigte Man
ventei dem I ug I 1 'g ikke tlløndø-
l'iagt j Inriev u-rendr Maaned Mange
Tlndnnger kan naa ,t ->ke I Billedet,
før Handelsaftnleii foreligger parafe-
ret

Søslangen paa Kilm
Walt ni-nøy arløjder fer Tiden med

an Ti gnefllm nm Sø; lungen t den
skotske He Lucli Nøs« lian hor he

søgt Søen 1 Sommer for at optage
Baggriinitsliilleder og skal dertil Igen

I dette klfteraur for at afslutte Opta-
gelse rne

Ambassade-Sekretær
impliceret i Spiepprnces

Eaael Ordre til a| forkasle den m-
micnske Eolkerepi'hllk

Tressen 1 dejt rumn>kc F arre-
pilhllk offc tllggør Møitdcle Iføl-
ge hvt'ke Pro« . «sen nrst de ur .ur-ke
Forræ«tcie og Agenter for den engelsk
arner. xanske Imperiali-me og n«n fa-

is'u ke K '.ke 1 Belgrad har afsløret,
at de jugoslaviske Agenter og ameri-

Paa Vikingefærd med »Huijin«

a

a
er fra Start, fordi
M« .n ler fa'-ke

Kl Øik) .siger NhjI Dt t .u,n.»e -luift-
pmg Ven-er. der har protesteret

»1 Hartvig Frisch Retskrivning«-
ef rm h..r 1 1 samlet SØOQO Un-
erskrifter mod denne .Indring af

Skriftsproget

B«r nr iMNtadfØMiIMl ku 4 -aar.g
Hu-'noi!er FTu Kiraune JørgensT-,
Havn Irap pr. Perstrup. har paa Gyl-
v .' f uiet anfagrt en Børnebog

Fr i Jørgei -en har »kewt i nog'e Aar
g regi er mød, at hun nok al drive

' til n >get van FPrfatfe:

Hall I upsiø i 40 Ui þÿ �heltæadk
med DYilamiaer gj, Ca. SO-aarig
\ irnii- Fraø, der i næsten V1 Aar har

af I. ipus. er blevet helt-redet m«:
r.yt l.ægmuridel. der l-et.iør af et

D-1 :a.-.ir.knneentrat af en (aadan

o'vrke. at nogle Draahør »varer ti'
en l iter Levertran

»"ler H»IK-n |au I uunt iM| .g«,
iev. I >et > Løj«! »ti I ieana g«
n faa .ajtlghæl UI at ae Pater Mal-

ere i P-dien nm Harvey i det amen
« Lv«tøpU af arjiu Navn. arm

r iVlehli ktet har Hor Kuk ren paa
h aet ratret ned Mai Hane-n t JV .
»t r.«»er

\a.»el SU . rvU. .ry Joflg. karen-an
il t Midten af Januar læggr ud fj

en Tru mø der »ti komme i hal Inn
let undtagen A arbu ng > men « g ,»«
øsrtg Mn.irs.no hilver Inger rg
I'ehrapA. st-tate Fm. -tytte Høegh
Brask 'ørgen Weel o« Wilhelm >f
Vn«r < »laf t eaing der har «e: er e»
"t paa brtwav lårener »t t r

Det osttyske Polit-
bureaus Mænd

ttersøri
at glide n«f

ø»tty»kc Pol
tiske Enheds

Efter de helste Svjetmanitre ci

I der nu uannet et Pnljtiburrau 1

den tyske Ostxnn Det lieøtaar af V. 1

lammer af det 5 cia.it;-kc Rnhedspiir
ti. og det er a e Navne, mar skal la .
gø Marrkø ti! for ..riset hvi «e Ma
der vil h ive hrtigt som Topfig rer fra
andre Partier i rien nye e-;-tv We F

krrepi.blik. bliver et Enh> « -
størne dør vil bliv 'le eger '

»( Mag
havere Dr an,Ir .kal 1 I. t h < si

Glasur for at faa rien 1 itter-øde kor.
munistiskr Kag t

F 'rmand fer
reau g det vi
er tysk Komir.u" . ..-ns g 1. 1 < : r in
Wilhelm Pierk g jer Pra«i-
lønl fer det sa.ka! te > keraail Han
er døn Man, i 1 i) tigskland. der har
fer. he «te P 1. mer. høns Opga-
ve er vøser.tUgt at ho de Talerne,
møn« . ar. tre eg yngre Krøfter løf-
ger Strategier
Pari «. nj A.r g utunøl Før den

før>te Verdenskr.g var han Socialdø.
nekrv: , g s; . e- m« Ro'Je 1 Tøm-
mrn. F ,gf. ' ".ir .gsorganisation og
Nf Mnem af Bremena Bystyrt. Om-
kring 115 i.ttrsle han 1 1, Suriaii-
ster-.e4 y, ;« re Venstrer.ej sammen
med K «r 1 e aneeht og Rosa Luxem-
burg. var med i Spartarus-Forhur.det
og gik irrfra ind 1 K<>mmuniatp »rtiet
Efts-r H,t!fri Magtovertagelse f gie-
de han til Moskva, hvor han opholdt
g 1 1: Aar. Han er an robust hvid-

haarøt Typa. for hvem der kurt finde«
eør. Lin.« 1 Livet Part: linsen

Otte Grotewohl. der er U A g

gammel, var den første tvske &. a .
rienvvkrt« der løetom Italiener«i Nei
ni med fuld Musik »luttede .g
Korrmunlsmer Sørrmen m 1 P k 1
er han det aoeiailstiske Er. nødspar
Han er «n haj itvor. igt uns.ff.rie
Mand ug betragtes almir.del.r- -
Partiet« førend Te re'iker ug en if
det bed«te Hjerr.er Han var < prir. ie-

i Typogrif. men t>v Redaktør vel
den »ncjAldemokT.iMke Pres« Hin
sad II Atr I Då- 1 og Mes- heffie af
amerikanske Tr>-rper

S E D» egentl ge drivaøde Kraft er
Walter U l b r i c h t Han ør den M d
I Tyskland der har den Intimest
Kor.takt med þÿ�K�r�e �rg han har. hsrari
han absolut ikke ger ncge for at t:l-
s.øre en vis Laghed med Lenin H .r.
blev fedt i 111,1 llkS og var .tge.
«om Pierk opn rieug Tamrer E/ter
1F13 flygteoe han ti Frankrig og del-
tog i den ipar.ske Borgerkrig Har.
r.aede frem ti! R . irri i lf4ri

t!br rht« Nø»kommanderefvde er
Paul M e r ø e r der ligeønr- denne er
Saksør. føn 1 ObøriossniU i l#t4 Hn
r øn fremragen,: Organisator cg
har vørct Mel er, af det t>ke E.
mur.i«tparti siden !!> Har fvgterie
fra Tv«kland i 14tt og « 1 mmøn r-.ød
rien senere saa kendte Gerhart Fialer.

É rr tig f yfede fra USA Ifl
Tysø.and om B rd paa aBatoryt. ud-
gav har. tyske Flygtnlngetivdc f#rt I
Prag. senere t Br-.xel'e og Pan Ved
Verdenskrigen Udhrud blev han in-
erneret af Pransamønntie men det
vkkedes ham at undt ,ppe Ui Møaico.

hvorfra haa vante 1,1 lag . 1942
Kar! Statnhnff er Mini'terprøsi.

den« Bmr.denMirg og egent!ig Rorial-
demokrat og det tamme ge'der Frte-
rierti h F. b e r » øer er Borgmester 1
Øattoerliii. og som Kommunisterne ør
«ø- 1 g afe frr. fordi han er San af
We rra- Rep..- ;kkefi« første »oeialrie
mokri«ike Pr»irien» S T K btiltu
ralle Ekspert ør Anton A r k 0 r m a nn
iør bøiø sjt Liv har vørct Komm ,-
nist

Frans Dahler er S E Ds øverste
F'/rhir,riele«>d þÿ ��e�dKominfirm Har
ør oprinde. iø laithringer. af Proføasioi.
Jørnbanearbejder og valgt md 1 den
yskø Rigsri.g ti komm mist Med
em Han flygtede tij Frankrig eftn
Naiiiravoiutionen r,g de.ii'g 1 de
spanske Borgerkrig Han biøv far.g
af Geatapi/ 1 Frankrig i 194J da T-.

t .'tic g ,s \ 1 ny-Fi .irikrig
F ru ifo i-sc Mønri, lier alle er

Medlem af Politbureau, er der andre
jn,!flvdel«e«rii?e Menl. som vil kom-
me til at p ! e en Rul e i ilet nye ttst.
vsn and 13 ai t iii>- cr Heinrich
R 1 u 'le sri 1 -ø-tydende Medlem 1
Deutsche Wirt haftkommission. som

gerer e O 'tvsk linds ekonomi-
te I -. 11.,-; v.ir før Krigen Kulgros.

se-er : W rthemVrg. men sluttede \ig
.Morede 1 Iriiu ;)f iriealjstiske Grunde

1 Ki .nistpartiet Han kømpnlc
med 1 den sp.,n ke B, rg>>rkrig og »'lev
føngslet af Gest.ip<-

Saa gixft fciin ukendt er ogi.ia den
vstiske Kurt Fischer, rier lericr

riet saaka rite Fnlkepoliti Han blev tsd-
r.øvrt i August 1948 af Marskal N>-
k . »v«ky og mene« at var er- tid 1-
gerr Reirhssvehrofficør. der a.leresie
før Hit'er var Kommunist Han har
vøret Pmfess, r ved Sovtetuniverij-
tete' I Kazan og he'ver ker lige gudt
Tjrsk og Ruaaish 11 i

a

a

a

Skønt de bier sfc»i si ikke <« lidt
ot ort ytr t Vik ge <j rierc« Færd
m»4 sH'.jci til tnølønd 1 So iwr.
I - - AT dog hidtil SOI-net ««t Kapitel
i den fnnit-e Saga. nem', g en R.ip; rf

en af V;kl- gtrrt tøII. Ko føre Isp-
0. rien imidlertid 1 Forns øf Løg.V 1 :en Jørgen Højti t B >g sP
k »rd med »Hugins « udse »ri
Sr.m'.r -ens Forløg Bogen tadc» ri til ikkø offentliggjort« B

V

Dødsfald. '<

Den da-kr sgpn

af Dansk Domp«ki
den 21 Februar IH
meste Tid for -
drrstøttelser ttl tn
te efter danske s

Krig. 1MUfl(

Ml

a

vi.trøfn
muvsJtcnisi
Amaliegade
skriftligt an
tilaendt De
niJseiwk t

15. Noverr >

»ØekMlr at trntø UssUea i løøri M
Ile Aar f . Hei. wiaotøml stn 1 1 K(-
411 Hairrsi. tillø.t tur uvertrø-

«f k" r- g f ruseisiwes.

ordne .sagøi. man
tu Bøor p. lti Kt - iøn Mandeu
»r.» - sje 0" uøta e Bøurn Rater a l

rr Mas eoen n u. kel Denrra-
«n ' »tur igvi« ikke kunde g.« mød

Mr 1 s iiiM t UmUaøer D> >| -aje
Fr ' Tit i". anser,

'fes 1 Gaar I Dnmrrervagterþÿ ��-f - Bødrsger- mød Hensvn Ul
f hof Kr Ha- erkendte tig akyldig
\nmeiaeren MasfunfaSrgui Kmei
arsen, (» i« tig iruet. tur n .tgtøde
ir fundet 1 Bi trdde'ie af en P tal
ed Ammunition

Dode, fordi hun loj
for Lægen

1 sk By døde forny og aø
mørkeaøe < Jimtøiidig-Kvinde jn

bøder II . ,r > Aar ugift og søg
te Læge f - »Smerter 1 Underlivets
Irirgen underlagte Kvinden og k
Sf.iterie er Svu'«t cver N.ivler p
riet li være et le-øv- « -!# S.an
ger-kab. udpurgte han Patiør.ten
r hu« oagle at d. k jt dø der ik
V øre Ttl om at hi.'
Barn Iurgi-n bød 'n
dør var negativ og .«

Tie fra en grav
Ha-, indlagde Pi.t

i-øger. aabr.ee fþÿ �r
M - Vi han at der
s -«' k Han l.kkeri lger. Der
stødte Kienp .katiosier til PøUentrn' ' s««« Dage efter India ggø.ser

g .vier Pat.enten rierie fremsa"
h if »Ber ingtkr Aftenavis« t'd-
t«> »er der kunde tyde pøa. at hun
høvde vøret ve| video!« nsn sin Til-
itønd r,g høvde givet Lægen en falsk
Urinprøve þÿ �alUammen for at faa
»tf <var.gersfcab afbrudt

Ingen danske Skihs-
Oplægninger endnu

Mrø »oihoidrør er »ØskelUr
»r en bsinisir hr vi spurgt

Dir 1 Maegaard Dansk L>.' p-- rødørt forening hvorlødet sti -
i- t Øjøhiikkøt ør ni H t Op-

rgninger tndenfor den danske Hart
rielsflaøde

Vå havde et S«., up .g: D F
D S s »Alsban as svarer Du Mø«
gøarri Det er nu mlgt til Ud .-.det
Detcftcr « der 1 O.ei ixkct 11 g»adø»r%k» Sk: fir t pi 4(1- Bøtvder det a' Fragtmarkedet
har løttet »tø iidl
þÿ �D« værre Nej' Fiagtern« er stø-

dtg øit oitdøt 01. d ti.fredssttilrndr ogHelhedsbilledet i fnrts.t lige -Ivor
(ft Der er heller ikke kommet fle-

re !dnmf#r at søj « med þÿ �dan ønø-«" A.itsjg ti« at dø danske Reuentr
'ig h .rier Ski'æne J Gang. er i

irkn.ghøUen Hens.nøt ttl Ttrsuas-

Fm K<

1 Skema
aer ma.i
nr inden

G. .rit-
er I

ind- r I øbuMksøf
jer Erik Eriøsøn. v« serygaa
Gaar dø' 74 Aai famnu mena n.k
erv»r- e en FudbokiKamp 1 Otte-

hvor to af hans Sønner deltogf'P

Kuø fta Hal laad Dr l.iukr Mølle:
lar 1 disse Dage faøet Tilladene til al
nportør R . fra Holland hvorfra

iør har varet flerø Tilbud fremme
Der rr ikke aluttøt ugen Kontrakt

da Pr.«er. har vøref ovhg

Tysker-Haandlanger Knud Bachs
Mindesmærke sprængt

Ke Hrnnrrn nfjcrkf henkadiirrl. møtt mgen |#rrr Skad«-
paa Stcnøoklen

Mt
Røndcrs RB i t

'.lørkøfø «- a. ISdi nC« L SF," M'ai Kn-.d Ba. >. Kø-g«. ø«r
.4 SVy øsbøf klci rr i' 144 L/s.bøEk« VØø Kt od Bøcks fdølø

'øorl i Børge rr N tlen fil k'c ring bi« stær«- hfna4øø- #«1 cn Fks-

!

pWinn

tkke har ».Iget vtriere Aksrie Krtn mal-

politiet I Viborg arlejder med Røget.
1 Aaledcing af Attentatet har LS<

Fi rretnlngsudvalg udser.dt en Ftklæ-
riug. hv ufri det hl. ø. hedder.

Vt køn kun paa det dybe <e ta-kiagc
a» ma- ve- rier «ns lanrt Metoder
c at Udvikiu.gM. herhjemme «fter-

t :. den g øø- i Retning af. at d« for
'ge Dpf-'"e!«f ikke længere re

rækteres. og øt dør. Frihed, som
G r indlov cn tilsikrer lyndata Borgere,
syn«« øt være illusorisk

Frk ø-rirgen er underskrevet af I
S s Nøs'femar.d Stats husmand Kre-
den H«n-'-n, Handest ved Hobro.

til Danmark
»V-Ustl t IIH III Til EM.

I AMI I 1 1 »KM Al
KONSKRVU

'»« - '»Muk-, »t høSx-n
hø« nøk Unn« «| r.æmMI. m\
Aøræk Iøøsætnprn4iiklk>ø af
»Ct »mm4\ anttg Karakter

I htnlassd » for-tagrt Opkebar lørwj Traø Ftøvsk ønm ør
Indfør« til Døn mark hsnr man
I"« ta J »hnkk-r frenisttller
kiasrrvn af det I Danniark
o'|mrtrr »1 f, , Almindeligh.l Ikkr ljin,li,r,ijti,r-r ,g
nøør Mv mll(hr«t-rae »r gaart
mad III Impnrts-a. akvldea drt
Øt hele ilet r»HI þÿ�K ��n�s�r�v�-�a
ler rreioatlltaø. bllsrr øotgl \|
der ttl | ng lisnat II. u Parti!' TTøwk akaj »«-f leiørm In-
te« Aørrla I ilgang men g«
f. rhMWtleø | MJeNlVket w«» I orrrtamg pøa ønmi"

-'indlag

r.OViRnpiiicvTiii

4 u røUomm pr.
W | geørendg U> ki. IA»

øse Mi diimarici.

Meddølslg fri kødnatmtt.
For den kommeads »g« »il drr kiuu> udi rr«s (eigsadø røisoaø«

FTirk m kniglef
Ked " bøøffis ggøj _ . . S)|
Tilø«. i ører 10« g þÿ �. . g,«..

I København og rie omrkdar, dør kar s«n,fn- aiaksunalpris for kød Sf em
taJU l dng

kl. (l.M pc psrvnii.
1 førte raUoner galder 1» peratner md '-ild Uldøimg s»s røødø ul un ik ipotirr 1,ø k»-r »amgrupje. og rstioræm r .-i g»t.l-nriø f .r ri saftig« ind

k«hsi 01 kf (K.F.K marker ipt ør grlri g. i risr si-, tur lørdag rien IA. ok
toUr 1948.

Xotfaæsæ k f -ui A« ftiS

a

Ian herte paa Eg en en EX'p.osinn
ved 4 Ti l -ri V rgi - en. cg « ijst

h ev lyst '.prt.ig«rie møn at - er hav le
'-'wt ar.hrøgt Sieærg-'uffsr paa
leoi., ere' »ffet af Knud Bib S» l>«
Brort-en er t rvet <tærkt beskadiget.

S'"ti«'ot,et iler bærer den.

ORDET I DAG
»m<1 mød rutin Ofr. r.Ogl
Spørgsrrøal 1 irørønde cete-

ege- C'jdsdrrkelte og eøn
ved Navn Jø$ .4, aom er død.
rr. Pi .« paastod rr 1 Uve

rir »- k' u» den »øeg-
1 møøtfr « a c en eller anden

10 Søe Ittiøheden. 1 døn
»»t for Do stole og søn

nø shunt om Rr'igtoes-

Forbrvde

deejdc d

spørg.
Her h

ind. og »I

nr rt kø gr, o
if dft am koff pift
il if ff#ft #Hff Haa

i# f J Pli
f tfc'
Jetu

> l#' 0 t e gøre ae
' ' f Ler Hem er

lød Hrnlkem fnr»k0 tr,f ?\ kir9 metke
om hgn hør en død eller en levenée
Prelter Du kø i kongtatere det i dit
H/øm. 1 d«r Sogmg Hpønt. nm Jetu s le
er her. eller om Hen ør nød Du øøer

da ff>f pnfl Mam. tom døde opttod op
kørn rf 1 øen for af d#'- e Jet er de
>ø død ad det nu a -e he it for
ølle at d Tro gerider Hnr der øar
død øø mp. Hen leret

Det tkal tnort kender >r» lu i rkff
-eømer dt Han le

64 Skandinaver i
F.N.s faste Stab

tø1 Udgangen f A.gst Maaned
"(0 FN - btao 4 .'døde rurjriere
v"T»t tit j ns arbejder! van Hoven

kvarteret i Lak Surree« 04 var
»kør. finaver J1 ri ar. ske, || Nord-

J nømd (Gmørø. »ak ratør Trygve L.e
kae meri regnet >, I laløndmg ,g 24

Svar, .kere Biandt riø mere kendte
Navne r>ag rierne htat.s'ik er fir#
stup ranking dirrktor« der riønake
F inansr atport H. C Andersen der er- hef for FN« F.nana- og Budgetaf-
feii j Nordmanrien Tor Gjeøta! der
i Chef for al FN'i informations-

ru "iinen ,g bvenskerøn Fru Al > 4
Myrdgi. der leder F N s Afrie mg for
»o a Ai iggendør og (.unnar Mvr-
ri Ch'' f r Dei ekonom rke Kom-

»00 lut E.. . ,p. iLCEj.

Fljfltninqestrgmmen
fortsættes

Malmø l KB fra TI i.
lkkt fart, g 2J flyglei g« ko,

1 Lø"i : ' Skaanøt Kyttir Fnrudtn
i Ilt tør ør,kom Løntag Muryin I c . i
Fisk- rbauø iu>n. atr tinøre ci ugl i
Ho'd pou 20 i - n ri« Fikerpaad J

Mandag don 10. Oktober

Dgd.sl.tld Fi . in en t le Mejeri-
bestyrer Chr J. Storm, Skgrrinn
rr i Gaar dori RI A.ir gammel. Af-
døde. h.ir i 57 Aar v.rret Mejeribc
styrer i Skitrring

I.4 Gruad ar Rl.vscvcji
stærke Blæscvi r i Gaar er flere min-
dre Fartøjer kommet i V elskeligheder
pa.. Ore ind I .riedes har det sven-
ske Se i k; »I \tz i« fra Malmø med
fire svenske Sjiej (ere om Bord maat-
tet søge Nødhavn p a Flakfortet, hvor
de nu venter paa bedre Vejr

Skuespiller død. Src.i, (.ti

Borch Hee. der turnerede med Sv.
Wedels Selskab i hvis Opførelse af
»Jeppe p i. i Bjerg« :>( han (pillede
Titelroller baev tor et Tar Dat«' s>-
ien syg o-: ma itt udlægges paa

Sygeh . ,et i Ru kel rig Olaf Borch
Hee er nu død paa Sygehusi t Han
blev Aar

Dnrr med falske Navne "i

dre Birk holdt Gu Sø neni
sidste To' o i I a s "tungen

Betalte for at slide paa KøtLohu
set.s Tippper Radioen hør besluttet

Fremtiden at tage Entre for Søn
datsbesøgende Radiohuset Det
Der skal nu betales 50 Ore Penge-
ne er Vi dei lag l'o Slid paa de kost-
bare Tapper i Huset Sidste Aar

cd .'10 ikkt Besøgende de kostbare
Tsepper >aa meget, at Kanterne nu
har rruatto fornyes

1 Mill Dverskud \arhus kan i Aar
e sine Skatteydere en pæn Over-

i e e Paa hor menu Regnskab
er der et Overskud paa gvsit 4 Mill
Kr Her. tf -kv'de- 2 t Mill Skat-
terne 1 Bvraadets Møde paa Torsdag
vi. de beiger ige antagelig stille Krav
si at »u lVi af Pengene tilbagøoeta-

'e Skatteyderne

Nv Korser Kiel Kule v.rctiø« IL.nus-
led Færgeselaka har fattet Intw
øf- .Jer r- ise K nar-K ri R :e, og

i I or ig møtle.- <-n Delegation fra
KergeseSkahet i Korsør med Rcpræ-

-itartei f'M et tysk Redentirmø, 'ler
lti for -ereitt Ruten Hvis Ft-

gerne g .ar i Orden, vil »M.ir«k
Sug« Kivs- at in.t paa Ruter.

rt Au ri Tul s, de o- eriop Politiet i Frederik .tun ,/ Polr .itatioi eu paaDet rur et li e Hus, som rur rits'Ot-f forfaldent . op ilrr ror Tnle ntn,
<it u«t skulde nrei 'ed Forholdene rnr trange ny meget ; -lmifire "u en .ri o -
søgning r 1 JuiM-'runuteriet om Midter ti' Po'o fstu irt.nrttelør
rrsitilr-rdr i 500 Kr ilrritvr fem //vi. frede Forel tou 5.1,1 oieyet 51"
m?i ipt tid <if Per r; e e med de ruske Bett. "te Tre '«' 00 hj fut eird Sut-,
Hot! 1 >,; Ifltgrpe sI. og i li rr de Idltøl M >. . in, 1 Her (e
en cf Betjentene er rerre'idr åta'er ,-d <t t røre Førrer ti et Ti Ha'
det e noget tirrrd run ligt g der er Gmr, ti' nt »uge H u- nf - rir rust,

Ber ente

»odkfdd Iør naiotk , ., øtafløgdøn« \efrcrad har dai tke
øfo k faer I odE vd-tae ul at dølt tgø
ør international Fodbnlrikor.kurrer-

e, »wr rrmrvlan r er. Puga! Ui c
;rif'l Kr Pak. .en blev 1 192S ikarket' 1 KF"7\fv fcenørdøt- -m i New Y rk«' Ver r if Sømand idrW'er

i Finsk Flæsk importeres



þÿ ��H�n�g�i�i�T�'�-�T�o�g�t�e�ttil England
' . . . r

kostede ca. 145,000 Kr. vJcsLckCmniX
Beløbet er dækket paa 21.000 Kr

nær

Ilet foreløbige Regn k..i> f.o net

danske Vikingetogt med »Hugin«
Sommer til England viser at d> ,.m

lede Omkostniuger hai ligget om-

kring I45.HOO Kl Ad forskellige Veje

gennem Salget af Skibet osv.
er der imidlert I kaffet s.iadaii D.tk
ning ..t der i Øjeblikket kun staar et

Beløb paa ra 21.000 Kr udækket

Turistforeningen kommei h. r til,
hvis der ikke dukker én eller ..nden
»Danielsen« op at tage nette Tab p ..
mm K.ippe Men alligevel har det ik-
kert \ æret en billig Reklame, Den-
mark fik gennem Togtet

Jeq tror jmu Retfærdighed, j«in. nt

aer er en Mening med nit. 'ti nd ri fo-
retager os Stjernerne sidder jo ikke

pnii Himlen hint for at se kønne ud.
m 'n eg tror pnn en Styrelse op et

forsyn.
Direktør Aage Jepsen,

Aarhus.

il ad North mørilM snøMf, »R 9"-
ti trk mubyns oysaa kunne skaffe t ig
en Position den for Handelen, me

Tei ikke ".mi ru-re en lielt nnder
Del kcihei 'te Pnhlikw \'nrdamerika
er ridt forskelligt fra. I rad man fra"

er i Sydamerika, og ma maa forst
lære det grundigt an kende, før mn

kni mitte (!> he" store fremstod md

snig.s- irxsiy Ile rende

Direktør ohi. hridtnjoff

Dagen i Dag
KfXNDAG den lo. Oktober IIH». Aa
I« ret 2S3 Pag fiolen : Højest pHa
Himlen II 5. Nelgnnj; 17,21. Opnnng
kommende Mc.rif.Mi h :i:t Miunrn :i
PK efter Fuldmaanc. Opgang I7.M" I
dennr l'gr aftager Dagen Længde
gennemsnitlig omtrent 4'» Minut pr
Hegn

Revnen i Venstre
om Socialiseringen !
TO af den nærmest følgende Tid-

pnliti-ke Mærkesager bliver Re-
geringslovforslagene om, nt Statens
Ekspr rtudvalg þÿ �,io Udvalg, som ef-
ter renlivet socialistisk Mønster stats-
dirigerer .1 Udenrig handel med
Landbrugsvarer þÿ �skal fortsætte. ug
nm rier f de nu indefrosne Marshall-
mil ioner sk. cl udlodde 100 Millioner,
»em -æsrntlig skal bruges somStatv
In ve tering i Mejeribrugets Ri.tiona'l-
ering

Der er fo Mirnd. s->m i denne For-
bindelse samler Opmærk«- mhed o-n

ig nemhg Præsidenten for Land-
brugsraadet Venstre - Landstings-
manden H H.turh, og formanden for
IV dan«ke Mejeriforeningrr. Proprie-
tær Søren Overgaard Sidstnævnte,
der foruden sine faglige Hverv reg-
ne for at være en af Venstres m. r.

fremtrædende Talsmænd, har netop i
disse Dage pa.i et Møde i Meje-

riforeningerne þÿ �Ir«!- len Opp i

tion. der viste sig i Rigsdagen ved
Rrgeringsfoi ågets Behao mg i i-
ste Samling þÿ �pa.inv erkla-ret ig
for Statsin-. es t. ingen Han 'o"
af I andbrug'ra . let Præsiden' lir

Haueh, som p. » det andet Omr c .
Sta' - fksportmt\ algenes F"rtstæt-
telse. har indt get den Holdning, at
han viser den private Han-M en me-

get k %i Skulder
tvt tør formo'ie«. at d.-e to Mænd

har Folk bag g paa Rig-dagen, hvil-
ket igen vil »;ge, nt »ler i Venstre fin-
des en Revne, o. r Par'iet ove;-

fer n-se stut -lali'erende Forslag
Den Deling der .åledes 1 . ter ig
konstatere, rækker ud i Venstres
Pre'se af hvilken et P.«r ledende Bla-
de indtager ganske samme Stand-

punkt, som de Kon-ervative har staa-
e» p.ia. saa'. :ir Di ku ior.en har

»æret ført om den
Vestkssten« i Esbjerg Karakteri-

serrr saa'.edei Overgå. ' "
som ten kold Straale imod Bs træ-
he'serne for Erhvervsfrihed, mo I Bc-
«'r i < eme for R. trlkt ionerne Af-
s »ff. -e. mod B« trætælserne for at

f. . Erhvervslivet f r . ,'i i k

r. rider f, ,\--gaver«, o a

at denne kolde Straale korn-
te d;v V;e Meteribr :g Før-

l.inic tv
»Fyen«

kfa'el

-rmed rejser Ven
Tidende Spørg
ri man kan tro. at
ne rr »aa hidsige
en til at anbringe SO

« ik R.Vinnaltsc-

re-
aa-
Sn-
ef-

a

er den
it har
Wt Mil-

Slag

n me-
tit at

an-
len

st«!

La
gen

bi-

le«
»da-
ter

fri

rø-

vis

et

Mi Kr , en .k .
ring af Mei« t ge» eg tilf
gamkr i.g'.gc B. "ragtning.
Sta'en først føjet ønhr
linn#i t Mfjfhfrnr
for Jnve»terinj kø".--- < r

ee S ikliset ingen- M..a1 D r,-kte »il

Hr Overgaard eg derrr.ed eg > til

Haueh »iger Bladet at det er

get farlig Vej. nøar St.."> ku

»æ'te Penge l dansk F ver-. -
To ledende Ven«tr< er

de gaaet »tærkt tm d Ver.

den Overgaar g V enMret

Haueh I det þÿ�S�p�ø�r �
rer Statsinvesterir.gen i M«- et ru

V er naturligst ganske enig« .il ' '

Stund at de Betragtninger, der ønfø
re- nø'e falder sammen med. hv

der fra konservativ Side bæv g

g« o-ode i sidste Rie- ' ifi- amling

Derimod har man indtil nu »avi

» '»lig Ttlkendegivelae fra \e

sr» c'rtte gældei «a.ivel Politisere
ton- Presse, med Hensyn til. hvad

»e . rr om Eortsæ'telsr af en

. : ede tMførs«!. þÿ �llau

_« er t'dtrvk for at Menin-
. ,r delte Det »il de »andsynlig-

gsaa »ære. naar Forslaget >kal

behandles paa Rig la o

Det er imidhrtid »ært at mørke

»ig. at »æd Indgangen til den nye

R g .g .im'ing staar Par'æt Ven-

stre vaklende overfor to for-lag. »om

begge har socialiserende Islæt Det er

et Forhold, .om »tuar daarligt 'il

Partiformau len Edvard Sørensens

KarakterUtik af Venstre som »det

eneste Oppo-i' .parti« en Pla-

rering. »om Venstre løvrigt < tnghcr
været lærettigr! til >g ' '»' forlis'1-.

da det Imlgik I et pengepolitisk For-

'ig med Regeringen form lig

tørste N i H< trust I

r«> ogi»ke Station i Sind«! har man

Aarets første Ku' '< gra ar i

..is 2 Or t elrni

Devalueringen og

de danske Sofolk
N>t þÿ �og muligt afsluttende þÿ �tor

handlingsmåde Tirsdag Ffter

middag

hvad vi erfarer geni - H«-n-Eft
v ende i jj ,.i Dansk Damp-kit - rede-
riforening kal rier Tirsdag Eftermid-
dag afholdes ek nyt þÿ �"g muligt af-
sluttende þÿ �Møde mellem Mnttoi
et ngen ..g Repra- sentanter for Brsa-'.
ning -Organisationerne om det Løn-
ningsti æg som Kronedeval .eringen
vil nødvendiggøre for de danske Sø-
f'.ik der med danske Skiix- er i fast
Fart medem amerikanske Havne I T:
den siden sidste Møde har baade R>
lerifo reningen og Mandskalisorg.it

t ionerne orienteret sig først og frem-
me-- i de andre -kandinavi ke Land.
hvorledes man der har søg! det p ..
gældende Problem løst Erlar.ng- nu-
derfra skal nu forelægge vi ! Mødet
Tirsdag Held gvis har de gentagne
Udsættelser af Forb u.dlinge: n- ikke
bevirket noget -omhelst AP iæk i dat.,

ke Skitæs Fart Medvirkende til. i.-.. t er gaaet saa r- e- >m de' er »-r

antagelig Dan k Dampskib rvter.-
forenings Tilsagn om at den Ordning
nan venter at opnaa, -kal have tilba-

gevirkende Kraft fra Devaluerings-
I-punktet

ro li i

/
ug Stofskiftet

Map. ter Lirplau »Ian>sfn

Fr<

S II

ty.hCLH.cL odcL

hverviinø -igt og (»ilitisk atter b.vt
Det gælclør N'crge . Danmark.
|p»te Omkostmngei b ir tigget on-
der før har \ i t Vejen

Han er nu godt 60 Aar Fra 191 '-
þÿ�' ��'�Ivar ti .ti R- 'ktor ,f M ægenhladet
hvor han løvrigt senere efterfulgtes
af en af Højres Førgrur. Isfigurer.
Smitt luget rethsen. om »enere er
gaaet til Aftenbladet - "ti po'itisk R- -
daktør I PUR valgtes Hambr'i td
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man De! historiske
Øjeblik!

Søloven Pierre svømmede over
Kanalen paa ."> Timer.- i i ' >ri k Øjeblik, da Sø-

o ii Pierre k Hi Gaar Morges star-- ra Fi uikr.g for ..' -vomme over
in.-, en Don sidste X'erdens rekord

al af en Franskmand Georges
,.t i ltM "g vir paa 11 Timør

Et ha t Hun Iradh Ro-
r'<-r- F ' :rafor "g Filmsreportere
er vær. le det pændende Øjeblik

artede fra Frankrig Fn
mo ' Fotografer sejlede

Pierre og fotograferede
iger.

I i.i

D.

da Pierre
Bu i fyl'i
rundt om
hans Dykr

a
a

a

svntes ikke øm del kolde Vand

Pierre -yr.'p i B»-gyndelsan »let ik-
ke om det kolde Vand Da han blev

uppet ud af sin Kasse og trukket
ri i Vandet ved Strandbreden hoppe-

le nan trak.- tilbage til den og søg'»
Tb? -g, hos Tilskuerne, og nægtede
at ko-' me ud i Vandet igen Han blev
\i Bi i- K'-r.'.ody , :er er Pierre«
Manager, og af flere andre puttet f
Kassen -»g i en Baad tage et halvl-

, indrede Meter ud fra Kyster, her
blev han kastet ud i Vandet

Pierre blev ført med et iangt Tov
og der blev kastet Makreier i Vandet

ikke am videre Pierres Tek-
.k eet ri i ..- dykke, svømme et Par

vie r . ær X ndet rg rierpaa sprin-
ge op i Lufter:

Itet engelske Politi vilde »ente rod

Hotrer
Pierre« Manager og Ledsager hav-

M« .else om. at det en-

Dø
»ke Pc

De .
Drc
ger
ling
Aar

rie vente paa dem ved
U r at faa fat i Søløven, naar

tavde afsluttet s.n KanaUvøm-
men det skræm mede dem ikke
britiske »Liga til Kamp mod
ur« havde truet Pierres Mana-- 1 en Bi- ie paa V Pund Ster-
ilvis Søløven som den -idste i
vømmede over Kanalen og sam-

tidig det første Dyr. der gjorde det
fficlelt Men Manageren erklærede,

at .kke . il komme til at krænke
den britiske Lov om Dressur, idet
Pierre ikke er et dresseret Dyr. men
en »Sportrr.und og Atlet«

Fn Hastighed paa 13 km i Timen

Piem- ..s-- T og 4 Mr atter
str i s . K <p ri N't '

har udført denne Bedrift under til-
ør jKi tr H «n . ømmede under-

tiden ne i en H.i-tighed paa 33 km i
Time.-. T Gal e undervejs blev han

Efter >

Frankrig
et af Sk.

»ten ti! Hen engelske
lø\cn Mg en haiv

blev fert tilbage til
>: r K. - o om B'»rH i

ikke gjort Alvor af sin

Nyt hemmeligt
Vaahen
s v d rn-v KB fra Kniter

Bladet -svdnev Sundav Iler tid« el

ktærer at det fra paalidelig Kilde har

erfaret at et llold sammensat af \

denskamsma-nd fra tre lande i »,|is

bury i >»d \u-tralu-n »rhelder paa

et n»l Projekt med et hemmeligt Vaa
ben der skulde blive Svaret paa
\ tom bom lien

Ifølge Bladet er det me taatien

hl i baseret paa Hrugrn af Radar

"g Høj I rekvens Ridio samt paa

Prin« ippet om at faa en fjendtlig Fl»- -maskine eller et fjendtligt Prob-ktil
til at eksplodere i luften Xntl X aa

benet »t» res frem 1)1 Xlaalet »ed Ra
dio Frek» en

Klindt Holdets »Irdlemme, »kal ug

»aa »ære t»»kr X idrn»k.ab«m.»-nd der

er hle»et bragt til Xustralæn efter
Xftalr med den brit »ke Regenng

Et al Modsland<Hfvjnf'sm<t
slwste Navnf

Ira P'IO Mortinnrts Præsident

lian var Manden.
N gc p .iti: ke M<
-kerne de fø.ste Mj

9. April, og han v

il! » » gi" g'

Omkring sig har
dvgtige Arhe; ' faa
tan set et Parti i

der gaa mere akt
Værket end -let r

største N.
han i Dag

po
lløi

it har

.ighe-
ivt t.l

or
i Spidsen netop

m med Statsso
i <ta og.-. c.« at falde
for Højre Mani. j

d« t end'- ige R- .
ru der dunte i 1-M"

og hans Parti er
I

Ig ft
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.rro 4pi

%r Kritr
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Hen 10. vil
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Art

Art

\ .Igrmiadeini Har v.errl rt srjrs

lo« for Hinilro þÿ �og hans |«>litiskr

Tanker

t b'ev han vi aget til Fordel for en

| Rus'and og det kommunistiske Østasien
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se til d
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at der dannede« nationalisti-
l-tan tsstyrker i ---tte Dmraa-
» uofficielle, men lånet mere
lige Forklaring gaar iinidler-

, i. at denne strategisk set ik-
ræviste Manøvre »kote for at

R- nøgrnø -ku dp benvt-
ihe<ion til »t læggo Dræ af
t-Kina ind under russisk Ind-

.g Amerikanernes Ffterret-
lenoste har oplvst. at der nu er
et a 10 ono Sf and speoia'ud-
de koreanske Tropper fra So-. -

,on. þÿ�i ��i-k idgøro Kærrø-
norri-k' rean-k Fo kearmé Don
tbefalende for di-sc Tropper ei

ned ham er der til Nord-Kore.i
.inet en S?,.l> af nye russisk,
r c øk -. ke R idgivon
»kal sikre, at Nord-Korea hli-
v,---. i kt ' Russerne Fe

ganske
men mi
p.ia en

sk.i
i'enn.

na ved at bt,»-e
drig stole for r

Man iiehøver
iegi-

Tt fældet Tito

a

'-.i. N -K
amerikansk b

iar gennem den
ret en af de ri
an i Kremt har

h- i- f»ræn-- itte Svd-
l Bredde-

iske X'asal-

Opmærk«oi bed Da de ru-si<ke Ok-

kupationsstyrker trak sig tilbage fra
i-ros Zone. liannedos dot cn »Folke-

rtis-isk uddannet
r F-'lkehær udgør
r Hærens Overst-
Klm-lr-Sen, staar

geringen Overfor
ru«si«k-in-pireretJo Stétdan-

reise staar Svd-Koro.. hvor Amen-
kaneino har danret en m r - -k
Republik, rom og ,.t i i m » s- n

tepub tk« med en
»Fi ko" or« Di-n;
i i .100.000 Mand. i- o talende. (>rncr.il
i Snui-en f"i Ro

a

10.000 Personer mes til de
emjiMe Aomkraftstalioner

tn »lur K an«,mgm- f««r nt Interesserer

ungi ItHlerende øg X lilewskabnmænd
før dettr Felt.

Atomfnr«kningen blu er aabenbnrt en
Fremtld«t-r kæfttgrl«e for mang« -tu-
ilrrende Unge Ihvertfald i Ktorbritan
nier Ffnjland biler under Mangel p«
vl.len-tial-ellgt uddannet Personale ved
Atomkraftanlæg og t-abnratørlrr o
M\ nllghederne har I den Anledning
«t«rt«t en Kampagne fur at overtale
unge X'ldcn«k absmænd og Studerende
ttl at tntere- rre sig for dette F>lt
Man vil faa Brug før mlnd«t 10 000
Prr- ncr mel grundig videnskabelig
t',M,.nnet«e t denne lndu«trt hvl Re-
ger r ' nye Tlaner skal kunne gen-
nemfort -

Kan de danske Automobil-
Samleiabriker komme i Gang?

N « |i|m m.-'l Bil Ib-li- fr i I - X nien

muligt fru Merling -Omntødceitr

Efter F r ende føre« -ter f«>r Tiden
en Ræk - c h "Uiandllng. r mellem Har
dcHmtm-'er.ct øg de herværende dnn-

ke Au '".1 Samlefabrikker der
-iden Kr: .en ikke har kunnet k.imric
I tian> : i. I d. re n rm ile Pru '
F'rem -tlllingen af Biler, bnadr '
øg I-aatvogne. paa Samlet., i

stadig eksi«terende øg -narc.«t
de danske X'alutaniangrl har f
en Gen pt igei-c af Virksomh

At dette ..
lellg Arbej-. in i

»aa Hen-e. nde
har bevirke! bet
siger -ig .-lv.

Nu f, ' indk-
om M :'i 1

Samleb.i .n
me I Gan

ler me l Mi--. . el
rne fnr at F'abrikkerne
itter skulde kunne kom. Ml r før (

Række K rd Motor C General
Motor C". I »er mene« "øl Ingen Mu-
lighed f--r at Danmark k in tillade en
Imp rt af Bil-Del. f r .« I'S.X Idet dette
ville Kr. . 1 lir I en a. Ian Ud-
-trækmng at der Ikke kan være Tale
herom Derimod maa Bc«træhel»eme
formentlig rettes mod, om der skal
kunne ln' «ie Bil Dele ærlig fra

Kngl ir.f øg undr. Sterling-OBtraadr-
til S"itlni: herhjemme baade ti'

onvøgnc øg Lastvøgnø

Kammer h«»» e»|sage|ig Mellemklassen

I officielle Kredse »g i Pres.-en h.ir

niaii hidtil tievaret Tavshed angaaen-
de Armtati« netne. der af nogle Iagt-
tagere menes at udgøre et flrerilret
Tal Arre-tatn tierne. »' r fortsatte-
i denne Weekend. «>ni hov« ..gi g

at ramme Mellemklass Bagere,
Slagtere. Sagførere og andre, der 'æ-
ti vue som »kapitalistisk! Levnin-
ger« f sidste Maatied opdagen«-« der

i B en .'rade- Kr.ia

Arrestationerne i Prag
fortsat i Week-endenþÿ �
Ja Klrn u.ritU i kapitalistisk«- Letninift-i . IK BiTCHlcmlc

Tal eflei haand rn me«ot »ttu t

Prag s KB fla Reuter I

FK\ kommunistisk sl(|r udtales, al den siøsii- Tuts \rrrstil.onrr er

blevet forrtagrl efter al der v »r optlagel rn under jordisk llrganisj

tion þÿ �den mrs| nmfaltrndr til Halo

\rrrst.itinnrinr har Tilkvnlnini. i il
Tilos »livende l'opiilaritrl

B .iri'tt de arre-tere le Kotnm um-tei

er mange, der in- 'tog administrative
P. > ter indenfor dcu nationaliserede
Industri og Statsdepartementerne. þÿ �

Arrest at i icrne staar muligvis i F
i urs« i«- c inesl Marskal Titos s'igcn.U-
Populai itet. men rndnu er ingen vi -
kclig freintra-dendc Partifunktionær
blevet arresteret.

Nattelivet i Prag er i Løbet af den
1 1 te l'ge blc»et betydeligt r<-i jjcrc.

I »19 Mandag: den 10. Oktober

I del line File ( mur u ' i i-redt . Af
O(ir

C. ,1. Hamhi ii þÿ �MartHon. (Ivr oreanisertdr Vnrgcs Mod-
stand mod Tvskerne. Vil hans l'arti þÿ �dot nnr«kt- llnjre
þÿ �i Hat faa Fremgang. Meget taler derfor.

Efter den voldsommestc og -kar-
pe to Valgkampagne, N g' hidtil
har opleupt. gaar det norske Folk i

Dag til Valgurnerne for at bestem-
me landets fremtidig'- inden- og

udenrigspolitiske Kremtid Skilleli-
nierne i norsk Politik er i Dag »tore
<>g uoverstigelige Skal Landet i de
kommende Aar " -ialt r< þÿ �r-ller
sk.il det ikke Skal det norske Folk
i Kremtiden opretholde den demo-
kiatiske Styreform og følge Kri-
h- dslinien. olier skal Tvang-- 'vre og

»Folkedemokrati« varre den fremti-
dtge Parole. Det norske Folk for-
staar. at disse Ord er Realiteter
som man ikke kan komme uden om.
og er derfor ogsai rede til at træffe
sit Valg Deltagelsen vonter at bli-
ve meget stor þÿ �og fra alle Sider
ventes der Fremgang til Det kon-
servative Folkepartis Se-let Parti-
Det norske Høir«-

Bli»-er dette Tilfa-ldet har ikke
mindst Højn- Forgrund-person
StortinRspræ-udent C J. Hambro
.Tren derfor. Han er ikke alene -it

Parti«, men og-aa norsk Politiks
grand old man«

9

M i V r<i! rj- ';« (If Jorder . fl<"-
b u rt hn mbnrderes med elektriske
S ii ni c ude fra Wrd« 'in ruet, bl.

S" >f; nt 'i e Partikler gi

et s ; ia rkt r tmade Nervesystemet
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Erfaring
er godt for Husmoderen nuur Kaffen stal
brygges, og ikke mindst foros naar Blandin-
gen skal laves.

Ilu-L <lr <r Fnnki'1 |>a.« kart--, di-t «-r stiletr«
ikke nu det, der kummer hjem, atter lier þÿ ��'�u�r

Krfirnnf. n »n; ywltleiiil«-

KORSOR / Ah lFS
Korsør Bio Kl HUM og 21,13 ,,(ia-

den uden Navn".
Kinografen Kl 20: ..Killer Mv Co>
Missionshuset Kl 2o Missionær Kjær

taler.

M.tRKFDAUl
Onsdag den 12 il> kan l.itser

/ /' \ujsen og Hustru I ii g v v j .14,
fejre deres Sølvbryllup

Grenaa-Hundested Overfarten
orienterede sig i Lørdags

I Da« forhandler Kiel-Repræsentanterne.
Nu er der ved at komme Skred i Forhandlingerne om Korsør

Kiel-Ruten I Lørdags søgte Grenaa-Hundested-Overfarten saaledes
Ofilysninger i Korsør, og i Formiddag forhandler Skibsreder Ivers.
Kiel, med Rejnæsentanter for Havnen Foreløbig er alle Forhandlin-
ger af orienterende Art, men forhaabentlig lykkes det at faa det for
Korsør bedst mulige Resultat.

Det var Direktor J. P. Petersen
fra (irenaa Hundested-Overfar-
ten. der i I ørelags havde en Sam-
talt nu d Havneudvalgets I ormand.
Din ktoi il Christofferacn. i ra
Korsor deltog desuden Formand
P Morgen samt Stadsingeniør J i
P. Andreasen og Havnemester '
H|orfh Jensen. Direktor Petersen
fik de ønskede < >plystiinger. og der
vil saa senere komme nye For-
handlinger.

Det er løvrigt. saa vidt det op-
lyses. (irenaa Hundested-Over-
fartens Hensigt at tilbyde Motor-
I. vigen Marsk Slig", der i de sid
ste to Somre har sejlet paa Hun-
di sti i (irenaa \rendal Ruten,
nnn di t økonomiske Resultat har
ikke v.ent saa godt. ...Maisk Slig"
er en stor Baad, der kan tage db
store I asibiler eller 70 Person-
biler, desuden kan den tage 4ini
Passagerer >g der et Køjeplads til
140 Passagerer tordelt i 4. 2 og I
Mandsk i mre Den skyder en Fart
.tf I '» 1 1> Mil i Tinten og kan lø-
be tra Korsør til Kiel paa ti limer.

Marsk Mig' er bygget untid- ,
delbart tør Krigen og blev som saa

mange andre danske Fartøjer af
Kvalitet beslaglagt af Tyskerne,
lifter Kapitulationen er Baaden
gjoit i Stand lor Millionbeløb. Del
er et dejligt Skil) og vil, det er der
ingen 1'vivl om, være en Gevinst
for enhver Rute, ogsaa lor Korsør

Kiel Overfarten.

Tvskerne forhandler i Dag
I Aftes ankom Skibsreder Ivers

fra Kiel 1 1 1 Korsør og i Formid-
dags har Skibsrederen sammen
med Erhvervschef Kjeld livers
kigget paa Havnen, og Kl II gik
Skibsrederen til f orhandling med
Havneudvalgets Formand og Hav-
nens øver sti I mbedsmænd

Det er det tyske Rederis Hen-
sigt at indsætte to tidligere lyske
l'-Baadsjagere. der for Tiden er
under Ombygning, paa Ruten. De
ombyggede Fartøjet kan tage H
Personbiler eller halvt saa mange
I asthilei foruden et mindre Antal
Passagerer. Det ln»r løvrigt lur-
mærkes som et væsentligt Led i

I orhatnllingerne, at Tyskerne sej-
ler billigt.

TUNOLPERLERFrederiks Kaffe
er og bliver den bedste '

Har l)e pr.net den J -den er pragtfuld!

Ooiierultis'samlinger.
Korsør Handelsstandsforening

1 isdag den l< Oktober Kl is paa
Klubhotellet I .vllesspisning Kl T'

Temperatur og .Vedhør
Minimum i Nat Id i ir
Kl s i Morges 12 ir

Nedbøren Kl O 0 mm

fnu4 Morgenbordet
ltø«u ujj Vukiiw bu i Vmlcl

Bi ug tøf c T ilikud
,1 J( A o| D Vitamin««. m>iu

timici i TUNOLFKK1.EK Ti
Jciu lornt tor laMcrtraii uJrn
1 um øfc Små

TUNOLPKKLtK ar fød«.
laJt.yJrndr o« IfSif »i taf.

l-aa. paa «IW Apotek«.
MKtMt INALACJ

I ra Statsbanerne
Ira 10 Oktober <r Togbetjentene

H M Lauritsen. P V Jan.hsen, hegg.
København H. ..g f H Nielsen, K..r»-
ør. alle etter Ansaigning torflyltel. de
tø førstnævnte til Korsør øg sidst-
nævnte til Slagelse

I ra I N ivemher er Styrmand S \A
Agger ansat s..m Styrmandsas|>irant
ved Støn hælts-i herlarten

Regiment.sniusikken spiller i Morgen.
I Morgen givir Regiments Musik -

korps Koncert i Korsør Ira Kl 12 l(

ved Marinestationen og tr.i Kl 13,30
14,311 ved Ra.idhuset Der s|>illes føl-
gende Program

I Urhavh. I'er Aspcra 2. (jounød

(luv til ( i|> þÿ ��I.nist I H C Lumbye'
Krølls Halvlange 4 II (. I umhye In-
diansk Krigsdans ri I mil Reesen: I est-

marvh > Karl /.Iler l'dtog al lug-
Irkræmmeren" 7 : Cøuplel x Hi
gelow dur Direitor

Svensk Firmaster /hm Pedding.
Til Korsor cr indkommet en

swnsk firemastet Skonnert þÿ ��l�n�j�;�e�-
Kerif" af Ottcarshamn nieil en l.æk
i \j;tirskilHt. Den er blevet bu-
sert til Skibsværftet .,Lilleo", hvor
iletr skal hales pa Bediliny; tor Re-
paration. Da ..Inyjeneril" er et
gammelt Skilt formoder man. at

j I a -kagen er opstaaet i aaben S»«

Fr. Hansen
InduHtrigaarden - Telf. V>

Kolonial \ Krtendael

Nu bar Fr H. igen i.iaet store ekstrafinc islandske Spegesild.

f ' Landkonw: n ru "te s Jas Kr.
hor Forsørgere, til hvilke Jer bør
udbetales Jet tulJe Regulerings-
tillæg efter Tjenestemandslovens
Regler, vil den aarhge l.øn være j
/ 060 K r. højere.

Lønnen er fastsjt under Hensyn j
til, at Husmoderafløserne i k k « .
modtager Kost i Hjemmene.

Der gu es de maaned stønnede i
Husmoderafløsere et Opsigelses- '
varsel paa t MaaneJer. /)« paa-
gældende er berettigede til 2
l gers Ferie om \aret. I ed Afsked
'ra I fent sfen i Jes Jer Feriemær-
ker efter Ferielovens Regler, t'n- '
Jer SvgJi>m vil kun kunne i J«-»
Løn i indtil 4 MaaneJer.

Korsoranerin.

STILISTISKI AFSh)RI\<il R

Dase Sprogblomster er hentet fra
Romaner.

- Denne Mand var af en fornem
Herkomst I hans Aarer rullede ikke
mindre end 16 Aner

Gabrielsen sad i den største I or

r nn havde samlet paa hans Hovid.
og saa udbrød hur Mor. lad

mig kvsse den Haand som har tødt

Fo

Hv

paa Pulsen f >r at mær- paa
svage Fødder det s ni

Der ung- Dam. skulde ør
at svare, da en Dør pludselig
aabnet og lukkede her, . M.

Hende Haand var kold v -

Stanges
Hun sad x>m en Marrr r

og smilede saa koldt, som kun Mj

kan smile.
To smaa Fødder trippede

ver Gulvet >g slukkede Lyset

Salget af IWnemielk
inddraget i Korsor.

Pørne mælken bliver erstattet at
almindelig Mælk.

Pi i mesteren i Skælskør har i

Dag udsyinlt MedJclelsi' niti. at

der fra den 14 Oktober altsaa i
om 4 Dage ikke længere vil bli-
w forhandlet Hørm-malk i Korsor.
Bag Meddelelsen ligger en Be-
slutning. som blev taget paa et
Mode i Sundhedskommissionen
forleden. Den hidtidige l.everan-
dor at Børnemælk i Korsor er

Mejeriet »PMnr", der igen fik
sin M.eik fra Gaardea ..Kruuse
minde", men da der her er fore-
k mmet en I >el Tilfælde af Kalve-
kastmngsfeber. fiar man ikke fort-
sat ktintu Uven Mælkm. Man har
t »øgt at etablere en Mælkelev i-

raace tra Klhlers og Mitlrttim
Landbrug, og Repræsentanter fra
Veterinærdirektoratet har i For-
bindelse hermed atlagt de to
(iaarde et Hesog; imidlertid har
man tundet det paakrævet, at der
installeres Dybfrysmngsanlæg paa
Produktionsstedet for Bornemæl-
ken, men da dette betyder en ret
o: s, vi g Merudg tt. har man valgt
helt at iadaMr Salørt af Bmm>
malk i Korsor.

Noget storre Savn. udtaler
Bo gmester O. Struck, vil der thi

Ma
>p< lvli\ i . naar Nalget standse
i kar udmærket klare sig med

lelig Mælk. hvis Fedtindhold
ggef mellem 0.5 og 0 7 pCt.
Børnt HA I Kl le. 'P

H«
fr!

a

R»

t hnsrændigh« Jrr

sig nødsagrt
Jør-Rtvyrn. iler
ført paa K rsør
ti 12. DktoNrr.

a tier er mangr.
ntet Hilletler til
er ZaihariasAen.
Idelr, at tir. det
vrfl den 31 . vil

rrfundrrrt ved
ndlt r Zatharia«-
fld. r dr allefrdt

ns (tpførilse

þÿ ��K�O�K�S�O�KVMS".
Grundlagt 1 835

Udgivet at
\ S S-'fø Amts Dagblad

Bogtrykkeri.
Algade 20 Kontortid Kl b 17

Ansvarshavende Redaktør
Jorgen Thorborg.

Telefoner: 43 og 1 IH
med Omstilling til Redaktion,
Ekspedition og Bogtrykkeri

Redaktøren privat 55V

Tr\ kt i ..Korsør Av .s

Bogtrv k ker i

ha. r E. Kamper.
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SoCIALl Ol ALOETS FQR-

kommurtal Drift blev velvilligt
modtaget af Pyrandet, og Jer er

formodentlig heller ikke Tvivl i <m.
at den store brede Pefolknmg vil
hilse Forslaget med Glitde So-
cialudvalgets Formand rettede ie\ -

rigt under BvraaJets F 'handling
om Sagen en velment i g rtu 1 1

Tak til L. A. P., der hidtil har fo-
restaaet Husmoderafløsningen i

Korsør, de' er ble\et et nød.i :.! sf
Led i Pyens Samfundsliv.

Efter Forhandling med Inden-
rigsministeriet har Socialministe-
riet udsendt et Cirkulære om Ret-
ningslinierne for Afløsernes Løn-
ninger.

Lønnen bør saaledes titre 2 l'>
Kr. aarhg. stigende hvert 1. Aar
med 150 Kr. til 2£50 Kr. plus Til-
læg, svarende til det almindelige
pensionsgivende Løntillæg, Regu-
leringstillæg ug Stedtillæg samt
for Tiden midlertidigt Løntillæg
for Statens Tjenestemænd. Lønnen
vil herefter for Ikke-Forsørgere i

København for Tiden blive 1.H2H
Kr. og for store, middelstore og
øi rige Købstæder henholdsvis
5.684 Kr., 5.546 og 1444 Kr. og

De socialdemokratiske Ministre er
udmærkede Mænd. de er dygtige F.l-
lers var de ikke blevet Ministre Men
hvis vt gaar hele Perleraden igennem,
ser vi. at kun en enkelt at Regeringens
Medlemmer har været praktisk Er-
hvervsdrivende De maa nødvendigvis
«e paa Problemerne med andre Ojne
end de frie Erhverv. Jeg tør paastaa,
at naar Talen er om F.rhvervsspørgs-
maal, ved Regering-n hverken ud ellrr
ind Kan De huske Handelsministeren,
der i Foraaret sagde, at vi ligger lunt
i Svinget? a, vi ligger saa lunt. at vi

har maattef devaluere med 30 pCt
Fhv. landbrugsminister
f rik F.rikrn t Venstre t

Kopsorancr i Radioen.
Slagler ItøgshJ \nde- en i liøgler-

vognen
Den populære Scenehelt. den syngen-

1. Slagttr Høgsted Andersen skal paa
I ørdag optræd« i Statsradiofoniens ny.
S« rir iøgtrrvognrn". der paa lørdag
gør II >ldt i Slagels.

Høgsted Antli r»en Jeltog forled, n i

t it ( Iptagelsrsprøve sjrnnun mid 42

andre, men sang dem alle sønder øg
sammen lait blev kun > tundet vær-

dige til at være med i l'dsendelsen
Atter Sejr til KBs Mellemrække

Holdet vandt over Store Heddinge med 3 1.
Korsør Heildklubs Mellemrække-

hold vandt i Gihir jtaa Korsør Sta-
dion iier Store Heddinge med

< I efter en Kamp. h\or Hjemme-
holdet barde haie i undet med ret
store Cifre, selvom man ikke kan
sige andet ind at Gasterne i viss
Situationer ogsaa var ret uheldige.

Kors««r stillede op med kun It)

Mand. idet I undvang var udeble-
vet uden Afbud F'ørsf efter Ti-
mes Spil lob den tilkaldte Poul Pe-
tersen in.f og deltog i I egen. Kam-
pen Ih« I iøv rigt paa pænt Spil fra

scoret igen. Poul Petersen skod
tra højre, og Maalmandcn klarer,
rnen kan ikke holde Bolden, det
gaar til Knud I >ve Petersen, der
scorede i 2. Forsog. I det 2"». Mi-
nut skulde Jørgen I »sen have væ-
ret paa Scoringslisten, uieit han
blev ureglementeret nedlagt inden-
for det ktirmnelle felt, og F.rød
Nielsen satte med sin sædvanl.g
Sikkerhed Bolden i Netti t paa i'vi

efterfølgende Straffespark, og det
stod nu 3þÿ �I til K.B erne.

Det blev ikke til mere trods
Korsoranernes Side, selvom man ihærdige I orsøg. og Korsør kunde
n.>k med delt kraftige Vind paa skrive sig for 2 Points mere.
langs ad Banen kunde have for- Dommeren gjorde ikke nogv'
ventet, at H dden blev spillet lidt sikkert Indtryk. Han burde saa
MH f'.i Man,! t I Man ! ikke
søm ..Tju-Bang" l uftbohlc. Spil-
lerne- butik' t.igc ved Lære at deres
Div isionshøldskammi-ratcr, hvoraf
et Par, der ikke har deltaget i de
sidste Divisionskampe, var med,
g som viste, hvordan Spillet skal

spille«.
Bi Ub Spillere hos Korsør var

Knohlaush øg Poul Petersen for
Xngrehct ug Knud Niels« n og l't-
fe Nicolajsen fra Fiirsvarel.

Knud Nu lsen tabte I odtræknm-
gen. og K II.erne spillede første-
Halvleg i Modvind. Kampen l>e-
gyndte med Korsørpres, og mvrigt
la, i Spillet mest paa St Heddinges
Banehalvdel, selvom Gæsterne
havde pæne og undertiden ret
nasvise Angreb, men det blev efog
< i. i sternt. iler først fik Maal. idel
Forsvaret kludrede, og U'hr. Jør-
gensen maatte fiste- Bolden over
Maalet med den ene Haand. eff.-i
at Maalmanden, l.rling Rasmus-
sitt. havde været lull paa þÿ ��S�k�o�v�-
tur". Paa det efterfølgende Straf-

fespark scorede Kurt Johansen,
St. Heddinge sikkert. Knoblauch
havde et godt Hovedstød efter
Hjørnespark, men desværre paa
Maalstangen. f ørst i det 34 Min
kom llilligmngen, idet en St Hed-
dinge-Back. trængt af Knoblauch.
vilde lægge en Bold tilbage- til sot

Maalmand, og Bolden gik ov-.r
Hovedet paa denne og ind i Maa-
let.

2. Halvleg begyndte- med et godt
SologennemnruJ af Jørgen tilser,
der desværre skød ved Siden at.
Presset vedva'cde med gode Skud
al Chr. Jørgensen og þÿ ��H�u�m�m�e�r�"�,
men først i det IB Minut blev dtr

ledes læse over paa sine ( »istruc-
tion-Regkr, ligesom han tillod f«u
mar.gc ureglementerede Skub.

leg þÿ �.

Junior holdene er nu Lerdige med
deres Turneringskampe, og Korsør
Boldklub har Kredsvin.lt ri i I. og
3. Junior.

Der spdk'ekra i (iaar et Par Træ-
mngskampe mellem Holdene ind-
byrdes og Ki-sultate tne blev

4 Junior < Jumor 4 3 og
I. Junior Bl. Ynglinge I tv

Lilleputterne, dir starteik- i en
Turnering i Foraaret, har, hvor
ma-rkcligt det end lyder, endnu
ikke fanet nogen Besked om at
skulle spille »lens Kredskamp, og
det er ela underligt, at Unionen vil
forlange, tor K II s Vedkommende,
Startpenge for 2 Ifold, eter kun har
haft Kampe mod hinanden, hvor-
efter tier ikke kives mere.

Hva.l er Meningen?
leg þÿ �.

knmclftulds
varer!

i Knæv armere
.Mavebælter
Sovesokker

m. m.
Godt mod Gigt.

VIGGO HASSES.

i i runden til 1 >. S. R.s
Rækkehuse s:ravet ud.

Foreløbig kommer h Huse
for liden er en Arbejdsstyrke gang

med at grave (irundrn ud til de tid-
! gere omtalte StatsKane Rækkehuse ved

I ly reh. ivt dgaard-alles >d«rste I ndr ne-

dentor de! hvide Vandtaarn Forrløhig
graves Jer ud føt II Huse, der ud til
(tadt n taar 2 Fragt r. men kun rn ind

n d Marken Senere følger t> Husr et-
ter i normal llaitrmg i Terrænet he-
I ggend« paa Skraai ig« n ni J mod Hv

Roder hos Orden. politiet
0

( irJenspølitiet har uddelt HiHler til lu

mørk. Cyklister, der hver fik Iti Kr I n

Værnepligtig, d< r havd« meldt før sen

Mvtnmg til l.ægdsrullrn, har vedtaget
en Hødt paa 25 Kr

Film - Teater - Tribune

K< »RSOR

FBI

lm Nivn"
krrhrdspøliti.
t. ral Hurrau
'rgamsjtion.

iur dygt

Dat star« Olra f i larta
riltDsn« Ir 1J TS.. 14.T5

þÿ �II.TI
laarkatta þÿ �33 SO

.. IS 01
« 3100

RRDR. HASLE.
Tlf. 210 þÿ �Korser

populært kald«-'
uf lnve#tiea,i'.n
drr rr forbluft

t gbrd Fn af Fittrrkri|;stidrn betyde-
ligst« Spionfilm ..Mus« t i iej ( . vi-
ste o, hv .rdan den rnkelte i Hl Agent
arNj.Jeiie i Marken ug de .Metoder. < »r-
gan.sat s« n beny tted. for at hjælpe

c understøtte ham Ilet var en Ind-
sat«. der blev gjort i Krigstid, og det
er hævet over enhver Tvivl, at disse
.Mennesker var med til at vinde Krigen
Men FBI - Rolle var langtfra udspillet
med Krigens Ophør. De forstod at
dage tordel af derr« I rtaringer i I re-

I dens Tjeneste ogsaa Efter Krigen ter-
roriserede Gangsterband« r atter de
amerikanske Storbyer, f orbrydelsens
Gade gik tværs igennem Amerika, og-

I saa kaldet þÿ ��G�a�d�e�nuden Navn" Iler
| var opstaaet en ny Forbrydertype,

mere haardkogt og raa ind førkrigs-
tidens. som søgte at forene Raaheden
fra Forbudsperioden og de mere vi-

I denskabelige Metoder, der blev benyt-
tet i Undergrundsbevægelsen

Eo har optaget en Film. þÿ ��(�j�a�d�e�n
uden Navn", der skildrer FBI s Kamp

I mod disse (dementer Som f Bi-Agen-

ten I ugene Cordell. der sendes ud for
at lokal sen en vrrltg ondartt t Hånde
præsentere« vi t..r et nyt Navn. Mark
N'even«. som vi udi n Tvivl faar at se
2< o Ind idere er vi Richard Wid-

mark, Mord« ren med den sadistiske
I atter tra þÿ ��D�y�r�«kobl der gjorde rf
saa stærkt Indtrvk

KIS' RjR MIN K llir Mc tøv
I n Fnderhøldmngsfilm, der af hn

«.-K«r blevet benævnt som højdra
4

Svindelen bag de professionelle, arne
rikanske Boksekampe, drr rr mer«
.,bu»in«« end netop Sjwirl Bemær |
kelsesværdig bliver f ilmen derigennem. I
at det er Mk kry Rooncy, drr har taaet
t ild« It Hovedrollen sum Bokseren, d« r
i « n Match dræber »in h«dte Ven IFd-
til har vi kun kendt ham som den viltr«
Grinebider, m« n nu ir Harnestjern« n

Roonry blevet voksen og har faart en
voksen Rolle omsider Til Dramaet i
Bokseringen knytter sig en Kærlig-
hedshistorie, der skal være smukkrri
fortalt, end Kærlighedshistorier paa
Lærredet i al Almindelighed, og ende-
lig har man krydret Handlingrn med
en Kidnapningshistorie, drr dog ikke
forhindrer et happy end

Vaskemidler
Spaaner pr % kg 1,75
Luksus Spaaer pr Yj kg 2,10
I Pakker pr 1

4 kg 1,15
Selvvirkende

SELVA
PERSIL
RINSO
C1DOL

Til llmask
Analka pr Pk. 1,10.

þÿ �altid de bedste Varer!

Jørgen briksen,
Korser þÿ �Telf. 211

Kolonial Brændsel

Varer bringes overalt i Byen
V

þÿ ��K�o�r�s�ø�rA v i s".
Pr Kvartal Kr 9.30
Pr Maaned Kr. 3.25
Enkelte Numre 13 Ør«

Rorsor-kicl Ruten:
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Berliner gaar amok.
Raa /»igf efter Tyve. Herusere

<>f> /'lytnine.
Politiet i Korsur har haft en

travl Wcek-cnd. Lørdag Middag
maattv- viet ry kk« inl til I ;crgcn,
hvor cii Matiil var blevet grebet i

at sejle river uden Pillet
l)cf vistv sig siiu ii, at lian var

llygti-t tia Arbejdsanstalten Sund-
holm, ou blev i I oliet af Eftermid-
dagen sendt tilbage. I ønlag Nal
tik Politiet Aninclilelse om, at en
Dame var blevet bestjaalet for sin
Pung nieil I "i Kr. Tyveriet var
blevet hegaact vcil Hotel ..Kors
or", tivor en Mand, som den be-
stjaalne iøvrigt kendte, havde tra-
taget hendes l aske og var for-
svundet med delt

Man sort. at finde Manden, men
fandt fort lasken paa Havneplad-
sen, hvor lyven havde kastet den
fra sig, efter at have fjernet Pun-
gen med de 15 Kr. Ved 3- l iden
lykkedes det imidlertid at finde
ham, ou da han var st.erkt lieruset,
blev han taget med til Detentionen.
Ved Afhøringen na-glcde han
imidlertid at have begaaet ointalti
lyven, hvorefter Sagen er over-

givet til Kriminalpolitiet. Søndag
Aften ved 21-Tidell blev Politiet
kaldt til Café þÿ ��S�o�m�m�e�r�"�,hvor en
Beruser havde forovet Hærværk
mod Inventar og Service. Han var
sammen med en Kammerat kom-
met md i Caféen, hvor man imid-
lertid nattede at skanke for dem.
En t i.est tiltalte Manden, i>u op-
hidset over. at man havde nattet
at skanke for ham, sl<»g han (ra-
sten i Jorden, hvorefter han ode-
lagde et l'ar Horde med alt »let
Service, iler stod paa dem. Der-
næst fog han I lugten, og det er
endnu ikke lykkedes Politiet at taa
fat paa ham, skont hans Navn er
kendt. Denne Sag er ligeledes
overgivet Knminal|>olitiet

KCC's HanJna/f-l.øh.
Korsvir Cykle Club afholdt i

(i.iar Handicap-Lob over 37 km
mod Start fra Skovvejen. Ruten
Uik over Hocslunde Tranderup
Sonderup, ou I obet kunde noten

Uod Deltauelse at Medlemmer. I o-
hets hurtiuste Kører var Henry
Jensen, der tilbagelagde de 47 km
paa 4H.no Minutter. Dernæst lulu
te Kaj Mortensen, 4"» Mmuter, I
Nuls Jensen, 49,32 Minuter ou
Borge ' 'Hen, 4H.4 » Mmuter. I iter
I oliet blev der foretauet Pra-mie-
udelinger hl Vinderne paa Start-
stedet.

\1-l ..Freja" forladt r Storeha lts-

Overfarten.
Kl. ca . 2C.3tl i Aftes afsejlede

Motor t.eruen þÿ ��F�r�e�j�a�"fra Kors»r
tor at gaa Afmaunetisermu paa
V-crttet i Ktdnnhavn. hvorefter
»len genindsættes i sin gamle Rute.
Kalundlxirg Aarhus, indtil \ niere,
nlet (Kirførselen at Hiler er i af-
tagende efter Ri k«»rds.t-»ncn i

Sommer. þÿ ��F�r�e�j�a�"blev som be-
kendt forflyttet hl Storeb.elts-
(herfarten i Hegjmdelsen af Som-
niirin tor ,u indl M l ..Heiiu-
ilal". < her tør selen at Autønn »biler
vil heretter blive udfort af þÿ ��H�e�i�m�-
dal" alene, iler seji» r paa sine sæd-
vanhge Tider, nemlig Kl. fi.00. Kl.
HMDOt Kl I4JOO Kl is >. m
dens þÿ ��F�r�e�j�a�"Ture tages at Fart-
planen.

SY TOLVF.R I KORSi IR >

F.fter hvad det forlyder, har
Heldet atter tilsmilet Koim'i i sid-
ste Tipsmng, idet Kommunal.irhej-
der fohannes lensen, Taarnborg-
vej. navnes som en at Vinderm at
T ipski mkurrencelts 1 2'ere.

en ftialeiiudstduncj
i Ovcnlyss.ilcn hotel þÿ ��K�o�r�s�a�rif malerier, akvareller

og tegninger urka 200 Ir i SORFN HAV s Kl'NSTHAN-
DHl. i Skjelsknr.

N. ZACHARIASSENS
BOGHANDEL . KORSØR

Blandet Handicap: i Kiehn
Berthelsen, Melertillæg 2'M). 2.IIH.7.
2. Peter Nielsen, Mctcrtillæg I8".
2,12.3.

Sidevogns Handicap I Cai lo

Sejet Jenten, MetertillsK
2,1 .r>,8, 2. Sv. Jensen, Metertillæg
0. 2.23. <

di r » oti: spil

Negerlronijietisten I i s Armslron

bestiger København i disse Dage sam

men med sine berømte Solister, og han
er I lenstand tor en em staaende llilihsi
Ikke blot i Danmark har Louis Arm-

strong sine l'ilhørere Idhængere.
men over hele Verden Nogle vil maa-
ske lindre sig over, at en Musiker i de '
irail kan blive forgudet og tiljublet, og

utvivlsomt er der megen n.r gte begei-
string hos en Del al hans Publikum,
men Hyldesten er ikke urin ih.; lotus

Armstrong selv er ægte som nogen,
lians Spil er .»'gte og ulortalsket, og han

er i Ojebhkket den bedst« Repræsentant
for den virkelige Ja// llin har ikke
0111 mange al sine spillende Racefælle!
ladet sig lokke af de hvides mere eller

mindre daarlige Smag og spille, som

Publikum ønskede det Han hra trofast
holdt last ved den gamle Stil. uanset
om mange fandt den forældet og ubru-

gelig <ig interesserede sig mere for de

moderne og mindre .»-gte Former ( r

Jazzens Stamme Skønt han nu er over

'0, spiller han fultit saa godt Soin i sin

l'ngdom, og han vil i lang Tul Iremovei
kunne glæde og insjnrere Tilhængerne
al den uforfalskede Ja// Armstrtm s

Indsats kan iiæ|>|<e vurderes htijt nol

I Anlediiinu ai- t Jeg dtn 1. Oktober bar ovcvfi|(( Stillingen tom

Dyrla ;ø ved Kominutieiis Levnedsmiddelkontrol, har jeu overdraget
min Priksis til Dyrlæge Johannes Rasmussen, som driver Praksis
videre med mit tidligere Telefonnummer, Korswr >2, og med Bopæl
T aarnhorgvej Nr. 49.

Korsor i Oktober 1949.
A. F. Nielsen. Johs. Rasmussen.

kan vi atter tilbyde
X.V

J.<r

» -

originale vine
og spirituosa

Hv.dvinf - nit. rn- - llorhaui M»s>-I
il Rhiiiikviup-

Ridvnn Vlgimn, M>>iiliii Itougi , Ma
i'on, lloiirgiiirn«.

Hedv.n« Mar ils. M.ihirs, Portvin,
Slum, Dubonn«-t.

Vtraoatk \ .1 nt< . Martini, ' tizano.

Cognac M' tk' , Hi-nin --' ), Bis-juit .
< 'uurvoiai'-r.

Liksrtr: «nni I Marno i 1 'or-iul .
Vhv Dna '»!«", ' L"'', H«ring

Orifisal Champagn«

LION D'OR
W hinky Soda.

filHVAD DB SIQBR
Jeg vil ikke sige noget til. hvis man

nationaliserer not Hu-, mm Seng II' '
mit l ommeur, men jeg vil kæmpe inil-

til I løden mod tolk, der vil nationali-
sere mine Bøger.

Den engtiske Vier-Premierminister
Herbert Mnrri >ri

I 1174 tK> SI'
I det fiirste Nummer af det

Itergske Hlad þÿ ��B�n�d�e�n�k�s�b�o�r�g
Amts Avis , der udkom I Ok-

tober IH74, fandtes en Artikel,
der slutter Maledes:
Jo uforholdsmæssigere Stormag-

ternes H.rrvæs'it voks«r. og |o h.i ib-

losere Tanken om at maale deres be-

skedne Midler nrnd en græns« I, is Over

m.igt stiller sig for de smau Land« . jo
snarere vil disse imidlertid lære at svi-

ge Maalet tor deres Tilværelse mere
i en forøget indre Udvikling end i en

hapjiestrid paa Hærvæsenets ttmraade.

hvor det dog fra tørste lærd er giv«t,
at d<- vild«- trække det korteste Straa

(flir aftrykt Ira (jv ngivelss-n at Illa-
dets først« forside i Jubilæumsnumret)

Denne betragtning er selvfølgelig
lige saa rigtig i Dag som dengang, ja

gælder i endnu højere (irad i Atom-

alderen end tor 75 Aar sulen, skrivir

Middelfart Vi nstreblad
betragtningen dele blot ikke mere

af . I r« detiksh««rg Amt Avis ,g Par-
tut Vinstrr. «»m har tjernet ig ikke

saa lidt tra de Ansku« Iser, Chrrstr«
Ih tg. blad« t Stilter. lorlægtede, da

de i sin Tid var med til at lægge » »run-

dt n til den Militærp-litik. «'»m si«j«-n

blev Danmarks, og .«m ud« n Tvivl har

skaanet landet b»r endnu st«»rr« t Ivk
ker end det Lim ud for. da Ragnar «k

st kI '\« r Verden

IHN I RIS ti AlSl.t fMMi

Kolnrnhavns I iitletogeit, I ukl-

mægtig Kai lt u I o s har til

,.H T." udtalt

N iar man vier et l'ar. laar man r

l.eihghed bl at betragte dem. og man

gen lian g si aar de i'urunge med surmu-

lenile Miner, »"m «>m »let var noget d«

h««|st n««dt\ungent er gaaet med bl Ivt
er kun v«ler«t sjæhhmt. at deres II i n-

«ler finder hinanden i et Haandtrvk. »'-
ler at de betragter hinanden med et

sodt og kærligt blik Det er bf dem en

Ceremoni »ler skal overtaa
i . ertlaas hurtigst muligt

IVt er mit Indtryk, at mange af disse

i un r 1 . ti skaber ikke har n >get møn

DODSFA l.l>

V« ir k i re u«»de Mor,

Ci 0/iiC f\u. U,
c/c/ heil tiyliyc

Man kan vind« en st<.r Sum IVngi i

d« t almindidige l.ottrri »-Mer i T i|>ss|«d-

Irt og mi|n med at betale 15 |>Ct der-

af i Skat l>ger man derimod sin Ar-

bejdsindtægt med nogle faa Tusinder,

skal man nok faa at mærke, at det

haardrstr Tag her i Landet tager de

Pulk. s«>m kræver Skatterne md

S|H«rgsmaalet bliver »aa. hvad det er,
vi skal leve af i Danmark. Om det er

de artu |dsskabte Værdier eller det,

som kommer mere let hvis det en-

hil i n li.in;' k«»mnn r

miyn> I iJtnd fVi'Klfi'/

Karen Schrøder,
sov stille hen Torsdag dt ti i». Ok-
tober P»4').

Børnene.
Begravelsen finder Sled frnKorsur

Kirk« g i ir«! K iju'l nisd i, I 12.
Oktober P'49 Kl. 12,30.

Min kære M md,
pens. Ovcrportwr

U). Cfjick
TcUI 1-26.

Hvortor kæmpe med daarligt Syn
naar De nu hoa

Optiker

L. A. Mansen,
er D«d.

Korsitr. den 9. Oktober 1949.
Kirivlinc Hansen,

Skovvejen 3'».

Fores fra Sygeliusets Kapel i
A a K; lr.i"

Hcgr iv el-en foregå ir fri Kapel-
hf paa Korsør Kirkegaard Ti
d. 13. Oktober Kl.

>rsd ia

E. CHRISTENSEN,
Til 4)1 »jada 3

kan faa de Briller der passer Dem.

OFFK IKLLK
I IF K FN I )!(.( > Ij FUSKK

I)
sunJhcdskommissionen har vedta-
uct. at forhandling af .t>ørncmælk"
ikke ma finde sted i Korsør køb-
stad fra 14. oktober d. 4. at retie.

Korsør Sundhedskommission, d.
7. oktober 1949.

Ewald.

tBktrisi VaskemaskiDe
udlejes.

Harald Hansen,
Fredensvcj 8. Telf. 447,

lakkekort
leveres omgaacmlc.

Korner Avin Boff rvkkerl,Hvornaar
er der aabent

12,30 Tlf W«

i "Ikehihliotrket

?
Raadhuset Kl '

i tmstilhng til:
b"gh"ldcrik<<nt«>r.
Havnr- ug Stadsingen.ørkonti.r,
Kjsseretk"ntnr.
b rgme trrkontot,
Fnlkeregmtcr,
S'sialL-nf- r il ormand« 1 ' - '

Fredag K' 15 18.30)

I rhvervsk nt ret Kl ' 12 « 2 Kl
14 17 I »trdag kun Kl ' 12.30
l.ørdage kun Kl 0 - 12.30
Til 03

v n erL "t"rrt Kl K) 18,30 I '

Hektnntetsv .erkets Kantor: Kl " -
II 30 Til 153

Sk ttrrrtten (D mnærk æf ret) Kl ". «l
- 18.30

iadeanstalteii i R'fihnef«gade Fur Pa-
nsr Manil.ig « »ns«|.ig Kl 14 19,
Ire.lag Kl 9 II -g Kl 14 JO. for
Herrer LitS'Lig og Torsdag Kl. 14
19, I «»rdag Kl ' II "g K' 14 2D

Jembamrstationen .Viben h»-le IVgnet,
dog fotegaar i Tidsrummet ID.4»»
11,10, I4..t-I5,l0 « . 2l.OO-7.t0l ikke

forsalg af billetter eller I ks«>editi«in af

Abonnementski rf, I þÿ ��e�>a iler i «! «-r
Tidsrum heller ikke modtages Pla«ls-
bestillinger til l.vntog m v III 217

j"dseksjie«litionen Aaben Kl 7 I.
I si dag d"g kun 7 I
TH 157

Telegrafstabonen Hverdage Kl H 21.
Søn- «'g Helligdage Kl 8 15 Til
Ri gstelelonen

iygehuset. Til 717, Omstilling til »Ile
Afdelinger luv ' - < ' ' I' '
tienter Kl h h. «i og Ki i« «» i «>
besøgstid Kl 15 lf>, S«»n- «>g Hellig-
dage til Kl 10. > II. > Kuntortiil
Hverdage Kl H 12,.) "g Kl 14 17.

S\ grk.iss« n 1 a.irnb'Tgie Hier«l.i Kl
0 12,.«) og t redag Kl 18 I De 4
første Hverdage i hver Maancsl (lør-
dag undtagen! tillige Kl. 15 18

Halskov skolen l'dl.ian Hvci«lage
Kl 15 20
1 æsesal Hverdage Kl 15 21
I alialen. Møllebjergvej 10 l'irsdag.
Fredag og I ordag Kl 18 18 Ons-

dag Kl 18þÿ �20

KOK l.YSTKLSK K

fi nnl t?/i ?/#'

wcirr

ROOHtY
OOHLiY
BLYIH
jms ouh

7.15 «ig ' 15 Itillet«. fra Kl
lelf :».j )'i»t:li ) iwtl::

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.'iiiiii
H.MICHAELSEN

Saglorer þÿ �Auktionsleder.
cand. jur.

K rsør. Te lmant Allé 2 Tlf. 41 (2 l.in).

Træffes i Vemmelev Forsjnilingsh-j
hver Onaøag Kl. 10þÿ �12. Tlf. 45.BLANDFDF

liFKFNim.OltFLSFK

Kolonihaveior bundet,
Korsør Kreds,

ifhoidcr studiekreds om kolonih.i-
vet>evægcisen, forskellige pi mtc-

sygdomme, uødmng, frugttræer og
grøntsager.

Studiekredsen begynder or9>
dag den 12. oktober
pa Byskolen, i klasse nr. 1 i Jens
B iggesensg ide.

Medlemmerne bedes medtage et
stilehefte. Indskud 1 kr.

Bestyrelsen.

Averter i þÿ ��K�o�-�n�o�rAvis".
þÿ �BYENS BLAD

im.ads tilkydks
K.O.M.s sidste Motorlob. 1 K"

»trt kun er den triste Atshitmng paa e«'

Historie. Hvor Pigen har indladt sig

mi I en ung Mand. som i Virkeligheden
er h«-n«l« t»" mel' . Iigegvld g

K<irs»»r ug Omegns ,M«»t<>rkliib
afholdt i (i.iar sm«« sidste Motor l»>)<
t iKnn« >.« oit pa.i |.øng Motor-
bane.

Format !< n for Motorkluhbi n.
Skr.e.llv i nu stvi Henry Jf. fennen.'
Kors»»t. b»« I >le ca. ( ø MJf > Tilsktu-ti |
velkotniiuat, hvorefter man g'k
over til Dagviis tørste Stari. Ham -
rekordfor s»»g. Hanerekortk-n, »Ivr
indehavis at Svenskeren Fjinr
I Nr s son i Tiden 1,51.4, blev ikke
slaaet iknne < iang, nl» t R» kor»l-
forsttgeren, Jørgen Pelirsen, Kø-
Innhavn. styrtede i første Sving.

I tjerdi Start. Junnrr Standard,
styrtede I »le K.rseler, men han
slap tra Styrk t uden Skade af no-

gen \rt. I Senior Standar»fs tredte
Atdeling skete et alvorligt Styrt. I
sidste Omgang kom Norton Han-
sen, der førte, md i Svinget med
for megen f art. og styrtede, og
Sv. Larsen, der laa lige bag Nor-
ton Hansen f«»ri»»gte at gaa imel-
lem ham og hans Maskine, men
Fodhvileren ramte Norton Hansen
i Siden og Sv. I arsen styrtede.
Den sidste slap fra Styrtet liden
Skade, hvorimod Norton Hansen

Al hl I l»T AVFRTI RIM«.

Man Lui iwu-m Aønoøeer i Aviei-

ne tiltrække læsernes » »pm.erks«ihid
veil mange Muller Igennem længere
Tul har de danske Nudister ihærdigt re-

klameret l"t »lere bl id. som ha-rer det

noble og neutrale N.ivn ,.S«4 "g Sund-

hed" Det er »"ligt. at Salget gaar

stry gemte. I"f Reklamen lover tim «ig

skarpe billeder fra NudmDejnne rundt

omkring i I andel lng»n skal holiles i

Tvivl ..ni, hvilket blad >ler sk il «tlge.
for paa Annotuen pranger et h«>|st

uskønt binede af en afklædt Kvinde
IVt vikle MM pW il AØ Nu-

disterne for at have mindre pæne Hen-
sigter med Avertenn. in b r deres rigt
illustrerede blad Men ingen "g hel-
ler ikke Nudisterne Lin vati i I viv I

om. hvilke Kreds«- »let er s..m kober og

studerer bladet I H-t er i hvert I .ild ikke

Personer, der idealistisk sympatiserer
med Nmlisterues Tanke Maaske »r ilet
u«len betvdmng I« «r Nudisterne, hvem
der læser deres blad, blot del hlivct

Korxtr sygehus.
Til økonomien på Korsør syge-

hus søges 1 husassistent fil 1. no-
vember d. a Begyndelsesløn 15>>,50
kr. kost. logi og tjenestedragt.

Henvendelse til kontoret.

Kontorelev.
F.n ung Mind kan faa Plads pi.«

vort Kontor, enten straks eller senere
Skriftlig Ansøgning udbede,

kahlern Teglværk.

kp i; OC SI I.<;

Dansk Rwde Kors
Korsør Afdeling

begynder Samariterkursus for Da-
mer og Herrer Onsdag d. 19. ds.
KL 19.30 pu Realskolen.

Leder Læge P. Esmnrk-Olsen.
Tilmeldelse Fru Tine Høyer,

Kirkepladsen 2, Tclf. 401.
Dansk l 'ngdoms Røde Kors be-

gynder Kursus Onsdag den 12.
d>. i Depotet, Algade .">0, KL 19,50.

Sæs her
F.n Konfirmand »k»l f«-jr«

ml Tah-r. sanir "g F«"»t,
ni« n St. inning bli r ilet

i k k> Mit Fi.t.n,
kril« iliki' »Jnllai Kaffr« \
Mi r nk» l l"t hvi t

<Un gir lloniiir i Stui-n,
klarer lir-ten.

Træffes ikke
Tirsdag, Onsdag og Torsdag.

I æge O. C. Andersen.

tryksager af enhver Art leveres hurtigt
Kontur Avi» bugtrykkeri.

EWALD NIELSEN
Korsør þÿ �Til. 73.

fik en flænge i Siden og beskadi-
gede sin højre Arm.

I Pausen korte en 9-aarig
Dreng, Jens, Son at Mekaniker Pe-
ter Nielsen, Sl«"fgelse, mildt paa
Hanen paa en Miniature Racer, en
tro Kopi af lians I ais Haneracer.
Jens tik overrakt Hlomsfer sam-

tidig med de andre Korere og ho-
sfede stort Hifald under /Æresrun-
de n.

RI SUI I A I I RNL
l.kspertlob I. Jorden Nielsen,

Kobenhavn, 13 Points, 2. Kuhn
Herthelseii, Ringsted, lli Points

Senior Standard I. Sv. Larsen,
Stenlose, 7 Points, li. Kurt Henrik-
sen, Slagelse, t> Points.

Junior Standard I. Ink Wm-
zentz, Slagelse, 2, 1 4, ti, li. Helge
Carlsen, Kobenhavn, 2,17.

Sidevognslob A I. Carlo Sejer
Jensen, Aarhus, ' Points, 2. Ilel-
nier Albrichtseii, Lynge, <> Points.

Sidevognslob H I. Knud tiro-

nild, Kobenhavn, » Points, 2. lians
I li. Jacobsen, København, 3 P.

last, meil tor det almindelige Omdøm-
mes Skyld var de sikkerl bedst tjent,
om Averteringen v ir mere diskret

( þÿ ��V�i�b�o�iStiftstidende' i

Det er meget taknemmeligt at raahe
op om en Sv ommeh il men det er en

anden I mg, naar Pt nmgen kommer

Sporlslulkene vil ikke betale, op baie
de er ilort Sportsdragl, mener il« al

Sainluniit-1 er for|>ligtet til at lorsorgi
ileni Men hvor bliver de hpsmillioner
al, som I andel oversvømme med '

Jeg har ikke set noget til, at ile er kom-
met Sporten til (inde Det iar bedre,
om mail ansøgte om nogle al disse

Penge, hi is man gi| have en Svømme-
hal Jeg selv laar mindre og mindre
I vst til at gøre noget tor Sportslolkene,
lordi ile bhier mere og niere anmassen-

de og stiller flere > ; liere Kiav

(borgmester bnidthagen, Ni I I ,
i Svar til Sportsforeningernes

»luske "in Svømmehal

. æ g e r n e:

\mlersen, ( i C , 7 II ri ' '
Trælles Havnegade 7 Kl II 14
(Lørdag 12 II)

Rolighedsvej 2 Kl II II 10 undtagen
Lørdag

ismark-' i sen, P Til. 402
Trælfes Jens llaggesensgade 21, Kl
12,10 11.10 (Lørdag II 12)
Rolighedsvej 2 Kl K, M) 0 undtagen
tagen Lørdag.

/ibskovR , Til 121
Trælfes Algade 25 Kl 12,10 14
(Lørdag 12 li)

Rolighedsvej 2 Kl 10 10.«) und-
tagen Lørdag

boehm A . Til 34 1

Træffes Revvej 40 Kl 10 30 12 (Lør-
dag 12 II).
Teilmans Allé 2 Kl 13 30 I4.3C
undtagen Lørdag.

fenningsen, I , Overla ge, Til 221
I I i nca |ens Baggesensga»te ti Kl
13.30 14 30, Lørdag dog kun citer
Aftale

Afolsted, Knud. III HHH
I I I Hes |ens Baggesensga le 9 Kl 9
10,31) Rolighedsvej 2 Kl. li 14 und-
l.ørdag.

'alvks Redningskorps, Til 318.
Aal ent hele Døgnet

'oht kontoret Kl o |fi þÿ �Til 2(X)

Korsør Haandværtterbaak : Kl 9 12 og
|( 15 Tlf 345 Halskovkontoret
Kl I ' Il (undtagen Lørdag),

.ar.i'm.mdsb.mlæn : Kl 0 -12 "g 13þÿ �15.
Tlf 101 Halskovkontoret Kl. li
14 (undt. igen I ørdag)

sparekassen, Til. 77 Kl 10 12 og
14 15.

Toldkamret Tlf Nr hhj 2 Ledninger
\Y i rt 1 « ri til Kl 18, .o
»ast ir bertheisen, badstuevej 7. træffes

Hurda e 12 13 (undtagen Man-
dag) Tirsdag og Torsdag tillige fra
Kl IH 10 (Tlf 110).

V. ni«- ;n Ringlmj, Jens Raggescnsgade
12, Kl 17 I« 3), Til 04

I dauene (irtidag; d. II., onttdnu; d. 12. »g; lora»
dag d. 13. outob-r lider jeg ifholde
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JOHS. W. JENSEN
Ringstedgade . Te!f XftO S I" O BS T K \

iti li.rngoixlo «>g ,xin Føl go heraf Ivk-
K. ilo 'ot ikk, it oms.otto s.-h d.x ixod-

vol heiior ikki let allerfineste, mon
igovel K o igonnotn en

' ' -'I 1 s or blox trukkot I' sind ed 'o to Mn.il , , >ringcr, som

0?saa under M'dde1 i Næstved
llor \ imll I ikso mes I þÿ�'�. �I

N
N' ' " M i-ktxohi i, i li,. ...i,- i. .i f n i

\ngrob \.,r fuUl.»t-nilig
ttoi for Cennembrud! kraft, endsiges, i -»tø, ert , M. n.i t\ ,.. i

x'rto in i før»ti- Halx leg, Ixlex det
ut fik Maalene <-g vandt

1 - ' anden Halvlog jrn-

droc, bi loslo -.ig Kuk»o var det tono
.o cixi i,- II : I, men dot blev kun t 1
et M i. ti! hxertaf Holdene

1 aksr khirt i Spidsen
n i < vrnstii.-iende to Kampe

l' - lo- ii.i.ir o-i Kamp i Mellem
ekko ri'", K r sor og S, rehedin-

c«- gherv.,- it førstnævnte 1
s" K ou er horoftor . .al < - -

Vkirkobv Ar-onal Korion
Buriiio-. Nor, , , fle 1 I

Ib Mai-., > tei l' n. Derl-x
i' WoHiuh onptoii I - sioite f

l: hi-" 0 SundoiJ.iti.l B i« kp :
I 1 Wo ; Bro-mx u-li Aston Vi l.i 1

I Quoeiis l'.irk R Hull t" 1 l

Sondd«en « odbold-Status

Kp 10 p» -

4 -
4

Maslov vandt aa sfnit
>nm 7þÿ �I

III! >g B«
fra Køtxouhax n Gennem

or .,x\ rigt var ganske
velspi g ikke fuld-tsmdig blotte-

V Kokken

Elmelunde Stensved
II «-,«: Tuno- 'kl o 1 1 F ,kkei ,org
S igi o 1 Dianalund
St rpl øgede PrarMø
\ .« t x > - "x|e trup
ix.i þÿ�k�ø�r �Tornemark
Holmegaard Sandx-ed
St < »rrhr ! Køgo

B Ixu-kkrn
Vorimgborgþÿ �Udby
btorehedmgeþÿ �Fak--i
F nelundo Kalvehave' ' e\- N.vstvcø
'Vii.p R i.irse
H i.irlex Endorslex-

I Junior
K'ge N.i-.txeo

" Juni, H

Her fmaglr Fuglebjerg
stege- Jungshox ed
Mern Næstved
Bjæverskovþÿ �Kø:;--

4 ti
3þÿ �II
(iþÿ �n

o- 8

12þÿ �1

nþÿ �o
iþÿ �n

( .(Hit- Ibikst-kampt-
men laa Tilskuere

rr i?ig hav<ii i (mi.it KftprmirM.ik: .»i-

r.ingrn»t et Boksftjrvnf i Haslev
Sp> rtiiw st.« et \ ar u imjprkrt
nerl gi>i <ig ».i ig» B<»k<nmg.

I He f'etf H irvnfr i H.i \

iigr. . Pub'ikut gt«vie i en uh-;

a var E' il

ikkert vjrret rr \irken«Te til. at
- r \ ar red«

Stavne For E »' t >: Aar tiden
' ilde Tilskuersir imidlertid \e

et lignemie Ma r Haiev v»re

ii-lvfi-lgelig
v Jl M PI III kil N

Ran her r , I . N.i- tv.

over Sxeiul Yder At In o F -, er

le o- i Ni, . y, R.' andt i XX « ' ,i x o; - ru ikkør Se
i - ,-r Po r .tot. er- R , ,»
n.i øde den , I i«xxu, Rex.n hø fi -
et tidligere NV iøi , s .iniUm,
steren Henning Knu«: en. Kensmaik
lieøejredr i overlegen Stil llølgø Cat'

' tro (I , ,. et :« S-
F - Arbeide Ffter- Magi-n
E , ji þÿ�'�, ��|| Fi.-rx .-«: hvor ! ,\-
derren. Ri-skilil, \,y) Domme, tø-
'ti.-r 1 \ an," siv« Pri .løn
V i X i e-i t. . ot X ! . , .
bok et Match

Hatvs''!. -odhoMnfr.tnc'iO V

Da. i S or«- Forlag« I ,> F

harmes Ni. M

udrxei ø Bogen »Danmark: F-
g," antern ..) irt«-rc»s.int og undei

i '

ner. der fortæller om !e' Kuld if
1' et Chancen for n tieuø Pøngø paa

irres Stiort.
Vort Bille« )« ,-r -«-t fra B c-

.P løn PKxger hav le ' enkt g t
þÿ �men at I n trak

S li ' - i.tc - r ' ir man o t x «
,o B, - u-ros 1 1 ri-

it i re« »xca»t og max nø

. h l 1 XI II IIKMI. flotte e- en
x an- "g K lup at udtal«- s, g øm.
P, l'iO'i er vel n ,k rta-rkeit. men
K VI' M <-r al Ir let Hl hl, le ; -r
ni,>,l paa egen liane in jeg xll f ,«.
tro-kkø at halv, .r i re nii'd X «

ti. Skøvahiixnl - ll,-l»inc«r
hov,ni øi rft,-r øti I Sti.rt 1 »t
lidt ud af F'onii Jrj tror J ,r-
møn anart InJrn b r tig l|N -..i®

Il imehane vil trg tippe rut .;ø|r
II r uifgjort, altaaa 1 eller X

1 Hxiiloxreþÿ �Nakskux. N.
o lt pillen l<- fir Tider i
ox re kan -pille døt rigtige
hjemme «a x nogen synderlig
pa » ' i.incerne er ilrr næpp,Im c ,r ! re K i:n,,en. t þÿ �X

k IIIHJ llniWM. It 191 -ii
g lt : len le 1 OjeMlkket. at jeg rr
mr ten verhevnt om at de p«,i egen
Itanø x i vir - I Stand til at v.n«|r
denne Kamp 1

«. þÿ�h�,�,�r�s�ø�r �X øj«-n. Stor Forskol rr
ler Ikke j ,. ,lø to Hold. og det axl

le« rm ' K - øf F'onløl af Hjemme«
banen, at jeg tipper dem evini Vin-
der. 1

II). X Ihorgþÿ �Hørning. Herning a..r
eaa tærkt I O-,-blikket, at «lø max
være F'ax -rit m-al X'lborg. 2.

II. Kalundborgþÿ �Taarhi« k Der ør
efter nln Men - Jer-t < 'har., e f .»
Hjemme«, ir tn- n stor Forskel pa i «lo

I to Holds Stvrke rr <lrr Ikke 1
! It. Alling-þÿ �Nøsø. tøg tr-,r at ves«»

vil vinde denne Kamp -elv om -le k»
Ikke ligefrem har brilleret tt, Higer«
paa Sæsoner. C.

IX h..Xt, IXSX

« P þÿ �91 . . .
fraø, þÿ �X.g.

A 9 - « l S- i

þÿ�a�e�r �iiM.ig .

« r o m _ t ifø.

o««ø -»»art . ti.-a,,..,
H». I.vr. þÿ �"..»..o.
9 i si j - ii«:.«« .
1.0.1 V»-«r

Vibs.ø - l'srMø« .
t.i.rdts, j þÿ �Tx.«»» ,
a.l »0 I l« .Hlg þÿ �HM«

Donnprboro 01 Ib Skotnborg
fili Næsived til Finalen!

Ib Skoinnoi n i<»te t raalende Maalmand pil

nds-r P i :en S tiet t < i .,f don
e- e Maa t« lpe I let atten, le Minut
piller Aag, II, rm.in- « n < . Ponner-

b, r« ny,lell«t »an men I \ entre Slile og
Aage Herman-en fx r, r ,t gllmrendo'

ler ! kl. ir, r t - S- i ve,| it , te «i«
I fuld La-n«. le

Straks t an, I, n Halvleg tox. - I>.,nner>
b r-g f,,r lu-rige firari Maal , fter at
x o re .pillet helt frt Hg n þÿ�t �gvnl, r
Slagel c ,|en -t rx- l>ffen m .-IN. t-
X Is Hellig I ni . It I |. n " -t iveltg

'""er frem g fl> ,. t f ran M .at

Skotnhorg Ikke klarer xej brillante
Redninger, klarer Maalstatlvet Pet
"x rige Forsvar er nu helt u le af det g
k -timer -t.-itlgxk tit k -t . verf r ,P
hurtige Slagel-e-p'llere Cig ,a gaar
et om aa fte tur |, n , ne Part

den anden faar Maalene '
Hejre Wing Erik Rasmu -er slipper'

N

1 L-VM

SI
kc

t
at
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ci

Engelske kampfodbnlde
fodts |, Mav ler Mal »ku. I xlt
fodhold 'æklædning g ,|l.

småting, »piiieren eller klubben
har brug r

fladrrunl&rdceXcn c u
til alle priser Ketcherne >,p»trrr-
ges pA --gen øpstrengninc.n.i U-
ne <a at Pe altid er -tkker pa at
fa rr fn»s x are
Reparati ner Iføre p., f tr
Ketcher.- . n-parat!« - er -n gr
og en detal!
Sport »nuen ! Ml Itsjæ ar 1 hand-
ler hr

Sltuat! -en l si,f«t, 0)< blik Kt Minut
»enere drit ler Kstien P -iner' rv

og fvrer »Kan, nen »f.
H irrx Andreasen parerer let haarde
Skud men I b. n t> faar lynhurt.gt
fat I Bolden p.t ,r g :røner det I
Maal. Saa presser Slagelse panr g

geren r.e . et Srnield . . men endeligt«" T - - spil faar SI tg. .
t xelf -tjente Maal ved Jørgen Uir

I 're-n- rme- te M lalmand. tabte han
P.alanren g en«lte Brdden bølt ,,x,-
Maal' sr' ' il - i rre i» te

I Liv og K .,ør xer Kampen
I-

1. ng »«mere paa
Ftor- i løget : ede en Haandl

mer Her N -lr.-Ie Kil >4:' - ,a stort

Ib-n liirtik'f Kii(hiii
V .. nli.seþÿ �llll(.lx
Nx hørtþÿ �Nr X .hx
V eþÿ�l�i�x �Søllested
þÿ�N�,�-�\�ø �Vikirkeh«
Vrsenalþÿ �I vet »n
Ril rn lex þÿ �Si-si Jxtlr I
I hrKr Vl in, hr-ler «
(»erbs I þÿ �W lx-rbimpp.n
vt"ke I þÿ �liilh.tm
þÿ�>�u�n�e�r�l�.�i�n�d �RI i, kiMx.,1
V4,«t þÿ�R�r ��m�x�i�<�hþÿ �V»l..n \»l|j
Ikifiix Park K þÿ ��l�l�u�l�lI

Dagens he<Nte Ka n ito«l ubetin
get i We 'trvmg r John Hanaen.

Fr. .ghederjf . E« . jr»vi«» Christian

ten 'ler haprer Spiren i sig til noget
dede glimrende «>g energisk

R. -
s ilt ateme hlev lavngt

I Ihegt vandt Km Me er Nie >en.

efter er i#vrigt papndende i»g . -
op iv« gode Rr> iitater I Ixt.«vjrr-

fertmevnt» paa K- k-out » 'ar<t(

0?rgang Letv»gt k mpen Hie ' tin

Fe-
mark. merl Dommerstemmerne

ånder Svir rvarg kamp

dede god Mn'v m- »verfn- em

Kun danske Kampe paa denne
Uges Tipskupon

Tipskuponen f«>r den IB llklotxe
1. H »1 -Htiv. Kit har | tfe- »i þÿ�l ��t�ø

2 Aar xarrt «let øtærkr te || i her-
hjemme og »elv om H le« f..e øller
.»en-re «k.il ud f ir et Ne lerlag. «»g selv
o:n II . . har x ! t. at de k in rlaa.' mu
Kilerne øl «,,lu- betragtes øom Favo-
ritter 1

2. Fremþÿ �Køge. Tr s Køges grx)ø
Re'ult .t mod A 11 betragter føg VYem
r -i Favorit Dels har Krem t Inø
Kr- pø mod It 190.4 xi« t it de øK.søm-
plari-k hurt'gt er k r iet . ver Tabet
af «løres S- er« re «, <le s ør
Køge næppe »a.i atærkt »ptHendø i.Ve
øom h)øn-.-ne 1

3. A IVþÿ �Il 1903. Ir-gen nem Ka:r.p øt
tippe A I F ,r x ;«t »t» Sp | overfor
evare M'»l Jan ler- men et MnM »om
R 190". med alf haarde kontante Rpll.
har A lierne aldrig t-ru-lt «lg om, F-r
tror .lerfor jeg x I t!jpe Kampen u«f
gjort X

I X li I þÿ �Kslijer« I M | ha"
vtat g nt Sptl t Aar. men AGF. hør

T

q" MARIUS PETERSEN
tnggade on 34.

vrr o., HRfT.it >I«»H Mellemia-kke<spil
i ! 'terme Gang Den rummer

jo er Del -.dpræge-le Over-aik«- -er
og de- »kat blixe interessant at »e

D rr mir

rncxrtittx
Brillerrxe

,1 '0 ' I-

tid þÿ �nu
findes
Briller I
klædelige
"g flk»e
Farnner

I
/
/

Automobiler
købe r ge- ->g byttes

LxiMritr Lar>cn
\ rrf. f iat-1 orharvlb r

Stageisere IS. N»»-.».!
Telefon 1 S S I

flaabuKaen ug ti. sgunt flere ,f
Karlene «t)al dg Ol at løene den ø\« -
ste RuKseknap Tier gik ingen -ultne
fm Ror-let Tør t, n var der ot»aa Lin
drtng for Nu biev I Ik, . aen gjo r4

ryddelig Ol en I»an». ig Jakori hente.1-
»m Harmonika. Han havde lovet »
"egge for. og det j/irde han. Men d» r
var ingen Klang 1 Spillet For Rømer
moredi- Hagar Han <lap hende lkk-
og Jakob maatte give Musik til Søreo
more«le Kirsten H .n var 1 j r»-ig
' unør den Aften «»g sprsrg .s-.,, .n

i ag Kfletlan «Ki xg -v ragted« F ike-

B j ida&eA 7At o-q. Slæde
la«! agmaiKl« n

f»filn«

d« f f rtieln.

nvet og ri nver Gang Fir-ten nen t ,

tg for at betro ende nogh F ;k«
mlmler Stort mere «aa Jakob tkai al-
le andre \ar » arr '

»age Det kom der-
f t ag paa han, da An trs-a ,gde tv

gøt. Hu# ad x-ed Sidøn »f len hxn
td-te det

Trek Ha -erne ud Jakoo
Det xx le han gl<-mt Nu hkv dm

Mangel afltjuiprt. Harmonikaen iivedø
op. den klang og nrummede og gav

er Musikken . «i lake noge.
Blæøel i len gar u.ftet drønø«i<
lakob »fdlle le Galop og «t rmø-l- H,r
len. Da han n, . rmdø alg Jorlen Iger
raahte Søren Brivo'. Krtstl.n .. >
F olkemuatk Pigerne vilde have mere

pli men Jako> -atte D«v«n fni
..Nu kan en anden prøve Jeg træn-

ger til at røre flenene
Flan var »ej« «»a sig nm « ftrr

en Pige Hagar »led »ig fra Rømer og
som Hun -.ar hed 1 Kinriørnø og glivl
Men «|e» maat-.e hun Ikke være tor Ja
oh Han vrrulte hørvlø Ryggen og tog
Andrea Forkarlen trak I SpllledøAser.
lakob havde Ikke danset me«l Andrea
før men hi-n faldt godt til I han-
Arme Hun var en lang Pige og føjede
ig efter ham '.lge fra Taarn til Top-- - n Dør kom Ingen Hede op 1 hendes
tuder «!e v-r tad!g noget F.lege, og

der kom ing.-n i øst op t hen«t» graa
Oj«e, de var stadig noget ganuuel-

.e Men <ler tj-mle Krop føje-le alp
ligt efter han og F ,-d»i» mø gtk vil

gt h han vikle hen Hun var en
d Plgr ik-t følte Jakob Han kund.-. ine møl Fenue «oa længe «let -kulde

»re
Nu er ,p t Hag ir Tur agde An

rea >ta Jakob «lap Og han vilde Ij.k-' ' t M ie x »r «on en Mor
elt ehfc.gelig Nu hav«Ie Hag ,-
> ' 'i' -- var forhipp«

efter a .r:t« Kun.,« nun m,,rr »i.
i «>1 d< andri- kur te han ,- i Men

or var hun" Han aa hxerarn hen-lø
eller Rømer

Hun kommer r siden." xigde
akoh n get tyk i Stimnirn og tog Ar

,rex tger. T»et ixr rn ra-k Dans. og
t,< n ,« r »lulvet Andrea tyr.«

»!« ! e hun f.-s-lr i« vili,t eft. r
mi var noget kantet at tage paa

n -jellj <om 'n Pil. Jakob pusterie
,i han i.p hende for amlen Gang
\ndr» i aandrdr lige «tllle, iler var ikke

en l-u t I Kind« rn«- eller et Haar I
t re«|e

Nu gaar jeg efter Hagar ', sagd«
hun

Nu bliver du xgije Jakob htda.g
tog hende igen Uun føjeile ham for

tre«hr 1 lang H- nd« Krop vlkjø gerne
men o - ør - un Iv« j. de v; » ikke helt
r« 'ge I ng. » D Jakob 1 1 lig »lap
v ir hun U'lc s.' . hujc, iøoi, utt . anim«

Ttelei ITlade/vieti
V1VTV41H. I X XV Al I AIMH
Rlddergad« t« N'æ tx.d Tt» BB :

Kan «Ki pi,æ Sxn »prlng "' nxah,
1 «n til FVraarlrr

Det var ilrr Iks n grt t X'ejrn f«

.''pillet lap l« men ugen fuigtø «Jr

Syvspring xar r-a.dø gammeldag ««.
ndvlklet Der sø. le et vtst Tag ttl «

nogle ra«kr Hen De kun«|e I Ion. ...It
-nen p« i Kr.n«r-I ble, Kuns-.rn !ss,
drevet

Kom Kir»ten'"
Jakob o. Kir-ten kurvF De | rofi,-

saa «let taagesle om dem l»e x. r e,

paa Gulvet og Iv-ldt tg til Multen
Jakol, raat-tr lluj. «,g Klr ten F, fm
Spillet var mie ovørtaøl Sorrn lt
Bravo' med et Hurra Kr1 tlan

prang «jp paa llænKin og f rkvndtø
om Idræt I Dbllelrn Folkets gan.le
Kraft ulmede , ndnu 1 Hon<k n

I i. J, t ru ndtø af <ldde D .-.s

Han kunde Ikke aan<le I ,stu.kxaU.un

gik ik! lær kom Andrea

. .(agar rr gaart 1 Seng »ag ,,' hun

.Hver sin Lyst'.
þÿ ��J�e�glistede op til hørvle. Hun var

lko rigtig glad
Jet var eUerø « : GIh le i ,-nte

JaKob «>g tog efter hentle þÿ ��V�Ivil danse
Igen."

Andrra undveg
þÿ ��I�ter slet Ikkø mig, »lu hry«ler <11,

om. Og saa er det Synd f r Hagar "

Hun mored sig vslt mød llomer".
Jeg xe I on m n r« du 'g.

Men ycb vtJ, hun lod it \ Indue taa .

For ham" spurgte Jakoh h.i-xnllgt.
Nej. for «ltg

læt kom n igrt tung- Andrea g.«t
-Ir Vej m, d ts-s t H x d gtk irl af
'akot, Tanker imsl «let amme Nu
var der ikke andrt en«l Hagar Og hur.
xente-le paa ham X'tndiæt stod aabrn'
»>g hun xentmlr Hagar-

Jakob tcxe«lø ecdd , Der i.«r kun
Itørrne mellem ham og Hostgtldrt
ro. n han I num hverken Mu Ik eller
llalixp) Dm store Forventning gjorde
.41 1 ir . tille I alle II tdagene havilø

n t ure t n,,glø Glimt af Hagar
Kun een Gang. da de j røxeile Selvliln-
I -n havde han talt me«l hende. Hun

.« -e iler k«.m nol. tæ«lre TUler Nu
ko.-n ,|e Nu gik han Ind til hende ind
I hemles hvide Kammer Og mu var
llln g,alt D. t n.«-< I Romer hetml Ikke

i get Det mel Andrea hetml ikke m-
get F4en«le hav,te han kysset een Gang
«<g tænkt paa Hagar Nu xlkie han
k> e III, g ir mange Gange og Ikke
tanke paa amlrr Der var Ikke noget,
"k-r skilte <lem. Ikke engang et lukket
Vindue lian vilde tage sin Ret. det
ventede hun t»are paa Hun rystede.
Ikit. naar han tog hende, og var lidt
luxnge Mrn det gjorde ham rtærk læt
var godt at være den stærkeste Hagar
ha vi le værvt det ved llaalet paa Malle-
hjerg ogsna da hun fnr-te Garn- k«>m
I" lu ir««. , r, inge 'im.., iden
Nu havde han Overtaget Det begymlta

Idffarsen
iiflcusfvn

l RV| xr.KR »H. (»PI IK P It

Jak«tti -to. I gem- tin«ler Tr««et lian
a o« borbr liveni ler ««,«< '«l,af

F olarstuen «>g de. . ne«l | , dunten'» tn in lifolk x 'unde, !- f, rh! efter
V« Fn. Karlene tras iver ni .1 Stakl
sammerrt Kirsten xar øl )uwi
>n!e .lakoti tænkt« Mx<n-n havde in

kc t hemk- I let længst« Hun gik med
II ivclklirslet 1 II i inden for at Hiv#
svalet lidt Tar"h kn>t, Ind 1 Morsø- «r
»xdgt«>l, h« n<k Ha. ar vt ntc«k- pux
h#r- Da k.,m ,k»r een 1 og mxAfskt
Kir ten De! r IkF- Søn-n roen Kri-
stian lian xar u !« n Hal og H ivelok.
ux i 1« t ha t> -k , l it t. g itt'"le »dT
.læ maa Ikke i m derxe hjem."

þÿ ��H�v�a�d-kulde ik t gøre""
S«»ren nwnte Ikke noget nasl ,k»4

Kys '.
v. .c 1 . »it rr.« ni."

" r NI ør ude I Nat." agile Kir-
tø >m hun vikle ky-æ ham.

r hare en Ellepig#, og h«
tagar jeg."

Mandag den 10. Oktober

ler <lr

-i'ji J-cj

10 IS

Mtu/nillltllM
flMIIIKIXllIx
\tlctik
hnlholtl
linke

n.i Mrt iik.m igen i \.»r NmIvmI Umto PwnIi DtvMoMfeaM, ,i«r
''"i I in.ihst i døn sj tlamkxkø Pokalturnering i.Jrl Holdet I (mur I

Nøslx.sl Idrulspurk nl.igrls« >øriøh,d«l via stort som .%þÿ �I non
Ih hi or lir ,1.1 iois\ ist-ml, slag, -læ- |>r«-a.»l, sa i u.x|t hrl. .n.l.o
ll.il I. . OU 1,1.. l O 1:11, situilr Høldhuvd. gix.t Irs- M i al i s|, t. t for ilrl , o
II«.-. M n Sil h u, l. I>, mil. rlx.ru þÿ ��tskotnlxir« til at klar,- Paragrafer«.IV- ,i» "«. s,þÿ ��I�I�,r,. I. |,T, i. I in.lrn Halvleg ,-t s,. , h.n,-ll.«i spil. s,,,,, ikk.
S. I æge þÿ �IS., r X ir Sil S . II, rs sa.« s.. li, I.. I .rsx.ir rol.lsl.i o, II« mmm
fiandtn

Ilet x ar o ixln , rx.-l Præst.ilion if >l.ig,ls, spill.rn. þÿ �rflrr at været
bagud þÿ�t �il I t.irstr II. ilx I,« It koloni,' s.iu st.ørk, Igen .-ftrr Pausen þÿ �,.gbogstaveligt talt hx Ir Vestx.Ms l.rsxar o, I if ,1,1 þÿ�| �Sioulr 11,1,1
g nogen Ixslr, skvdøtæntlghød þÿ �»« Resultatet x ir Ixk-xrl ikke ton II, |tl»r»lr»

Linr om k \ mim s
MM MaOar-Nlcl Kabantoevs

»n god o« ixn I .. I mrnrr v mdt NIK
I .xdtræklllng n þÿ �' : d--n re: kraftig.
Vind som Forbuni -fælle Kfter kun
fem Minutter Sp trask-- E.-tn
Donnerhorg ftk t ennem F'r-xuret
"g K iver Hi nntr þÿ �Han«, n en Mønster-
aflevering. - ti tenne promte u invtter
ed fra termofil« Ian« Afstand at «fn-
de Bolden 1 Nettet me l et dejligt rent
Skud Kun et \ltn ;t <'n. ne fiever. r
Helge Larsen udmærket tilhøjre win

trin« in,: xyr h r K en P, ner' rg

har nogle spagfærdige Oplob nen der
er Ingen rtgtlg >Bu- I Angrebet hx r

ørgen Larsen j . , , -
»f Borgi Hannen \n. ,-rli ':.r ; , -
Daeinartiori:. og efter et Kvartrr Spfl
»pilles en Ian« It, l i frem til ham cg I
fuld lir' or

>l»«elsr . indt ni-M þÿ �O

Før«

11- « n | fjiørne
Di . 4 1. Nx

i \ K r. H r K i i:i
Telefon 21 V4

l. Jahnsen i E. Johansen
Xmrmiinii.fu.ie 4 . N<r,i.e,l


