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Ikke flere rickshaws

RANGOON (APi

Efter den 1. januar 1951 vil man
ikke længere kunne hyre en rick-
shaw i Rangoon, meddeler bestyrel-
sen. Grunden hertil er den, at der I
gaar for mange menneskeliv til I
spilde. I)et er dog ikke passagerer-
nes liv, der staar paa spil, men ku-
liernes.

Det har vist sig, at rickshaw-
førerne næsten altid dør i en meget j
ung alder af den tuberkulose, de
uvægerligt paadrager ig. fordi de
rþÿ �' opholde sig ude i al slags vejr

En kvart million nazister blev
overraskelsen ved valget i Østrig igaar

1 DAG

paa toniandshaand

og noter

katolikker, men de \ il fortsat danne

koalitionsregering
WIEN (AP)

Valget til den østrigske forbundsdag fandt sted i

gaar under overvældende deltagelse. Valget resulterede
i et klart sving til hojre. Ialt gik godt 4 mili. østrigere til
stemmeurnerne.

Landets storste parti, det højre-
orienterede folkeparti, gik stærkt
frem i forhold til valget 1945. Par-
tiet fik ifolge den foreløbige slut-

opgørelse 1,844,649 stemmer, en

fremgang prta godt 240,000 stem-
mer.

Valgets største overraskelse var
den nynazistiske uafhaengigheds-

j bga, der ikke opstillede i 1945. Par-
\ tiet opnaaede ikke mindre end

487.000 stemmer. Partiet, der ledes
! af dr. Herbert Kraus, gik til valg
j paa et klart nazistisk program. Det

I er med eet slag bleret landets tre-
diestørste parti og faar 16 manda-
ter i forbundsdagen, eller tre gan-

ge saa mange som kommunisterne.
Socialisterne fik 1.620,508 stem-

mer, en tilbagegang pap 185,000
stemmer. Kommunisterne fik
174,257 stemmer, et tab paa 2500.
Men medens det socialistiske man-
dattal falder fra 76 til 67, faar kom-
munisterne trods det mindre stem-
metal fem mandater mod tidligere
fire. Dette skyldes tilgangen af
900.000 nye vælgere, der forrykker

mandatfordelingen. Af sal

grund maatte katolske folkeparti se
sit mandattal reduceret til trods for
valgsejren. Partiet havde 85 man-
dater, men faar nu kun 77.

Stemmerne flyttet
Meget tyder paa at .socialistpar-

tiets højre fløj har givet sine
stemmer til folkepartiet, hvis
højre fløj til gengæld er blevet
erobret af nazisterne. Imidlertid
er denne stemmeafgang blevet op-

vejet ved, at en del af de nye væl-
gere har stemt konservativt.

Regeringen har hidtil bestaact
af konservative og socialistiske
ministre, og de vil sandsynligvis
stadig danne regering paa basks af

L J
deres parlamentariske flertal. De
konservative har hidtil haft rent
flertal i forbundsforsamlingen. þÿ �

Det har de nu mistet.
Forbundskansler Leopold Figl,

der i morgen indgiver sin rege-
rings formelle afskedsbegæring til

præsidenten, udtaler, at de ikke-
kommunistiske partiers samlede
fremgang er et klart bevis for, at

Østrig er Europas yderste forpost
mod Øst.

DET RODE WIEN
1 Wien fik socialisterne 57,4 pct.

af stemmerne, folkepartiet 27,5.
venstreblokken 10 og den uaf-

hængige liste 4.4 pct.

fra udlandet
overalt i den vesttyske forbunds-

republik mindedes de fra Ost-

tyskland fordrevne tyskere i csar

paa "Hjemmets dag deres dode.

Ifølge officielle opgørelser har

i 33VOOO tyskere sat livet til under

bortdrlvelsen fra deres østtyske

Carnegiefondet belønner
lem Ira Lolland-Falster

Ialt modtog 150 personer i dag belønning, og der
uddeltes ialt 40,000 kr.

B1 1 .s i \ HELSEN tor þÿ ��C�a�r�a�c�g�i�e�sBelønningsfond for Heltemod
har i dag foretaget en ny uddeling af belønninger. Den sidsle

uddeling skete i marts 1918. t ildelingen nu sker saaledes lidt

senere end sædvanlig, men til gengæld er over 150 personer ble-

vet belønnet, og der er foruden en række medaljer uddelt ca.

40,000 kr. i kontante penge. Blandt de belønnede er fem fra Lol-

land-Falster:

ahjem.

I kskong L'mberto af Italien afrejste

i gaar fra Schweiz med sin hustru,

Marie José, til Frankrig. Hans tre

born bliver indtil videre boende

I Werllnge 1 Schweiz.

lien amerikanske højkommissær

MiCloy udtalte I aftes, at han ikke

»nskede demonteringerne standset,

»r Tyskland kunne give tilstræk-

kelige garantier med hensyn til

ikkerhed og erstatninger.

ndhedsminister Anenrin Bevan

»rede i gaar i en tale i Byker 1

n lyne, at der ville blive afholdt

lig i lohet af meget kort tid. men

lian ville ikke nævne datoen.

Indiens nye territorial-hær, der

skal have en styrke paa 130.00(1 |
mand, blev i gaar officielt grund- ,

lagt ved en højtidelighed udenfor \ tul
murene af drt røde fort i New | fnrfe

Delhi.

I nder et vagtskifte ved Norrbot-

tens regiment I gaar blev en vær-

nepligtig dræbt og en anden let

saa ret ved vaadeskud med en af

kammeraternes maskinpistol.

K,.t tager museunger i pleje

! " "
kiilinL

gaardejer.skc Margrethe Sø-
vn i Aarre ved Varde har en

luget tre museunger til sig som
horn. Katten fik forleden tre

er, men det har formentlig
ll<; » været nok til hendes moder-
In nnkt, og da man i gaar saa til

ti » ten, laa der tre smaabitte inuse-
;i diede sammen med killin-

Katten værner om musene
ør omhu, men spørgsmaalet

I om kærligheden og omhuen
rt sætte.

i

Valget i Norge i dag
Vil arbejderpartiet holde sit flertal i stortinget?

af det samlede stem-OSLO. (RB fra NTB)

Partierne afsluttede valgkam-
pen søndag aften. Arbejderpartiet
arrangerede bl. a. et fakkeltog for

sine ungdomsorganisationer, højre
havde møder i fem af Oslos bio-

grafer, der alle havde fuldt hus,
og venstre høldl møde i det nor-
ske teater.

Valgkampen har været adskillig
mere intensiv end i 1945, og pres-
sen har i den sidste tid helt staaet
i valgets tegn. De forskellige par-
tiers syn paa de vigtigste politi-
ske spørgsmaal er ogsaa kommet
til udtryk vod et utal af folkemø-
der og ved diskussioner og fore-
drag i radioen. I modsætning til
1945, da fællesprogrammet satte
sit præg paa valgkampen, har
samarbejdet mellem partierne va-
ret forholdsvis beskedent i efter-
aaret.

Det, som særligt samler inter-
essen foran dette valg, er spørgs-
maalet, om arbejderpartiet vil be-
holde sit flertal i stortinget. Par-
tiet har nu 76 af 150 mandater,
men det fik kun 41 pet. af det
samlede stemmetal ved det forri-
ge vi« Ir. Efter stortingsvalget i
1945 var pai tistillingen i stortin-
get denne:

Arbejderpartiet (socialdemokra-
tisk) 76 mandater, 609,848 stem-

nier, 41 pet.
metal.

Højre (konservativ) 25 manda-
ter, 252.608 stemmer, 17 pct. af
det samlede stemmetal.

Venstre (liberale) 20 mandater,
204.852 stemmer, 13,8 pct. af det
samlede stemmetal.

Bondepartiet (svarer omtrent
til det danske venstre) 10 man
dater. 119.362 stemmer. 8 pet. af
det samlede stemmetal.

Det kommunistiske parti II
mandater 176,535 stemmer, 11,9
pct. af det samlede stemmetal.

Kristelige Folkeparti (kristelig
liberale) 8 mandater, 117,81 i

stemmer, 7,9 pct. af det samlede
stemmetal.
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Kriminalassistent renset

Fra vor hovediladmedaktlon þÿ �

Kriminalassistent Bramøgnard i
Københavns kriminalpoliti, der ri

lilevet fritaget for tjeneste i forbin-
delse med Kdderkop-sagen vil i den
nc uge blive genindsat I sin stilling

Meddelelsen herom vil blive mod-
taget. med tilfredshed af hele det
danske kriminalpoliti, idet. korpset
har stillet sig bag Hramsgaard fra
første færd. Genindsættelsen be-

tyder, at kriminalassistenten nu er

a

a

a

blevet renset for de heskyldnmgei ,

der anonymt blev rettet mod ham
og foranledigede, at han den 20.
august hlev frilaget for tjeneste

Sværdfisk i bund-
garn ved Askø

A s k ø

fisker Gregers Rasmussen,
Ask«, havde fredag en sjælden

fangst i sit bundgarn, idet det vi-
ste sig. at en tø meter lang sværd-

fisk var kommet Ind i garnet øg

med sit 50 eni lange sværd prø-

vede at komme fri af bundgar-
net. Gregers Rasmussen fik bjer-

get den meget sjældne fisk øg tog
den med ind til Askø. lien vejede
ra. 50 kg, øg kødet blev delt ml
til Askøboerne, saa en stor del

al øenø befolkning i lordags fik

den sjældne ret svædflskefrlka-
dellcr (il middag

Srlvr hovedet og sværdet har

fisker Rasmussen nu sikret sig
som erindring om den ualminde-

lige fangst

Malersvenden med til at redde
6 mennesker fra at drukne

Tre af lians klubkammerater deltog i redningsdaaden

tedo da, at hanlo sejluheld i 1910 ud-
fire Nykobingensere en

modig redningsdaad, som bevir-
kede, al seks menneskeliv blev
sparel. Det var en modig ind-
sats, ikke mindst af formanden
for Fergravens Sejl- og Fiskeri-
klub, maler ('hr. Selionbeell, hys
band blev anvendt begge gauge,

og han fik en þÿ�g�o�d �li.jadp at Ire
klubkammerater.

Den første heltemodige opt ru
den blev vist pinselørdag. Murer
Frithjof Petersen, Nedi rgml .
var ved 13-tiden taget alene ud
i sin baad for at sejle til Frcj-
lev. Det var paa det tidspunkt
godt vejr, men senere blæste det
op, og murerens fader kom nro-

lig ned til klubbens tilholdssted
ved Lergraven og spurgte efter
om ingen havde set hans son.

Maler Chr. Schonbeeh beslut-

En af Cartiegic-heltene
fra Nykøbing, Chr Schønbech.

nærheden og hørte, at der blev
raabt : »Christian, Christianit Han
var straks klar til et rednings-
arbejde, men da han havde tre pas-

sagerer med, kunne der ikke op-
tages flere, og derfor sejlede han
mod lar.d og satte to over paa en

fiskerbaad. Med den tredie, chauf-
før S. B Petersen, sejledes saa ud
til den kæntrede baad, og det var i
sidste ojeblik. Den ene havde været
nede flere gange og var ved at gaa

ningen meget, at de kunne skimte I til bunds, men Schonbeeh fik fat i
en sten, som ikke plejede at vare hans haar. De andre reddedes og-

de kom nærmere viste saa. og saa gik turen ind til land.
imidlertid, at ,, stenen" i Schonbechs raske indsats i de to

ville ud med sin
baad for at lede, og skrå derlær-
ling Frede I-arsen og snedker-
lærling Ole I-arsen gik med ud
mød baaden, hvis kurs man satte
ned mod Bredningen. Da man
kom herimod diskuterede besæt-

der
.let

Da
sig

a

a

var
tet,

murerens baad, som var væl- i tilfælde blev meget beundret, og po-
og lian selv klamred. sig til | litimesteren indstillede ham til be-

lønning. hvilket ban altsaa nu fanr

(Fortsættes side bl

den. Det forste forsøg paa at læg-
gi til mislykkedes, men andert
gang gik det, og Frithjof Peter-
sen kom op i þÿ ��S�u�s�s�i�,hvor han
fik Schnobechs tøj paa. Han var

meget medtaget og det var ikke
mærkeligt. Hans ulir var gaaet
i staa ved 17,30-tiden og f.yst
omkring kl. 23 fandt redningen
sted. Mureren havde været vød
at give op, men fattede haab, da
han fik ojc paa þÿ ��S�u�s�s�i�"

Bil med tre Fejøboere knust
mod vejtræ, den ene dræbt

Den forsvundne dreng
fundet i skoven i morges

-HOLBÆK (SP

I gaar eftermiddags ved I ti-

tiden forsvandt ril lille dreng paa
Uh nar, Arne Nielsen, søn af vogn-
mil. id Otto Nielsen. Lyngerup,
under et ophold hos sine bedste-

forældre i Mølleskov red Mørkør.
Et stort eftersøgningsnpparat bier

sat i gang. men han blev dog først
fundet i morges ved H- titlen. du
han gik grædende rundt i skuren.

Baaden kæntrede or fem
faldt i vandet

Ile blev alle bjerget I land

Det andet uheld fandt sted den
20 oktober Kern unge mennesker:
Ib Petersen, Mogens A. lamser, þÿ�I ��.�e�n�i

Petersen, Verner Jørgensen og Ole

Farsen olen samme, der medvir-
kede i den overfor oml alte redning)
var i en baad gaaet ud for at pilke.
Paa tilbagevejen kantrede baaden

tid for Hasseln plantage, og alle

f->m faldt i vandet .

Maler Chr Schonbeeh sejlede i

Ulykkesbilen medforte seks passagerer, hvoraf tre blev
livsfarligt kvæstet

El
PRÆSTØ.

udlejningsvoKn Ira Fredensborg ined tre unge fejøboere samt
deres tre kammerater er i gaar morges ved firetiden lorulvk-

ket paa hovedvej nr. 2 ved Engelsstrup ri,er 'lappernøje Med vold
som kraft som lølge af en farf paa ca. 65 km, er vognen kørt
mod et vejtræ. Af de seks passagerer, en dame og fem herrrr.
kvæsted es lo dodeligt, og i lormiiklag er den ene, den unge fejoho,
gartnermedhjælper Jørgen K il I I le. algaaet ved døden. Ken blev
meget alvorligt kvæstet og de Ire andre slap med svære knubs og

ehok.

Vod sammenstødet blev dele fra
vognen slynget langt bort ind
over marken. Man fandt saaledes
baade ure, sko og beklædnings-
genstande liggende fra 35 til 100
meter inde paa marken, To nf
urene var gaaet i staa kl. 5,40.
Medens Jørgen Kulle kom i klem-
me i det søndrede bilvrag, hvor-
ved han paadrog sig et aabent
kraniebi ud samt indre kvæstel-
er, blev de øvrige passagerer

slynget ud af vognen. Kurt Jon-
en laa bevidstløs et pat meter

fra vaugnen med begge laarbcn
og en arm blækket, ogsaa han
paadrog .sig aabent kraniebrud.
Føreren, Ole Brouer, blev fundet
et stykke bag vognen. Han havde
brækket begge lien og en arm.
Christian Jessen og Anders Olsen
slap møl alvorlige knubs samt
rifter i ansigt og paa hamder fra
de splintrede rudet Frk. Jensen
var tilsyneladende sluppet med
forskrækkelsen

Skarpe skud mod skinne-
bus ved Købelev station

Som ved et mirakel blev ingen ramt
Nakskov

skinnebussen, der afgaar fra- kov kl. 17,40. i lørdags var
i at køre ind til Købelev sta-

I n. skete der en begivenhed, der
tedo togets passagerer stærkt,
som kun ved en tilfældighed
e foraarsagede en større ulyk-
þÿ �Medens passagererne var

"taget af at samle deres sager
urnen for at forlade toget, knu-

'' s pludselig en af bussens ru-
< r med et mægtigt brag, og glas-
splinter þÿ�f�o ��rrundt i kupeen om
1 orne paa passagererne, hvoraf
Høre var smaa børn. Togføreren' KIFF. (Reuter)

'»ndsedc øjeblikkeligt, og paa En tysk tobaksarbejderskr. tru
linterne og de mange smaahul- I lirk, fandt i gaar sin mand og

1 r. der var i ruden, kunne man
nstatere, at der var skudt med

maa det være en ondsindet per-
son, der har villet forskrække
passagererne, og er eb t det, maa
man haabe, at politiet faar fat i

ham, saa ban kan faa sin velfor-
tjente afklapsning. ,

At ingen kom noget til i i nær-
mest et vidunder, idet der netop
sad nogen ved det vindue, som
blev knust af skudet eller sku-
dene.

Familietragedic

sine fem horn liggende døende

paa gulvet i deres hjem, der be-

a

a

iirpt paa toget, og at det maatte
ere hagl. Fra stationen blev
ikskov politi underrettet om sa-
0. og det undersøges nu, hvem
r kan have affyret skudet. An-
selig er det et forvildet skud
d Pn jægersmand, men dette
sr man sikkert opklaret, naar

nu bliver undersøgt, hvem
þÿ�p�t �bar jagten paa de marker,
er . tøder op mod Kragenæsba-

I nen.
Er denne antagelse ikke rigtig,

stod af eet værelse. En giftflaske
stod i nærheden. I værelset fandt
hun et fotografi af sig selv omgi-
vet af blomster, og endvidere
landt hun en snes breve, hvori
hendes mand, en arbejdslos llvgt-
ning fra Ostpreuvsen, skrev, at
han ikke længere kunne udholde
at se hornene sulte.

Elirk og fire af hornene døde,
medens det femte barn blev bragt
paa hospitalet. Del menes ikke al
kunne leve.

a

Ulykkesbilen kørte fin Køben-
havn ved tretiden med følgende
passagerer. Gartnermedhjælper
Jørgen Kulle. -øn af haveejet F
Kulle, Fejø, som er 19 aai, sø
skendeparret Kurt og Kctty Jon
sen. børn af plantageejer Otto

Jensen, tatol-udsalget. Fejø, Ket-
tys kæreste, arbejdsmand Ole
Broucr, gartnermedhjælpei Chri
stian Jessen og gartnermedhjæl-
per Anders Olsen. Selskabet skul- j
se besøge plantageejer Otto Jen- ;

sen, Fejø.

Dele af vognen slynget
ud over marken

Bilen startede fra København
med tre passagerer paa førersæ-
det, og Anders Oh en førte vognen
til lidt syd for Kønnede, hvor
Ole Brouer overtog rattet, og da
klokken var 5,40 om morgenen,
var man naact til Stykket mellem
Taageskov og Stavnstrup, og her
gik det galt. Det paagældende
sted slaar vejen et mindre sving,
maaske har føreren ikke været
opmærksom herpaa, eller ogsaa
þÿ �og det anser man for det sand-
synligste þÿ �har han paa grund
af manglende manøvrefrihed ik-
ke hurtigt nok faact drejet rat-
tet.

1 hvert fald kom vognens to
højrehjul ind paa den bløde spad-

seresti og fortsatte paa den maade
< a 50 meter, hvorefter bilen er

i svinget ud paa vejen igen, hvor
iden har kørt andre 50 meter, ind-
i (il den paa ny af en eller anden
endnu uopklaret grund svingede

i ind paa .spadsere tien Alle spor
tyder paa, at den stadig har haft
tor fart paa. Den naaede lige at

komme klar af tiæet med for-
enden af vognen, men saa er
højre hjulpar skredet ud over
kanten af en skrænt, der her gaar
ned til marken, og med stor kraft
tørnede siden nf vognen mod
træet.

Ketty henter hjælp
Det var Ketty Jensen, som paa

strømpefødder og .tærkt choko- j
ret af det skete løb 400 meter
over markerne til det nærmeste
hus, hvorfra hun tilkaldte politi,
læge og ambulancer. Alle de til-
skadekomne kørtes derefter til
Fakse sygehus, hvor de fire blev
indlagt. To af de indlugte, Jør-

(Fortsættes side 5) I

Saa er der Fedthas!
JA DET lUWUHMEajDIKKE Mifa ATU6Iþÿ �þÿ�» ��T�T�l�H�V�f�MWBHAftSKyUXN- MEx

iA
l Rrftha« er rn af de eventyrlige

skikkelser I voff tegneserier, rn

af dem. der overrasker or morrr.

» Dir ham daglig I vort blad þÿ �

d( følg ogsaa lirago« Skorpionen.
Nullerten og Vlrev.rrten

Bedrageren
var bevæbnet
Og den besvegne lollr sig truet

København. ( RB )

Den 51-aarige bogholder Svend
Erik Christiansen fremstilledes i

gaar i dommervagten, sigtet for
bedrageri med hensyn til 18,000
kroner. Han erkendte sig skyldig,
men mente ikke, bedragerierne
androg mere end 14.000 kr. An-
melderen. maskinfabrikant Knud
Larsen, følte sig truet, fordi sig-
tede var fundet i besiddelse nf
en pistol med ammunition. An-
klagemyndigheden krævede sig-
tede fængslet, men dommer Ag-
nes Christensen fandt ikke grund-
lag for cn fængsling. Anklage
myndigheden paakæredo kendel-
sen til landsretten.

|

BYEN,
radioen har g jort
verdenskendt

I fortiden var Kalundborgs bo-
mærke den femtaarnede kirke,
hvis taarne skimtes med gamle
huse i forgrunden paa vort billede.
I dag maa den femtaarnede kirke
dele æren med radiomasterne paa
Gisseløre. der er vor tids vartegn
for den gamle by, hvis navn gen-
netn radioens kaldeord er blevet
kendt verden over.

Malersvend (hr. Schonbeeh,
Monradsgade 14 , 000 kr.

Chauffør S. I. Petersen, Vin-
kels ej Hi, S00 kr.

Snedkerlærling Ole I-arsen,
(iedservej 42, 300 kr.

Skræderlærling Frede Farsen,

Grønsundsvej 71, 300 kr.

Bødker og husmand ( lir. .løt-

gensen, Oreby pr. Saxkjøbing,
300 kr

Feder: Krigeriske toner

Kronik: Einar Gerhardsen
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3 -2. Coventry Cityþÿ �Bury 1þÿ �2.
Grimabv Town - Sheffield Wednes-

; day þÿ�4 ��1�.I-eeds Unitedþÿ �Cardiff
City þÿ�2 ��0�.Luton þÿ�T�o�w�n �Leicester

i t-,ty iþÿ �o. Preston North End -
Urent ford 2þÿ �0. Queen' Park Ran-
dersþÿ �Huil City 1 -4. Shefleid Uni-
ted þÿ �Plymouth Argyle 1þÿ �1. Sout-
þÿ�h�a�m�p�t�o�n �Tottenham HoUpurS 1 «om þÿ ��"�o�«»d þÿ ��«opad maaUtangen

1 Sw ansea þÿ�T�o�w�n �Blackburn Ro-

ideelle centringer. '
Kort efter »oorede Herman Christian-

sen et maal aom Leif Chrtitensen ikke

havde chance for at klare, hvorimod

han vut burde have klaret det tredie,

aom Herman ogsaa var mester for, og

Leil havde vut »1 til inaalspark <> hav

SCIIS

at dreje I maal. Samme Torben Vi
It 11HIU bedate mand. mod en gltm-

rende boldbehandUng. lynhurtig og med

-Che-vers 2 - 0, West ham United
sterfield 1þÿ �1.

Skotsk« A-division: þÿ�A�b�o�r�d�e�e�n �
l,,mark þÿ�2 ��1�.þÿ�C�l�y�d�e �Saint Mu ren
2 0. Motherwellþÿ �Celtie 1þÿ �-

þÿ�i�K �altsaa taks«: et boblen til niaal-

»park.
Jørgen Nielsen klaiede fint f»r sig 1

1901s maal. ligesom omtalte Torben og

Egon Rasmussen var gode i angrebet,

men der mangler unægtelig saft 1 hol-

det. og trods sejren I gaar over N B

er rier vist Ikke mange points i det

1 dette efteraar.

Leif Christensen var langt bedre l

i loi dags end mod Horsens o spillede

j niere frigjort og dristigt. De ovrige

| manglede som omtalt snerten, biddet

og tempoet, elleis var de »m hverken

bedre eller daarligere end de plejer,

dog bor man sikkert lade Jorgen An-

dersen hvile sig lidt, da han virker

helt udbrændt i øjeblikket
Fran/.

Som meddelt i lørdags forsøget
vi at arrangere bustur til Koben-
havn nu paa søndag, hvor N. B.

spiller divisions- og tipskamp
mod HVidovre. Selvom N. Rerne
4kke viste sig fra deres bedste si-
de i lørdags mod B. 1901, spiller
de forhaabentlig deres bekendte

spil igen paa søndag, saa de kan

bevare prædikatet som rækkens
eneste ubesejrede hold og samti-

dig have chancen for en fin pla-
cering i rækken.

Kampen spilles allerede kl. 10.

og da det er en tipskamp, kan
man sikkert paaregne et meget
stort publikum.

Vi starter fra banegaardsplad-
sen i Nakskov kl. 6,15, og efter

kampen i Hvidovre fortsættes der
ind til København, hvor eftermid-
dagen er fri. Hjemturen finder
sted kl. 19,30 fra hovedbanen, og

prisen for bustur og fodboldkamp
er ialt 21 kr. Tilmeldelsen, deri
er bindende, skal ske inden ons-

dag aften til bladets kontor, jern-
banens kontor eller hos sports-
redaktør Leo Hansen, tlf. 1153.

Franz.

flaone oc hotel
Ilingen af Parkhotellet 1 Bandholn

Gennem alle aurene har begge være:

trofaste medlemmer af partiforening,»t

ligesom vort blad altid har været ,
daglig gæst 1 hjemmet

Barometerstand: 762 mm.
Tendens: Fast.

Det er i dag mandag den 10.
oktober, aarets 283. dag, rest 82
dage. Solen staar op kl. 6,31 og
gaar ned kl. 17,21. Dagen er siden
solhverv aftaget 6 timer og 37 mi-
nutter.

Maanen staar op kl. 17,59 og er
i aftagende.

Cyklelygten skal være tændt
fra kl. 17,51 til kl. 7,01.
VEJRUDSIGTEN

Overvejende frisk ved Øster
søen delvis stiv, sydøstlig vind
med ringe temperaturændring og
ingen eller kun lidt regn.

Bryllup.
Lørdag den 15 oktober vie« i Fik!

i købei g kirk«. lararindø frk. Ki

Poulsen, Saxkjøbing. til kredslæge <i

med C. Stage. Saxkjøbing

Tiradae den 11. oktober fylde
forhenværende aygeplejei-

Laura Olaen, Kappe!, 75 aar.
75

VI BRINGER

iSpOÅten
Søndagens fodbold

E ndeligt lykkedes ,l« t tor Maribo þÿ �B þÿ�I�t�f�. ��lblev slaaet i pokal-
linalen med 1þÿ �1 efter omkamp. þÿ �Overraskelser i serien, hvor

tlorbelev »log N B. og Frem tog eet point Ira It. 1901.

benhavn reddede Fremad omkamp I pokalkampen

þÿ �I Ko-

mod K.K.

tjFTER mang
s.>_ I'.. IS.: toft' n. na. i

ode Maribo i gaar endelig sit

maal. idet klubben besejrede
B. 1921 i pokalfinalen, der netop
blev saa spændende som

kunne forlange det. Den
nære kamp endte uafgjort
men i omkampen var
nitterne de bedste og d
de klart med 4 þÿ ��1

bet og pokalen var

mange aars arbejde.

LulUad-Falstrra pokalturnering
M i B 1021 -1

man
ordi-
1 1.

maribo-
en vandt

M estersk n-
lonnen for
og vi im-

I B l .t pukslluinerina
R.r.feþÿ �Il 1913 þÿ�2 ��1

þÿ�S�v�e�n�d�b�o�r�g �O B 1 9

Otterup- Marieolyst 4-

KTt'M B 1909 0 2

-senenVllsv ensk.,

A I þÿ�K �Gals 3 -0

þÿ�G�ø�t�e�b�o�r�g �Deger for þÿ�2 ��4�)�.

Halmiii -Norrkttping 4-2

II. , þÿ�»�m�g�b�o�r�S �Elfsbot g S -I

a

a

sker Maribo Boldklub hjertelig
til lykke med herligheden, det er

a-rlig fortjent.
1 serien vandt Velo som ventet

over Søllested, og da Horbelev
serverede dagens sensation ved

at slaa N.B., blev Søllested ladt

tilbage i ensomhed, og der skal

mirakler til om klubben klarer

sig igennem uden nedrykning
Krems uafgjorte kamp mod B.
1921 var heller ikke ventet, men

kampene var iøvrigt ikke af stor

betydning, da det jo kun er

B. 1921 og Maribo, der slaaa om

førstepladsen.
I København var det pokal-

kvartfinalerne det gjaldt, og her

skete der bl. a. den store over-

raskelse, at K.B, kun kunne spille
uafgjort inod 2 divisionsklubben
Fremad.

a

Kalmar F F.þÿ �Diurg.iardeii þÿ�0 ��1�.

M, mi F F Jdnkttping 4 2

Den engelske fodbold
turnering

1. division: þÿ�A�r�s�e�n�a�l �Everton >

2. Birmingham Cityþÿ �Ports-
mouth þÿ�0 ��3�.Bolton þÿ�W�a�n�d�e�r�e�r�s �
lluddersfield Town 1 2. Burnkv

Newrastle United 1þÿ �2. Chelsea
Manchester City þÿ�3 ��0�.Derby Coun-

tyþÿ �Wolverhampton Wanderers 1

a

De 12 rigtige
þÿ�V�a�n�l�o�s�e �Dalgas ...

Nyborgþÿ �Nr. Aabv

j þÿ�V�e�l�o �Søllested .
Nexøþÿ �Aakirkeby

I den engelske fodboldturnering þÿ�A�r�s�e�n�a�l �Everton

spilledes der følgende kampe lør- þÿ�H�u�r�n�l�e�y �Newcastle U

dag þÿ�C�h�e�l�s�e�a �Manchester C ...
Derby C-Wolverhampton .

a

a

Stoke Cþÿ �Fullham ...
Sunderlandþÿ �Blackpool
West Bromwichþÿ �Aston V.

Queens Park R.þÿ �Huli C

STOR DAG KOR HORBELEV
11 B. fik i gaar 2 værdifulde points

ved at sla.i NB saa overbevisende
som þÿ�6 ��3�;fint klaret. NB vandt lod-
trækningen og spillede med vinden.
Jannerup havde i starten 2 gode
chancer for maal, men ak, man hav-
de allerede set bolden i nettet, men
det gav kun overskud« þÿ �det maa

være nerverne, der var paa højkant.
Venstre wing, Helmer Frederiksen,
tillod sig ogsaa at skyde en oplagt
chance over maal. I det 20 minut gik
der hul paa bylden. Jannerup sco-
rede oþÿ �0). 3 minutter senere var
samme spiller der igen, og saa stod
det þÿ�2 ��0�.Der var livlig skududveks-
ling paa begge maal, HB burde have
haft flere maal. Jannerup var ikke
sikker med sine skud. HBs maal-
mand. Fusser, spillede sin alle tiders
største kamp og var uden skyld i

de 3 maal, NB fik. Hele holdet var

ikke til at kende igen fra sine tid-

ligere kampe, og med sin 6þÿ �3 sejr
ligger HB ret .lunt i svinget«. I det
25. minut reducerede NB's centre-
forward til 1þÿ �2, og i det 30. minut
var Erik Krogh Nielsen mester for
HBs tredie maal. Saa kom der to

hurtige NB-maal, i det 32. og 40. mi-

nut, þÿ�(�3 ��3�)�.Jannerup forøgede til
4þÿ �3 i det 44. minut.

I 2. halvleg var HB mere sikker
og hurtigere paa bolden, og i det

Karl Ebbe vandt 400 m bryst-
svømning

Oslo
Ved det fortsatte internationale

svømmestævne i gaar vandt Karl
Ebbe, Danmark, i 400 m brystsvøm-
ning i tiden 6,09.

Frankrigþÿ �Jugoslavien 1þÿ �1
B c 1 g r a d

Frankrig og Jugoslavien spillede
uafgjort þÿ�1 ��1i turneringen for ver-
densmesterskabet i fodbold Jugo-
slavien førte efter 1. halvleg med
1 maal mod 0.

iatnilie-72\jt J
Sølvbryllup,

Et kendt og afholdt ægtepar, hotel-

forpagter Chr. Frederiksen og hustru,

Bandholm, kan onsdag den 12. da. fejre

sølvbryllup. Efter 1 nogle aar at have

drevet vognmandsforretning i Stokke-

marke flyttede de for 16 aar siden til

Sollested, hvor forretningen fortsattes,

indtil de 1. juli i aar overtog forpagt-

wm a» I morgen, tirsdag den 11

jU fylder fru incassatorfylder
Vejlgadebro G. 50 aar.

okU

Langhot

Døde i stiftet.
Vllhelmtne Hansen, Errindlev. beg

ves fra Errindlev kirke onødag d-

12. oktober kl. 14.

Rasmus Jensen. Horreby, begrave i

fra Horreby kirke tirsdag den 11. okt

kl. 14

R. C. Henriksen. Horslunde, beg .
ves fra Horslunde kirke onsdag dr I
12. oktober kl. 14.

Mine Holm. Slettenæs. begrave« In

Sandby kirke tirsdag den 11. oktobrL
kl. 14.

Libusse Mortensen, I.æ»o, begt .1

fra Vestenskov kirke »nsdag den

oktober kl. 14.

Aksel Rasmussen, Tunnerup. tær

ves fra nordre kapel mandag den

B

t

0)ti
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Velo skuttede ikke tipperne
þÿ �men det kneb

Søndagens resultater:
købrnliBi n«t-s»Tii-n :

VinlOMeþÿ �Dalgas 4 I

þÿ�U�n�i�o�n �Dragør þÿ�2 ��4

F H þÿ �Mail»n<iil þÿ�1 ��0�.

H 93þÿ �Frem b þÿ�3 ��0

þÿ�A�B �ØB. þÿ�3 ��1�.

Fitirnid A þÿ �HIK 2 1

H þÿ�I�I�M�J�3 �K B. þÿ�3 ��3 9

Husum Fremad V 2 3

i V 500 III >KI I KK OX FKVÆRKDK KAMPEN

mellom Ve!o
ved at onic

derved er-

a

TipHkiimpen i gaar

ok Sollasted var liK1
med sensation, men kort før kam-

pens ophør lykkedes det Velo ut

hale .sejren i land og

hverve sig to kostbare points
Begge hold begyndte kampen i et

voldsomt tempo. Der blev ganet til

sagen fra begge sider, og det

mnntte gaa ud over spillets kvali-
t, : Velos forwardskæde var kun en

»kygge af hvad den plejer at prn -
store, og da forsvaret jo ikke er san

stabilt, kunne det nær have gaaet

Velos chance kom efter klumpapU,
hvor bolden laa og trillede paa
maullinien og ramte den ene maal-
slolpe, men ind ville den ikke. En-

delig lykkedes det Kiirtmun Jacob-
sen kort før tid at slaa sejren fast
for ulvor ved at score paa en af-

levering fra Harald Kork. Og med
.'! 1 kunne Velo trække sig tilbage
Ira kampen. Favoritten havde vun-

det, og det var ikke deres skyld, at
man ikke fik rn tolvci

2. minut forøgede Kaj Rewers til
5þÿ �3, og Jannerup til þÿ�6 ��3i det 25.
minut. t

Lad os haabe, at HB vil spille saa-
dan i sine lestereride 3 kampe, saa
faar de 6 points til. Horbelev spille-
de en meget Iln kamp, og alle mand
var paa deres pladser og gjorde
deres pliRt. og det førte til sejr.

Maribo Boldklub blev
Lolland-Falster-mester

Kn god kamp og stort publikum!
overværelse af ca. 1000 tilskueressen kæmpede f<r det mesterskab, som

Horbelevs
Alslov med

B-hold vandt over Nr.
þÿ�1�0 ��1

Horbelev junior vandt over Stub-

bekøbing med þÿ�3 ��2�,og drengene
vandt ogsaa en kamp, idet de slog
Stubbekøbing rned þÿ�7 ��1

| deraf mange fra Nykøbing F., blev

B. 1921 I gaar paa Maribo stadion be-

sejret af hjemmeholdet med þÿ�4 ��1�.Ved

2. halvleg stod det þÿ�1 ��1�.der maatte

derfor omkamp til for at faa mesteren

kaaret.

Omkampen blev imidlertid en bedsk

pille for B. 1921. der maatte sc sig

slaaet med 3-0. efter at holdet var

helt udspillet, og vi vil paastaa. at sej-

ren var blevet meget atørre, dersom

kampen havde varet blot faa minutter

længere
Mc.stcrlioldet havde faact helt andre

støvler paa, end de havde ton ige søn-

dag. Og det var derfor morsomt at se

B 1921 blive sat til vægs af »aivcfjen-

den«, der med Poul Rasmussen i »ind-

d ogsaa fortjente at vinde

I halvleg var vel jævnbyrdig, men

i det 12. minut lykkedes det Axel Ras-

mussen at faa bolden i nettet efter et

g, dt sammenspil af M B s forwards-

kæde Dog vil vi mene. at maalet kunne

have været ur.dgaaet. dersom Leo Mag-

nussen havde været mere agtpaagiven-

de. Derefter var der Ingen af holdene,

der kunne score, selv om der blev

kæmpet bravt til begge sider. B 1921

havde en del farlige situationer foran

MBs maal. men dettes forsvar gav Ikke

ved dorene, saaledes at angrebet blev

trævlet op atter og atter.

B. 1921a foravar havde ogaaa nok at

gorc med at holde Poul Rasmuasen

nede. thi lian \ar stadig paa færde,

og halvlegen endte aaaledes þÿ�1 ��0til

Maribo.

T 2 hair leg fik Maribo medvind, men

dette gav sig ikke udstag I bedre spil
for B 1921. der ikke rigtig kunne finde

melodien. Eiter 10 minutters apil saa

oktober kl. 14.

r
d

g'

Stiftets biografer.

21 -
KINO, Nakskov, kl. 19.00 og

»Vi vil þÿ�h�a �et barn«

SAGA, Nakskov: kl. 19.15 og

»Den stjaalne ministel«.

Maribo bio: kl. 19.10 og 21 10 »!

stiaalne minister«.

Saxkjbbing bio; kl 19,15 og 2'.

»Altid lillesøster«.

Rodby bio. kl 20.15. »Hjemkomst«

fil
sl

m
Hv

Mandag den 10. 4>ktobcr:
NAKSKOV: 20: Amatørscenen

fører tre eenakter i »Roxy«

Tirsdag den 11. oktober
NAKSKOV: 19,30: Stiftende g

ralforsamling for Dansk -
landsk Forening.

Kl þÿ ��>�0�1vandt trænings-
kampen mod NK

med 3þÿ �0
Mititlene lalilt i kampens sidste

10 minutter.

Nakskov Atletklubs jubilæumsstævne
blev meget spændende og vellykket

Bryde tesonen aabnedefi i guui
med Nakskov Atirtklubs jubilæ
umsstævne i forsamlingsbygnin-
grn, og det blev en ualmindelig
lovende optakt til vinterens stæv-

ner.
Do var temmelig Rodt besøgt,

idet næsten 300 tilskuere var

modt op, og brydeklubben slipper
forhaubentligt lic lskindet fra ur-

i angementet.
Efter at Boul Frede) ikst n pa.l

..tlctklubbcns vegne liavde liudt
velkommen og pi a senteret delta-

gi-iiie, blev der uven akt smukke

det ud til, at B. 1921 »kulle faa det

Nakskov, der ydede fin modstand j udlignende maal, idet Gunnar Holn-

mod den dygtige Nysted-bryder. ,.gr fik serveret den bedste chance . der

Om aftenen festede den jubile-
rende klub gammen med de uden-

bys gæster vod en sammenkomst
i forsamiingsbygningens store sal.

Franz.

k-n tænkes foran MBs maal. men han

»kød over maslet

Der skulle nu gaa ca 35 minutter før

B. 1921 igen fik rn virkelig chance;

dc< var denne gang Børge Poulsen, og

NORDISK! LANDSKAMPE

I ORIENTERINGSLOB

S i 1 k c b o i g

det stærkt kuperede og meget

blomsterbuketter til Herbert Ol-

en og Leon Wi csnacli for deres
indsats for klubben, ligesom Sv.

Ellasen paa Ornoms vegne over-

rakte en erindrlngsgave. Ogsua
Andersen, Nysted,

.liste klubben tillykke fra Ny-
tedbi vderne med et smukt sølv-

| afvekslende terræn over bede og
I T-ump, gennem plantage og skov, af-
I viklede den nordiske landskamp i
I orientering i gaar i egnen omkring
V e 1 1 1 1 1 g Koiler syd for Silkeborg.
Banen, der var holdt hemmelig for
deltagerne, indtil de uaaede tid til
startstedet. var afgjort ikke let
Hvert af de fire lande havde 15 mand
til start, hvoraf de 10, det opnaaedc
bedst tid. dannede landsholdet. Den
individuelle vinder af løbet blev
svenskeren Stig Dahlberg i tiden 2
timer 11 minutter og 11 sekunder,

bæger. I Nr 2 blev Erland Vemdal. Svet ige,
Saa kunne man endelig tage fat I 2,13.56. nr 3 Leo Bachmann. Ftn-

tævnet. der gik kvikt og liv- 1 land. 2.18.03 og .om nr. 4 kom Carl
paa
ligt fra haanden, idef der kun . i Petersen, Danmark, i 2,18.18. Den

bedste nordmand. C.unnar Lien, blev
a

pur tøm lyg.tøil, 0 i øjeblik- 2 tidkampe. Resten blev afgjort

ket Hun. Ici , men vi ».vue.« ikke Nil-

iine k»u v.iir brkt-iuil at sælge pelsen

saa billigt Ti od« neilerlagrt er viet

nrmUg absolut det bedsir uf dr to

bold. dsl «r der »Irt Ingen tvivl om.

Al liøldrl ,»».«» st.idi.v.ek liai de lirll

stol v i banen I tui nwlugrn, rr det

lieller Ingen tvivl om, men hiorfoi '
i li veldriv gør spllleim drt brie ».n

u.tatult, ved at leveir »asdan ii.'gle

kampe rn.an« Imellem Ttlakurir og

lrdrlo' Van aldrig finde hnldel k<n-

stsal øg man »kat til »ladiglvrd (»s

I en evig i ædeel før at sæbeboblen

buster med el mægtig! knebl

Al gi"f .pillet saa d ,årligt søm dr

fleste al tilskuet n« ville, finder vi

placeret som nr. 13 med tiden 2.28.49
Holdkonkurrencen og den egentlige
landskamp vandtes af Sverige med
rn samlet tid paa 24 timer 37 min.
og 25 -ek Finnerne brugte 24 44.31

.i iiei t't et ben, men ingen af uhcl Norgi kom paa 3 pladsen med

paa fald. Del indtraf et par stnau

uheld, hvorved een bryder fik

forvredet rn urm og en anden fik
a

ilene

4>ver

ov er

var af alvorlig karakter ud-
at de brydere, det gik ud
maatte opgive

28.09,07 og Danmark blev nr.
28.27.46

Helsingfors
Stævnet startede imd en lask p, uoiiicielle lundiske oi lonte-

K »ip mellem lo ottraai sdienge, iingsmcstcrskabcr for damer, som i

der gav rn livlig opvisning i ile- gaar afgjordrs l Slbbo-egnen øst før
. , . þÿ �, þÿ �, þÿ � Helsingfors, resultcrt'dr i en sejr før

ves færdigheder, og t-.ø «"« "
Sverige, drr vandt saavrl drn indl-

fat paa fluevægt, hvor der m«v virtuelle konkurrence »om høldkon-
i » ii række »paendrnde kampe. þÿ �kurrencen
Vinder af klavtøn blev den loven i I den individuelle konkurrence

I" a» þÿ�i�w�.�-�;�r�r � ÆSS:
I der i slutkampen besejrøde þÿ�J�o�b �svrrige. 1.31.03 og nr. 3 Kcrttu þÿ�I ��a�-
Holm. Nykøbing, etter en glim lenius, Finland, 1,33.03
rende kamp. Til holdkonkurrencrn stillede 10

in.rn anledning Hk men biddet og j van(1, St),nislav Pau. (
damer fra Danmark. Finland Norge

sreiieit Hvor vsr det .dl »ammen , . , , , » og Sverige, og af de 40 deltagere
henne- Havde d,».e edlensc, v.rel I Uck Nak»kwV r«ulack vandt I | R(.nnpmfrtrte de 38. ide. kun to dan-

lll »lede luts N B , hsvde gæsterne I«ae1

klø. Nvi »kele der det rjendømmctlgr

de »Ikiede » < tre maal 1 kampens

' slutkampen over sin klubkamme- sgere udgik Svenskernes tid var 9

at

rat Jørgen Chrirtonsen.
Letvægt havde Harding Chri-

timer 12 min. 22 sek . Finland
10,14.20. Norge 10.59.06 og Danmark
15.38,28.

han udnyttede den og»aa. men bolden

maatte først passere stangen, før det

bie" ti! maal.

Maribo havde lier en svaghedspci lode,

der gav sig udslag I. at man trak ned

foran maalet for at forsøge at faa sej-

ren hjem. (Is det »tod 1þÿ �0. Dette vsr

Imidlertid for tidligt, thi paa dette tids-

punkt var dri ea 20 minutter af anden

halvleg tilbage, og det var mere end

d-t saa udmærkede forsvar kunne

bære.

2 halvleg endte saaledes þÿ�t �1 og der

maatte saa omkamp til for at faa en

afgørelse.
Denne fik for M B en meget gnnsii«

begyndelse, idet uebutanten Knud An-

dei »en modtog en trold fia >Rassi.t der

etter et fint sammenspil med Henri

Christiansen kom op foian maal og af-

leverede til Knud Andersen, der om-

gaaende scorede og aaa var det 1-0

Poul Madsen havde ingen chance for

at klare

Maribo ovartog nu hele spillet, »elv

om H 1921 bed godt fra sig. Dog var

de' MB. der liavde den største aejra-

vilie, men da vinden paa dette tids-

punkt var I æt kraftig var det ikke alt

der ville tykkes
»traks I 2 halvlag vai den elle.« ui

udmærkede dommer. 4 art W Hanaen

a

uite 10 mtnutUi . ml

v'end« vindt kampen. N !) rn« at.ir

«f havd« helf forttP n.ilv-

i#i i.#i al Mdtti i>Uv der

0,-)« Ingen sf. ,>l l anden halvle -,v J Mtto VITgtklas.tr , og her blev man
havd« n l«OI lukit saa m«et al aptl- j (,| rn række moget »ptrn-

stensen. Nysted, som vinder. þÿ �

Christensen \andt overraskende
lut kampen over I.eon Wrcsnarh,

Nakskov.
Weltervægt vat den bedst br-

t»t navnli f1«r« »nn«m«plbe(1r slutkampe, drr kulmine-
bolde D/i|«t iavd «t hvtn«nd« »kud ,cdp nieti slutkampen, hvor Bob

a

a

Irlandþÿ �Finland þÿ�I �i

llvittnglort
Irland ug Finland spillede i gaar

uafgjort 1þÿ �1 i kvalificeringskampen
til verdensmesterskabet 1 fodbold.
Da li Und vandt den forurigaaende
kamp i Dublin nted 3þÿ �0. var der in

»om Ji«n Nielsen flot klarede "> i Doer. Nysted, efter en nicgrt lige i gen anledning til at forlænge »pille-
hjem«, ligesom Beni Nielsen havde «t|kamp vandt over John Hansen. I tiden o Irland har kvalificeret sig

VPs m»»l. tde han dømt« fespark dl

R 1921 Indenfor »traMfaparkfeltef, m«n

dette gav ikke maal til R 1921. dr

eller havde en god chance for at ud-

ligne
I det 9 minut lykkedes det (or »Rat-

si« at erobre en bold paa midten af

banen, o derefter foretog han et aolo-

gennemhrud. der afsluttedes med et

prsgtmaa! Paa minutter efter hlev aej.

ren slaaet faat af Henri Christlanaeti.

der modtog en bold fra »Raaei« og om-

kampen .tuttede aaaledes 3 -0.

Naar man »er tilbage paa kampen

forrige Mndag mellem B 1921 o M R ,

maa man forhavses over. at begge hold

kar spille saa forskelligt med kun 8

dages mellemrum. B 1921 var I gaar

kun en

Condreh og Gunnar Hetncke atied

2 maal til hver side og
masser af narrestreger

Jævnbyrdig »eriekamp i Nykøbing men »pillerne bar
for mange unoder

|| H(H og Frønt. S.txli i«btm delle

ved I ni rtrt i nr. »kampen i 1.F
ni,1 iøn i Nykøbing I gaar. Slut res

tutet vat 2 2 rfier I I I 1 halv

leg, or kampen mi lig I VII

hvnllK. oin þÿ�M ��i�u�l�t�i�i�l�f�tfort ii't t

1 »et imod v al delt osaii iimIloil Kta a

n st man gn.ti Hl sagen, ug (let

: turde man fra hr# nr antrr. inrna

noget lindet rr iin Mt lage .ilb-

nsri est t egerne f Tin lsdc dema a

Kæmme ug præg r k »m|Tt\. »om l>1

i #Mut vm l 1 1

1 i»r v ,ir sit tui meget ben ti krria a

ålede paa et lladt duid (let stilig
Midi" 1 1 il pi 1 1 I alldell halvleg Vil I det

HIOl, det bestemte fat ten, og nykø-
blngønai'iltø førte liere mi »vise att-

gieb tgeuitem « > Li Henriksen hav-
de et knnon»knd. som maiilmanden
klarede, men lian kmt efli'r maat-
te give hjørne paa el skud fra
Kl rilui.

\ MILN IltlH I 4. ID 'I \AI

j . i fik Firm ri nr (Irir-, anden

paa b»gc sldei
-piller g jorde

>g en ei

luft . og i det 35 min gik den (år-

lige li w igennem og bragte Frem
foran 2 1 Føringen \arede dog
kun 4 minutter Saa fik 1101 el

hjørnespark som Krrebo »endte fint
Ind en ei eller nt bolden liavde
i and el pat hov eder, gik den Hl
li \\ Svend Falck, iler med et ho-

I u dstod helt udplacerede miudman-
den Stillingen vm saa 2 2 og her-
ved blev det trods »tove anstrengel-
ser fra begge stiler

Ilos 1001 var Krrebo og Orla
Henriksen de farlige i angrebet

I mens Svend Falck i højre sule hav-

j ,!e en ualmindelig svag dag Angre-

Kampen fik »Ueis en lovende I beta højre stile havde Iøvrigt en

lait og i fonte halvdel af 1 halv- svaghed ved nt spille alt for lukket,

leg var det Frem. iler gav tonen þÿ �" þÿ �","1 1 '

»park. Ie' binde Ikke blot betyd
en advarsel, men udvisning

Unoderne reanlieiedr i mang

frispark, blot ikke nok

I III VI sl tim ill I IN I

I injMvivrrt tog K|øhl Kølle den liilt

nki-ll Idol

sig hemierket ved fi

gungr i ira'k al trille en bold v .i k

eftei al den var placeret Id Hl

a

|iei blev knnvnnetei fmt hurtige I med ro. men hun lød Ikke Frem«

angreb blev tø l irennnn "g mi- htiitigø, Iit4>li liogrt tein tikke, itw l

albrjdet nielteiu >»ngl.'b >>i bad-

bark kæde var fint l'et var þÿ�s�p�e�» ��l�e�l�t
Frem hø|re vainn, der var ten far-

lige mand. og efter 3 min a »pil af-
leverede han en h>ld til cfw . det

t n,4 mønge i bøn el

llo« Krem er der ud over h w
og rfw ogsaa grund til gt nævne
niaølmanilen. der havde mange fine
reitnlnger. og »topperen. der Ikke

a
a

a

»rorede medet haardt skud Halv- alene »toppede godt, men ogaaa

legen hlev mere end rn halv ttme I »topfodrede »it angreb med en

gammel. Inden det lykkedes B 1901 I række lækre og præcise holde

t udlign« vgd Orla Høtmkaøn. det 1 !

!
Fuglse op i

T overværelse gf <g 73 tilsi-

gik Fuglse Krønge Ungdom
kt'. i et uheldig I en kendelse hwan ning8 gtore drøm oni et kømn>'

i divisionen endelig t «øndgs i

fyldetae Ved den anden opryktt
kamp mod filemminge-Fr
Haandbuldklub vandt Fuglse
16--13 1 en spændende og m

lige kamp.
De to klubbera første mode et

»om det vil vides, ogsaa me l

overskydende maal til Fuglse
derfor denne gang kunne »nr
med uafgjort. Første halvleg e;

þÿ�V �7 til Slømmingø, efter at d 1

havde ført saa stort som 7þÿ �1. : j
ved en svaghedsperiode paa c
mm satte de forspringet til. of
de i anden halvleg tilmed fik i

vind, anede man udfaldet uf I

pen. I)a Fuglse ved Torben Jøt.
sen fik dot udlignende maal v<
13, troede man. Slemmtnge
knækket . men nej, det blev e:

»kysse at »tg »elv. »elv o j engan« lige, ved 14- 14. siden þÿ �

(Fortsættes vd» '
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MandaR den in. oktober

! fckuJ. det i .1 tilte ove: itgKC.cn. men .ta
I - 2 Liverpool Middløøbrough 2

il Manchester United Charltoii | tik n imoi maal paa Torben t«te-

Athiet u 3 3. Stoko þÿ�C�i�t�y �Fulham | t|luc| ,om kjuu Larsen Kom til

0þÿ �2. Sunderlandþÿ �Blackpool 1þÿ �1.
West Bromwich þÿ�A�l�b�i�o�n �Aston

1 Villa 1þÿ �1. þÿ �þÿ �
2 division: Barnsleyþÿ �Bradford

Queen of tbe South- lalkirk 2 -
Raitli Roweraþÿ �Partick Thistle 1

3,
Efter lordagens kampe er stillin-

gen i 1. division:

Wolvrrhampton
! Liverpool
I Manch. U

| Arsenal
| Burnlev

2. division:
Tottenham ....
Preston
Sheffield

I Svvansea
Barnsley

k. maal P-
1 i 27--12 20a a

11 18-þÿ ��917a a

i 1 17 13 14
12 28 þÿ ��2�214a

12 13-þÿ ��1�314a a

þÿ ��81 1 27 19
12 18þÿ �10 15a

1 1 >> þÿ ��1�514a

1 1 17þÿ �12 14a

11 24þÿ �18 14a

Vil De ind og se kampen
þÿ�H�v�i�d�o�v�r�e �N.B. paa

sendag?

LOLL AND-FALSTERSKE

» \ m-ifrlrn

;.vn'-ig n i Aabv 1 3

1
I. I- -«r rlrn:

þÿ�V�«�l�o �Søllcuted 3

R 1001 þÿ �Fr«fm þÿ�2 ��2

Mot belrv- Nnkaknv rt

llornholnih-«f rir n

þÿ�J�l�v�a�n�ø�k�« �All Inge -Sand v ig

Nei» Aakli k#by 3 «
R |<M0þÿ �ØstfrUt 5 1

nonne Viking <V- LI

IvllglHH-WHM

Aa Fie 1 1» Ni Sundby
MoUUbt þÿ�o �Viborg F 0

A.ibrni a.i- A <i 1 I

llaflernlev F.nblrtg 1 f»

3 3

3 2

. h|i under del langvarige Søllested-
i 2 halvleg, hvor Velo førte

pres
med 2 I I Henning Nielsen havde

Velo deres bedste mand, han vin

li. i og der og allevegne, og klubben
Isini først <>g fremmest takke bum

fol sejren
.Møllested kæmpede med slm

energi, og havde holdet været lidt

mere heldig end tilfældet var. kun-

ne dr lo points nemt være gaaet til

Hellested. Ved Horbelevs ovet-

i a skende sejr over N B er Hellested
eflerhaanden kommet i en prekøo
sit uat ion ved at være alene i bun-

«|#»n mml O pmnt

K 11 I « pokAll nriirrliuc

A H H K3 (omk.nnp) 3 2

K R Fr»rmu1 A (ørvulflnalt) I

M l 'Mi. l Firm (nmkimp) 3 1

.In Hund« imk.illiirnrrini
V«)tn - AGT (»rmilUiale ) 2 t

M.mdri % Frrln F.il)1eif iKfnul ) o

\| \ AI.KM.

Kampens første mani
in et kvnrfeis spil

Nielsen afleverede til

Inerld en. som driblede
mand og si orede med
skud Midtest eds

den__ Toradag den IT oktober k

/ \J enkefru Dorthea BJodsti

Græshave, fejre in 70 aars fødsels!

,» Fru Marie Wlller-Svendsen. g

OU med fhv- borgmester, købm .,

Ole Svendsen. Torvet, Rødby, fyld-

fredag den 14. oktober 60 aar. F

Willer-Svendsen har forstaaet at i

rette meget godt og er afholdt i v

kredae for »n venlighed.
þÿ �Fru Oline Ambus. Saebyholm, k

i morgen, tiradag den 11. oktober, fe

sin 60 aars fødselsdag

Rjarllafi<1«p«k4lltirnr r Ina

I yngbv- Koge (kvartfinale)

omkamp 2 3

Neilvd SI »i!« I i Miiilm.d«

m (»r odes
Honning

Poul Al-
iidennm on

««t hftftnlt
mnnlmnnd hnvdr

tmiinil pnn bolden, men kunne Ikke

forhindre, nt den gik ind ' 0

Kmt mim .Imol, ,-n scorede Velog 2

i, mal ptiH aflevering fra .Krølle
Møl lest eds maal lalilt kmt efter 2
i ,h leg i ,»; violet e or w oredeg i(

Eskild Larsen, som med et kanon-
skud sendte bolden op I nettaget
Velos forxviti tøvede for bruge hird

si .emle bolden vn k Begge hol I

Imvde flere chancer for at score, Id

a havde Søllesled ri domiliedagx-
sk ud, som ramle ov ei liggeren, og

It. 1901 Frem, Saxkjøbin x :

A i e»pladsen i (tsg pa» bladet »porU-

mde tllfalder irlvfitlgehg pokalkampen
mellem Maribo og H 1921, men vi iii.ii

nlligev el fintælle lidt om ti æniiigskam-

pen i Uudags mellem de to hold, der

1 10, malt »kutte Have sp illet denne kamp.

øemlif N 11 » og II 1901 s divlsions-

hold.
At ludboldlvungei en t-i þÿ�» ��.�o�iviser

lydelig det ret »loie fremmøde al pulill-

ki.m, men om den kan lilive vel med

at høide sig riter (let. man saa i lør-

dags, er Jo s.s rn anden s.,g

Først alt del gode. dei kan siges

dhi kampen Den var fair spillet fra

lørst til sidst. Urt var rai t at er en

kamp. hvor det ikke lune gik ud paa

at fsa to points, men hvor ogsaa der

kunne visrs ordentlig lodbold. uden

hasarderede tacklinger eller andie a(

de kendte sinaa fm syndeleer. Der blev

, »g saa I glimt vist ordentlig fodbold,

men det var sparsomt, og del v ai nav n-

ligt spai sonit ined vilien til at gen-

nemføre kampen I dri man kalder

divisionateinpo. Vi og de mange tit-

skurir vat fra starten at indstillet paa

ru fornøjelig halvanden time. og vi

S) lirs det er rimeligt, at holdene »pil-
le! g helt ud I en s. i idan kamp. skorstensfejer
ligesom I rn divisionskamp. Det gjorde

| ilr tø hold desværre ikke i lørdags

eftermiddag, og nevnligt vat der »te

Ikke Ud I det N H erne viste Det skal

I være nykøbingerne vrl lindt, at de

! log N 14 ,,g nraaske dri med henlede

1

|\
!
t

d i

t

|ra
I cl

bravt I det for at begrænse nedei

Knud Henriksen spillede som sæd

lig en udmærket kamp, medens t

Ånde sen Ikke klarede .Rassl« saa

son I kampen forrige søndag.

For Maribo spillede Poul Rasm

(»ltassi«) en »tor kamp han var

færde alle steder, og det ei en

npjclsc at se ham jonglere med en I

ligesom Ivan iorslaai at faa bolden

si" selv om der er 3þÿ �4 modstan

om barn.

Henri Chi istiansen beviste endn

grng. al der ikke er nogen i M 11

kan gøie ham rangen atridig som

stie wing Aksel Rasmussen havd

af sine store dage og det samme

siges om Jens Fr. Hansen, der c

haanden liar fundet fidusen »om

I per Han n.aa dog dele æren me

to backs, medens Knud Hansen Va

us<kker i maal

Knud Andei sen havdr en pæn d,

som hoire wing. og der er sikkert i

tvivl om, at han vet bevare pi.,

paa hotdet. især hvi« han kan s

I et hurtigere tempo

Efter kampen tik M B s anfører, li

OirlrUjnaen overrakt pokalen al

Hl'i formand. Eilif Andersen, dr

trykte sin glæde over. at to sei,r

var raset til finalen og lykon.
MB med mesterskabet, »om fon

ei klubbens forale



SOCI AL-DEMOKRATEN

morsomt at iagttage, om det Hkal
være den af mejeriforeningerne
ønskede genopbygningsfond eller
de af landboforeningerne begæ-
rede eksportudvalg, der skal
danne prøvestenen for Venstres

af de konservative udnyttede op-

positionslyst. þÿ ��N�a�t�i�o�n�a�l�t�i�d�e�n�d�e�"
er saa sikker paa, at man nok
skal faa venstre i gyngen, at det
allerede mener at kunne fast-
sætte valgdatoen til den 18. no-
vember!

Nu kan man naturligvis sige,
at det ikke har større interesse,
hvad det konservative blad fin-
der for godt at fabulere om, men
dets skriverier er dog et klart
bevis paa, at der indenfor oppo-
sitionen rører sig kræfter, hvis
maal ikke er det saglige sam-

arbejde, men kampen. Det var

mod rette, vort partis formand,
statsminister Hans Hedtoft i tide

gjorde opmærksom paa saadanne
tendensers tilstedeværelse og

understregede, hvilke følger det
ville faa, hvis de blev for frem-
herskende. Ingen skal kunne sige,
at oppositionen ikke er blevet

advaret, hvis den beslutter sig
til at vove det dybe spring.

arf.

Side >

Til det fineste bagværk
røst-;,- Snehvide hvedemel i den

hygiejniske lufttætte pakning
/_ . er husmoderens garanti

for vellykket bagning þÿ �

Bodil Ipsen jubilerer i daj»

fejrer i dug Bodil 7p.seri.s- 40 aar:; jubilæum ta cd

opførelsen af Anouilhs >Leccord a, hvor i fruen spiller en to r rolle.
Ban billedet ses Bodil Ipsen (th.) fotograferet ved generalprøven.

Krigeriske toner
K konservative synes at have |

besluttet sig til at ville sige
v, nstre tak for sidst ved at for-

Cv!-e et valg frem. Paa anden

ni.iade kan man i hvert fald ikke

tyde den krigeriske tone, som

.Nationaltidende" anslaar for

ti l. n, og som under alle omstæn-

digheder ikke kan begrundes i

j.; itsministerens i trontalen frem-

j..,tte appel til samarbejde om

I .ning af tidens vanskelige op-

Layer. Vi har tidligere paapeget,
L,t den indbyrdes rivaliseren
L ilem de to reaktionære partier

ønsket om at faa det indbyr-
d styrkeforhold konstateret

vi være den usaglige faktor,
di t til syvende og sidst ville kom-

lii, til at bestemme, hvorvidt der

til v valg eller ikke. ,, National-

tidende1 politiske reportage be-

kratter dette. Den er lagt ned

i i plan, hvor den saglige argu-

n nation maa vige for de parti-
la tiske hensyn. Bladet fast-

,r i en kæmpeoverskrift, at j
ly get er næppe til at komme

g,i þÿ�n�o�m ��,og iovrigt hedder det

#m de af regeringen fremsatte

fe ilag, som rigsdagen nu har

f,- t læseferie til overvejelse af,

gt det er en þÿ ��s�m�u�kog overvæl-

d de socialiseringsbuket", uden

gt der naturligvis leveres skyg-
g: af begrundelse for denne

gr nelige karakteristik af den

fc rttelse af genopbygnings-
a d t, regeringen forbereder.

þÿ ��Xi.maltidende" mener endvi-

d at kiouie forudsige, at þÿ ��f�r�a
k, rvativ sids vil man under

fi nslovdebatten i næste uge

si tilkendegive sin misbilli-

gt af de af de forskellige
m fremsatte lovforslag.
H les taktikken vil blive an-

la remgaar klart af følgende
ajertige udgydelse:

der har paataget sig medansvaret

for devalueringen, men som i sidste

samling stillede mistillidsvotum þÿ�t ��l

legeringen paa grund af dens øko-
nomiske politik, vil det blive van-

skeligt at gaa paa forlig, efter at

regeringspartiet saa haardt har

spillet sit program ud og trukket
afstanden til oppositionen saa

stærkt op. som det er sket ved de

to sidste dages styrt af inflations-

forslag.«

Man vil altsaa have venstre
kilet op i en krog, hvor det bliver
nødt til at fungere som en slags
allieret til de konservative, og
saa er man iøvrigt nærmest lige-
glad med, hvad der skal levere

paaskuddet til krigserklæringen
mod regeringen. Som man vil se,
er þÿ ��s�o�c�i�a�l�i�s�e�r�i�n�g�s�b�u�k�e�t�t�o�n�"nu

omdøbt til et þÿ ��s�t�y�r�taf infla-

tionsforslag" i haab om, at en

af delene vil kunne fange ven-

stres aktionslyst. Det vil for en
udenforst aaende blive ganske

SNEHVIDE
HVEDEMEL

AS MARIEBO DAMPMØLLE

som forsøgte at trykke lønnen og
berørte derefter ferieforholdet.

I-t-riesanmienklunipn ingen
er uheldig

Det. d'-r er sket fra hovedorga-
ni ationernes side er bestræbelser
for at forbedre ferien for alle ar-
bejdere da sammenklumpningen er
uheldig, sagde forbundssekretæ-
rcn. Det har været svært for
mange at faa ferien udnyttet, og
aftalen om en spredning ser ud i

til at have gavnet allerede i aar. i

idet for eksempel Folkeferie er I
blevet bedre udnyttet. Arbejderne
maa se lidt stort paa spørg naa-
let, eg paa de tørre virksomhc- |
der er man nødt til at tage ferie I
efter cn vis turnus. Der maa vært-
en ordning, saa alle kan blive til-
freds, og det har vist sig. at det I
ikke altid er saa godt at holde I
ferie i juli, hvor vejret ikke be-
høver at være godt. Der er ikke |
andet at gøre end at sptøde fe- |
rirn.

I den fortsatte drøftelse deltog
K V'. Nielsen, Johs. Andersen,

i Stubbekøbing. Carl Duc, Richard
Johansen < : Arnold Madsen. Lau-
i ds Petersen replicerede og op-
lyste blandt andet, at det var mu-
ligt, at alle forbund ville gaa
over til posthusferiemærker, men

1 der var t-n række problemer her-
I ved, som først mautte klares.

Carl Due oplæste regnskabet,
som balancerede med 1(127 kr. Og
det godkendtes.
Sammenslutning af træarbejder-

fagene?
Rejsesekretær Laurits Petersen

gav forskellige oplysninger fru
arbejdsløshedskasse og forbund.
Den relativt- godt- beskæftigelse
havde betydet t-n formut forøgelse
t arbejdsløshedskassen, nu-n iler
ville blive brug for pengene, hvis
arbejdsløsheden meldte sig. Kas-

i. i ii havdø faaet tilladelse ti! at
udbetale til kursus og skoleop- |
hold, og forbundet ville betale for
nogle medlemmers oplu.ld paa j
Roskilde højskole.

Forbundets økonomi er ogsaa
godt funderet, og det gælder og-
saa de andre kasser. Man omtalte
nogle afholdte kursus, og omtalte
tillidsmands-ordningen paa ny-
bygninger. Han berørte pristallot,
ulykkesforsikring.. -ordningen in-
denfor jernindustrien og udmel-
delsen af den fagligt- internatio-
nale i forbindelse med bcstræbcl-
erne for at faa dannet cn ny. þÿ �

Kravene, der skul stilles ved den
kommende . ivcrcnskomst fornyelse,
er endnu ikkt- helt opstillet, op-
lyste forbundssekreta-ren, og
fremsatte nogle beregninger ovt-r,
hvad devalueringen kunne kom-
me til at betyde pau dette oin-
i .1.1(1««. Sluttelig kom Laurits Pe-
tersen ind pau mulighederne for
di sammenslutning af ti .i-arbt-j- i

mel fagene og oplyste, at forbltn- )<let holder jubilæumskongres i
Aalborg til august 1950.

Den interessante redegørelse
gav ikke anledning til diskussion,

og derfor gik man videre i dags-
ordenen og vedtog at holde na-ste
møde i Nakskov.

Kredsformanden bad Laurits
Peter en tage cn hilsen fra kred-
it-n med til forbundsledelsen, og
dirigenten sluttede med et leve
for forbundet.

Unt> mor ti! mange børn
PITTSBITRC.H (APi

l-ru Arthur Griser I Pittsburgh
ei nedkommet med trillinger og har
dermed i en alder af kun ru aai

il Ikke mindre end t7 børn 1 ver-
den 1 >e er alle født indenfor hen-
des femtena ii ige .ægteskab.

I irt begyndte med seks fødsler,
hvor der kom eet barn ad gangen

Derpaa fødte hun fin- et tvillinger
og nu sidst trillinger. »Dermed

skal del n| -i nu- slut«, udtaler
tru 1 5 rii et l, . el lo i mine børn,
men bar hverken tid eller raatl til
al faa fleie

Fruens la g,- derimod udtaler, at
der ikke ei del mindste I vejen for,
al fru Gi i-i I hi fort -. i lte nted at
t oti« børn de nu te il nar endnu
Hamle hiin o,, bentb sytten børn
rr alle sunde og raske.

U'-lse hjem til Norge. Det var
under hele fangenskabet iivært
for ham at komme i kontakt med
omverdeni n. End ikke Hin korn
maat te han modtage. Han kunne
dog under de aidate ugers fan-
genskab ad illegal vej løre visse
forhandlinger om regeringsdan-
nelsen efter kapitulationen. To
gange var han endog udenfor
fængslet.

AAllHl JS-BKHØGET al uttede
med, at de norske langer

af nogl, damer i Norges-hjæT-
pt-n Itk overrakt gaver. Jeg fik
et pur dejlige brune .snøresko,
sngtle Gerhardsi-n, da li.tn i græs-

| set foran Himmelbji-rghotellet
i minde<|es sit forrige Jyllands-
liesø .-. I »I t er forresten dem, Jeg
har |ma i dag!

C K. II.

I.iiiur Gerhardsen rig fru Werna h rn-dfri fotograferet Silkeborg i

fjor flankeret af borgmester Irer n-n tt. , / op folketingsmand ftidl.
uddeler i Nakskov) Lars þÿ�I �Jensen (th.l.

Kan sogneraad drive forsamlingshuse
uden bevilling?

I)er ventes en indenrigsmiiiisteriel afgørelse om Oro lorsamlings-
hus, som kan faa betydning for hele landet

HOLBÆK. (Privat)

POLITIMESTER A r b ø 1. Hol-
bæk, har tilstillet indenrigs-

ministeriet en indstilling vedrø-
rende driften af Orø forsamlings-
hus, der, om ministeriet følger
denne, kan blive af betydning for
de mange forsamlingshuse landet
over, der tilhører kommunerne.
Indstillingen gaar kort og godt ud
paa, at Orø kommune skal have
lov at drive Orø forsamlingshus
uden adkomst, idet meningen er
den, at forsamlingshuset, der skal
drives uden ret til udskænknmng
af stærke drikke, ikke skal give
overskud.

Vor korrespondent har haft en
samtale med politimester Arbøl
om sagen, hvis afgørelse vil blive
imødeset med den største inter-
esse landet over paa grund af den
principielle betydning, den har og
navnlig vil faa den dag, da sog-
negaardene, hvor sognets bebo-
tre samles til møder og lignende,
bliver mere almindelige.
þÿ �Hvad er foranledningen til,

at sagen er blevet rejst?
þÿ �Det skyldes, at Orø sogne-

raad har overtaget forsamlingshu-
set paa Orø. Sogncraadct duskede
selv at drive det videre for egen
regning, det vil sige uden ad-
1 omst og uden ret til udskænk-
ning af stærke drikke. Meningen
er den, at forsamlingshuset skal
drives saaledes, at det ikke giver
overskud.

Spørgsmaalet rejste sig da. om
sogneraadet kunne dive det uden
bevilling. Hig. beværterloven hø-
rer spørgsmaal om bevilling til
etablissementer, der tilhører det
offentlige, under overbevillings-
nævnet. Sagen gik til dette, der
sendte den tilbage med bemærk-
ning om, at man savnede hjem-

mel til at give en kommune ad-
komst til at drive en saadan virk-
somhed. Dermed ville sogneraa-
det ikke lade sig nøje.

Sogneraadet skal i k k , have
nogen bevilling for at drive fot

samlingshuset, da meninge n <-i , at
dets drift ikke maa gr - , -vi kud.
Det er den opfattelse, sognt raa-
dets sagfører har gjort gaddende.
og jeg maa tiltræde denne. Det
er ikke handelsministeriet, men
indenrigsministeriet, dr skal
træffe afgørelsen, da m . itna-vnte
fører tilsyn med kommune i nc

forvaltning og Lcstcnunei'. om in

kommune maa overtage en saa-

dan virksomhed.
Overtagelsen maa bero paa, om

Idet kan betragt- s mi on naturlig
I kommunal opgave at drive en . aa-

| dan virksomhed. Er det en na-

turlig opgave? P i

dersen siger ja i sin doktorafhand-
ling. København.- konwnun.- n ...
ikke købe og drive Wivi \ eller
National Seal;, . Derimod kan

København drive folkeki kken, r,
der er en social foi an talt ning
virksomheder, der ikke er bi reg

net paa at skulle give ovei tud.
Paa samme niaadt er det natur-
ligt, at en kommune ..om Orø drt-

| ver sit forsamlingshus, hvis for-
maal er at samlo sognets beboere
til møder og lignende. Det er kun
godt, at ct sogneraad vil drive en

I saadan virksomhed, da det der-
ved har anderledes haand i hanke
med, hvad der foregnar inden þÿ ��o�r
murene, ond naur tlet skal drives
af en bestyre r m< i . Ik mst

Sogneraadet driver fo- amlin.
huset i dag utlen ad kon t. ,,g i-,

linet n oner ikke at kunne tvinge
I sogneraadet til at ophøre med
driften. Indenrigsministeriet maa

i afgøre, om driften kan fort i

Snedkerne har som helhed
en god beskæftigelse

Paa kredemodet i gaar oplyster- der, at store mobel-
fabriker ikke har haft saa meget beskæftigelse som

tidligere, men der er udsigt til en forbedring
Nykøbing

Snedkernes sammenslutning paa
! Lolland-Falster holdt i gaar kreds-
møde paa restaurant X. I'. Det

, blev et roligt og sagligt mode,
I hvor man drøftede en række pro-
blemer indenfor faget eig tog ei

positiv stilling 1
Der indledtes med t -t forret

tiing. udvalgsmøde, hvor Carl Due.

hvor der havde været nogl ar-
bejdsløse, da der paa enkelte mø-
belfabrikker skorter paa arbejde,
og det var dis.se, som tidligere af-
þÿ�t ��gdet store kontingent af med-
lemmerne. Han omtalte en me-
ster, hvis optræden gav afdelin-
g-ri en di 1 at bestille og oplyste,
at omlægningen af ferien havde
skabt nogen utilfredshed. Det søa
ud til, at lærlingeantallet havde
holdt øg indtil nu. idet iler var
IH lærlinge fra hele stiftet, men
paa tekm.sk skole i Nykøbing var
der til vinterens undervisning
kun tilmeldt 1! lærlinge.

Carl Andersen oplyste, at Ma-
ribo afdi ling havde haft fultl be-
ska-ftigel e. og lian redegjorde
na-rmere for en tiel kvaler, man
havde haft med arbejdsforhol-
dene paa en fabrik i Suxkjobing.
Om Stubbekøbing afdeling be-
mærkede Aage Thomsen, at bc-
kø-ftigelsen havde varet gød, og

han omtalte et forhold vedrørende
| Icrieinærkerne. þÿ �E. V. Nielsen,
Rodby afdeling, oplyste, ..t man
dér havde arbejde til alle, men
iler bygges ikke meget, og byen

i mangler fabrikker.
Jesper, en, Nykøbing, og Ar-

| nolti Madsen, Maribo, omtalte
| nogle forhold, og derefter fik rej-
i -- sckretøT Laurits Petersen or-
det for at besvai e foi kellåge af

| de rejste spørgsmaal. Beskæfti-
ge! eri v.i i stim lu Ihtsl gød. men
th-t havde været galt, hvor der

| var mange øg store møbelfabrik-
ikke havde haft saa

igelse som tidligere,
i nu heldigvis ud til,

I at forholdet var ved at vende sig.
: I .'an gav nogle eksempler paa,þÿ �hvorledes der var arbejdsgivere,

ker, da d
god besk
men det

j Nakskov, valgtes til formand og

I kasserer, og E. V. Nielsen, Rødby,
(til ekretæi .

Ki t dsmødt t havde samlet over
en . nes repræsentanter fra de 5
afdelinger, og forbundet var rc-

pra'sen'erct veti rejsesekretær
! Laurit - Petersen.

Formanden, Carl Due, bød vel
j kommen og aflagde þÿ �efter at
Arnold Mad - n, M irib . var valgt
til dirigent - - en kort beretning

I fra kredsen. Derefter aflagde han
| beretning fra Nakskov afdeling,
I hvor beskæftigelsen havde væict
1 aa god i det sidste halvaar, at
medlemstallet var vokset med en
snes stykker. Han omtalte for-
skellige forhold fra skibsværftet

| og oplyste, at afdelingen ikke bav-
le haft tone ferit -problemer.

Richard Johansen aflagde bc-
letning fra Nykøbing afdeling.

y

Giver tl.-t sogneraadet medhold.- saa er sagen dermed afgjort. I
- mod-at fald maa ministeriet un-
i lægge sag mod sogneraadet.

þÿ�I �II

I med, ganske ubemærket. De kom
med Langaa-tog« t som alminde

I lige fællcskløsf -rejsende- Saa
hastigt v ir de kotnmet af sted
hjemmefra, at d- ved udrejsen
ikke havde naact at faa danske
rationeringsmierker. I>a de trætte

Jog svedige kom til Lingø. i. hvor
phold, og paa lmne-

itcn ville have
mødte <le hekla-

de havde ingen
Je restauratøren

norske a-gtopar
1 gaaet. Men tlet
. Og han fik det
vide.
mlig.

aura

li

der var

j gaørdsr
noget a

I gentil- !

ma-rkt r

vidst, hvem d<
var, var det v
vidste han ikk
heller ikke at
fe rliørd. . ti

Saadan er
1)'- bekøin-

a

a

a

ped« det i sult
en kop kaffe m

AA tom
Ein.iT L

1 bl øf

ishaano
rhard

Ø|et|es nietl
»dt brød þÿ �

tø ntrationsli
S chsenliau
vei før som
i . Tvskland

fortæl te

n mig lidt
ikiftelige skæbne un-
Han var Oslos borg-
þÿ�S ��o�r�g�eblev okkuperet,

! og var mel,
arresteret .
lian i tysk

nt de første, tler blev
I tre lange aar sad

fængsler og kon-
re, længst tid i
ii, Bien« iøvrigt saa-
efter fangenskabet
iaa Grinni, tysker-

nes norske koma ntration.sk-jr. I

modsætning til mange andre blev
Gerhardsen ført hjem til .Norgi
adskillige maaneder for kapitu-
lationen. Dt n dag i dag kender
1 an ikkt grunden. Han mener,
men ved ikke noget bestemt, at
det var Prr Albin Hansson,
den davæn ndo svenske i, tats-
minister, der intervenerede til
fordel for ham. Det var i Norge
rygtedes, at Gr-rhardræh laa for
døden i Saeh nhaus. n. Det var

1 ikke helt rigtigt; han havtit-
lungebetændelse, men hævder

, selv, at han ikke var i livsfare.
1 Rygtet havd.- forplantet sig til
I Sverige, hvor man mener, at. Per- Albin gennem Tanner fik ud-
i virket en henvendelse fra det
finske gesandtskab i Berlin til

j tysk.-rne om at suge Gerhardsen
i øg nogle andre nordma nd frim
ud af Sachsenhatiseti

KORT efter bil v han saa flyt-. tet. først til et fængsel i
Hamborg hvor lian sa.l i fire

-uger, fortivrigt i c- Ilt- sammen
I m d - ii dansk« r, Mim han sitien

Olga ve- har ledt < fte r. I'ra
Hsmlaorg gik T'jræn ineei tog op

C'nn'm Jylland med tr døgns
ophold i Aarhus. Det er netop

j fem aar siden. I» norske fanger
blev tag- -i med tltres tyske vog-
' r paa indkøb i byen, og (Ser-

1 liørdsen fik endog i selskab m. (J

.-ii anden fange lov til at besøge
egt i par, af hvilke konen var

| norsk. De blev ladt fri nogle
timer paa ær- ;> >r< I og vendte til-

1 bag.- af frygt for, at der i til-,
tæld- af flugt skulle blive øvet
i epr. ssali.-r imod d< -res rn.-dfan-

| g.-r. Det første, de hørte, da de
iraadte ind i det aarhusiauske

i bjt m, var dt n norske udse ndel-
fra London. De var daanefær-- dige af glæde over endelig at

hørt t-n stemme ude fra den frie
I verden. Det lykkedes Gerhard-
.'en under en indkøbstur at ov» r-
tale sin vogter til at gaa med
op paa þÿ ��D�e�m�o�k�r�a�t�-n" paa Bane-
gaardsplada, og han havde og-
saa held tik skønt der blev passet !
godt pnn, at fii s.-ndt en metl-

SAGT ocj sklecet

ilOM

tionen opt>e.

J
l vil nuk lalile en eftertid un-

gt' .inskeligt at fot staa det monu-
m ' med gaardejer Knu i Bak c j
Bt-msstørrelse, der forleden roj-j
st< paa en mark ved Røngo. sku- |
vf: -Virhuus Stiftstidendi < V: >
og f i . i

1 etter.

1A ie nu synes mange at have
n , ru han var. Havde de
hu ' i e forstaact det, var
A t c t næppe rejst. Det
A ni den torste ulykke eg
A .te oplc v ri.- rr mellem dan' i.ænd i vor tid
HUdrn om den danske regering
JA . Ilede han i Berlin med de
B tyske myndigheder om
B i ,rt . priser paa det mest
kl tic punkt efter 1 >< ættel-
B 1940, da kredsen mkring
B I stottet til LS. de danske
B ' og Bondepartiet søgte at
st" den danske regering, og
B >g nævntes som en kom-
B i itatsminister, muligvis i

B om i flere andre henseen-
|r iamand for mere handle-
B og hensynsløse naturer.

i hvert fald lod han sig
eg pralede saa enevældigt
csultaterne, at De danske

-.foreninger kom i heftig
ed ham om denne atre, som

" vanære Knud Bak blev
omt for andel i de storpob-

forhandlinger þÿ �retten var
dig vod at gøre det, sagde
orne. Men han blev dømt
luldt oplyste og uomtvistc-

.udsforræderi. som Berlin -
ndllngerne var

I r var og er han bedst tjent
i-mslcn. De. der har rejst
i ntet, har gjort baade ham

overlevende rester af LS en
ig tjeneste.

'STOP FOR KORN

>-n høstfest i Næstvcd-kred-
husmandsforeninger udtalte
inden for Do samvirkende
andsforeninger, fhv. folke-
mund N P. Andreasen, ifølge
hved Tidende« :

Xaar der sættes prisstop paa
'illige varer, burde prisen paa

f: Paa holdes nede, og det vil
aa blive et krav fra det rrun-

andbrugs side. Det er en uret
f1 ophed overfor de kornhru-

landbrug, at kornet stiger
r1 grad. det allerede er sket.
æ; jo kornet, der skal holde

Einar Gerhardsen -f.
AH_
fe

paa
to mandsLaane)

A

I dag regeringgaar nordmændenc til eller hvad? Det er de 1 om sin omi

spørgsm: tal, . alget vil give bø- i der krigen.
sked om - mester, da

INDK1iLit ;r þÿ�< ��r<lft at tænke
U paa. at Ifor blot 4 5 aara

I den norske valgkamp, som sluttede i alti
er der kæmpet for og imod Einar Gerhard n
I kronikken i das; berettes træk om den norske
-tatsminister, der tinder krigen gennemgik svære
lidelser i tysk fangenskab.

valg. og i løbet af et par
døgn vil det være afgjort. t>m tiet
fortsat skal være arbejderpar-
tiet, der fører i norsk politik.
Arbejderpartiet har været tone-
angivende i mange, mange aar.
Der var socialdemokratisk rege-
ring, da krigen brød ud. og t-n

socialdemokratisk regering har
der været ogsaa nu i efterkrigs-
aarene. I spidsen for den staar
Einar Gerhardsen, og han
har ganske naturligt ogsaa været
midtpunktet i den valgkamp, der
sluttede 1 aftes, og som har været
niere hektisk end nogen tid-
ligere. Vinder arbejderpartiet?
Klarer socialdemokraterne storm-
løbet fra de andre partiers side?
Skal ilen norske regering ogsaa
efter valget bære Gerhardsens
nevn? Skal der være samlings-

siden var Norges nuværende
statsministt-i tyskernes fange,
anbragt i en fangetransport gen-
nem Danmark, paa vej fra Tysk-
land til Norge. G.-rhardsen min-
dedes ikke uden bevægelse den-
ne fangetransport, da hanr for et
aars tid siden gæstede Silke-
borg. Han var en ai hovedtaler-
ne ved et stort socialdemokra-
tisk stævne paa Himmelbjerget
og nød et par dages hvil i den
skønne midtjyske natur, blot en
times rejse fra Aarhus, hvor han
som fange gjorde ophold i lJH-å.

Rejsen ti! Silkeborg foretog
Gerhardsen. der havde sin kone

Mandag døn 10. oktober

!0-10 1 949

nvX mistillidsvotum til rege-

vil de konservative ikke

aa kronesporgsmaalet, hvor

il være en formaalslos demon

m, eftersom regeringen jo \

anliggende har sin parla-
i » ntariske basis i orden

Men hvis et af de partier, der

ii væ;et med til at skabe denne

f ilder fra, \ 1 det utviv 1. oml |

'

r



Naverne i þÿ ��H�u�l�e�n�"�.
Nakskov afdelingen al C O K. »Naver-

ne., klub tor berejste haandvæt kere,
.Ilholdt i lo.d.igs generalforsamling 1

deres »Hule« paa Hotel du Nord. Modet

\ ,:r s,nutidig indledningen til den egent-

lige s.es.in Efter at summeren er forbi,

modes naverne til »huleaften« den fpr-

ste lord.ig i hver rnaaned for under

muntre former at opfnske minderne

fra »valsetiden« Da mange svende, der

har arbejdet 1 udlandet, maaske Ikke

er klar over foreningens eksistens, blev

det besluttet at agitere noget mere.
for at faa medlemstallet bragt i vejret.

Foreningen optager alle liaandvairks-

sv-nre der liar arbejdet 1 aar eller

mere i udlandet, som medlem, og ind-

meldelse kan ske bos formanden :

skibsbygger Th. Christensen, Bredgade

17, 2. sal. eller den forste lordag 1

lne. rnaaned i »Hulen«. Det er 1 aæ

50 aar siden at foreningen blev stiftet,

det var 1 1809 1 Wintertheer 1 Svejts,

op den har nu ca 40 afdelinger spredt

m
til nu i nus . mug demonstreres i forretningen
I morgen, tirsdag den 11.
Vi hin et stoit udvalg i smyi nugainet »ALADDIN«,
igesom vi kan levere paategnet hessian til puder og

oiligqere, spændt ammer, sulotion o. s. v.

1 gaar middags er husejer Emil
Jørgensen, Uglemose, Bran-

derslev, dod paa Nakskov syge-

hus, 64 aar gammel.
Jørgensen stammede fra Her-

ritslev, men har gennem de sidste
35 aar boet i Uglemose, og i
denne lange periode arbejdede
han dels her, dels i Nakskov. Jør-

gensens helbred har gennem de
sidste maaneder ikke været godt
og i lørdags blev han indlagt
paa sygehuset, hvor han i dag
skulle have været opereret, men
kræfterne slog ikke til, og i gaar
sov han stille ind.

Jorgensen var en stilfærdig
mand, der først og fremmest
interesserede sig for sit arbejde
og sit hjem, men mange lærte at
sætte pris paa ham, og man ind-

valgte ham bl. a i bestyrelsen i

sygekassen i Branderslev, en

post, som han varetog gennem
8 aar. Ved sin død var han fane-

i undt 1 verden.

Jubilæumsdagen den 3 december vil

blive fejret ved festligheder i alle af-

delinger i ind- og udland

bærer for sygekassen. Jørgensen
efterlader sig en Søn, der bor i Politihundeforriiingin vil opføre et
Taars, og en datter, der er be- klubhus

skæftiget paa hotel þÿ ��H�a�r�m�o�n�i�e�n�"Politihunde-opvisningerne i gaar i
I i Nakskov. Søllested og Horslunde havde begge

steder samlet mange mennesker.

I 1.0 VAK I: II UNET
Nakskov . Telefon 450

holdet. Pastor Keiding har imid-
lertid været syg i en uges tid. og

for at de unge i gaar kunne blive

konfirmeret, var det nødvendigt
at faa provst Agger, Halsted, til at

forrette handlingen.

Dygtigt gymnastikhold
I Ullerslev

der ingen tvivl om, at vedko:
mende vil faa en alvorlig at'klai
ning.

I), s. U., Fuglse-Holeby afdelin
har afholdt generalforsaml

paa Holeby kro. Efter at Na
Nielsen var valgt til dirigent,
lagde formanden Børge Christi,
sen beretning, hvoraf det fri

, , , ,, i gik, at man i sommerens løb h
Ullerslev Gymnastikforening holdt haft forskellige arrangem

især i Horslunde var publikumsin-
teressen stor. Der blev vist det sam-
me program som sidste søndag

Fru Karla Rosenbjerg dod
I lørdags kom fru Karla R o- Kappcl. Og det var særlig de flotte

senbjerg, Tollesensvej, hjem springøvelser, der vakte begejstring,

fra Nakskov sygehus, hvor hun
havde ligget syg i et par maa-

Politihundeforerforeningen arbej
der for tiden energisk paa at faa
skaffet kapital til at rejse et lille
klubhus ude paa flyvepladsen. I den
anledning har man, i tilslutning til
de sidste søndages vellykkede opvis-
ninger, solgt en serie lodsedler.

Man haaber at faa rejst huset, in-
den vinteren sætter ind, saaledes at
man har et sted at opbevare det
forskellige materiale, og et sted. hvor
man kan søge ly, hvis det bliver
daarligt vejr, mens man træner hun-
dene.

i gaar et velbesøgt stævne i Ullers-

lev gymnastiksal. Formanden, Kon-

rad Jensen, bød velkommen, hvor-

efter opvisningen begyndte. Først
et drengehold, der ikke har trænet

ret længe, men alligevel viste frisk

og god gymnastik. Derefter et dame-

hold. som var ensartede i alle øvel-
serne. og til sidst et herrehold, som

er det bedste hold, Foreningen har

kunnet fremvise i mange aar. Deres

pvelser var ualmindelige veludførte

og ensartede. Alle holdene blev ledet

af landmand Helge Paaske.
Efter opvisningen takkede for-

manden tilskuerne for den store in-

teresse og udtrykte haabet om, at

alle, der havde overværet opvisnin-
gen, nu ville gaa ud at agitere for

tilgang til gymnastiken.

ter, der var forløbet tilfreds:
lende. Efter at et par forespøi
ler var besvaret, oplæste kasse
Karl Adamsen regnskabet. Be
Christiansen meddelte, at han
ko ønskede at fortsætte som i
mand, og i stedet for valgtes ni

hjælper Povl Carlsen. Til be
reisen valgtes Kaj Peder
Krønge, Hartvig Friis Jensen, I

leby, Arne Pedersen, Errind
og Inger Madsen, Sædinge.
kasserer genvalgtes Karl Ad,
sen. Under fremtidig virksom!
drøftedes forskellige emner, bl
oplyste Povl Carlsen, at der v
blive afholdt foredragsrække
studiekreds sammen med pa
foreningen, og emnet her v
blive kommunal kundskab,
han appellerede til medlemmc -
at møde op til disse arrangem
ter. Efter at man under over.'
elt havde drøftet forskellige
terne forhold, sluttede dirigen e:
generalforsamlingen.

gikaw funktionærerne
er interesserede i tugtige
anliggender

Svgekassefunktionære: ne paa Lol-

»nj -Falster vil nu psa tred.e sar I

.ak begynde en st jdiekredi i faglige

a d ggendri Svgek.isen i Nykoblng har

, et lokale 11 rsadtghed. og her

samle« man en gang om maaneden og

þÿ�a�;�u ��«�iproble erne under ledelse af

fouetningslo er Helmer Petersen, Ny-

kob:ng

fTlaU

Ingen nye syfilis-tilfælde
paa Lolland-Falster

I en lang riekke amter liar der været

tale om stigning i antallet

Sundhedsstyrelsen har udsendt
»> gestatistikkcn for august, og den
user en læklugclig fortsat stigning
i antallet af gonorhé-tilfælde. Ialt
er der i hele landet i august konsta-
teret 1112 tilfælde mod 998 i juli. I

juni var tallet 979, i maj 873 og

april 753. Bortset fra København
laa Aalborg højest med nye tilfæl-
de af denne sygdom, o« ogsaa i
Aarhus, Odense, Svendborg, Ribe
uj Præstø amter har man konsta-
teret en stigning. Det sidste sted
forekom saaledes 41 nye tilfælde.

Af friske syfilis-tilfælde forekom
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Foreren blev blændet,
og bilen knækkede

en telefonmast
Voldsomt sammensted ved Hel-

dage
Da kaffebrænder J. E. Jensen,

Frihedsallé 36. Nakskov, lørdag
aften ved 19-tiden i sin bil kom
kørende paa vej mod Nakskov og
var naaet Hellinge, blev han
blændet a en modgaaende bil
og kom derved saa langt ud i

vejens højre side, at bilen tørne-
de mod en telefonpæl, som knæk-
kede.

Uheldet skete ud for Hellinge-
hu.se, og ved sammenstødet blev
foruden den brækkede telefon-
mast bilens forparti smadret.

1 bilen var fire passagerer, som
alle kom mere eller mindre til
skade. Passagererne var fru Jen-
sen, som forstuvede en haand, en
lille sønnedatter Kirsten Jensen,
som slap med overfladiske skram-
mer. Frk. Thyra Haagensen,
Skovgaardsvej 8, fik det ene knæ
beskadiget og i Falcks ambulan-
ce maatte køres paa Nakskov
sygehus. Endelig var der fru Ras
mine Kuld, aldersrenteboligen,
Rødbyvej, som slap med mindre
skrammer. Falck transporterede
den ødelagte vogn til mekaniker
i Nakskov.

gen fik Nakskov flyveplads i gaar

bi og af et par fremmede maskiner.

Om morgenen ankom grosserer

Hammers KZ 7or, som lørdag og

søndag fløj rundflyvning paa Lange-
land. Maskinen fik udstedt sikker-

hedsattest paa Nakskov flyveplads.
Senere paa dagen landede ligeledes
en KZ 7er tilhørende firmaet Syl-
vest Jensen, Hillerod. Denne ma-

skine havde været paa Lolland-Fal-

ster for at foretage luftfotografe-
ring.

Folitihundeopvisning
I overværelse af cirka 200 til-

skuere holdt Nakskov þÿ�I ��o�l�i�t�i�h�u�n�-
deforening i gaar opvisning paa
Søllested stadion. 1 stævnet del-
tog 9 hunde. Opvisningen, der var
meget alsi hg, blev af de mange
tilskuere fulgt med stor interesse
og hilstes med livligt bifald.

(riindlnrlH-dring paa Olliiigsn
Godsejerake fru Margaret Wllhjolm

I,ur søgt tilskud efter gi undforbsd -
i mgsl.ivrn til rørlægning af et vand-

lob paa UIIIngHIK.iuid hiivedgu.ud i

limlunde-Græsliave, hvortil de sam-

lede udgifter anslaas til 4UH5 kr. Der ei

tldligeie ydet tilskud t il grundforbed-

ringsal bejder paa ejendommen med til-

sammen 44 H5H kr.

I ...ndbrugsmmlsteten lun nu anmodet

finansudvalget om tilslutning III, at iler

ydes 2215 ki t tilskud af la-sku-fligel-

sesfmwlena midlet

Drengen faldt ned fra æble-
træet

I gaar eftermiddags var drengen
Flemming Hansen, søn af parod-
ist Chr. Hansen. Ullerslev, krav-
let op i et af faderens æble-
træer Pludselig styrtede han til
jorden, og faderen sendte bud
efter Falcks ambulance, som

bragte den tilskadekomne dreng
til Nakskov sygehus, hvorfra han
dog efter at være blevet under-
søgt kunne udskrives i løbet af
dagen.

To tremmede maskiner
besogte Nakskov

flyveplads
Mrim Nakskovs ikiic Hy þÿ�v�c ��i�n�a�s�k�i�-

mr nfvrntrr brdr« tidrr fnr flyvnin-

DØDSFALD
En i Rydo kendt skikkelse, fhv.

staldkarl Enur Gren er i lørdags
afgaaet ved døden, 76 aar gam-
mel I 34 aar var Gren knyttet til
»Clammelgaard«, først i 17 aar
som husmand og senere i 17 aar

som staldkarl. Han var paa grund
af .'in .st pligtopfyldelse en

skattet arbejdei
Efter hustruen død flyttede

Gren hen lios en gift datter, men
'da ban savnede de vante omgivcl-
si i flyttede ban efter et aars for-

løb ind paa Hvilested alderdoms-
hjem, hvor lian boede i 6 aar

En hjerneblødning gjorde ende

neder. I aftes døde hun pludse-
lig i sit hjem. Hun blev kun 45
aar gammel.

Fru Rosenbjerg havde i flere
aar været svagelig. Hun blev
ramt af en astmatisk lidelse og
laa i lange priodor syg. Efter

nytaar blev hun angrebet af

lungehindebetændelse, og for et

par maaneder siden maatte hun

paa sygehuset. Hun var alvor-

ligt syg, men rettede sig saa

meget, at hun nu kunne udskri-
ves. Glæden i hjemmet var stor,
da hun kom tilbage. Manden,
chauffør Rosenbjerg, sukkerfa-
brikken, og den yngste son, Pre-

ben, der er en halv snes aar, tog
imod hende og glædede sig til

igen at have hende hjemme. Saa

kom døden kun godt og vel et

døgn efter hjemkomsten
Megen medfølelse samler sig

om manden og de to sønner; den

ældste, Mogens, er ansat ved
statsbanerne og bor i Køben-
havn.

1 en længere aarrække var fru

Rosenbjerg, d, r var barnefødt i

Nakskov (født Carlsen), en

kendt skikkelse indenfor organi-
sationerne. Hun var formand for

1 Kvindeligt Arbejder Forbunds

afdeling i Nakskov i flere aar
i ug nød saa stor tillid blandt sine

kolleger, at bun ogsaa en tid

var medlem af forbundets hoved-
ledelse. Fru Rosenbjerg var al-

mindelig afholdt af medlemmer-
ne og iøvrigt af alle, der kom til
at lære hende at kende, og med-
delelsen om dødsfaldet vil gøre

indtryk i vide kredse af byens
befolkning.

Dod natten efter
guldbrylluppet

lørdags fejrede fhv. maskin-
arbejder Hans Chr. Hansen
og hustru, Rødbyvej 52, guld-
bryllup. Det var en stor dag for

det gamle ægtepar. For guld-
brudgommen var sindsbevægel-
sen mere, end han kunne taale.
Han døde om natten, ramt af et

hjerteslag.
Hans ('hr. Hansen stammede

Fra havn og vezrft
Indgaaet: Mj. »Vega« af Band-

holm fra Kolding med brunkul, ms.
»Csrmenita« af Nakskov fra Kolding
med brunkul, mgl. »Grethe« af
Odense fra Kalundborg med super-
fosfat, mj. »Varna« af Langø ledig
fra Langø, ms. »Bernina af Rotter-
dam fra Gøteborg med stykgods,
ms. »Valente« af Groningen for pro-
viantering paa rejse til Antwerpcn
med trælast.

Ud gaaet: Mj. »Johanne« af
Nakskov til Fredericia mad sukker,
msk. »Hermod« af Marstal til Frede-
ricia med sukker, msk. »Ingegerd« af
Oskarsham ledig til Korsør.

SMA AFLUK
Vognmand Aage Larsens bus til divi-

sionskampen 1 Hvidovre søndag den 16

ds afgaar fra Nakskov kl. fi og ikke

som meddelt i annoncen kl. 8,

Aspirant Keld Orla Rasmussen, Kast-

ager, er fra 1 oktober d a, ansat som

landpostbud.

Elev P. C. Sagaard. Grindsted, er fra

J
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Overpostbud
Johannes Thorsen,

Saxkjobing, dod
Lørdag eftermiddag er oven

bud Johannes Thorsen, s

kjøbing, dod paa Saxkjobing
hus efter faa dages sygeleje, 59

gammel.
Dødsfaldet har gjort det dy i

indtryk i byen og omegnen. 1
Thorsen var en kendt og afholdt
sonlighed. Han straalede tils
ladende af sundhed og vitaliti
var i sin tid altid optaget af
mangesidede virksomhed i det
fentliges tjeneste. Ved sin død
han formand for menighedsra
og havde været det siden 1930. F
lem af Saxkjobing by ravd
193U, valgt af det radikale vel

og formand for Arbejdernes S
kasse i Saxkjobing siden 1928. T
sen var endvidere medlem af l '
kjobiøg lignin r-ikemm ssion 19
1937 En overgang var han forn
for Saxkjobing Husmandsforel
indtil denne blev sammenlagt
Saxkjobing landsogns husmand
ening. Ligeledes har han væt

ledelsen af Saxkjobing Hund
mandsforening gennem mange a

Overpostbud Thorsen var
socialt interesseret, og alle
fundslivets foreteelser, der havdi
cial karakter, havde hans intet
og bevaagenhed. Hans medfo
med samfundets daarligst stil
vai dybt grundfæstet. Derfor vai

ogsaa naturligt, at han af sit i
lik overdraget medlemsskabet i

sociale udvalg, og i sin egen.
heraf deltog han i et møde i
kobing i Socialt Samvirke fr.
den 30. september, hvor husmu
afløsningen var til debat Her
han tilsyneladende veloplagt og
tilpas Na-ste dags aften maatte
gaa til sengs med, hvad haa n
var en maveforkølelse, og otte
efter indhentedes han af dødel

Johannes Torsen var født i N
Radsted, hvor forældrene havd
parceliststed. Thorsen tilbragte
første ungdoms.-, ar ved landbr
men kom senere i postvæsenets
neste, hvor han har været i ovi

aar, de sidste 4þÿ �5 aar som overf
bud. og tildels hele tiden gjort
neste ved Saxkjobing postkm
Han bevarede livet igennem en 1
lighed til sit gamle fødesogn o
dets beboere Med sin forta
kunst, og sin sans og respekt fo
menneskelige ejendommeliglu
kunne han med lune gengive m
interessante træk fra sit fødesi
svunden tid.

Ved sin joviale fremtræden,
sin hjælpsomhed og ved sin ansi

bevidsthed i forbindelse med
daglige gerning, der førte ham i

roring med mange mennesker
ikke mindst ved sin ofTentilge i

somhed blev Thorsen, som han
pulært kaldtes, et fuldgod ud
for folkestyrets ide.

Hans væsen var i overensstem
se med den lille bys traditioner
gennem sit mangeartede virk«
sin evne til at tale med alle mi

sker, blev han. hvad man pope

død efterlader et savn i alle kri
Overpostbud Thorsen efterl

sig hustru og to sønner samt
søskende.

T sommer fejrede han sit 25
jubilæum som referent til »Loli
Falsters Venstreblad« þÿ �en op:
han ligesom alle andre varetn-»
stor nidkærhed

j lader foruden
horn.

71 aar Han t

hustruen et

I.iu't hliur som un

w niusul
Mrn rtr iinjr af 1W9 ønsker ojsttJi

noget at tro paa

Troen paa mennesket er odrU.Rt. fler de sidste to verdenskrige Tro-
en paa Gud er der mange, dei søger,
men faa finder den. fordi de stand-
ser ved de kedelige elementer af
kristne. Desværre maa vi Indrømme
at for nogle af dem bliver livet og-
s.ia som en ventesal, hvor der er op-
hængt en masse plakater med »Du

| maa ikke, o, dem sidder de og stir-
i er p a. medens do venter paa toget,

i iler gaar til himlen, udtalte pastor
( fjerding i aftes ved mødet i kirken,
det føt -le i KFUMs og KFUKs

, møderække
i Der skal et valg til før eller linod.
, Kamppladsen gaar gennem vove
'

hjerter, men man skal ikke vælge
at blive st bedre menneske, men at

1 vælge, at han. som virkelig er vor
herre, kommer Ml at rasde over os
Ogsaa ungdommen af P49 sukker
efter noget at tro paa. saa lad de
nnne aander blive lost l dag

Ca 100 af byens ungdom deltog 1
»ftengudstjenesten I kirken, hvor
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God efteraarsudstilling
paa Stiftsmuseet

Fire lolland- falsterske malere og

en billedhugger har i disse dage ud-

stilling paa stiftsmuseet i Maribo.

I)et er Kunstforeningen for Maribo

amt, som er arrangør af udstillin-

ger, og det er glædelig i, at man

tager initiativet til en udstilling
med lokale udstillere, men man

havde gerne set adskillige flere ud-

stillere, bl. a Nakskov-malerne.
Billedhuggeren Erik B i s c h o f f,

knibn det endnu noget med farven
øg den fine lysvirkning, men der er
Ingen tvivl om. at det ogsaa kom-
met Kjeld Hansen skal nok naa
frem tii at vinde aig et navn som
maler

I i i k C li r i 1 e n s e n. Hassele,
n en mer i sin malemaade og er i
god udvikling Hans larveteknik er
. ri pi , i gel. men virker overordent-
bg g dl i de bedste af billederne, og
del i il her bl h sige, hvor han mø-
ller med enkle motiver og store
linier, som f. eks I billedet fra
H.isselci strand. Det er overordent-
lig nydeligt, hvorimod nogle bille-
der med landsby- og gademotiver
l irker lidt rodede og uden den rig-
tige is si n kning og perspektiv. Saa
et billederne med et enkelt portræt

der med baade landskaber, portræt-
to og figui kompositioner. Hans
evner »om tegner og »ansen for op-
bygning af kompositioner er ual-

VASK« 1

, ning. der kommer stærkere og stær- Da bagermestning. der kommer stærkere og stær- ua oagormi stor Halkjærs hil
kere frem, hver gang man ser bil- I fra Maribo lørdag eftermiddag
lodet. ville køre ud fra »Anderstrup-

Et andet billede »Ærterne ba l- gaarden« uden for Maribo ved ho-
I ges user, at Kjeld Hansen alle- vedvej nr. 7. blev den paakørt af
!»il« er naaet vidt, naar det gH'lder p lastbil tilhørende vognmand
opbygningen af en komposition. Her fynbo. Bursø. Begge biler led envfe

Den samvittighedsfulde husmoder, der ved,
hvad tojet er værd, foretrækker den skån-

somme og grundige »gammeldags« vask.

del materiel skade, og politiet
kom til stede og optog rapport.

JOKDUF/ttRD
I guar blev fhv. fisker Niels

Kristian Andersen, Bandholm, un-
der stor deltagelse begravet fru
Bandholm kirke. Efter salmen
»Du herre Krist« talte pastor Møl-
ler over afdøde, som han skildre-
de som den dygtige og slidsomme
arbejder og den gode familiefader.
Efter talen sang følget salmen
»Jeg véd, for hvem jeg bygger«,
hvorefter familien bar kisten ud
af kirken til graven, hvor pastor
Møller foretog jordpaakastelsen,

v 1 landskabet langt bedre \ .1
| 0g p,ars Andersen, som er søn af

Enk Christensen atbelde paa denne. , ,
bølgelængde, faar vi ilden tvivl
smukke ting frn hans haand.

Otto L a r s e n. Nykøbing F., er
cn meget alsidig natur, der arbej-

afdøde, takkede paa familiens
vegne for den store deltagelse

Der stjæles i kolonihaven

aSÆBESPANER V'
GARANTI:

A7.4G/4 »erhespOtier SB
r garanterne fri
for tiliirtning af
truende ag blegende
t»ni kalier, R

Gennem nogen tid har der fun
det tyverier sted i haveselskabet
»Lysemoaess haver 1 Maribo af frstaar ved manden i midten 1

baade frugt og grøntsager, og nu
mmdebK god Som portrætmaler da nlan ofisaa cr begyndt at stjælehcsiddri- han gode evner, der burde 1

værktøjet, mener haveejerne, at
udn> ties meget mere det er paa tiden at faa grebet ind

i Garde, Nykøbing K er far- j (or at faa stoppet denne trafik
ve-exporimentatoren blandt de fire. Man vil derfor nu faa politiet til
men han har ahsolut ikke fundet sig til at tage sig af sagen, ligesom
selv endnu Muligvis tager ban for | haveejerne selv vil hjælpe til med
store opgaver op, saa længe han at finde tyvene, og lykkes det, er

SAHOCOL
LAKFERNIS

FRA SA00LIN A HOlMRIAO

t « SOCIALDEMOKRATEN Mandag dm 10, oktobci

| paa et langt og .slidsomt liv. liini
efterlader sig 2 døtro, der begge

| er gift eg bosiddende i Koben-
havn. eg 2 sonner, hvoraf den
ene er ansat som vejmand ved
Maribo amts vejvæsen og en an-
den er moller i Vindeby.

Begravelsen finder sted onsdag
fra Rvde kirke

N> ordning ved pas-
udstedelse

det 6(
naane

mod 65 i juli, 80 i

lerne maj og juni. og

apr

l a i itlt-rh<hed«i iilncr .gal

umh-okm c
aa

K b.

:er o,

, mfo

sal

Ki

sygdoms vedkom -
Svendborg amt bortset
avn højest Kun Frode -. i g Præsto. Skanderborg,

kobing. Aabenraa. Sondet-
og Lolland-Falster amter var

>r nvo syfilistilfælde.
nat-tilfa'ldene viser en bety-

delig stigning fra 791 tilfælde i juli
ti! 1460 i august. Endelig kan næv
nes. at man i august konstaterede
fem tilfælde af delirium tremens
i henhol Isvis Kobenhavn, Præsto
ig Randers I maanederne forud

har man kun haft 14 tilfælde af j
denne svg i mi, og fem tilfælde paa
een n and er bemærkelsesværdig

ikk<

paa

>. tier med al henstille til de pas-

ende. al man kommer i god tid.

i.jtur man kal have pas udstedt, da

det ikke kan lade sig gort mere at

tué tt pas udstedt i sidste øjeblik.

Salget af kræftmærker
gaaet ned

Vivi salget af kræftmærker paa
den aarlige kræftdag har lands-

foreningen til kræftens bekæm-

pelse ved salg af 1,879,368 mærker

faaet en indtægt paa 242.580,99 kr.

Nettoindtægten blev 215.137,30 kr.
I Maribo amt er solgt 74,704

mærker (1948: 78.615), hvilket er

5,3 pet. af befolkningen (59,2).

Bruttoindtægten var 8605,27
.9654,58).

For de enkelte lokalforeninger
blev resultatet:

Maribo: 7321 (7920) 735.75 kr.

(840,18).
Nakskov: 26,240 (31.850) 2762,67

kr. (3210.25).

Nykøbing F.: 25,000 (23,000)

3363,55 kr. (3867.00).

Nysted: 4184 (4420) 426.27 kr.

(444,35).

Rødby: 2900 (2925) 376,32 (382).

Saxkjobing: 2000 (2000) 212,38
kr. (203,25).

Stubbekøbing 7059 (6500) 728,33
(707,55).

Skoleskibet þÿ ��D�a�n�m�a�r�k�"�.
Statsskolcskibct »Danmark« afgik lor-

d.-ig fra Madrlra Alt vel.

hojtidclighcdcn understregedes af
Nakskovs kukelige sangkors med-
ie ken I aften fortsætter møderæk-
ken i KFUM. hvor der er opstillet
højttale! anlæg .m flere lokaler kan
tage« i brug.

Vidundernoden

Tre præster
om konfirmationen

Bl«. Maribo
har 1 aften premiere paa lyst

farcen »Den stjaalne minister«

Arhoff. Ib Sclumberg og Erica Vi, .

En rejste, en anden blev nyg, men

den tredie konfirmerede Nakskov-
børnene.

42 unge fra Nakskov blev i gaar

konfirmeret, og til holdet knytter
sig det ejedommel ige tilfælde, at

ikke mindre end tre præstor har

medvirket til at de unge kunne be-

kræfte daaben.
Holdet begyndte at gaa til for-

beredelse under pastor Kynde,
men da denne forlod Nakskov, i 1 november d a forflyttet til tjeneste

overtog jmstor Keiding. Købetev, I ved Nakskov postkontor.

hlalih
| experimenterer med form og farver,
| men hans billeder vidner om, at han
er en kunstner med alvorlig stræ-
ben, og det skal ogsaa nok lykkes
ham at naa frem til resultater, hvor
hans farvesans vil komme til at
gøre sin virkning.

Alt i alt maa det siges om ud-
stillingen, at man glædes over disse
maalst ræbende maleres forskellige
arbejder og venter atter at se dem
udstille paa Stiftsmuseet ved først

givne lejlighed
Ved ferniseringen i gaar var der

rigtig pænt besøg paa udstillingen,
og kunstforeningen haaber, at man-
ge i ugens løb vil benytte lejlig-
heden til et besøg

Ungdomsmøderne i Maribo
þÿ�p�r�æ�s�t�4 ��g�a�a�r�d

begynder i morgen, tirsd.ig dei

ds. kl. 20 Aftenens emne bliver »

vi til at være verdensborgere«.

SMAAPLUK
Aldersrentemodtager Chr Nu-

aldei srenteboligerne blok 2. M:i

har i sin have ved lossepladsen di

en gulerod, som vejede 800 g

Nysted, har særlig lagt vægt paa
kvinde-, mands- og børnehoveder
Ilan er en kunstner, der stræber I Mindre ulykke paa Maribo Suk-
efter et maal. Det er rigtig nyde- kerfahrik
lige ting, lian har skabt, bande i |
granit og kalksten, og han vil sik-
kert snart naa frem til at tage en
lidt større opgave op, hvor fanta-
sien ogsaa kan faa spillerum.

Af fire malere, som alle er 1 be-
siddelse af kunstneriske evner, dei
endnu kun glimtvis er kommet til
virkelig udfoldelse, maa Erik H a n-
s e n, Morbelev, betegnes som en af
de mest lovende ved sine friske
maaske lidt for sydlandskprægede
farvetoner. Hans Morgenstemning

fra Maribo, hvor han stod i lære j,jer on nieget fin lysvirkning øg

Under sit arbejde paa Maribo
Sukkerfabrik lørdag eftermiddag,
med at sætte en remskive paa,
kom arbejdsmand Knud Knud-
sen, Maglemer, til skade med
højre arm, idet han kom i klem-
me mellem remmen og remski-
ven. Dr. Ib Hansen beordiede
den tilskadekomne paa Saxkjø-
bing sygehus, og hertil førtes han
i Falcks ambulanre. Efter endt
behandling kunne Knudsen køres
til sit hjem.

paa Vulcan. 1 mange aar havde vidner om god malerisk snns og ... .
han nu haft sit arbejde i Nak- indeholder en »muk poetisk »tem- 1 p trafikuheld

skov, nemlig paa Biikkerfabriken.
hvor han var beskæftiget indtil
1947. Han var en afholdt arhej-
der og et godt fagforeningsm
lem.

H ms< n blev

.cseisKaDoi j . , i å



lovcn. Indenrigsministeren 2 Ind-
fødsretsforslag. Landbrugsministe-
ren 8: statstilskud til forbruger- ,
priser, udførsel ut landbrugspro-
dukter, udlaan til stat.xhusmands-
brug og til arbejderboliger, ratio-
nalisering af mejeVitr, udlaan til
frugtlagre og forslag vedrørende
hegn og skov. Og endelig fiskerimi-
nisteren 2: fiskerilovr

Nye Rajk-processer«
Budapest i Reuter t

Mindst to nye .Rajk-processer« vil
finde sted her i løbet af de nærme-

ste uger. En lang række ungarske
embedsmænd og andre offentlige
personligheder, af hvilke en del blev
forhørt som vidner i sagen mod fhv.
udenrigsminister Rajk. vil komme
for folkedomstolen. anklaget for
forræderi og spionage.

Blandt de anklagede er Rajks tid- j
ligere understatssekrctair i inden-
rigsministeriet. den tidligere chef for
indenrigsministeriets pressekontor,
en tidligere embedsmand i udenrigs- |
ministeriet, lederen af det officielle
ungarske telegrambureau og den un-
garske statsradio. George Adam. an-
dre ledende personligheder inden
for telegrambureauet og radioen,
deriblandt chefen for radioens ud-
landstransmissioner Karoly Rath,
fhv presseattaché i Belgrad Jaseph
Rex samt oberst Deszo Nemeth. der
indtil sin arrestation var Ungarns
militærattaché i Moskva

Bil med 3 Fejøboere
knust
(Fortiat fra tide 1 )

gen Kulle og Kurt Jensen, havde
lidt saa stort et blodtab, at det

| ved 15-tiden blev nødvendigt at
give blodtransfusion.

Politiet og justitsministeriets
i inotorsagkyndige vil nu se nær

j mere paa den ødelagte vogn for
i at konstatere, hvorvidt den har
1 været behæftet med tekniske fejl.

Jørgen Kulle døde
i formiddag

laa Faxe sygehus gjorde nusn alt

muligt for at redde, de tilskade-

komne, men i morges ved 9-ttden
udaandi de gartnermedhjælper Jør-

gen Hulle, men paa sygehuset op-

lyser man I formiddag, at der er

udsigt til, at man kan redde de tu

andre, Kurt Jensen og arbejds-
mand Ole Brouers.

Paa Fejo samler sig »tor del-

tagelse om de to haardt ramte

hjem. Haveejer Lars Kulle har saa-

ledes i forvejen en ung datter lig-
gende meget syg paa hospitalet og
for et par aar siden mistede han
sin kone.

Fru plantageejer Otto Jensen,

Engrospristallet steg
2 points

Tatol, Fejø, rejste straks efter med-
delelsen til Faxe, og hun oplyser
hjem, at mens datteren er sluppet

Kobenhavn iRBi
En gros-pristabet, der belyser prks-

lievægelsen paa det indenlandske

rngros-markert. er fra august til

september steget med 2 points til

257, naar 1935 sættes lig 100. Der

var navnlig stigning for foderstof-

fer. 9 points, og for Jern. metaller og

produkter heraf, B points

næsten uskadt, har sønnen Kurt
brækket begge laarbenene samt den

j ene arm og tillige paadraget sig et

svært kraniebrud. Datteren har til
moderen oplyst, at bilen i ulykkes-
øjeblikket befandt sig i en uigen-

j nemsigtig taagehanke. og det er

meget tænkeligt, at dette i forbin-
delse med den knebne plads paa
førersædet var skyld i ulykken.

Dodsfald Den omkomne gartnermedhjælper
Jørgen Kulle, der blev 19 aar, var

KØBENHAVN I KB I

Læge Erik O. Caatherg, Farum,
er død paa rig.xhospitalet efter no-

gen tids sygdom, 62 aar gammel.

vellidt. Den 9 maj i aar var han
tiltraadt en stilling hos gartner
Hardy Hansen. Fredensborg.

a

Læge Castberg var medlem af sog

neraadet og formand for naturfred-

ningsforeningens komité og medlem
af bestyrelsen for aktieselskabet
Farum Sø.

Pierre slog alle
rekorder for

kanalsvømningen
Søløs en brugte kun 5 timer øg

fire minutter til tliren. þÿ �Pas-

sagererne i ledsagebaaxlene
søsyge !

Om bord i eskortebaaden þÿ ��J�u�n�e
Rose" :

Den 18 maaneder gamle søløve

Pierre forliedreile i dag rekorden
for kanalsvømning med 6 timer
og 1 minut. Den tidligere rekord
blev sat for 23 aar siden af

franskmanden George Miehel, og

var paa 1 1 timer og 5 minutter.
Pierre brugte 5 timer og 4 mi-

nut for strækningen fra Kap Gris
Nez til Dover. Han er den første
solove, der har udført denne bedrift
under tilbørlig kontrol.

Pierre svømmede undertiden med
en hastighed paa 33 km i timen. I
hans kølvand fulgte en hel flaade
af baade med journalister, fotogra-
fer, radiokommentatorer og films-
fotografer. De fleste af dem blev

søsyge, men Pierre var aldeles ube-
rørt af sine menneskelige ledsage-
res lidelser.

To gange undervejs blev han fod-
ret med 50 sild. Kanalsvømningen
kom i stand, fordi journalisten Burt
Kennedy ikke kunne besvare et
spørgsrnaal i en konkurrence arran-
geret af NBC-radiosclskabet. Han
sonede i dag ved at sidde i den for-
reste baad og holde rebet, der var
fastgjort til Pierres halsbaand

Efter ankomsten til den engelske
kyst hvilede søløven sig en halv time
inden iten blev ført tilbage tø Frank-
rig i en stor kasse om bora i et af
skibene.

Det var tidligere blevet meddelt,
at politiet ville staa parat þÿ ��v�e�dkysten
for at tage imod Pierre, idet den
britiske liga til kamp mod dressur«

havde truet med retsforfølgelses,
fordi Burt Kennedy ikke havde of-
ficiel tilladelse til at fremføre dres-
serede dyr, saadan som det kræves
efter engelsk lov.

Spanien devalueret
M.idud. (APl

Spanien har nu devalueret peftetasen,
idet vekselkuraaystemet er blevet æn-

dre aaaledet. at peaetaaens værdi ned-

skiive i forhold til dollaren I forhol-
det til pundet er der ingen ændrin-

ger. TuiMtpescUiM'n er ligelede« ufor-

andret.

Lyndræbt i tre generationer
ROM (AP)

Den 27 -aarigr Rollo Piimardo blev 1
f t r« dræbt af et lyn. d» han befandt

Mg liden for it hjem 1 nærheden af

T arento. For 20 aar tiden blev hana

fader dtæbt af et lyn kamme sted

og fnr halvt i ed s aar tiden overgik der

hans bedstefader den »amme ukæbne

l»aa samme «ted

Tyrekalv til 39.000
Ringsted (RI))

G.»ardejer Peter Hansen, Bnrgga.ird.
Nakke, har solgt en 3 uger gammel

tyre Iv til Kobenhavns amts kvæg-
avlsforening for 39.000 ki Deraf 24.ono
ki. paa vilkaar Kalven er faldet efter

ko nr 80 ug tyren »Huster«, der er en

son af »Hojvig« 183 ug tillagt hu Elnar

Kadlshnj, Tvindelatrup.

26 lovforslag
ved rigsdagens start

(Fru vor hovedxtadsrodaktmn )

Del blev, inden rigsdugen tog
læseferie forud for finanslove! -
batten, som begynder paa torsdag,
ialt forelagt rigsdagen 26 lovfor-
slag, deraf i torsdags alene 18. Om-

kring en nes af lovforslagene er

dog aarligt tilbagevendende love,
forlængel er eller genfremsættel-
er, men blandt disse er saa betyd-

ningsfulde lovforslag som genop-
bygning fonden, vareforsyning.x-
og prislov, huslejeloven og arbej-
derbeskyttelse. Blandt de nye lov-
for: lag er forslaget om bosætning
laan det vigtigste. Størsteparten af
forslagene fremsattes efter sædva-
ne i folketinget.

Finansministeren har forelagt 4
lovforslag finansloven, genopbyg-
ningsfonden, løntillægget til tjene-
stemændene og tillægget til nor-
meringsloven Handelsministeren
5 vareforsyningslov, prislov, lov
cm maal og vægt, lov om handels-
tejsende, samt amdringer i spare-
kas: eloven. De sidste er nødven-
diggjort af bosætningslaan-forsla-
get, men desuden fastslaar de, at et
medlem af en sparekasses tilsyns-
raad ikke kan være medlem ogsaa
af direktionen, afdelingsbestyrer
eller overordnet funktionær i kas-
sen. Socialministeren 4É bosæt-
ningsluan, arbejderbeskyttelse, en-
gangstillægget til gamle og inva-
lider og forslaget til lov om døve og
tunghøre nnhgministeren: huslejo-

Uskyldigt mistænkt
hængte sig

New York. (AP)
Den 45-aarige Jakob Rosen.

New York, hangte sig i aftes i

en celle. Han var blevet arreste-
ret i anledning af et biltyveri. To
minutter efter kom betjentene for
at fortælle ham, at man havde
fundet tyven. Rosen, der var gift
og havde tre børn, har tidligere
siddet i fængsel for at have hand-
let med narkotika. Efter at være
sluppet ud af fangslet, svor han,
at han ville tage livet af sig selv,
hvis han blev arresteret igen.

Utroligt
W i es bad en. (RB fra DPA)
For nogen tid siden skulle der

ansættes en ny overlæge ved
kvindeklinikken i Offenbach. I et
magistrats-møde, hvor man be-
handlede ansøgningerne, tog flere
medlemmer til ordo mod ansæt-
telse af en jødisk læge, dr. Her-
bert Lrwin, med den begrundelse,
at man ikke kunne byde kvinder
i Offenbach en læge, der kom fra
koncentrationslejren, og som, da
hans famille var blevet udryddet
vod gas, ville tiltræde stillingen
tned sin races hævnfølelse i sur-
len De paagæ Idende magistrats-
medlemmer vil nu blive stillet fur
en afnazificerings domstol for at
have repræsenteret antisemitiske
tendenser

Dansker belønnet med
engelsk frihedsmedalje

Viste muler kriitm mod. opfind-
somhed o aldrig ovigtrndr køligt

overblik
SINGAPORE (AP)

En ung dansker, som gjorde

tjeneste i den engelske hær under
krigen, er blevet dekoreret med
den engelske frihedsmedalje med

palmer for sin indsats i Sydøst-
asien linder krigen Det drejer sig
om kaptajn Anker Kcntsc fra
Æbcltoft, der for tiden arbejder i

I engelsk tjene. te i Kclaltiin paa
Malaya-halvøcn, hvor han har en

! overordnet stilling inden for gen-

opbygningen
Under krigen arbejdede han i

den hemmelige, strategiske tjene-
ste i Sydøstasien og i dagsbcfalin-
gen i anledning af æresbevisningen
fremhæves hans »mod, opfindsom-
hed og aldrig svigtende køligt
overblik i enhver situation«

Det hedder videre, at han icddr-
de tre meget farlige, hemmelige
opgaver fr jt fiasko ved anarraadig
indgriben

Storbrand i Sønderborg
SØNDERBORG (RBi

En voldsom brand rasede I nat I
Sønderbro gs indre bydel. Ved mid-
natstid opstod Ild i den tidligere
oliemølles store papliekkede byg-
ninger, der nu anvendtes til møbel
lager, malerværksted, møbelpol-
st ringsværksted, snedkerværksted
og boliger, efter at selve oliemøllen
var snt tid af (trift ved en stor
brand omkring 1920 Ilden bredte
sig med eksplosionsagt ig fart fra
loftsetagen, og bygningerne ned-
brændte i løbet af en time Man
reddede en lille del af fabriken
»VVamo« kostbare møbellager, men
næsten alt løsøre fra de to lejlig-
heder og værkstederne brændte

De nedbrændte bygninger var for
kort tid siden overtager af Sønder-
borg Andelsmejeri. Ilrandaarsagen
er ikke opklaret,

::o dagsboder for hæleri

En pareelist fra Slcmminge sogn
, r ved retten i Saxkjøbing idømt 30

ungboder a 20 kr. for hæleri. Han
kar for et par aar siden fundet en

pengepung med ca. 248 kr., som til-
hørte en pareelist i Ettehave, men

gtede undlod at aflevere den

fundne portemonæ og penge. þÿ �

Senere har han erstattet ejeren med
270 kr.

Sigtede dømtes endvidere til at be-

tale sagens omkostninger

Hørbæk by, Saxkjøbing landsogn, kr.

2312.50.
þÿ �Snedker Johs. A. Jørgensen, Taars,

m ft. til arbind Edmund O. Jørgen-

sen, Oreby, Saxkjøbing landsogn, kr.

10,000, ejendomsskyld kr. 7500.
þÿ �Tork-Petersen til arbmd. Arthur

Hansen. Rødbaek, Hadsted by og sogn.

kr. 7000. ejendomsskyld kr. 3300.
þÿ �Saxkjobing b.vraad paa Saxkjøbing

kommunes vegne til tømrer Arne Hess,

Saxkjobing. Rcerso, kr. 1045. ejendoms-

skyld vurderet.
-- Samme til murer Poul Mortensen.

Saxkjobing. smst . kr. 1751, ej vurderet.
þÿ �Samme til tomrer Ove Madsen,

Saxkjobing. smst , kr 1945. ej vurderet.

Dalerne niaatte rulle.
Ved et þÿ�l ��h�o�m�b�r�e�p�a�r�t�ilordag aften hos

skatteraadsmedlem, lærer M. Jensen,

Saxkjobing. fik skatteraadsformand

Vilh Jensen. Frej lev, 9 matadorer i

en tourner respect. Modspillerne var

lærer M. Jensen, kæmner Rantzau

Hansen og borgmester P. Kirkegaard.
Da benovelsen havde lagt sig faldt

daleren omgaaende.

C OG OMEG

Det blev i lørdags spillet en fod-
boldkamp mellem et hold fra Rød-
bygaard og et blandet hold fra
Rodby Boldklub. Rødby Boldklub
vandt en kneben sejr paa 3 2

Vi gør opmærksom paa,
at det er i morgen tirsdag aften

kl 19,30, der er indskrivning til
aftenskolen i engelsk paa byskolen.

Selvom der er meget andet, der

U\jkøbm<j OG OMEGN

D
Film fra postvæsenet

I disse dage vises i BIO en for-
film om breve, som gencraldirekto
ratot for postvæsenet har ladet op-

tage paa grund af de mange breve
med mangelfuld adresse, der aarligt
afieveres til postvæsenets besørgelse.

Paa Nysted stadion spilledes i
gaar en turneringskamp mellem Ny-
sted og Gedser mcllemrækkehold.
Kampen endte uafgjort med 4þÿ �4.

Stærkt delte meninger
om stort afvandings-

projekt paa Sydfalster
Hul i hovedet« at anvende næsten en halv million kr.

til de sandede arealer, siger modstanderne

OFTE har der vivret lokale problemer, som stærkt delte Sydfal-
sters botider i to stridende lejre, hvorimellem forsoning ikk<> rar

mulig. Nu er der igen dukket et spørgsrnaal op, som deler sindene.
Det drejer sig om, hvorvidt der skal foretages en afvanding af .Kob-
belsøarealet« Repræsentanter fra statens landvindingsudvalg van løv-
dags kommet til Gedser for at høre lodsejernes mening. Det var ikke
mindst modstanderne, som førte ordet, men om delte vil indvirke paa
projcklets skæbne kan ikke vides nu.

Mødet havdo samlet godt 40 lods-
ejere og desuden saas forskellige
repræsentanter fra de implicerede
myndigheder. Der var fra Statens
landindvindingsudvalg blandt an-
det den gamle jorddirektør Niels
Frederiksen og fra ufvandingskom-
missionen saas dommer Delbaneo,
amtsvejinspektør Hovmand Mad-
sen, landinspektør Jungersen,
amtsraadsmedlem Richard Ueck og
flere andn.

Ingeniør Lindfeldt fra Statens
landindvindingsudvalg aabnede
mødet og oplyste, at udvalget fra
nogle lodsejere havde modtaget en
anmodning om at faa afvandingen
gennemført, modens en anden kreds
havde protesteret. Saavidt man
kunne gøre op repræsenterede
modstanderne 172 ha og tilhænger -
tio 154. Ingeniøren bemærkede, at
en grund til modstanden maaske
kunne være man havde den tro, at
hvis der ikke blev gjort noget kom
lodsejerne ved »Kobbclsocm ikke
til at betale noget til don forbedring,
der var sket ved Høtø nots afvan-
ding, hvilket gav mulighed for
vandstandssænkning ved Kobbel-
søen«. Han oplyste dog, at afvan-
dingskommissionen var blevet
spurgt herom og havde erklæret, at
uanset om flor blev noget ved »Kob-
belsøen« eller ikke, saa kon lods-
ejerne til itt være med til at betale
for de forbedrede afvandingsmulig-
heder i Høtø nor.

Afvandingen for daarlig til
at arealerne rigtig kan

udnyttes
Disti iktsingeniør Ebert fra Ilt -

deselskabets kontor i Slagelse fore-
lagde det projekt, der var udarbej-
det efter anmodning af 15 interes-
serede lodsejere. Kobbelsøen« gaar
(ta Ludvigsgavi i s.vd til nord fol
(ledosby og Kobbelsøkanalcn «
n. under ud i en kanal i Høtø nor.
Der er en gammel aftale om at Høtø
nors intercssentselskab ved pump-
ung skal holde vandstanden 94
centimeter under daglig vande,
hvilket de (55 lodsejere langs med
»Kobbelsøen nyder godt af Af-
vandingen ved søen er under de nu-
værende forhold for daarlig til at
arealerne rigtigt kan udnyttes og
tkres mod oversvømmelser. Det

meste ligger hen m(d græs og kun
lidt som rigtig mark. 1 Høtø nor er
pumpekapaciteten udvidet fra 2650
til 3850 liter pr. sekund og midter-
kanalen er uddybet ea. 1 meter,
hvorfor det ogsaa vil være rimeligt
at regulere ved -Kobbelsøcn .

nor enten »Kobbelsø« -projektet
gennemføres eller ikke. De laveste
arealer nyder 1 høj grad godt af de
forbedrede afvandingsforhold i

Høtø nor, og dtr maa betales for
den mulighed man har herfor. Han
mente derfor at lodsejerne ved

Kobbelsøen« ikke alene ville blive
kendt pligtige til at betale til det
nye anlæg v<d Høtø nor, men den
nve vandløbslov gav ogsaa mulig-
hed for at de kunne komme til at
betale til det gamle anlæg der.

Tages de vandførende lag
væk. saa arealerne bliver

for torre?
Modi tanden mod projektet blev

særlig ført af gdr. Anton Loll, Gc-
desby, som fandt projektet for dyrt
i forhold til de jorder, som fik gavn
af det. Han fandt det uheldigt at
gennemføre et saadant forslag un-
der en højkonjunktur og hetale det
under en lavkonjunktur. Han var
bange for at man ved en afvanding
tog de vandførende lag va'k, saa
arealerne blev udtørrede, thi det
visto sig mange steder ved borin-
ger, at det ikke var til at faa vand.
Lodsejerne er interesserede i at
have arealerne til græsning og ikke
til andet. Der var dr.ænet paa man-
ge af ejendommene og hvilken
gavn kunne man saa have af en af-
þÿ�v�a�n�d�i�n�g�. �De arealer, der kan yde
gavn er saa smim, at det ikke er
noget at smide en halv million kro-
ner ud paa. Det ville være ufor-
svarligt og han betegnede det som
hul i hovedet« at ofre de mange
penge paa de sandede arealer, der
ikke er meget værd nu og bliver
endnu mindi þÿ �

Afvanding gør jorderne
mere værd

Fra flere tilh;cngorcs side frem-
førte--, at man burde gøre afvan-
dingen fuldstændig, naar der alli-
gevel skal betales til Høtø nor, og i
det fremførti at mange steder i

hosten lod kornet i vand paa an - j
alerne I þÿ ��æ�ter H.c, mu en Marie-,
ha k, som er ka ei er for »Høtø nors j
intere ant el kah bemærkede, at
uanset hvor meget man talte imod 1

afvanding, saa var det en kend -
gerning at jorderne de steder, hvoi
en saadan var foretaget, var blevet
mere værd og solgtes til højere pri- 1

er F,n af tilhængerne, gdr. H P
Løj, tilbageviste cn paastand fra
modstanderne om, at de kun var
lodsejere med smaa arealer, som
var interesseret i projektet.

Projektets gennemførelse
vil koste 450,000 kr.

Projektet, som vil blive 533 ha, er
simpelt, da det gaar ud paa at
Kobbclsø.-kanalen uddybes med

ca. 75 cm, der reguleres 5 tilløb þÿ�o�g �
ombygges en del broer og over-
kørsler. Vandet bliver ved med at
gaa ned til Bøtø nor.

Overslaget er beregnet til 450,900
kr. hvoraf hovedkanalen anslaas
til 102,500 kr. og sikringsarbejder
til 75.000 kr. Der kan efter land-
vindingsloven faas 60 procents til-
skud, hvorefter lodsejernes part
bliver 180.000 kr . der kan laanes,
saaledes at de er afdragsfrie de før-
sti tre aar og derefter tilbage-
betales i løbet af 20 aar med en ren-
te paa 7 6

Hedeselskabet mener at lodsejer-
ne maa betale det samme til Høtø

Et argument fra modstander ide
\ar, at man ikke var interesseret i
at faa arealerne omdannet til korn-
dyrkning. saa der uver de ret lange
af tande fra gaardene blev kørsel
med maskiner og gødning Det var
til græsning man havdo arealerne.
En paastand fremsattes ogsaa om
den dybere kanal ville fyldes med
sne, saa det varede længere end nu
at faa vandet væk.

Sagt mange mærkelige ting !
Ingeniør Lindfeldt efterlyste en.

forklaring paa at modstandere og
tilhængere havdo deres arealer
sammen og ikke liggende i bestem- !
te grupper, men det kunne ingen i

dog rigtig svare ham paa
Distriklsingcniør Ebert udtalte,

at der var sagt mange mærkelige
ting ved mødet og han tilbageviste
flere af modstandernes argumen-

Valget i Norge
( Fortsat fra side 1)

Alle disse partier opstiller liste
ved valget i aar. Dertil kommer
snmfundspartiet, som forrige gang
blot opstillede liste i en enkelt
valgkreds under navnet »Nyt
Norge«. Man kan imidlertid gaa
ud fra. at dette parti ikke vil faa
nogen repræsentation i stortinget.

IIVAD DI K I K K FMPFT OM

Oppositionspart iern« regner
med at drage nytte af den mis-
fornøjelse, som let opstaar mod en
regering, der bar siddet ved mag-
ten i fire aar, og under valgkam-
pen bar de lagt særlig vægt paa de
mange restriktioner, sotn staten
har paalagt næringslivet, de liøje
skatter eg tildels subsidiepolitiken
og social lscringsprogrammernc.
Social iseringsspørgsmaa let spille-
de ingen fremtrædende rolle un-
der valgkampen for firo aar siden,
men det har nu været i brænd-
punktet.

Regeringen er i det sidste tids-
rum gaaet ind for en genrejsning
af Norges industri og skibsfart,
genopbygning af de krigshærgede
egne og opbygning af ny industri.
Denne sidsti opbygning skal ske
dels for statens regning som f. eks.
anlæge.t af det første jernværk þÿ �

u/s Norsk Jernværk i Nord-Norge
og dels med staten som aktio-

nær i privato virksomheder.
T de fleste af disse sager har re-

geringen faaet tilslutning af oppo-
sitionspartierne, men hvor det
gælder udbygningen af storindu-
strien, har der været visse me-
nlngsmndsætninger om tempoet
og rækkefølgen, En del forslag om
statsdrift af fabrik»virksomhed
har mødt modstand fra de ikke-
socialistlskø partier.

I .IKTE FOR Bl (NUS-ORDNINGEN

. Boligbyggeriet har ogsaa varet
! et meget centralt punkt i den po-
I litiske kamp foran dette valg. Ved
valget i 1945 sagde statsminister
Einar Gerhardsen, at arbejder-
partiet saa det som en opgave at
bygge 100 000 iKiliger i de kom-
mende fire nai, men dette tnl er
ikk« naaet. og boligmangelen er
derfor fremdeles meget stor.

Et af do store politiske strids-
j punkter i den sidste stortingssum-
l img VHr forslaget om at ophæve
j listeforbundet Forslaget blev ved-
taget med arbejderpartiets stem-
mer, mens alle andre partier stem-
te imod Den valgordning, »om

gælder i Norge, favoriserer d<
største partier, og efter at liste-
forbundsordningen blev ophævet,
er 'ler grund til at tro, at denne
tendens vil blive endnu mere ud-
præget For i nogen grad at bøde
paa valgordningens mangler, har
de nntisociallstlsko partier i nogle
faa kredse opstillet fælleslister.

Selv om det er vanskeligt nt
spaa om udfaldet af valget, er 'let
temmelig sikkert, at kommu-
nisterne vil miste en betydelig del
af deres stemmer. Partiet havde
stor fremgang lige efter liefrlel-
sen, men det har tabt sin good-will
i de idste par aar, ærlig efter be-
givenhederne i Østeuropa.

NVGA ARDSVOI.D IKK I OP-
STILLET

Man maa imidlertid være op-
mærksom paa, at kommunisterne
efter stemmetallet blev betydelig
underrepræsenteret i stortinget af
1945, og at de egentlig havde stem-
mer nok til 17 18 repræsentanter
i stedet for de II de fik. Selv en
stærk procentvis tilbagegang be-
høver derfor ikke at faa til resul-
tat, at partiet mister cn tilsvaren-
de del af sine repræsentanter

Et karakteristisk træk ved dette
stortingsvalg er, at flere af de
kendte stort ingsrepræsentanter
bar frabedt sig genvalg: Dette
gælder bl. a. fhv. statsminister
Johan Nvgaardsvold, arbejderpar-
tiets tidligere parlamentariske fø-
rer Sverre Stoestad, stortingsmand
Arne Rostad (bondepartiet) og

I Chr. S. Oftedahl (venstre).

SEJRHERRERNE
fj Verdens hnc-tc inilit.i:

ekperter, de sejrende

telrmapkallcr og genera-

ler, har hver for ug af-

lagt beretning om de xtore

krigsbegivenheder sande

forløb. I VERDENS-

_ KRIG II er alle disse be
MONTCOMfgr retninger for tørste gang

samlet i et v«rk, »om giver et 100 , rigtigt, alsidigt g levende
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Skovvejen i delvis
ny skikkelse

Sommeren igennem har Skov-

vejen i Saxkjøbing været under

reparation med udvidelse for øje.
Endnu er den ikke færdigbehand-
let, men dog farbar for dem, der

daglig er henvist til at færdes paa
den. Naar vejarbejdet ikke fuld-
føres i aar, skyldes det, at fyldet
paa kørebane og fortove skal have
tid til at sætte sig, før den ende-

lige behandling finder sted.
Sommerens arbejde har be-

,-taaet i at grundforbedre vejen,

ette kantsten og macadamisere
vejbanen. I forbindelse hermed er
der nedlagt nogle kloakledninger.
Det er firmaet Hofmann og søn-
ner, der har forestaaet arbejdet.

Naar vejen til foraaret gøres
færdig, vil den være paa højde
med Saxkjøbing bys øvrige gade-
,,g vejnet, der nu gennem mange

i ar har været en pryd for vor by,
en af de ting, fremmede lagde
mærke til.

Sagen sluttedes ved retten i Sax-

kjøbing for at oversende den til
Ringsted.

Arresteret ok lort til llillerod
Politiet i Saxkjøbing har anholdt

en mand, som er sigtet for tyveri i
Farum. Anholdte blev fremstillet i
retten i Saxkjøbing, hvor han er-
kendte sig skyldig i det paasigtede
tyveri, hvorefter dommeren opret-
holdt anholdelsen, og sigtede vil
blive overført til arresten i Hillerød.

Mere paa samvittigheden
Den unge mand, der forleden over-

for kriminalpolitiet i Saxkjøbing til-
stod at have forøvet tyveriet af ra-

tioneringsmærker i Sandager, har
tilstaaet, at han i Nordsjælland har

stjaalet en herrecykle, en garbardine-
frakke og et par benklæder. Han
blev fængslet til den 21 ds.

Tinglæste skøder.
Saxkjøliing landsogns sogneraad paa

Saxkjobing landsogns kommunes vegne

til snedker Johs. A. Jørgensen, Taars,

Røde for opløjer.
En beruser fra Horbæk, der i aftes

vede optøjer i gaderne i Saxkjøbing.

blev sat 1 arresten til afsvaling og blev

i dag losladt mod at betale en bøde.

Stjal fra aldersrentemodtagerne
Politimesteren i Ringsted har rejst

tiltale mod en arbejdsmand fra Rør-
hæk for tyveri, idet han sigtes for
en dag i begyndelsen af april d. a.

at have tilegnet sig en fyldepen til-
hørende en aldersrentemodtager i

Stenlille.
S gtede er modt ved retten i Sax-

kjobing, hvor han nægtede sig skyl-
dig, idet han forklarede, at han
havde solgt den for 8 kr. og saa

skulle ejeren senere have 2 kr. til.

Film om Afrika.
I lørdags vistes paa hotel »Saxkjo-

bing« for et par hundrede skolebol n

en film om Afrikas svobe, tsetsefluen,

der forvolder den frygtede sovesyge.

Filmen, der havde nogle gode natur-

optagelser fra det morke fastland,
liandiede om en tysk lægeekspeditions
strabadser og besværligheder med at

bringe det helsebringende serum ud til

de primitive folkestammer, samt disses

glæde over helbredelsen

har 1 aften premiere paa filmen
þÿ �Altid lillrsoster med Deanna Durbin.

Det er eller prr en hendes bedste film

efter 100 tnænd og een pige. Al anden

omtale skulle være unødvendig Filmen

er fyldt med dejlig sang og musik?

Handlingen drejer sig om den teater-

tossede provinspige Ann Carter og

(Vendes genvordigheder med at komme

paa de ski aa bi.edder. Til sidst lyk-
kes det for hende, og hun naar mere

end det.

þÿ ��L�o�l�l�a�n�d�'�F�a�l�s�t�e�r�s�H�j�æ�l�l�H ��j�o�r�e�n�i�n�gi København"
Statsanerkendt syge- og hcgravelseskasse Invalideforsikring

Ole Suhrsgade 18. K. telefon Palæ 1057

SMAAFLUK
I moigeii, tirsdag, holdt!) Saxk Joblu g

efteraarsm.ii ked. og det præger allere-

de torvet 1 dag hvor et righoldigt ud-

valg at markedsgogi er ved at blive

opstillet. Man er ogsaa godt 1 gang

med at lægge Rodeo banen, der plejer

at udøve stærk tiltrækningskraft paa
de yngre aldersklasser, og ogsaa paa
de ældre, der foler sig som børn

igen

Itosenuaens rørlægning.
Tredie og sidste parcel af Rosen-

aaens regulering og rørlægning udby-
des omst. i licitation Det drejer sig om

parcel 3 vedrørende nedlægning af ca.

730 m betonrør i fra 70 til 35 cm. Til-

bud skal indgives, senest torsdag den

25. oktober til borgmesterkontoret.

Kommunal sygeplejerske
i Nebbelnncle-Sædinge.

I de sidste þÿ�2 ��3aar har der kke

været sygeplejerske i Nebbelunde-

sædinge. Der er nu truffet aftale med

Holeby-Burso kommune om fælles syge-

plejerske. Sygeplejersken, der har bil,
bor i Holeby og staar til disposition
for alle i kommunen efter lægens hen-

visning

kalder paa tie unge, bor de ikke
glemme, at det er kundskaber, del
kommer ari paa her i livet Kend-
skab til et sprog kan være af uvur-
derlig betydning for en ung mand
eller kvinde, og den gunstige lejlig-
hed, som her bydes, bor derfor ikke
forsømme af de unge.

U'O, Rodby
laar i atten premiere paa den ameri-

kanske film »Hjemkomst« med Clark

Gablc 1 hovedrollen. Det er en film oin

krig og kærlighed, et emne, som ameri-

kanerne sikkert endnu i lang tid vil

kunne tærske langhalm paa, men iøv-

rigt en underholdende film med en

spændende handling. Desudeh »Politi-

ken«s filmjournal.

ter og fastholdt at den lave del af
arealet har mulighed for at blive
bedr«- som forholdene er nu Over-
for et forslag fra gdr. Ixdle om en

pumpe fremhævede han, at det
maaske blev billigere i anlags-
kapital, men ikke i drift, og naar
det var en unaturlig løsning, naar
pumpestationen i Bøtø nor kunne
tage vandet.

Da rnødet havde varet godt et
par timer, var der stadig en stor
tale- og spørgelyst, men ingeniør
Lindføldt maatte afbryde, idet re-
præsentanterne for Statens land-
vindingsudvalg ikke ville gennem-
trumfe noget, men hvis mødet hav-
de bevirket at nogle af de to parter
havde skiftet synspunkter, saa
kunne de bare sige til! Projektet vil
nu blive overvejet i udvalget før
der træffes afgørelse.

þÿ�S�M�A�A�I ��L�I�K
Arbejdernes radioklub for Rodby øg

omegn holder generalforsamling paa

onsdag hos gæstgiver Martin Petersen.

7i\jdeb



7 dræbt og 30
saaret under uro-

ligheder i Somali
100 arreMcret, deriblandt Mere

sheiker

L a k e S u c c c s s. ( Reuter)

Repræsentanter for Somali ung

domsligaen oplyste lord. i De for-
tnede Nationers politiske komite,

at ifølge en uofficiel rapport blev
7 somalier dræbt og 110 saaret un-
der urolighederne i Somali-hoved-
staden Mogadishu i gaar. De paa-

gældende Somali -repræsentanter
citerede et ti legram Ira Moga-

i dishu i dag, hv
1 britiske tropper
i mængden under
demonstration
deriblandt også;

vet fængslet og

I iik.ilerne

en anti-italiensk
100 mennesker,
sheiker, er ble-

deporteret. Situa-
lom »meget slem«.

Ungarsk vinhus ophorer

(Fra v
Der er

afgørelse
havnske

udlejet til manufaktur-
Arma

ar hovedstads-redaktion!
i di -se dage truffet endelig
om at den bekendte koben-
restaurunt .Ungarsk Vin-

det
fort

bus- skal definitivt ophore. I
sidste halve aar har der været
en del forhandlinger med interesse-
rede restauratorer, men det viste sig j
umuligt at tinde basis for en videre-

ØSTTYSKLANDS
KANSLER.7

Et forl ydende vil vide. at udka-
stet til en 14 mands regering for
Østtyskland - fortrinsvis hest an-
en de af kommunister

I arbejdet. Formanden for
eiale 1 1 ike En lieds i>art i , Otto drot c -
wohl. hvis billede vi bringer her.
rente udnævnt til kansler

er
Det

ii il-
so -a

a

Anholdelse for spionage
i Sverige

S t o c k h o I m »KU f i a TF »
En

aiihnli
ilende

lensk statsborger cr blevet
for spionage Dun paascl-

k;d huve ind andet oply: niti
i om Sveri/e? kraftstntioner om

kniftfoi sniritf for at overgive dem
til en fremmed ma,;t Manden be-
nan;tei at have tfjort nor,et af det,
lian anklag foi Fra anklagemyn-
digheden ide fik I i er man, at den
anholdte har drevet spionatfevirk-
somhed . iden begyndelsen af inde-
værende na i

Skuespiller dod paa tourne

K s b J e r K

Sku«spill« i Olaf Boreh I
turner« r med Sv«ihI Wedels
blev þÿ�f ��»�tet n «l;»tf« siden
maatte mdlætftf« > paa

<!U1>
c. der
selskab
»yn o«

þÿ�( ��h�u�s�e�ti

Ringkøbing Fru Hørcli Iler idet
kaldt til manden sygeleje, men rej- 1

-te I fredags med lyntoget tilbage til
København Et pal timci efter at fru
lløi , ti lire \.u rejst, døde tiendes

I mand, øg fruen mødtøg telegrafisk' dødsbudskahet da hun var uanet til
N vbøt g Olaf Bøl i h 1 1' i li' i v lil! aal

Russisi arbejdt'rdélfRation
i Sverige

In þÿ�d�f�l�i ��i�U�l�l�n�i�i4.1 russii»ke lr:uhinr-

rbejderr 4nk<vn fredag til Sveritf« hvi'r

tir vtl
K.inR 1

hejdr

þÿ�l�>�« ��i

blivr t

fler# m

I« letf.it m

»fen t (i Det

utlenl.i

i ft>: »te '

\dsK ar-

officielt

þÿ�l�l�.�i�f�t�l�« �«t

O t 4.1.1

Fræsidfiitvalget i Finland

England maa betale
4 mili. kr. tilbage

Fra vor lundonredaktion þÿ �

I vinteren 1947 viste det sig
umuligt for Danmark at overtage
den internationale tildeling af
oliekager, som tilkom landet. þÿ �

Dette skyldtes, at England i strid
med internationanl ret havde op-
købt hovedparten af oliekagepro-
duktioncn i Argentina ti! en ek-
stra høj pris. Danmark overtog
derfor et parti paa 40.000 tons
oliekager, fordi de var nødvendige
for landbruget. Prisen var i for-
hold til det danske smørs eksport-
pris urimelig høj. Den danske re-

gering har siden arbejdet med sa-
gen for at gennemtvinge en pris-
godtgørelse hos England. Der er
nu opnaaet en ordning, hvorefter
Danmark faar 200,000 pund ster-
ling eller 4 mili. kr. i erstatning.
Landbrugsminister Bording er al
den opfattelse, at dette beløb skal
anvendes fuldtud til fordel for
landbruget, hvorfor han i en
skriftlig henvendelse til folketin-
get.« finansudvalg foreslaar, at
det nævnte beløb bruges til billig-
gørelse af importerede oliekager.

10þÿ �12 pct. rammes

af psykiske lidelser
STOCKHOLM (Reuter)

En række undersøgelser fra de

senere aar, især i <le skandinaviske
lande, har vist, at i gennemsnit
10 12 pct. af befolkningen har

eller har haft en psykisk lidelse. Vi-

dere har man fast slaaet, at risikoen
før en psykose er 3 4 pct. og for

en intelligensdefekt, der gør ved-

kommende uduelig indenfor sam-

fundet, er 2 3 pct.
Disse oplysninger har den svensk-

fødte, danske psykiater, dr. Erik

! Stromgren fremsat i et foredrag i

del svenske liegeselskab. Samtidig
I har han beklaget, at man endnu i

Norden savner et virkeligt psyko-
analytisk institut, og krævet en ra-

dikal ændring af hele den psykia-
triske undervisning

1 mil!, rodspætteunger
flyttet til Doggerbank

i
Ed i n b u r g h < Reuter)

det internationale havunder-
søgelses! aad. som før tiden holder,
møde her. redegjorde dr. K A An-
dersson, Sverigi . i gaar for et dansk
eksperiment, søm kan blive af stør-
ste betydning for fiskeriet.

Dr. Anders son, som er raadets
præsident, forklarede, at i maj i aar
bar danski videnskabsmand ined
økonomisk -totte af regeringen flyt-
te 1 mili rødspætteunger fra yngle-
pladserne nær den danske kyst til
Doggerbank, hvor rødspættefiske-
riet i de -enere aar har givet ringe

Optagningen
at Sukkerroer

Kredsformand Ot'i Jør-

gensen meddeler os fol-

bruges t pct.

Ved et beklageligt uheld har \

sidste torsdag bragt priserne m

oplysning <>m. at samtlige pris.
skal tillægges 2 pet Hatte i

ikke rigtigt, idet tillæget er

prt. som anført ovenstna nde.

Dødsfald

Vor inderligt elskede hustru
og mor

Karla Mary Rosenbjerg
er i aftes afgaaet ved døden et-
ter et langt og strengt sygeleje

Nakskov den 9 oktober 191
Oscar Rosenbjerg

Mogpnx og Prehen
Føres fra hjemmet. Tolle.-en

vej 6, t aften kl. 18,00

Vor kære far. avtgerf.u nr
bedstefar

Knur tiren
døde stille den 8. oktober 1949

Paa familiens vegne

Helge Gren.

Begravelsen foregaar fra Ry-
do kirke onsdag den 12. oktober
kl. 14

Min kære moster
Marie Rasmussen

c. stille hensovet lordag den s
oktober, hvilket bekendtgøres
for slægt og venner.

Sy end Rasmussen.

Begravelsen foregaar fra Os
tofte kirke onsdag den 12. ok-
tober kl. 14 Salmebogen benyt-
tes.

Kende »m Prise« . der er

gældende for Optagning af |
Roer:

Sukkerroer
Kr pr Øre pr
Td Ld. 100 Ib

Favne

Optagning . 95,50 154a

Tillæg for ikkeløs-
pløjede Roer ... 43,00 70a

Samling af Binde . 8,55 14a a

Sukkerroer til 1 oderbrug
Kr. pi Ore pr
Td Ld 100 Ib

Favne

Optagn. i Bunke . 91,00 147a

Optagn. i Rader . 81.50 lUla

Tillæg for ikkelos-

plojede Roer 41,00 66a a

Fodersukkerroer
Kr pr øre pr
Td Ld. 100 Ib

Favne

Optagn. i Bunker . 85,50 138a

Optagn. i Rader . 75,00 121a

For Optagftin: af
Sio VIII, hvid Os-

tofte og Parbjerg
Rex som ikke er

losplo.jcde, betales
et Tillæg paa 17,00 27a a

Ruiikelroer
Kr. pr Øre p
Td Ld. 100 Ib

Favne

Optagn. i Bunker . 71,00 114 ia

Optagn. i Radei fil ,00 99 ,a

Kaalrabi þÿ �Turnips
Kr pr Ore pr
Td Ld. 100 Ih

Favne

Optagn. i Radel . 53,50 86a

Optagn. i Bunker . Cl,00 99a

Tillæg for Optag-
ning al fynske
Bortfclder 25,00 40a

Mt.! Kamtlige 1 þÿ ��r�i�s�e�iskal til

Bomholt formand
for rigsdagens

Groniandsutivalg
Ira vur hovertsladrrdaktloii

Rigsdagen« < Ininliinds- udvalg

Strejkerne i USA breder sid

h.ir skiltet formand, idet folke-

ting' ts formand .IiiIiwh Bomholt
har afløst den konservative
Uiiiistingsniaiui Halfdan llen-
drik» n. Efter traditionen ir for-
mandshvervet gauet paa omgang

rn Ilem partierne for et aar ad

gangen og det var nu uocial-
þÿ �

»r skuil li øttidemokratiet, <1
i udvalget repimten Partiet er

p a'Hi nteret ved Bomholt og

folketingsmand Tli. Iluiihi rg.
Sidsi nævnte helbred er nnidb i

Ild ikke for tiden det hedste, og

lian ønskede derfor ikke at paa

tage aig hvervet som formand,
hvorfor det blev overdraget Hum

holt. ( IrønlandmidvalgctH for-

mnndHHkah re ulønnet.

Inden ugens udgang vil antallet af

strejkende være oppe over 2 niill .

P ittsbur# i AI i

Strejkerne i USA breder si tf mere

otf mere, otf ind« n iitfcns udgang ven-

ter man, at antallet af strejkende ar-

bejdere vil være oppe over 2 milli-

oner. Der er stadig intf«n lysning.
Ind«nfor staal- og kulmineindu-

strien har ialt 1 niill. arbejdere ned-

lagt arbejdet. Strejke n er endvidere

udvidet til at omfatte arbejdere i « n

række fabriker, der fremstiller va-

rer af aluminium «>g staal. Dette be-

tyder. at fabrikker, der har tilknyt-
ning til disse industrier, maa ind-

skrænkt produktionen og afskedige
tusinder af arbejdere

Dansk fiskekutter forlist
ved England

lo ni.iiiil har reddet sig i land. men

dr var saa forkomne, al dr ingen op

lysninger kunne gitr

HUM- (AP)
En redningsbaad er tidlitft i

morges gaact ud fra Humbcr i
England for at søge efter to dan-
skere, der men« s at drive omkring
ud for den engelske kyst

Nærmer« omutirndigheder ved
de to danskeres skæbn« kendes
tkk«\ idet meldingen om deres for-
t vivled« situation «r kommet fra

(arnegie-fondet
(Fortsat Ira side 1)

sammen med tre af sine kafVimera-

ter.

Reddede ven fra
rasende tyr

selvRedningsmanden bley

overfaldet
Den femte Carncgic-helt er bod-

ker og husmand ChristianJor-
g e n v e n. Oreby pr. Saxkjobing,

i(im uden at

tænke paa sin

egen risiko en

t lir. ,lei gen-< ii.

gdr Hjørncgaard.

dag i somme-
ren 1945 red-
dede en ven,
dav. gaard-
ejer Hjorne-
gaard, Oreby,
Ira at blive

stanget ihjel
af l åsende tyr.
Jørgensen var

den paagæl-
dende dag et

ærinde hos

Da de havde talt

minien nogen tid, kont en mand

med en ko, der skulle til tyrs. Mens

i dette skulle staa paa, bad gdr.
Mjørnegaards søster Jørgensen

| komme ind for at drikke en kop
kaffe. Bedst som de sad i stuen

hørte frk. Hjørncgaard spektakel
ude fra gaarden Hun gik ind i en

tilstødende stue, og kort efter ud-

| stødte hun et skrig.
Jørgensen, der dengang var 63

l aar, løb straks ud i doren og saa

mens tyren stod over ham i an-

grebsstilling Tyren havde en ringl
med stang i næsen, men stangen j
var knækket, og gaardejeren var

værgeløs overfor den rasende tyr I
i Uden at tænke paa risikoen sprang I

| Jørgensen hen til tyren og fik den |
j ved tøjret trukket bort fra lljorno-

gaard. Tyren vendte sig nu mod j
Jørgensen og væltede ham omkuld. I
hvorefter den bearbejdede hans lanr

med hornene. Ved faldet havde han i

tillige faaet stod i ribbenene Hjor-

negaard fik imidlertid sammen med

j husmand Niels Peter Larsen, som

var kommet med koen, tyren truk-
ke bort, men havde Jørgensen ikke
resolut grebet ind i den ulige kamp
mellem tyren og Hjørnegaard, hav-

de en storre katastrofe været uunil-

Heltemod ved bombarde-
mentet af Shellhuset

En række af belønninger knyt-
ter sig til de ulykkelige begiven-
heder i forbindelse med det en-
gelske bombardement af Snollhu-
set den 21. marts 1945. Det vil
erindres, at St. Joseph ordenens
barmhjertige søstre ved bombe-

Modstandsfolkene
danner ny forening
Dm sk,1 1 hjælpe s\rc «)! crhvrrys-

li.rmmnlr frihedskæmpere
(Fra vor hovedstads-redaktion)

Der vil blive stiftet en ny for-
i ning ,'f modstandsfolk En kreds af

modstandsfolk, der som følge af

Dødsdom
ratio (Keutn i

D«n mrr%tr nillMærdnniHtid Mai

i t Hlmlrnlen \ImIhI McjiM lin

».in til <I«hI« n for mordet pitll den

tidlltffM prcmlcriiiliiMcr Nohrn»li\

ru«dm.

Mmdehus lor Bernadette
Slockhul m, (TTi

Orcv inde t tcili Brinadøtt' luu
anmodet myndighederne øm tiH.t
delse 1 1 1 al opføre el bcliocl 'hus i

il etagei I ejendommen, øm skal
viere et mllidehus føl gier Folke
Bernadette vil grevinden ol\ have
en lejlighed, nøgle lejlighi
udlejes f ek fil stafstjene:

øg resten af løkalerm
r .(artighed

rier sk«il
temirmi,

kul tMlltft til
f«u ungdomuforenintfcr

med i«i«« 1 1- nmal «m' 11 Hib«'jd$rum
til uddannet « ntf b< kteftigclse af
ijflvts arbejdstidvtfiitf« mennesker

Dcutschland tibei
Kleic mrdlen

t 1 11 sti tf (inttKrt

tibei mm

Den ujfliii'i ft

Kian/ Oli, h.n

hei om Det betl 'v

et Ikke at rof tnt

k lasat firere an«U

i mis

For»U(f«1 r

ri <f« ni. «l

tin ilt inelolk I 1 D 46

l>.iam »DvuIm

l \ sk ii it hi

lige þÿ�i�l�o�l�e�g�r�r�e�«�l�« �
Illeti»ndo

et I »Hangeni
k tlUigter U

tt tonet som

a

t Irk

ike .
nul«!

et |>

Parti« dnt store magnet
i aar

K n h t\ v n. i RH'
Densk v.iiab hines rejs".ifd'

linp ung t munens rej»eburemi.
hnr i (ar huff 465K prraøner med
piia sine reisel til ialt 15 binde.
1'. ' Irt

l liiir in
Hihl |ino þÿ�i�i�i�o�r �og 01

Ogsaa toldnedsættelser loi dieselmotorer, solvvarer.
akvavit og kunstgenstande
(Fia vor hovedstød.- redaktion1

lu dansk l.imlhrug -s side at kom
nie ind |iaa det amerikanske mar- Hjørnegaard bpge paa stenbroen,
ked. Man maa dog ikke vente, at

l (IcnriKMuiniMfrift har nu offteiflt nieddell »t

førh.indlinKerne i Annecy opnaaedr den nedsættet
l INA, som i lørdags blev omtalt søm tøri ydende
kr.itrn Smørtølden er beretter nedsat med 50 pct.
Iti (lig 492 g) til 7 cent, og Danmark har vtaledcs

tort sit ønske om, at den lave toldsats ogsaa skolie

1 1 > iiiii ark ved
at smørtolden

i Social-Demo
Ira 1 1 cent pr.
laaet gennem

gælde for som

merlidfn. hvor tlen h.ir tors( intrrfe tor vor eksport

der

HELSINGFORS (RH)

Samtlige rigsdags g r tipper und- i

i. .g, 'il der, lolkedeinukratiske cr

in ind pi. .statsminister Faget-'
holiø tot slag øm al førlængt præ-
sident Paasikivis mandattnl med
2 aar Den folkedemokrntiske ngs-

dag: gruppes formand, fru Hertta
Kuu-men har meddelt statsminl-

teten, at folkedemoki idet tie vil
t.irc cm t paa tirsdag, og liei-

med er stalsministi i en indføl -
slaaet.

('gs.ia tør andre varer el

opn.iai t tøldnedsa ttelse. Det gad
der saaledes før Roquefort- og

Gorgonzola-ost. hvor tolden er

nedsat 40 pct . for visse typer at
dieselmotorer. \ isse solvvarer,
akvavit samt kunstgenstande af
værdi over 2.50 dollar. Tolden paa

kunstgenstande er nedsat fra 20
til 10 pet. af værdien, sølvtøj fra
32.5 til 25 pet., sølvbestik fra 16
i ent plus 35 pct. til 8 cent plus
17.5 pet. og dieselmotorer fra 27.5
þÿ �35 pet. til 17,5 pet.

Den lave toldsats før smørret
i, adder dog kun før et vist kontin-
gent. nemlig 5 miil. Ibs. i tiden 1

I april 15. juli og samme kontm-
Igcnt i tiden 16. juli 31. oktober

Allerede som følge nf toldfor

handling! i nc i Geneve i somme
ren 1947 lde\ Antenkas smørtoKl
ved aftale med New Zealand ned-
sat til 7 c pr. Ib. i tiden 1. novem
her til 1 april for et toldkontin-
gent pari ød mili. Ibs . som ogsaa
Danmark i Anne \ fik adgang til
at udnytte Import til Amerika af
smør forudsætter dog fortsat, at
der udstedes fornøden importli-
cens af det amerikanske land
brugsministei ium.

der nu sir.iks bliver tale om en
stor eksport til USA. For smørrets
vedkommende er det ikke nok, at
dansk landbrug bliver konkurren-
cedygtigt paa det amerikanske
marked. Der skal gives særlig im-
jiiirttill.idrlse fra amerikansk side
yi maa da afvente, hvilken im-
portpolitik I SA vil føre paa dette
omraade. Før ost er der derimod
ingen importbegrænsning, og der
skulle derfor være gøde udsigter
lor en forøget østeeksport til I SA
eltei toldnedsættelsen.

Udtalelser a! Overgaard
og kamptnann

Formanden for de danske meje-
riers fællesorganisation, proprie
tær S. Overgaar d. udtaler
Social Demokraten:

til

þÿ �I>c( e. med glæde, vi mod-
tager den offirtelle meddelelse
om, at I SA har nedsat tolden paa
Mimr og ost. Det er et stort ønske

Formanden for dollurcksport-
udvalgct. sekretariatschef Viggo
K a m p ni a n n, udtaler til So-
eial-Demokraten i anledning af
meddelelsen om toldnedsættel-
serne:
þÿ �Med kronens devaluering

over tor dollar er der jo skabt et
griiiuij.ig lor, at dansk landbrug
kan blive mere konkurrencedyg-
tigt paa det amerikanske marked. : laehg
og den toldnedsættelse, der nu er
indrømmet os for smør og ost. vil
du yderligere give landbruget et
ineltament til at udvikle denne
eksport, der er af saa stor betyd-
ning for det danske samfund og
for landbruget selv. som jo ogsaa
maa være stiørkt Interesseret t.
at der skaffes dollar-indtægter til
indkøb al raa.sloffcr og andre va
rer fra FSA og ovrige lande, hvor
der skal bruges dollars til knh.

5> 6 S0C1 AL-DEMOKRATEN Mandag den 10 ok tolv

< v
r ->

\ 5« NGIR .itv
uorttl do Hi Nto deltagere
Mg. ialt 2020 Som numnict

Simulant eller sindssyg?

y' JpoAtcn
Holland med

tþÿ�t�\�U ��n�>interessen

g Norge er

595 roj
for Eng-

stærkt afta-
.» _ t

it fra sule . >

15

:t> og Pc
s ode dag
atet 16
.o mange FU
nervivil talte s
IV !$t paa Fun
þÿ ��%�%�r�g�e�n�s�n�.Ca
Hansen For

Leif H
n.en John B:lh

bemærk
Ha næn. R«vR >

sidst
brav

Slemnuntfe. mv>
mial. op. resul-

i ' ubel fwm hos
't.cntfete. som

ulorne til 'time
hold var Torben

ttank og Borge
nmince spillevle
n en stor kamp.
»rde sig glimtvis
omnier var Vagr.

Sæsonen slut tot Nakskov
Roklub

'pjrndcndf let
l

Nakskov Hol
aarhfe klubka
oplob ud for k
roet 6 lob hvoraf l

dendo. da kor. þÿ�k�u�r ��,

jævnbyrdig
Lob 1. Klubnu >:

blev vundet af Eri
Jørgensen. Niels I
Svin med Prebei
i baaden »Sir ok«;

ttl Wlubk.tpromngen
C aar
b afholdt i gaar sin
»rung i havnen med

Der blev ialt
ar ret spæn-
ie var meget

luset.a

Kirketl.il Hansen opførte sig
som forrykt i retten

i Fra vor hovedstadsreduktion)
i et retsmode den 17. oktober

vil del foreligge en lægeerklæ-
ring. om den dødsdomte Ib Bir-
kedal Hansen virkelig er sinds-
syg, eller om han or simulant. I
g'ua: skulle han afhøres som vid-
ne i en sag. som er rejst mod
korrespondent Ib Wengel Frost,
der \od byretten idømtes 8 aars
fængsel for angiveri, men nu har
appelleret til landsretten. Ankla-
gen gaar ud paa, at Frost har rin-

get Birkedal-Hansen op og med-
delt, at der var et illegalt møde i
Nyhavn. Gestapo kom til stede
under ledelse af Birkedal Hansen
og anholdt løjtnant i den engel-
ske h;rr. faldskærmsjægeren Hans
Robert Johansen, der i et ubevog-
tet øjeblik tog gift og dode paa
stedet. Samtidig anholdtes tre an-
dre frihedskæmpere, der førtes
til Nouongamme.

Ib Birkedal Hansen kunne imid-
lertid ikke give nogen fornuftig
forklaring, da han. støttet af fire

to andre
engelsk.

dansken , di i ikke taler

Tidligt i morges kom disse to l

stærkt forkommen tilstand til red-
ningsstationen i Humbor, hvor de
v ixl tegn og fagter gjorde rednings-
mandskabet forstaaoligt, at to af
deres kammerater stadig befandt
sig paa soen.

En redningsbaad blev straks sat
ud. Det er sandsynligt, at dansker-
ne stammer fra en dansk fiskekut-
ter, der sædvanligvis har en be-
sa tning paa fire mand, <>g som af
en eller anden grund er sunket.
Niermere enkeltheder vil torst
fremkomme, naar man har
talt mod besætningen.

Frække togrovere

rskab for herrer
Jensen. Tommy

ndsUn. Henning
Sørensen som Cox

Nr 2 blev Knud

det hedder, at fængselsbetjente, blev ført ind i

al r.rde ild mod retssalen.

Chr

blev
Pou
Har
der

stianser. Poul Moller. V rede | tionen betegne
en. Dems Jensen og Poul Has- !
sen som Cox
>b 2 var et udfordnngslob. som

vund/t af Erik Clemmensen,
Rasmussen. Frede Jensen. Erik

sen og Cox; Chr. Lerche i baa-. Alfred.
b 3 Udfordringsløb i 4-aurers in-

: Nr 1 »Stroke. med følgende
tnmg. Per Valentin. Peter Jor-
en. G Mikkelsen, Knud Chri-
isen og Cox; Chr. Lerche.
>b 4 Udfordringslob. Nr. 1
ut« der blev roet af Denis Jen-

for damer.
Bente Holm, Margit j forelse af sna stor en restaurant. Lo-

orgm Jensen. Nr. 2 kalcrne er nu blevet udlejet til et

1. o 5 Klubmesu
Nr 1 .Skum
Hansen. Cox Jorge
Ove. Ellen Thomsen

C \ Jimmy Petersen
Lob 6 Udfordringslob. 4-aarers in-

rigger. Nr. 1 »Bamse. Ingvard Pe-
dersen. Preben Sørensen, Tage Dide-
richsen. Denis Jensen or Cox Erik
Hansen

Efter kaproningen udtalte forman-
ri-. n vognmand Torsten Ericksson.
at den forløbne sæson har vieret

præget af godt kammeratskab og et

godt sammenhold þÿ �Kaproningsre-
sultaterne var ikke blevet særlig
gode, udtalte formanden bl. a., men
det er heller ikke det vigtigste. Det
vigtigste er det gode kammeratskab,
og naar det er der, skal vi nok faa
de gode kaproningsresultater frem
med tiden Vi har fimet et ønske op-

fyldt. at faa klubhuset malet og fer-
niseret indvendig. Nu gaar vi ind til
vintersæsonen med gymnastik og

klubaftenerne, og jeg vil haabe den
bliver god.

Efter formandens lille tale blev ro-

Da retsformand Hastrup spurg-
te: Er det Ih Birkedal Hansen,
svarede han: Hvad siger du.

Retsformanden: Jeg spørger om
Deres navn?

Ib B. H. førte en hviskende
samtale med en af fængselsbe-
tjentene og bemærkede: Hvad cr
det. han vil. Hedder jeg Ib?

Retsformanden: De kan jo godt
forklare fornuftigt ...

Ib B. IL: I maa have lov at gore
med mig. hvad I vil. Det er ikke
mig. der er tosset.

Da det var umuligt at faa en

fornuftig forklaring af Birkedal
Hansen, blev han ført ned igen.

Sagen mod Frost blev udsat, da
letten onskede nye oplysninger.

Rom (AP)

Nogle banditter har paa eks-

pressen mellem Rom og Milano

foretaget et ualmindeligt dristigt
røveri. Politiet oplyser, at bandit-
terne kloroformerede to forret-

ningsinænd i en kupé, rovede 21 j

million, som de derefter forsvandt
med. Man er uden spor af for-

bryderne.

deres indsats i fi ihedskainpcn eller

ophold i tyske koncentrationslejre er

blevet syge, har besluttet at danne

en forening, der har faaet navnet
.Sammenslutning af erhvervshem-
mede fra frihedskampen.

Foreningens opgave er i snævert

samarbejde med »Landsudvalget af
besættelsestidens politiske fanger,
at hjælpe syge kammerater ved

deres tilbagevenden til arbejdet,
samt at vejlede kammerater, hvis

erstatningssager er afgjort paa saa
faaet j utilstrækkelig maade. at de maa leve

under sociale forhold, som maa be-

tragtes at være uværdige, saavel for

dem som de institutioner, hvem det

paahviler at hjælpe disse mennesker,
der ofrede deres helbred i friheds-

kampen.
Som sammenslutningens formand

er udpeget Svend Nurnberg. Ve-

sterbrogade 95, Kobenhavn.

udbytte. Om resultatet af eksperi-
mentet er det umuligt ut vide noget
før om ea 2 aur, men hvis de lykkes,
er det muligt, at andre regeringer
vil gennemføre dette princip for
forskellige arter af tisk for at op-
retholde kontinuiteten i fiskeriet paa
de forskellige fiskepladser.

Mange sejlere i fare
paa Øresund

J.'Mr Madsen, manufakturfirma.

Blærebetændelsen var

en velskabt datter

V. ibbois stander strøget.

OSLO (AP)

En 42-aang frue henvendte sig

for et par dage siden til sin læge i

Oslo og klagede over stærke .smer-

ter i underlivet. Hun mente det

var blærebetændelse.
Jeg kan berolige Dem med, at

De ikke lider af blærebetændelse
sagde lægen efter endt undersøgel-
se ., Derimod kan jeg betro Dem. at

De skal hare et barn en af de aller-
nærmeste dage.

Damen blev stum uf overraskcl-

| se. Hun havde ingen anelse om. ar

i hun var gravid. Hun havde i tnan-

| ge aar ønsket et barn.
Nu cr fruen nedkommet med en

| velskabt datter, og baade hun og

| den nyfødte befinder sig
ket.

udmær-

Det pludselige omslag i vejret kunne

være uarsag til alvorlige ulykker
(Fra vor hovedstads-redaktion)

Mange sejlere var i gaar i fare

paa Oresund I tillid til sitndagsvr jr-

udsigten: temmelig svag. skiftende

vinde, stak mange sejlere og motor-

baade i det dejlige solskin i gaar i

snen. men sejlerne blev i lohet af

dagen belært om, al eftrraarsvejret
er lumskt at have med at gore.

Efter middag blæste det kraftigt
og de smaa baade i Øresund fik en

ordentlig gyngetur. Man regner med,
at þÿ�r�> ��6cr blevet slaaet til vrag
langs kysten fra Svancmollebugten
op til Humlebæk, men heldigvis ser

I nder siglem eiser og forberedel-

ser til elgjagten, der begyndte 1

dag. skele der ved Karlstad i Sve-

rige el vaadeskud, hvorved en skov-

arbejder dr.ehte sin Nabo. Denne

blev ramt i mavereglonen og dode

et par limer efter paa sygehuset

i Torsby .

Aarhus kommune har 4 niill.

i overskud
Aarhus kan i aar byde sine skatte-

ydere en pæn overraskelse. Paa
kommunens regnskab er der et over-
skud paa godt 4 millioner kroner.
Heraf skyldes ea. 2,5 millioner skat-
terne. 1 Byraadets mode paa tors-
dag vil de borgerlige antagelig stil-
le krav om, at en del af pengene
bagebetales skatteyderne.

til-a

rideþÿ ��M�a�r�s�kStig« Ind paa ny
Kiriþÿ �Korsor

Grenaaþÿ �Hundested færgeselskab
har fattet interesse for den nye
Korsørþÿ �Kiel rute, og paa lørdag
modes en delegation fra færgesel-
skabet i Korsor med repræsentanter
for et tysk rederifirma, som hidtil
har forberedt ruten. Hvis forhand-
lingerne gaar i orden, vil .Marsk
Stig« blive sat ind paa linjen.

Dansk eksport af hens

til Tyskland
I denne uge begynder fra de

nedslag' I paa (li u fl'UU
øvede en heroisk indsat, og ut 1 1
iif nonnerne mistede livet. En al
søstrene udmærkede sig u i li

men da ordensreglementet ikk.
tillader modtagelse af personlig!
udmærkelser, h;u- fondet tildelt
ordenen som saadan sin medal u
t guld med særlig inskription.

To sølvmedaljer med beloli
paa 1200 kr.

Der er uddelt to sølvmedaljt
tillige med et beløb paa 1200 ki

I hvoraf den ene er tildelt bud Jøi
'gen Tiige Mouritzen, Humlebæk
gade 18, København. Han reddedi
bombardementsdugen samme i

med en anden en mand. der v:,i

kommet i klemme mellem nol

styrtende murbrokker og bjæl
kér. Arbejdsmand Børge Petei
sen, Alsgade 9, har faaet 400 ki
fordi han reddede en dreng, di
laa syg i et has paa Søndre Bou
levarri. som ramtes af en bombi
elektromekaniker-lærling Carl Ai
ker Funke Jensen, Englandsv.
358, har faaet 600 kr. for delt
gelse i redningsarbejdet ved tlei
franske skole, og tidligere vug'
værnsmand Ilerholdt Andersi i

Rolfs Plads 19, har faaet tildel
800 kr. og en broncemedalje.
Sidstnævnte fik beboerne i «
kælder paa Maglokildevej bragt
sikkerhed umiddelbart før kald'
ren styrtede sammen.

Endelig har enken efter bun:

danske fjerkræslagterier den før- , magermester S A. Jessen Juu

ste eksport af høns til Tyskland si- i rier omkom under rcdmngsarbo,
den 1940. Til befolkningen i vest- j det paa don franske skole, fru

zonerne skal der inden jul leveres I Gurli Juul Nyvej I B Frederiks

fjerkræ for 1 million kronor i dol- ! berg. faaet tildelt 200 kr arh

lårs. Det drejer sig om 750.000 stk. til hvert af hendes tre børn. I).

I kan ventes uddelt flere belønmn
, ger i tilknytning til disse begiver.

Kolding banegaard ombygges heder, idet en række sager endnu
for en halv million ikke er færdigbehandlet af fonds

det ikke til ud, at nogen baad er
blevet derude.

Fire svenske søspejdere, der gjor-
de sundet i kutteren .Lizzie, af
Malmo, maatte lægge ind til Flak-
fortet, og i Skovshoved Havn blev
en kutter alvorligt molesteret ved
at blive slaaet mod havnens bol-
þÿ�v�a ��r�k�.En mand kom herved lettere
til skade.

Nyt fremskridt for kræft-
forskningen

a

Stoffer, der fremkalder sygdommen,
kan paavises ved krniisk-tysisk

metode
i Fru vor hovedstads-redaktion)

Det er en kendt sag. at en række
stoffer har evne til at fremkalde
kræft Fra praktiske forsøg véd
man. at nogle stoffer er farligere
end andre, men nogle opdagelser,
om den unge forskel' Simon Iver-

sen. der arbejder i Fibiger-labora-
toriet. har gjoit. tyder paa, at man
kan faa indtryk af nogli stoffers
farlighi d paa en lettere maade end
ved at indsprøjte dem paa forsøgs-
dyr, nemlig yed anvendelse af en
særlig teknik, hvorved man gennem-

lyser stofferne og faar deres spekt-
rum.

Den interessante iagttagelse har
dr. Simon Iversen beskrevet i en

doktordisputats, som han skal for-
svare i morgen, tirsdag.

Det er forste gang. man ved fy -
sisk-kemiske hjælpemidler har været
i stand til at foretage maalinger paa
dette omraade. og det betyder, at
man har større mulighed for at blive
klar over, hvilke egenskaber i de
kræftfremkaldende -tutti r det cr der
gitr dem farlige Verden over et

forskere inde paa -amme sporgsmaal
i bestræbel ri ne hn en bedre for-
tuaelse og bedre mulighed for be-

kæmp' Ise af k i a ften
þÿ�1 ��m�f�r�s�N�o�!Hans Lund. Aarhus, har

ydet doktoranden vierdifuld bistand
i det ki nu kc arbejde

Generaldirektoratet for stats-

banerne har afsat en halv million

kroner til en længe planlagt om-

bygning af Kolding banegaard. Ar-

, bejdet begyndes snarest.

Frigivelse af klausulejendomme

Indenrigsministeriets afviklings-
kommission for skødeklausulejen- i der uddelt

domme har færdigbehandlet
spørgsmaalet om eventuel frigivel-
se af nogle af de landbrugsejen-

domme. der under krigen blev be-

slaglagt til Karup flyveplads, og

det kan betragtes som givet, at en

overvejende del af de beslaglagte
ejendomme vil indgaa i flyveplad-
sens omraade.

frrmbrusende tog.

bestyrelsen.
Den anden af de uddelte sølv

medaljer er tildelt trafikkontrol
lør A. P. Jørgensen, Stationsvi
1. Glostrup, fordi han i janun;
1948 sprang ned paa sporene og
reddede en dame fra døden vc<
ved at rive hende bort fra et

Udover de allerede nævnte er
10 broncemedaljcr.

Dødsfald under fodboldkamp
Gaardejer Erik Eriksen, Ørke-

bygaard paa Fyn, er død 74 aar
gammel, medens han overværede
en fodboldkamp i Otterup, hvor
to af hans sønner deltog. Eriksen
var en af Fvns kendte landmænd.
1 en aarrække var han næstfor-
mand i nordfynski landbofor-
ening formand for banken for
Otterup og omegn og medlem af
bestyrelsen for Nordfyns belgiske
hesteavlsforening.
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l'ELGKON 1002 Holeby Piqgraf

Tirsdag, onsdag torsdag kl 20

Læs annoncerne hver dag l
þÿ�T�Y ��'.'?'
IfS +4 U ,

BIO
Mandag, tirsdag, onsdag

og torsdag kl. 20,15

cmtomsf
med Clark (.able, Luna Turner,

Anne Buster og John llodiek.

Forbudt for born.

POI.riTKENS I II.M'IOt It N AL:
Skoleskibet »Danmark paa vin-

tertogt - Premiere paa vinterens
moder - Verdens største rute-
flyver - 3 uger i u-baad - Dan-
ske fodboldspillere i Italien -

Professionelt boksestævne
1 KB- hallen

Avertér þÿ ��S�o�c�i�a�l�-�D�e�m�o�k�r�a�t�e�n

Beskæftigelse
Annoncer under denne rubrik optages 1 samti. udgaver af Den
socialdemokratiske Presse paa Loll. -Falst for eet blad nri

Kvindelige

tU fø. &

P'JIh BkE JnhOIM
16WCHN BtENBERO
GRE THE rHORUAUL
!B Q<j

Knivens Æg
Filmatiseret efter

Homerset Maughama roman
af samme navn.

FORBUDT FOR BORN
Vaskeriassistent

Kolding Sygehus

For fri station fradrages for tiden
1290. kr. aarlig og til pensions-
fonden, 5 pct. af grundion og alm.
pensionsgivende tillæg.

Ansogning med oplysning om al-
I der, uddannelse, tidligere ansættel-
ser m. v. og med bekræftet afskrift

i af anbefalinger stiles til bestyrelsen
I for Den Kellerske Anstalt og ind-
sendes til økonomiinspektør J Sass
Petersen, Brejninge.

itmrmrrmrmm
HJERTELIG TAK

for deltagelsen I vor store sorg.
Hillesled, den 8. oktober 1949.

Kilen og Aage þÿ�l ��i�i�g�c�r�n�p
og Borge.

N5'PUHMJN

ALICE O'FREOEPICKS« LflU IflUPITZEl-

CLpa NAKSKOV

TliG MARIBO
TELEF 444
19 i" og 21 i

Lvntsplifarccn l»E\ ST-IA AK-
NE MINISTER med Arboff,
Si linnbirfi og Erica \ oigt.

A.O.F.s kuraus i tiuindaflæsriing begynder 1 morgen, tirsdag, paa
Manbo Gymnasium kl. 19,30 Undervisningen, hvori alle mod nedsat KegeMønn/høreevne kan deltage, er gratis. kr. 5480.04. Fri tjenestedragt

statens regler, saaledes at begyn-

Til 1 . november

Flink, ung pige
antages straks. Løn 200 kr.

Jernbanehotellet, Sølleste !
Telf. 13.

Kl. 19.15 og 21.00

Hen ny danske Palladium-Film

siaaiwe
VKmister

Eli lossluppen Farce efter

Manuskript af Jens I.oolier

F01 uden ( KRISTIAN ARHOFT,
ERIKA YOIGT og
IB S( IIONBKKG

genser vi flere andre af vore
mest populære Lystspilkræfter.

Min kerte mand vor gode far,
overpostbud

loh«t. Thorsen
ei dod fra os.

Saxkjoblng d. 8 oktober 1949.

Regina Thorsen,
Vagn Aage og Krik.

Bisættelsen finder sted onsdag
den 12. oktober kl. 15 fra Sax-

kjobing kirke.
Fores fra sygehusets kapel

irsdag aften kl. 19.

Hgrarmrmw
Frelsens Hær

Ved hostfesten blev folgende
I numre udtrukket: 2036 - 20.12 -
2894 - 1567 - 2115 - 2575 - 1046 -
941 - 166 - 351 - 146 - 54 - 30 -

| 2836 og 2535.
Tirsdag d. 11. ds. kl. 19,30 frem-

viser major Henningsen den ny
kongefilin samt en smuk farvefilm.
Entré 50 ore. For børn kl. 18. 25
ore.

2 flinke og propre piger
IR 20 aar, kan faa plads 1. novem-
ber paa 1 tt«rnlev Alderdomshjem
pr. Katager. Henvendelse til øko-
nomaen.

M i . 8); Blandede Bekendtgørelser

Kunstljanbclen
N. P. Nielsen & Søn

telf Nakskov 741
a

Alt glarmesterarbejde udiøres. þÿ �stort lager al:

vinduesglas, spejlglas, ornamentglas og 1 aglas.

leil.
Vor mørtelfabrik fremstiller dagligt

Proper ung pige
med kendskab til madlavning og
dygtig til husgerning kan faa plads
1. november. Fru Edmond Jørgen-
sen. Ostergade 14, Nakskov.

Mandlige

Husmand
som vil paatage sig pasning af svin
og heste samt rense i kostalden,
kan straks eller 1. november faa
plads paa Gottesgabe pr. Rappel.

Licitation
Rodby købstadkommune udbydei

herved parcel III vedrorende ror-
lægning og uddybning af hoved-
kloakledning i Rodby kaldet >Ro-
senaaen«. Farcellen omfatter ned-
lægning af ca. 750 m betonror i di-
mensioner fra 70 til 35 rnt.

Tegninger og betingelser kan, saa
længe oplag haves, rekvireres paa
borgmesterkontoret i Rodby mol
depositum af 25 kr.

Til ovennævnte adresse indgive.-,
tilbud paa særlig tilbudsliste senest

1 torsdag den 25. oktober 1919, ti!
hvilket tidspunkt tilbudene vil blive
aabnet under overværelse af de by-
dende, der maatte være til stede.

Rodby hyraad. den 10. okt. 1949

salmer
leveres fra

fcekJUahve.
Trykkeriet
Jernbanegade 8, telf. 74

Nakskov

. e þÿ � - -

Flink pige
kendt med daglig madlavning, samt
en ung fornilddng«|ilge kan faa
plads 1. november. Fru dr. Peter- -
sen, Holeby.

En flink, paalidehg og

proper pige
kendl med daglig madlavning, kan
faa plads til 1 november paa sa\-

kjøbing Dampmølle. Ingeborg Ras-
mussen. Telf Saxkjoblng 4002

19.15
21.00 ROXY færdigblandet kalkmørtel

Sæby Cementvarefabrik

Opmærksomhed
af enhver art i anledning af vort
guldbryllup frabedes venligst.

Christine og Jens Jacobsen,
Vejleby.

Til Hænderne:
Glycerin Crem, Glycerin
og Sprit, Citron Ctem,
Cold Crem.
Gummihandsker

Haanden
der gaar igen

PKTI R LOKKE

Det løber koldt ned ad ryggen
ind imellem hvert mord skrev
pressen. Den er ved at sætte re-

kord for gyser-film.
Kun 3 gange

Forbudt for horn

I JiiUcii: IVoI<t

nton ottu! rrn\/ 1r_
\ \l\ s/vfC Ilf 74/ þÿ �

I morgen tirsdag:

En paalidehg karl
kan 1. november faa plads hos

Karl Kuld, Ravnsby.
Telf. Birket 26.

'

En flink, ung pige
kan faa plads 1 november Maa bo
hjemme Fru farvehandler Trolle,
Torvet 13, Nakskov. Telf. 1132.

luikkeiiHriTr
Som saadanne kan to dannede,

unge piger, ikke tinder 20 aar, faa
plads snarest. Løn: 1. elevaar kr.
125,00, 2. elevaar kr. 150,00, 3. elev-
aar kr. 175,00 mdl. -( frit ophold
og tjenestedragt. 1 ugentlig fridag,
ferie efter ferielovens regler. Ar-
bejdstid 8 timer daglig. Evt. kan 2
aars elever antages. Henvendelse
med anbefalinger fra tidligere plad-
ser snarest til kontoret
Slndss.x ngehøspltalet I N> købing S|.

HUSK at indlevere
Deres annonce i god tid!

I AFTEN:
17,10 Vejrmelding.
17,20 Meddelelser til skibsfarten og

radiofoni telegrammer.
17.30 Børskurser.
17.10 Julius Jacobsen spiller popu-

lære klaverstykker
I8.no Undervisning i fransk.
18,25 Undervisning i engelsk.
18.10 Aftenens program.
18,1.5 Radioavis
19.00 Aktuelt kvarter.
19.15 Dansk musik Kadioorkest ret.

Dirigent I.auny Orøndahl
20.00 Tlnieslag fra Raadhustaarnet
20.00 Socialisme Liberalisme

Maanedens diskussion. Fra mødet
I Grundtvigs Hus, arrangeret si
Venstres ungdom for København
Indledere Fliv minister Axel
Kristensen øg formanden for
landstinget fbv minister K K
Kteinrkc

22.00 Kadioavi
22.15 Dans i htiidøt Daiiscølke

sti el med ltai|uel Rastenni, Vic-
tor Cornelius og þÿ�l ��r�i�e�rSørensen

n\ KRIGE:
I 7.5.5 < Iriuninofiitin mi i k
10.00 Presse.
19.30 þÿ�l ��i»sentalion af senen om

film
19.10 Sig det med roser, ved An-

ders Borje og kslial etoi kest I et .
20.00 Foredi ag
50,80 < 'armen, opera i fire sktei
!2, 1 .5 Pr-- se
52.30 Fred XViiring og hans Penn-

sylvnnians
B II i s nilseiid, Iser til Daniniirk
12,13 Prr «
50.00 Prc < Gunnar Henriksen

ugentlige spol tsoverslgl . lingeris
kommentar

I MORGEN:
0.1.5 Itsdiosvis
(i, .50 SklbspuHltloiiei
7.0(1 Moi gengynin i i di for kvindei
7,3.5þÿ �8,55 Grammofonmusik
7.37 l>e to nilliiiUei fra Slslens
hushol'lningsrss'1

8 00 t'adiosvw
8.30 Morgensmisgt i domkirken i
København

8, .73 Vejrmelding
9.00 Gymnastik for huamødre

før Columbus Professor Johannes
Bi øndsled l Skoler adlo ) .

þÿ�1�0�,�1�.�5 ��1�0�,�4�0Hele Norden synger
Fællesnordisk sa ngud sen« lel.se
i Skoleradio)

10,30þÿ �11,05 lægestue for de mind-
ste Børnehaveleder Aase llsueh.

11,45 Vejrmelding
17.00 Rnadbusklokkerne og dagens

digt
12.10 Populære violinkompositioner

Ake Jelving Ved flyglet - William i
Lind ( Kia Kver ige i

t 5,30 Radioavis.
Dereftet til 14,00 Middøgakoficert i

KaLaretoi kest ret Dirigent' Kai
Mortensen.

13,13 lænnart læubeit synger
14.00 Børnefødder og børnesko. For

modre med smaabørn. Overlæge !
tir mer| p XV Hræstrop

I 4.20þÿ �16.10 Efterrniddsgs-knnr ert
Aarhus by-orkester

Møder - Generalforsamlinger Arbejdsmændenes
Forbund Iticli. houslwl

Søllested telelon 146

Avertér i þÿ ��S�o�e�i�a�l�-�D�e�m�o�k�e�a�t�e�n�1

þÿ�2 ��4murersvende
søges snarest til nyt arbejde.

A s N . Th. Jensen,
Murer- og Entreprenorforretning,

Strandhyplads I. Esbjerg. Telf. 416.
>alikk«B %.

Al køntingentrrstanre maa være
indbetalt senest den 15. ds. Restan-
cer udover

I I 4.I IC
med I ører øjeblikkelig slettelse.

BESTYRELSEN

j. ii o la la i:
sadclmagei og tapetserer
Vestergade 43 þÿ �Maribo

telefon 161

anbefaler sig med solidt og smukt
polstrede møhier og madrasser

Hovedbestyrelsesvalget
Kor Nakskov -kredsens socialdemokratiske foreninger sker afstem-

ningen saaledes:

Nakskov kl. 10 12 og 15 17 Soeial-Demoki atens kontor for 1 ,,g >

kreds, hos Hans Larsen, Kastanievej 2. for 3. a kreds. Den gamle
Krostue, Forsamlingsbygningen, for 3. b kreds, aldersrenteboliger-
ne. Lojtoftevej, for 4. kreds, Logen. O. Boulevard, for 5 og 6 kreds,
hos H. Samuelsen, Skansen 25, for 7. kreds.

X i ninge kl. 10 12: hos K Schouw, Kuditze, og Carl Hansen. Hollebv
Birket kl. 10 12 og 14 16 hos Bent Hansen for Birket hos Viggo

Hansen for Kragenæs. og hos A. Svendsen, Brejnholdt, for Lindet
Branilersle« kl. 10 12 og 14 16: i skolen.
Il.mnemarre kl. 10 12 og 14 16 i forsamlingshuset
ll.ilsted-Aunede kl. 9 12 hos Kr. Andersen. Halsted, ho .itnci Hel

e Rasmussen, Ullerslev, og lio.s H. Chr. Olsen, Sæby 61
Ib i o (Nkirke-l.ajtofte kl. 10 12: i skolen i Løjtofte.
Mersliinile-Nørdlnncle kl 10 12: i Hor-lunde Kro

Kapitel kl. 10 12 og 14 16: hos Holger Svendsen. Sjunkeby
Købelev kl. 10 12 og II 16 lio Christen Andersen, V< ,terb.<

Nindby kl. 10 12 og 14 16: i forsamlingshuset
lillit/c kl. 10 12 og 14 16 hos H. V. Ol en. Klon:;'
I tier-lev kl. 14 16 i Kastager forsamlingshus
X citerborg kl. 10 12: i kommunalstuen
X'estenskov kl. 10 12 og II 16: i Vesten.-kov fut m i n;
Vindoh« kl 9 10: i Onsevig Hotel

Alle bør møde og afgive stemme
KKKDSOKI. XNIvX I IONEN.

Nakskov
Idrætsforening

Forlystelser

Skrædersvenri
til nyt og forandring antages
straks, evt senere.

U\e Bjexrrskøv,
Kapelvej 1, Kønne. Telf. 14412 værelsets ledighed

suges sti aks eller senere af ægte-
par uden børn. Billet, mrkt. 6257 td
Soc.-l lem s ekspedition i Nakskov.

En arbejdsdreng
antages straks eller til november
og masske som lærling til tna j. En,
der kan bo hjemme, foretra-kkes
Karosseri« ærkstedet I Skels! nip.

Telf Maribo 519 x

$£adio.eJi
Diiigent: Thomas Jensen

13.05 Victoria Novelle af Karen
Blicher Dsm. Skuespillerinde Lis
I-øvert.

IH. III Lad os gcimemgas klædeska-
hel Fra Statens Husholdnings-
i und Hiiaholdningalærerlnde In-
ger Dam Andersen.

j 10,20 Ei perspektiv saa svært? Ha-
rald Iaensleln fortæller om per-
skeptivet, der flere gange kom
og foravundt i kunsten, og lærer
jer hI tegne med perskeptlv
Derefter udskriver vi en tegne-
konkurrence. Hav blyant og pa-
pir parat. I For piger og drenge i.

16.30 NlineiH Novelle Hf Maxim
Cork l Skuespillerinde Elsa Koii-
ranl

17.10 Vejrmelding
17,20 Meddelelser Id skibsfarten og;

radiolimi teleg i animer.
1 7.30 Bøi skul ei

17.10 KSilck gøiioiu rit Ioii.s In
Novelle af lljalniiic Bergman
Skue pdlci Georg Rydrberg

18,0.5 Zlgeiinei tonet La Jus Ko og
huns orkester (Irsrnmofon.

18, þÿ ��OHverdagens fysik llitdiwen«
aftenhøjskole. '2 Hvad er varme
i grunden for noget. Ktatsmeteo
i olog Johs. Olsen

18.10 Altenens program
18.4.5 Presse
1 9.00 A kl uelt kval I ei

19.1.5 Radlodoktoren
þÿ ��I�H�. ��I�IJuno og jinnfiiglen k!n tra

gisk komedie Sean O'Cascn. I (i -
st i okt ion : l Eilif I tang

5 1 .oo Løst og fa t Svend Pedel en
51.30 Nogle tanket om mellem . ku-

len af l dag Aktuelle skole,
problemei Bkoledlrøktøf Olaf Pi
tersen.

22.00 Pi e , e

22,15 Moderne fian i. lyrik Til
rettelagt. af mag art Jørgen
Engberg Medvirkende Svend
Frldberg og I rige Hvid Møllei

5 5.4.5 Dansemusik fra AHihlis II. i'
lens restsiirst ion Knnoli Hrehm
og lians orkestei

4.4141.1.
17,33 Omkeprngram | as grsiniii"

fon
19, (Ml l ir .r
19.30 Sven Arefeldt .piller l li i
19.4.5 Hvorfor gsar man I biograf

þÿ�9�.�1�3 ��0�.�1�0Nordboerne . Amerik« !??? Militærmusik
20,33 Kommuneinddeling I
21.7.3 Kadiot jansls kammeiorki Jer,

dirigent l.ara-Erik Larsson So-
list Janlne Mores u. trarpa-

71,35 Koreri r a g
22,15 Presse
22,3(1 (liovanni Plerluigi d.r þÿ�l ��a�l�e�-

strlnn og 1500-tallet, rapsorh

B B ( » iidx-nilelser III Dnnnisrk
13,13 Presse
70,0(1 Presse Et besøg | det engel-

ske sødlst n! t

Udgivet af
Det danske Sneialdem'-krntl

Ansvarlig redaktør:
Carl t'mil Hanten

Trykt I LolJand-Iststcr
Social-Demokrat« trykkeri.

Nakskov

Munter aften
Konkurrence nr. 1 :

Nationernes musik

Konkurrence nt . 2
Klokkedons

Selskabelig kæde-dun-
musik-show

Bemærk den gode kulle og det
la-krc smørrebrød til rimelige
priser-

2 / -2 «/. lejliqhed
snarest af inlipo folk. Har

ingen selskabelighed. Billet mild.
6348 til Sne. -Dem. s kontor i Nak-
skov.

Annoncer under denne rubrik
optages i samti. udgaver af Den
socialdemokratiske Presse paa

ti' f eet til. ids pris

fif

I København
Loltund'Falstei
Social-Denwkrat

Hø« ed banegarde n s KIOSK

Nnci.il Demokratens central
Punopt ikonhvgningcn

r i f «k III Nft"

li»ii| III kll'tcU
l'.ilit.'Avirrr

k oIwmi h i \ ii '»ir I# "iiir.blar. der linf

Kr. O«/ 1 1 r
ilm ii i .« 1 1 ' 1 1 i k.iMcr fnr |H,r>(ii

lk n|" »ht f>r ii\rr t arrrrijpjM . »
i ii ! hnliøiii.i r k»r K.t l' in.erkrr
n 1 ' k t t » r rrn

K <inont , den

»RO - Stt l les tcil
Tirsdag onsdag kl. 20

ALFRED MITCHC0CKS
HØJAKTUEllf

SNDtNOF
SPIONFILM

lu s« li SPANDENa
Kortoller

t.tar De bedst og billigst hos
KKIN

Vejlefinde 41. Nakskov Telf 240
< Kun en fims i

Meddelelse tra kødivrvnet.
c \ 1 1 iler kunne inllaxpriN loU'Pud« n

þÿ�' ��K�Oc «\ar»ndi»
»m r |» r pp c n«n .

111.1 K<inn t|n fnr ked. ri

iiipiI 1 1 1 1 I t Mi: iiPfidr ti

ralionrtiP it ogA gtrlilindp !<
ir rr Mi»p i iig«n, f(rr uliitli

LA VR MtO 06 SlO DkP
06 SA KA MOR JO
IKKE HØRE øk
JE6 vR4iP.(?/ r þÿ �

> X \ li .1 9111 X I,

- I Hvcidage kl. 17
i Søndage kl. 15

føsl&i

sssat
MARGARET t MICHAEL

L0CKW00D REDGRAVE
nervepirrende spionfilm, fuld af

hojdi amat iske optrin
Kl M I KK : Kim d.igi
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Det st malende lystsi:

Den apostolske kirke
( holder offentligt møde tirsdag il.

Il oktober kl. 20,90 i Søndergade 1.
Nakskov. Pastor Oluf Christensen.
H ! lerød. taler. Alle er hjertelig
velkommen.

Maribo bys
menighedspleje

'Mer oi dina r þÿ�f�i�i ��n�r�n�i�l�f�n�r�s�M�i�i�i�l�i�n�t�;
1 i Hotel I >ana oiimLik dni I!,

oktttber kl. 20.
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Valg af best vielst' revi.sorei
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"Undomsdiskussion
Diskusslonsaften for unge i m.i
i pi r . tegi ird tirsdag den II d>

81. 20; .Skal \t til at urrr verdens-
þÿ�r�g�e�r�e�- �Alle unge er velkomne

Officielt

ForlefifneKe
oxer ile |ærsøner 1 Viksko«

skattekreds,
mi ikke har indgivet selvangivelse

(f indkomst og formue for skatte-
þÿ �iret 1949 50 er i henhold til |
Mataskattelovens pai 30 fremlagt
til almindeligt eftersyn med oplys-,
tung om ansættelserne i tiden fin
'ii lu lu id 25 10-49 de sæd: anl , . c 1

''tedei | de kommuner, der høret ,
"(idet skuttekreilien

Klaget ovet ansættelse ut ind
konist øg formue kan inden 4 uge
fra dato indgives til land -.-katte |
"'ft en. Christiansborg. København !

Hkstteiasdet for Nakskov skatte |
kreds, den 8. oktober 1949.
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Vor kui « mor, svigermor,
bedstemor o« oldemoi .

.Milir Holm

,1,1, Ir torsdag <1 « oktober 1940

Paa familien« vegne:
Axel Holm.

Begravelsen foregå ir tirsdag
,1 li. oktober fra Sandby kirke
kl 14,00.

Vor kære far, svigerfar og
bedstefar, fbv. snedkermester

|, C. Ilrnrlksrii
,lode stille i ganr naa Horslunde
Alderdomshjem.

Maribo, den 8 oktober 1 141.

Itorn, svigerbørn og børnebørn.

Begravelsen foregaar onsdag
,len 12. oktober fra Horslunde
kirke kl. 14.00.

Vor kå re mand, far og sviger-
far

Emil Jorgensrn
dode stille fra os I gaar.

Hl anderslev, Uglemose, den
10 oktober 1940.

Marie Jørgensen,
Horn og avlgerhorn.

Kore« fra sygehuset til Bran-
derslev kirke I morgen eft. kl
18,00 og begraves lordag den
13. oktober kl 15,00.

Begravelses-

r

søges til Krabbciholm Sanatorium
ved Skive til 1. november, evt. 1

soger til 1. november nogle unge
1 december. Løn kr. 2100 aarlig sti-

piger til afdelingerne og køkkenet, j gende hvert 3. aar med 150 kr. ind
læn 135 kr. pr. rud. 4 fri station | til 2550 kr., hvortil kommer tilla .
og 100 kr. aarlig i beklædnings- I som for statens Ijenestemænd. F01
godtgørelse. Henvendelse med an-

'
fri station fradrages f. t 1290 ki

befalinger til mspektricen. ; aarligt. Fri tjenestedragt. Ansøg
þÿ �- : ning bilagt afskrift af anbefaling!

I. Itole Lrilttsn.is.lrnl endes til inspektoren
Ved Den Kellorko Anstalt, Brej-

j ninge, bliver der for tiltrædelse 1.
november, senest 1. december 1949.

I en stilling ledig som 1. kokkonassi- PIJ dygtig og paalidehg ur
stent. pige. mtofle Alderdomshjem. Telf

Stillingen er normeret i 10. Ion- I 80 x
mngsklas.se (2400 kr. aarlig stigen-
de hvert 3. aar med 150 indtil 2850
kr.), hvortil kommer alm. pensions-

I givende tillæg og reguleringstillæg
| samt midlertidigt løntillæg efter

- mider ordinær generalforsamling' idag don 18. oktober kl. 19,30 pna
hotel Skandinavien. Dagsorden
ifølge lovene Best « reisen.

Arbejdernes
Radioklub

tor liotlhy og ( )rncgn
generalforsamling onsdag

| ile- ! j oktober kl. 19,30 lio.s gæst-
Ig Martin Pedersen

Best. reisen.

'A \2)r<.rri. DURBIN
V, JrancMJone Pat 0 Brien

Dean na Dur hin.s bedste drn.
siden »100 IVland nu en Fir«
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Solon spiller en afgørende rolle - planternes liv. Ejtcr flere aa rs fo
og er det lykkedes at finde fre:n til den rigtige form for kunst
solt og Statens Forsøgsstation for Plantevækst er gaaet t gang vu

danske nndersogelser. De tre blomsterkasser, der ses paa vort billei
er opstillet pua Philips-Laborator ivrne i Eindhoven og de indehold
nøjagtig lige gamle planter. Jorden er den samme og de har fan
amme pasning þÿ �undtagen paa eet punkt: Plantebestraal i ngen.

I'hintorne i de to forreste kasser bar faact kunstig solt fra de sa
kaldte fluorescerende' lamper. Planterne i den bagerste kusse /.

kun faaet naturligt lys, og planterne i den forreste kasse til bo
har faaet dobbelt sa lang tids »sol« som planterne i den forre
kasse vi venstre. Opfindelsen af disse »Bestraalings-lampert an
ner helt nye og nærmest fantastiske muligheder for gartneri

havebrug.

CmihA

skanan til GedserSJIHlUwl 1a

stensen imidlertid forretningen for
29 000 kr.. og vulkanisøren har ikke
faaet hverken penge ellei nuisik-
nutomater. Kn mand i Herning kob-
te en spilleautomat for 3600 kr.,

nogle dage s. a k n Rodian Chri-
stensen tilbage eg . gde. at vekslen
var forkert udfyldt, og at han
maatte have en ny Senere har det
vist sig. at han har diskonteret beg-
ge veksler Man har endnu slet ikke
rede paa, hvo stor del af Rodian
Christensens gældsposter, der er
kriminelle, og fængslingen blev op-
retholdt

20fl-aarigt postjuhilæuni

Ærøskøbing postkontor fejrede i I
lørdags 200 nars jubilæum. Det blev |
markeret ved at genoplive den garn-
le postrute Ærøskøbingþÿ �Søbyþÿ �

Mommarkþÿ �Sønderborg, der bestod
i de mange aar, Ærø udgjorde en
del af hertugdømmet Slesvig. Post- I
kører Chr Daner, Ærøskøbing, korte
ruten i en gammel post-fjellevogn j
fra oens musæum og iført en pragt-
straalende uniform fra Frederik
den femtes tid. Jubilæumsposten be-
stod af 3375 breve og indeholdt for-
skellige hilsner, bl. a. fra borgmester
M Bager, Ærøskobing. til borg-
mester Anders Andersen. Sønder-
borg. 1 Søby blev posten bragt om-
bord i en sejlbaad. der sejlede over
til Mommark. hvorfra posten gik vil-
dere til Sønderborg

Færre færdselsuheld
men flere dadsofre

Rigspolitichefen har opgjort an-
tallet af færdselsuheld med person-
skade i hele landet for september
maaned Ialt dræbtes 32 og C37 kom
til skade. I september maaned i fjor
var tallene henholdsvis 27 og 595.
Sammenholdt med antallet af færd-
selsulykker i august maaned. der an- |
drog 701. viser tallene i september
i aar en nedgang paa 32. medens
antallet af dod ofre er steget med 11
þÿ �fra 21 til 32. Samler man tallene
for dræbte og tilskadekomne ved
terdøelauheld i aarets ni føi ti maa-
neder bliver resultatet, at 250 dræb-
tes. medens 5269 kom tilskade

7 1 % ars fængsel for bedrageri
Ved Københavns byret var den 28-

aarige grosserer Hans Peter Andrea-
sen sat linder tiltale for bedrageri
ved i en lang ra kke tilfælde at have
formaaet handlende i tekstilbran-
chen til at yde sig forskud paa for-
skellige tekstilvarer med ialt 146.489
kr., hvoraf 31,900 kr. er tilbagebetalt,
idet han indgik aftaler med de paa-
gældende om levering af tekstil-
varer fra Tv ikland. som han i strid
med sandheden oplyste, at han var
istand til at importere lier til lan-
det bl. a. fordi han havde deltaget
i krigen paa allieret ide. Han var
desuden bl. a tiltalt for udstedelse
af falske fakturarer og for doku-
mentfalsk i en række tilfælde

Ved dommen blev Andreasen iddmt
fængsel i 2 aar 6 maaneder. De
uden dømtes han til at indbetale
34.000 kr i stat: ka sen

l(igt iiiiilrielahlerfund
1 Store Taarnby kirke, 10 kilo-

meter syd for Koge. har man Kjort
et stort og rigt fund. idet man har
fundet et middelalderligt kirkegulv,
der bestaai af glasserede kakler
ha. ide romanske og gotisk Natio-
nalmuseets ekspert, mutfistei Norm.
udtaler, at det n det tor: ti og mest
velbevarede fund. man har gjort i

en dansk l.md hvkirke

Zeller

k uld«ren
ikke lo\

det lAde

bord
fuhikon.-

ment eventyr, afbrød van
sarkastisk

Ru hardson trak pa kuld«-i«tr
- Maske «»g ikke mindre, når De

hører, at De frit kan færdes om-

kring overalt på dækket K«»rt sagt
De vil komme til at føl« Dem lig

A fri her, som var det om bord |A

i i af Der« s egne kil>« þÿ�( ��l�uh'n f«'

ler sig beæret over nt hav' Dem

om bord
þÿ�< �Vi beklager ikk at kunne

modtage chefen; v«-nhgh« «l V i Ih -

tragt« r «»s s«'ni hans fj« n«l« i

þÿ � �Sotn De vil Men «'t «»nest®
forbehold tager «h« fen Han ativa-
i « r D« tn |n\ det alvavi ligste mod

på nogen måde ved dag «'ll«'t ved

nat, at »g« at signalisere eller pa

anden måde at sætte Dem i for-

bindelæ med aiulre skiln
þÿ �Jeg ønsker » K K «' at afgive no-

get som helst loft« svared«' van
þÿ ��/�a�'�l�l�e�r«»g vendt«' ig «l«'inonstrativt
«»t sA ud over havet, hvot «l«'tt «n-

« Ukr fi æat t.idig fulgte Afstan-
den imellem de lo skibe var 1
hvert fald ikk« forøget

Kl nul krusede et koit nu Kap-

tajnen læber, og han holdt stadig
Alie«s blik fast SA sagde han:

All right, købmand van /.eller

D# kommer n«K til en foiståels«

med < hefen («A nu op og nyd d« n

prægtige solnedgang V«jret er

ganske enestående Men Dr ved at
møtket kommer tidligt og pluds«'-

I ligt på die egne Ood rolig nat

Og ti\lc viden vd« i lig« te or«l.
i rlk han ml «»g lukk« de «l««r«'i efter

:ig uden nt -ende Alice viet sidst«'

hhk som hun Nar s«\ Hikke «t pA at

Fra'

Jamoi Ollv«r:

Principiel dom om konces-

sionerede fragtruter
Ved retten i Æbletoft er faldet

dom i er. sag af princ piel betydning
fur indehavere af koncessionerede
bilruter Fragtbilvognmand Rasmus
Pedersen Æbeltoft. der har konces-

r.en paa fragtruten Æbeltoftþÿ �

Aarhus, havde anltgt sag mod fragt-

tfleJltUunc J
J,rnb,n»,,d« B . Nababov

Talafon 74

v« b.lvognmand Sigvald Christensen.
Æbeltoft, der flere gange havde

K
I , kort paa sagsogerens rute. Retten

oF , fandt, at koncessionerede ruter hav-
n# . de krav paa det offentliges lieskyt-
n. t ise odomte Christensen til at be-

tale cn"erstatmng paa 1KOO kroner
ri,
h

4
g'

«4

X

f ruden sagsomkostninger.

.Ked Barnet, niaa betale for

a

et feriedrengens forsyndelse
V'estre Landsret har afsagt dom i

en ag soin fiskeriejer Orberg. Bog-
s 9 vad ved Kolding, havde anlagt mod

DEN LYSE SIDE
plads« og A Ih

oin morgenen og horte ham. vidstt

jeg, at alt var i orden, dagen var be-

gyndt. Bedstemor klamprcde og .
,.en hende« træsko lod finere ct

unklcre, fordi de var af de franskt

ed laedei kappe. Jeg 1A og lyttedv
nu var det bedste, som gik over

ilden hen til vandposten, nu ko n

un tilbage, lidt tungere denne gang

udi hun havde vandspanden at b.r c.

nu var det tiden jeg skulle op og

tve kaffe med de andre. Jeg fik ov
komme ind i kokkenet halvpéklædt
»ad pi br.« ufflek.i -en i bukser þÿ�o �

v tykke. Der var så hyggeligt or.

armt, og jeg drak sod kaffe med sig-

inad til. Bedstefar skulle altid havt

»egesild forst, og den skarpe lugt

ildene blandede sig med kaffeaio-

;.aen og torverogen fra komfuret

luften fra bedstes kuglckaktus i vin-

duet. som havde skudt ru stor vanilj- -
duftende trompetblonc.t siden i gi

D«t hele slog sammen 1 en symfoni, e,

skarp og krydret symfoni af duf

som jeg synes at mærke i mme næs -

bur, hver gang jeg horer troskyld g

i i den t

livsbilleder
Lysbilledcensor Arnr-Ole Da-

vid mener, at 16 Ars grænsen«
der er gældende for vsse film,
bor flyttes betydelig nedad

11
þÿ �OV. du der, Per!

Ja, þÿ�h�v�a �er der mand? Hvof-
fer idder du og skubber?
þÿ �þÿ�S�k�a �vi ikke stejle udenfor?

Det bl i r snart lidt for meget det
her IgAr »Skriget i sofaen« og i

dag. hva er det møjet hedder?
þÿ �»Nattens Hemmelighed«.

þÿ�H�v�a �kornn. er det os ved. når
x ka i eng klokken otte Ska

vi ikke glide?
þÿ �Lu vær og þÿ�v�æ�r �sær. mand.

Det er lig« pa det allermest skæg-
ge. Han er lige ved at brænde pa
hende. Forresten kan vi ikke gu

alligevel þÿ �ikke for vi er færdig
þÿ �som helhed.
þÿ �NA. pa den made. du er altsa

forlegen. Det er måske lige din

type, Joan Crawford. þÿ�L�a �bare þÿ�v�æ�r �
Jeg þÿ�k�a �se det på dig Du er smad-

der skoldt. Jeg véd ikke, þÿ�h�v�a �uu

i r i hende. Hun er tre et halvt ar

ældre end min farmor.
þÿ �Hold þÿ�m�u�n�d �Et ord til om

Juan. og du er væltet!
þÿ �Tror du jeg er bange for så-

uan en orgenal. Næe, fejlen ved

dig det er, at du aldrig har haft

forstand på kvinder. Det er noget
rak Hvis du vidste, hvad jeg har
ofr« t på d«'in. Bare d«'n sommer,- g gjk med Lise Af Lakrids og is.

Dg ti lavede hun numre alligevel
»g lak af med Svend Age for et

tykke tyggegummis skyld, som

,.in allerede havde suttet på i for-

\ejen Gi r du et bolche?
þÿ �Jeg har ikke nogen.
þÿ �Øv, hvor er du tarvelig Jeg

A selv. du puttede to ned i lom-
men. men d«t er måske osse til
Crawford?
þÿ �Klap gællerne sammen, mand.

þÿ�H�v�a �kommer dine piger mig vod?
þÿ�K�a �jeg gøre for det rr gået galt?
Du er smadder ur og sA er du

smadder dutn.
þÿ �Og ved du hvoffer du sidd«T

og glor på den portion þÿ�d�e�r�o�p�p�e�' �
Det rr pubertetsvanskeligheder Du
har slet ikke godt af dr t.
þÿ �Sa. frøkenen sac selv. at d« t

har vi skam ingen skade af.
þÿ �Og nar du sa endelig sku

fald' r så þÿ�k�u �jeg bedre forstå, du
iavde taget dig af Hita Hayworth.

Det er ting t>g sager, selvom jeg
heller«' vil have en slikpind.
þÿ �Hita er lige blevet gift.
þÿ �Gift. Pladder Tror du, det

piller noge n rolle. Men du er naiv.
in tror på den en« . te «ne Og ved

du, þÿ�h�v�a �du er. og det skal jeg nok

ige i hele gaden. Du er romanti-

ker. Du þÿ�s�k�u �s« og blive fornuftig
Se på mig J«g er færdig med alt
det der Ja. jeg sagde færdig þÿ �

færdig med d«t hele. Færdig. Pst

frøken. d«t er her ned«' på sidste
t |

a

a

II« organisationen >Red Barnet«. Kn
fransk fericdreng ved navn Robert
Barbonneau, der va. paa ferie i

ti Danmark, lob en dag og legede om-

k# kring fiskerlejer Ørbergs fiske-
Øm il.immo -ammen med nogle danske

kamerater, og han aabnede for en
«h N . af dammene med orreder. Kn mæng-
fl de fisk lob ud. og Orberg led et stort
R

li

tab Dommen kom til at lyde paa. at
.Red Barnet skal betale en erstat-

Wj .
ning paa 4.VI0 kr. og 650 kr. i sags-

nf | omkostninger.
ør

þÿ �

rc, Knud Harhft mindesmærke
a

Mindesmærket over den tidligere
I, S -formand Knud Bach, Rønge, der
den 25 september blev rejst paa
Lyngbakke tæt ved Knud Bachs

fl i gumle gaard i Rouge, er forrige nat

Mt blevet stærkt beskadiget ved en eks-
9

plosion Man hørte paa egnen en

Mt eksplosion ved 4-tiden søndag mor-
gen, og da det blev lyst. opdagede

n lt man, at der havde været anbragt
pi eng toffer paa broncerelieffet af

Knud Bach Selve broncen er blevet
lærk« beskadiget, men stenstøtten,

der bærer den. har ikke taget vide-
kad« Kriminalpolitiet i Viborg'

tilkaldt

Indviklet brdragcrlug

oprulles i retten

Ved letten i Nørresundby behand-
ledes i lørdags en iisirdvanlig lie-
dt agern,ag. Det drejer sig om en 40-

aang kølM-nhuvnsk grosserer, Arvid
Rodian Christensen, der er anholdt
af Københavns kriminalpoliti, sigtet
for underslæb og bedrageri til et
beløb af 72,000 kr. Siden sin løs-
ladelse i 1147 fra fire nars fængsel
bar Rodian Christensen, der lun
været straffet en halv snes gange,
andet ig en gadel paa 207,000 kr

I fler uii lønladi Ise fandt han paa
at handle med amei ikanske nmsik-
anlnmater og kom i forbindelse med
tu vulkanisdi i Nørresundby, hvis
virksomhed han købte for 50,000 kr
um .kulle levei e i miislknutomatei ,

de aaknldte Jukei lloxes Kani-
1 1 1 1 dag videt i olgic Itnilian Chri-

\

Walter Pidycon og lamlette Col-
bert helt væk i hinanden i filmen

// jertets hemmelighed .

Oplevelser

IIV h.ll mol gen ei di i

1 '
Klamp klamp lyder det,

sumlogen.

mit vindu

og <leniu

troKk\ldigr I. tidlig« k la pren p.l o«

koben havnske fortov s.etler :,»iii veil

t tyller! mine tankri tilbage i tiden

Mm bedstefar klnmprede pA samme

mAde over den stenpikkede gAids

D
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£nnæ\\(<\uj\æ\u\crv\e på gylungnas i

h(ndes

h.un til

skulle have tvunge t

Ttichardson gik «»p på broen,

la i dvh skuffels«- kom fiem

ri pands aimlgtei Ib havde ha

Im i i kaptajnen at finde deres led

i itu i den frygtelig« situation Nu

i te det sig alts,l at han ikke var
cd rr faren em! de sels

Da ingen af dem svar« de, fort

dt kaptajnen mol at fotklurc
Ja j«g luir af den koinmand

nd« kaptatfi pa flette skib

Altså sdrovci þÿ�« ��h�«f«-n |>A »Den
ul« þÿ�l ��.�»�l�k« afbiikl v an /eller

l( ii'luo dson ti ak pa
Kære venner, j«g In

1 at sig« hvem det er

»r vore liv
A D« 1>« vi bry-

i os ikke «nn at blive kaldt IV
venner «g þÿ�A�l�l�« ��«sendt«' ham el

m ini blik og gik nv« r til SJI1

itid iler besk vttrml« l.tgd« nr

en om hendes skoldet
I 1 1« r « n pa»»M In gyndt« Kirhard
n igen at tale Ja Ja, det m.T
i: Jo m A finde mig i. « lv om )«';

na men td sagen Den d«T
d«r foi 1« tt«' skib. har pAlagt
tg at byd« Dem velkommen om

r d Det er hans ønsk« at l>« mA
omme til at befinde Dem go«lt. sa

« ug« Deres ophold hc «r tukl
luligl þÿ�D�« ��tvil sikkert þÿ�i�k�K�« �bliv

f lang vai iglnd M« n la ng

d« i chefen Dem om at betragt«
«ns i'gi'ii kahyt tom IVirs og

kil»et i\hr tik Derra dis»dsr-
F.n dreng vil ly 3«' Dens

«t« > mk. dr t Ivdsti- kok
formAi at tiP«i « d« vil hv«

le

ken

pA Der«':
som et

båd.' frø-
som netop
horizonten.

hvor Smipson havde vaglen
þÿ �Der er «'t linjeskib ret forude,

ork læred« Simpson og rakte kik-

kerten til kaptajnen
Denne iagttog læng«

patten «ig d«'t nye sk ih

\ar kommet op over

Med kikk« tien for øjnene udbrød
han derpå De ignalis«'r«r sam-
men I .ad «»s falde af stik øst De

I ,>r ålM'tibart at c1- skal fang«
Den hvide falk.

Fregatten fulgt« kurs mens lin-

jeskib« t ligeledes faldt af og sty-
rede stik syd for at prøve at af-

skære korvetten 1 «l«n næste tinte

foregik der mg«-n foratidi mg i ski-

benes mdhy r«t«-s stillintf hot tset

fru. at linj« kibet hule«le umisk«n-
dt ligt ind pa sørøveren IVnne b«-

nv tt «'<!«' imidlertid >t forspring til

nt falde mere og nære af indtil

tlen gik plat for vinden altsa tv-

re«ie syd sydost, med all«' sejl ul.

Dens fart ar rent ud sagt vidun-
dt'tbg. «»g fregatten >w»kk«'d«' men

«»g mere agtertirl Men linieskibet
tvang snart korvetten til at styre
s v d sydvest «g kh'inte den bestan-

dig inde indlem sig selv «»g fre-

| gation der naturtigv s holdt sam-

| mf kms Pa denne måde tvang
i b«'gg«' forfølgerne »DfU hvui« falk«

i ind mod Antillerne, og skiltene

l affyre«!« med kort«' mellemrum de-

res kanoner f«>r »m muligt ad den-
i ne v« j at kable « n ellei anden «»r-

logsmand. miiii måske befatuit sig

i farvandet til hjælp Det gjaldt
nemlig om at n hent«' sørøveren.
f%»r møiket kom Dø'kket af d«'tte

ville korvetten have al mulu: ud-
sigt til at þÿ�u�n�«�l ��h�p�|�H

/y

.Kori xlles)

V

HKNC.KN har været til fads Ud

hos Verner ovenpA. Dr har va

i l pn fem-wk. dreng« . og ru stor d«

! eftermiddagen har trappen genlyd
.f vilde hyl. men tnin lysekrone h.«

rystet under periodisk«' jordskæl

Men jc har klog«' ligt holdt ting uden

tor Tur«n kan sAmænd tids nok kom

mf til en s«'lv til at hokie dr« ng« ft>«;

< Isdag Klokken frm kom han n«

\ arm og þÿ ��k�i�n�n�e�n�d�rI øjnene, men u»

i gt ikke til at slA mange ord af nu

hensyn til. h\ ad han egentlig havd

þÿ�«�»�p�j�« ��e�e�f Fik 1 þÿ�s�o�d�a�v�a�n�d �þÿ �J.-

Kager Ja' la-ged« I1 Nikktn

Hvad sagtle fru Hansen? fiodd«i
- Jamen. «»pleve«ie du da slet ikt

noget? udbryder jeg med itunlei «

ttang til at fA positive resultater
lian fa nker Mg < t øj«-li|tk «

gilder «'t stort, sti åletule mti tn «
hans ansigt, og han Jubler
Hans. han kastede op

gulvtæppet !

Tak. skæbne. d«t rr \ isi . tuø
tur til at holde f ««!« I -at.« g n.« >l

Vi
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Haab om flere nylonstrømper
Hvis de nye bevillinger bruges udelukkende til indko

af nylontraad, vil der kunne fremstilles ca. 360.000
par nylonstrømper

Om kort tid kullo der være
liuoi) om nogle flere nylonstrøm-
per i handelen. I disse dage uddo-
io:< bevillinnerne til strømpefabri-
kanterne, ofi efter hvad en af dem i ikko dtekkes.

tion. selv om den ikke vil v
tilstrækkelig. Der vil meet la'
fra kunne blive eet par til hv
voksen kvinde, saa behovet I.

oplyser over for os, er der ialt bc
viløet ea. 900.000 kr. til indkøb af
kunstsilkeøarner for dette sidste
halvaar af 1949.

Under kunstsdkcøarner hører j
nylongarner naturligvis otisaa. o \
da de kan købes i Knøland, er der
ehanee for, at i hvert fald en stor
del af tildelingerne vil blive brufit
til indkøb af nylontraad.

Denne fabrikant personlig vil i i
hvert fald til sin fabrik købe ude-
lukkende nylon, oø da der. fordi
þÿ�n�y�l�o�n ��c�tfaas for blød valuta, ikke
«t vedhadtet klausuler om en eks-
port af de færdige strømper, skulle
de kunne bevares for hjemme-
markedet, hvor der sandt at sige
ogsaa or god brug for dem, selv
om vi nu gaar ind i en periode,
hvor vi i hvert fald til daglig brug
liar nok saa meget la-hov for de
uldne strømper, man i øjeblikket
kan købe. Til finere brug er ny- I
lonstrømper do bedste, og naar det j
igen bliver varmere i vejret, er de
na-ston uundværlige

Endvidere kan man ikke reg
med, at alle fabrikanter vil anvci

de deres tildeling til indkøb af n
Ion þÿ �dels er der vil stadig bole
for do billigere kunst silkestrøn
per. selv om de i la ngden egenti
ikke er billigere, men snarere <!
irre Og dels er det ikke sikkert,
alle bevillingshaverne har de fu
maskiner, der skal bruges til fren
stillingen af Nylon- ti ompen.
selv om langt de fleste af fabrik
ne har det.

Dvti (iaitlittr

nihostsalal

10,000 KG N't LON TIL 360.000
PAH STRØMPER

For de 900.000 kr. skulle fler
kunne kola-s 10.000 kg nylon, og
det svarer til en produktion paa
30.000 dusin strømper eller 360.000
par. Det er en temmelig pæn por-

Husker vi mon alk
skål sal.it pA bnrdi't b

er et par variationer
Salat I. Hovedsalat

ver. udhulede tomate
lerod. terninger af a l:

Saucen ægte eller u.
natse. Salatbladene u

et fad »ammen med
keskivet. de udhulede
stilles pA efter at være f

saucen, hvori smAtskår

dag'

agn rkeski-. reven gu-
er og agurk,
gtc mavon-
rangeres pA
tynde agur-

tomater
Jtr med

tomat.
cn rp ilr rod er

agv

ie ordnes i portio-
«'tter. Først salat-
en lille tomat skA-

hlomst med sek .
len yderstc, faste
rkeskiver stikkes

tsnitterne Citron

smagt til med sukker og vand
hældes over d«t hele.

Salat III. Denne består blot af

grønne f.iluthlade dækkede med
tomatskiver og herover igen løg-
ringe cll«r fintklipprt purløg Sari-

en nlir. ialt,
peber og eddike

.V« ff« .\htdkrrr.

«
i 4

Teaterkysc-
Hvis IJ«- er lidt

kan tn gammel h;>
li til en fik lill<
teaterk - . brod«
ret med pa« i lette i

eller perler »g nri«

f lig A oi ei itik' i

ok krøllet lit- kon

tt«pi

»

17
?ro&

KV/C

Perler er
flere des h
helt som
man <-n lill
paa til (ii-ii

ipcn højene mode. Jo
bedre, og vil man t-ft-rc

moden foreskriver, bar
surt fløjlsbaskerhue

legante selskabskjole.

nit-r til den
Fn lille P
i i, -lu i ution

filt ser ko-

med stu t bc.-

er også ynd i

pyn(cl

kVA
)/

In paÅlh tt

temmelig
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MmnUig den 10. oktober 1949

Karte pludselig mød ri vejtræ

Don 4iri£o bogho.dfr
Ar þÿ ��g�a�d�e45. Bogen- j

Chr. j

ørdags blevet dræbt paa
landevel ved Ventelokke. i

vogn til- l son' han betalte med en veksel, menen
Maskinfabrik.

\ ej korte han
i Vognen væl-

.gge med alle
nd Hansen, der
t v fundet dod


