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Saadan gik .Vårene. Med Slid og
Sla-b Men altid fremad Indtil den
Dag k in, da Haugaard Jørgensen
i l'F.M efter TI Vårs veltjent Køb-

mandsgerning ønskede, at yngre
kræfter skukle tage fat Han afstod da Forretningen til sin unge
Slægtning. Købmand (iranfeldt,
iler sulen har ført den videre i det
gamle gode S|»or, tro mod de Traditioner, (irundlæggeren satte en
hre i at skabe.
Haugaard Jørgensen fik i Aarenes Ia»b mange Tillidshverv betroet. Han røgtede dem alle med
en enestaaende og uselvisk Samvittighedsfuldhed. Vi skal ikke i
Købmand I' Hauiraard JtøgcnM-n. en
Fødselsdagsartikel remse dem
I Morgen, den »i \|»nl, rumler
op. Alle kemler dem. Dog kan vi
ikke undlade at bringe Fødselsen il Bvens kendte og afhoblte
Forret
blandt
Byens
dagsbarnet en 'Tak for den Kærborgere,
mrigvlnvemie. en af de mest anselighed, han viste, og det Arbejde
Købmand I' H a u g a a r d han gjorde for den sønderjydske
te
J ø r u e n s e n. de 7a.
I Sag Og a«i os saa endelig til sidst
»runvi
nævne Mandens Paalidelighed ikViar
bruger Udtrykket
Vi
Hu
ke alene i Ord. men i (terning.
der«, er det med velbera.id
vil ikke sige, at Haugaard JørgenHar Ih Lyst til at give Manden
et Haandtryk, se hans skælmske
v n »naar« de 73 eller »fylder« de
75 Sel vi ølgelig baade »naar« og Smil og høre hans muntre Stem»fylder« lian dette runde Tal. men me ogsaa nu i Morgen paa hans

denne i nrbi ndel se ikke vare paa der«-s rette Plads De betegner eller bar i
hvert Fald i sig Karakteren a/ no-

Udtryk vilde

i

get afsluttet. Det er der her ikke
Tale om Haugaard Jørgensen
runder de 7a, d v. s., at han
og alle VI. hans gode Venner, markerer Dagen, og saa forøvrigt sty-

rer

var ikke saa heldige
Igen en Fraglmands-Sag afgjort

Haugaard Jørgensen Skuden

videre mod et langt højere lal
«let haaber sikkert baade hall og
som det endelige Maal
vi alle
Haugaard Jørgensen har ikke
alle sine Dage boet i Maribo Hall
er i hvert Fald lødt i \akskov, og
dér gik han i Skole, og iler stod
det yngre
han i I aere Men vi
saa fornu
blevet
er
Slægtled
d
I.
Haugaard Jørtrolige ineil,

Forretning er
saa nøje knyttet til den gamle
Købinandsgaurd |»aa »Haugaard«

gensens Person og

Plads«,

al vi synes, at saadan har

det altid været.
Stolte og ha-derværdige Traditioner knytter sig til denne gamle
Køhmandsgaurd, hvor de i Bjælkerne indebrændte Initialer og
Aarstal fortæller den nye Slægt,
at Imt residerede i over hundrede
Aar

Købinandssla'gten Krøyer.

Del gamle
Men Tiderne skifter
Køhm.indsliiis sank i firus
Nye
Mænd søgte al løfte den Arv, der
trods

dykker

og

Huin, ligesom

laa skjult og ventede paa at løftes
op i Dagens klare Lys. Men Aarene gik Det var som l.vkken havde
svigtet det gamle Hus.
Indtil F Oktober I8'.H Saa kom
Manden, den unge energiske og
fremsynede Peter Haugaard JørHan havde Ojet aabent
gensen
for. al de nye Tider stillede Krav,
som Fortiden ikke kendte. Som
den

forsigtige Forretningsmand
begyndte han sin Virksomhed i
al Beskedenhed.
Konkurrencen
var haard, og ikke alene haard.
For at hruge et mildt Udtryk, vel
ogsaa undertiden fra en enkelt
Side lidt »generende« Men Haugiuird tabte ikke Modet. Han pas-

Da det var uklart hvem der skulde deltage i disse l Ug. her, I kJ
Bvraadet Sagen gaa tilbage med
Spørgsmaal herom, og i Ahcs
torelaa Svaret
H«He l dgifleti
drejer sig om 24.000 Kr . og heraf skal Staten betale Halvdelen
Amtskommunen en Fterdedef og
Købstadkommuneme en Fjerdedel
For Maribo bliver det 1000 hr
\'i kan ikke slippe uden' m
>agde Brygmesteren, og da saa
mange fra vor Bv og Egn beretter Ostersoen. vil jeg ogsaa tinde det rimeligt, at vi er med ti!
at betale Omkostningerne ved

þÿpunkt .

Alk Medlemmer var mødt med
Undtagelse af Chr. Hansen, der

var

sygemeldt.

o

Optakten til Dybbøl
Dagen
Stort, nationalt Møde i Maribo
paa Fredag.
< Jrnstaaende bekendtgør Sønderivdsk Forening. at der afholdes et stort offentligt nationalt
Mød« paa Olsens Hotel Fredag
Ahen. Programmet er meget righoldigt og afvekslende. Med den
sædvanlige venlige Assistance fra
Bvens fortrinlige Mandskor under
Køhmanel Th. Jensens Ledelse og
F D F.s ( Jrkester under Portners
f aktstok er det lykkedes at satte

et
op.

godt nationalt Musikprogram

I
i

ved Landsretten.
Ved Retten i .Maribo var Vognmand Kaj Marius Moller og
f.hauffor Magnus Nielsen, begge
Manlx), idømt Boder paa henIwddsvis 11(1 Kr. og 150 Kr. for
< tvertr.cdeKe af Loven om Jmnibuskørsel.
Begge appellerede til Landsretten. hvor sagen i ( laar blev
behandlet i Landsrettens ft. Af-

deling.

hvor

Anklagemyndighe-

dens Repræsentant, f uldmægtig
Wevwadt paastod Skærpelse.
landsrettens Ilom. der faldt
ret omgaaende, blev en Stadf.estelse af l uderretsd mimen, dog
saaledes, at Boden for Chauffør

Nielsens Vedkommende nedsattes
til 50 Kr.

Maribo Byraads

April-Mede

i Aftes varede for þÿ den
aabne
þÿAfdeling sVedkommende nøjag-

tig 5 Mm.

if> Sek.

tt Andragende fra Komitéen
for ( rrundtv igskirken om Tilskud

henlagdes.

To Cirkulerer, henholdsvis fra
Arbeidcrlx-v a-gelsens
Erhvcrvs-

raad og Bygge-Societetet, begge
vedrørende Boligbyggeriet, udgik
af ( dagsordenen.
I)e1 vedtoges at mdlætale de
HftOft Kr. 42 Ore til Maribo Torrighanen, som Kommunen skal
dække af Banens I øderskud for
IQJh.

Borgmesteren hem. erkede, at
T rafikkomnussionen
velsagtens
ogsaa vilde udtale sig om denne
Bane i den Betænkning, der ventes. I Betragtning af den Betydning. Banen har. bør vi yde
ogsaa dette Beløb, der ligesom
tidligere Tilskud gaar ind som
l aan Der er fuld Dækning for
Pengene i Banens Værdi, hvis
Materialerne engang skal realiseres.
I forrige Bvraadsmøde behandledes Naturfredningsn.rvncts Hcnv endel se vedrørende Andel i I Id-

pen.
?

Afdansningsbal paa þÿ Dana .
I Morgen Ahen Kl. þÿ7i afholder Danselærerinde, Frk. Ruth
SK »vgaard -Christensen det aarlige
Afdansningsbal med Danseopvis-

nmg paa Hotel Dana. Frk. Skovgaard-Chnstensen har haft et meget stort Antal Elever i Aar, og
i Morgen Aften vil Bemene altsaa præsentere, hvad de har lært
i Vinterens Løb. Vi kan røbe. at
Eleverne i nogle af Dansene vil
optræde i smukke Dragter, ligeTil
som der bliver Solodanse.

Danseopvisningen

er

der

som

sædvanlig Adgang for Forældre
og paarørende. Efter Opvisningen
er der Bal.

o

10 Kr.
Køri en Cyklist ned þÿ
i Bøde.
In Nakskov bilist, der en Dag
i Januar Maaned ikke var tilstr;vkkelig forsigtig, da han fra Torvet
vikle svingl ud paa Ostcrgade i
Maribo og derved kom til at paakøre en Cyklist, har foruden at
rnaatte betale Skaden paa Cyklen
ogsaa maattet vedtage en Bøde
paa

10 Kr.

Pont mand død paa sin Ponttur.

I (iiiar Eftermiddags, <la Postbud Bendixen, Karleby, omtrent
havde tilbagelagt sin Posttur, blev
han udfor Gnardejer Halstrup i
Nordlunde pludselig syg og faldt
om. Man blev baaret ind paa Gaarden. og en Di-ge samt Falck i
Nakskov tilkaldtes, men Bendixen
afgik straks efter ved Døden. Han
liragtes til Sygehusets Ligkapel i
Nakskov. Posbud Bendixen, der
kun blev f>2 Aar gammel, var Enkemand. Han efterlader sig to
Døtre. Den yngste var hjemme og
har en Købmandsforretning, den
.ældste er gift og bosiddende i Bir-

I kerød.

Store

Ødelæggelser

langs Lollands
Nordkyst

De tidligst sæaede Afgrøder, Korr.
Roer og Kartofler ødelagt af
\ andet.

Vi talte i Dag med Propr. P
Chris tj arsen, >altvig. der
ver os en levende Fremstilling y

.

mæj!
>g
'gsa-i havde afvist et
Kr»\ om Fir« fatning
Kndrh. .»(gav Gaardcji F'ugl
F rkl.snn >g erklærede, at der
kun var Tale "in et Fa-sternaal for
en Maaned ad Gangen. Der var ikke talt om nogen Sum for Fa ste
maalet kun var det Aftalen, at
Karlen skulde have 30 Kr. om
Maarseden. men der var ikke 7'ale
m n »gen Ix-stemt Tid. Endelig
nkeJe Tugt oser, al Karlen ikke
sar kommet til Arbejdstids He-

Ødelæggelser Vandfloden ha: | gyndelse
IV mimeren Det
foraarsaget langs hele l 'Ilands K »turne, .il m. ni

de

j'

denne Kjstsiknng
7 iltraadtes.
I det Kikkede Møde behandledes den evigt tilbagevendende Biografsag, idet Stiftamtet udbad sig
Bvraadet
Bsraadets l dtak-Kc.
vedtog at svare, at man þÿ fastholdt
Stand det éngang v edtagne

og tuar dertil kommer. 3t
Aftenen ogs.ia bvder paa en saa
udmærket I irtdragsholder, som
den unge dvgtigc danske f lensborger, Sekretær Fr. Petersen,
der til et kort Foredrag viser en
Bilglimrende Film fra Slesvig
leder fra Naturen dernede og fra
det danske Arbejde i < irænscsamt endelig, at Afegnen
tenen slutter med Dans til Kl. 1.
saa bør Foreningen have den < ilæde ud af sit Arrangement, at Salen bliver fvidt til sidste Plads.
Alle har Adgang, ude-n at man
behøver at være Medlemmer, og
Entreen, der skal erlægges, er kun
1 Kr. Foreningen haaber paa et
p.ent < Jv erskud. og lad de-n faa
Fødselsdag, saa husk, at paa Sla- det, thi hele Overskudet gaar til
get tolv gaar lian i Diskontohandet nationale Arbejde, det vi alle
først paa Fredag
ken. Der ligger nu hans daglige bor støtte
Olsens Hotel, og
til
at
ved
tage
(terning, den lian aldrig svigter.
dernæst paa Mandag den 11. ved
þÿ
þÿff at købe rigtig mange af de smukke
Dybbølmærker. der danner
for hek vort Folks
Maribo-V onmændene (mindlaget
nationale Indsats i Orænsekam-

-

disse

I

Helsingør Revyen i Bandhalm.

j'

Nørdkvst
þÿ
Vi. der bor her lang« Kysten.
ar lidt ganske forfærdeligt, siger
Hr Christjansen. Jeg har ikke oplevet noget lignende i de 38 Aa.
jeg har boet her. i hvert Fald ikke
paa denne Aarstid Hos min Nalx>

ei

dog vist ikke

den første

Dag

stiller til Kl. 0 om Morgenen.
Fugl forklarede videre, at han
ikke havde n.ægtct al modtage Tjenestekarlen. men denne var kun
kommet for at kræve Erstatning,
g Fugl havde ikke hørt noget
om. at han havde vieret der i For-

vejen.
paa Klmtegaarden gik Vandet ind
Dommeren: Deres hele Forkla4
over Markerne og ødelagde 3 þÿ
Tdr. Land Byg. Paa Rs. Plougs ring lyder komisk, for ikke at siEnkes Strandjorder ligger raadden ge løgnagtig.
Sagen blev herefter procederet.
Tang i flere Alens Tykkelse, og
Vandet har helt ødelagt Saaningen. Landsretssagfører Wcsled kra'veHer stod jo 12 Meter \'and. Hos de Dom efter StæVningcn, og
Valdemar Jørgensen brækkede Fuldmægtig Nejberg ned lagde
Stormfloden Klinten ned og satte Paastand om Frifindelse mod Beind over Markerne. Jeg selv havde taling af en Mnaneds Løn. Sagen
blev sluttelig oplaget til Dom
taaet lagt 2 Tdr. Land tidlige Kar
tolier, som jeg nu kan gaa ud og
pille op langs Kysten herfra og til
Kækfernæs. Ligeledes er de første
Roer, som var saaet ved Stranden,
og Bygmarkerne ødelagt Overalt
ligger der fyldt med Tang, Grus
Vognmandsstriden paany for Retog Sten ,ikke alene her, men hel
Hvornaar er Ytringsten. þÿ
Vejen omad Kysten. Jeg har en
Dæmning med 10 Tdr Land bagfriheden overskredet?
ved. ogsaa her brød Vandet igennem. og hele Mandskabet herfra Hvis Overretssagfører Kjær skul< jaarden maatte ud for af slaas
de i Retten, hver Gang han siger
med Vandet, det lykkedes os til
sin Mening, saa
dels. men noget slap der igennem
Vandet steg saa pludseligt, næsten
\ ognmandsstriden Ira Maribo,
et Kvarter i Sekundet
hvorunder en Vognmand har indDet værste er, slutter Hr Christævnet et Par Kolleger, to Brødstjansen sin Beretning, at Vandet
(or Injurier, var atter i Dag til
re,
er saa salt. Jeg tvivler paa, om
Behandling i Retten. Lagerforvalman i Aar kan faa Afgrøder til at
vokse paa den oversvømmede Jord. ter Ch. Hansen og Vognmil. Knud
Rasmussen. Maribo, førtes som
Gaardejer Ira Lilleø og hans Vidner, og sidstnævnte havde bl.a.
Søn i Livsfare
hørt, at (ler var blevet sagt: Din
Mand, Dreng og Vogn i Vandet. dumme Dreng og Bondekarl.
Sagsøgeren indrønunede, at han
Gdr. Helmer Larsen fra Lilleø i
Smaalandshavet var i Gaar Forengang havde sagt til den ene af
middags paa Vej til Askø med et de to Brødre: Kan du lide mig. elHestekøretøj. Paa Vognen havde ler kan du ikke lide mig?
han to ( irise og sin 1 1-aarige Søn.
Overretssagfører Kjær. der førNetop da han kørte paa Brodamte
FlodVandet
en
med
Sagen for de to Brødre: Hvad
ningen. steg
bølges Hastighed. Da han ikke skulde det betyde?
kunde se Brodamningen mere,
Sagsøgeren: Det ved jeg ikke.
kørte han ved Siden at, og baade
Heste og Vogn styrtede i Vandet. noget skulde man jo sige.
Kja-r: Noget maa De da mene
Helmer Hansen fik reddet sig i
men
maatte
sin
efterlade
Land,
Søn med det; var det for at irritere,
Hestene
paa Vognen.
kæmpede eller var det en K:erlighedserklævildt for at slippe løs af Seletøjet,
fordi Vandet steg om dem. Det ring?
Sagsøgeren: Jeg vilde hare vide,
lykkedes langt om længe at redde
om
han kunde lide mig!
Drengen. Grisene og den ene Hest
druknede derimod.
Under den paafølgende Procedure
Landsretssagfører
gjorde
West ed gældende, at ChikaneriEn formel Fejl þÿ
Rets- erne var særligt graverende, fordi de havde generet Sagsøgeren i
sagen maatte gaa om
hans
daglige Arbejde.
fra
Ostofte
Tyendesajren
paany
hævdede, at det hele var
Kjær
før Retten.
saa ubetydeligt, at det ikke var noSom tidligere omtalt har Retten
get at ulejlige Retten med. Ved
i Maribo beskæftiget sig med en
en bestemt Lejlighed
Julenat
Tyendesag, hvorunder Arbejdsmand (Ih r. Jensen Christiansen, havde Sagsøgeren kørt som »en
Maribo, som Værge for sin 18- ude fra de bageste Marker«, og
aarige Søn Niels Peter havde inil- saa var der ikke noget at sige til,
sta vnet Gaardejer FI. Fugl, Østofat den indstævnte havde brugt
fe pr. Byde, til Betaling af .334 Kr.
et Kraftudtryk. Hvis man skulde
for ulovlig Bortvisning. Gaardejei Retten hver Gang, et Par Bilister
ren blev dømt til at betale, men
formel Fejl i sagde hinanden Meningen, kunde
|>aa Grund af en
har
Retten faa nok at lave, sluttede
Stævningen,
Sagen maattet optages paany, og i Dag var den atKja>r.
ter til Behandling ved Retten.
Wested hævdede, at Sagsøgeren
Gaardejer F'ugl. der under den
havde kørt, som han skulde,
netop
overhovedet
ikke
var
forrige Sag
mødt i Retten, var i Dag mødt og at den indstævnte havde kørt
sammen med Fuldmægtig Nejforkert.
berg ( Landsretssagfører Krarup),
Kjær: Det er godt, at vi to ikke
og Christiansen var som sidst reskal
i Retten, hver Gang vi siger
præsenteret ved Landsretssagfører
Rondekarl
til et Fjols, der kører
Wested.
saadan !
Den unge Mand afgav først ForSaa bremsede Dommeren den
klaring og oplyste, at han Dagen
før Pladsen skulde tiltr.ædes, havvidere Udvikling, og Sagen blev
de været hos Fugls, men var bleoptaget til Dom.
vet afvist af F'ru Fugl med den
o
Begrundelse, at hendes Mand allerede havde fæstet to andre KarDødsfald.
le.
Ffter lang Tids Sygdom er Pianisten Tage Due, Son af InNejberg: De burde naturligstallatør og F lektrieitets værks bevis have henvendt Dem til Fugl.
Dommeren: Det kommer an paa, styrer Due, Bandholm, afgaaet
ved Døden paa Søllerød Sanatohvor energisk han er.

|
Et Billede af Ellen Jans o.
der medvirker i Helsmgor-Revyen, der i Morgen Aften og
Torsdag opføres i Bandbolm
Billetsalget gaar stærkt, og de
bedste I had ser ryger forst. F'»rud-

bestilhnger

gøres

paa

Hotellet.

Telefon Bandhohn 5.

Vejplanerne
til Bangs Have
En ny Idé.

Muligheden af at erhverve Rebslager Gluuds Ejendom overfor
Suhrs Vej for at faa gennemført
en direkte Vej til Hangs Have har
ofte va-ret drøftet. Nu er der imidlertid dukket en ny Plan op. Den
gaar ild paa at anlægge en Vej
gennem Slagtermester L. P. Pedersens (i.iard i Vestergade og videre over Fingen ind i Bangs Have.
Hr. Pedersen har ekl.æret sig villig til at gaa ind for Planen og
har tilbudt, at der maa nedrives
et Par Meter af hans Ejendom,
saaledes at den nuværende Portaahning udvides til en antagelig

Vejbredde.
I samme Forbindelse kan nævnes. at Hr. Pedersen ogsaa er villig til at sælge Ungdomshjemmets
Bygning til et Vandrehjem.

Livlige Aftentimer paa
Holeby Jernbanestation
Politiet maatte tage Affære.
I lang Tid har det ikke været rart at komme paa
Holebv
Jernbanestation, hvis Ventesal i
Aftentimerne var okkuperet af un-

Mennesker, der afgjorde deMellemværende
ved .'sJagsmaal. saa det gik ud
over Inventaret. Da der en Dag
ge

res smaa private

var blevet knust et Vindue og
revet et Idørhaandtag af.
blev
Sagen meldt til Politiet. Politibetjenten i Holeby tog saa et
Par Aftener i Tr ek det glade I iv
i Ojesyn, og foreløbig er Resultatet blevet, at fire unge Mennesker har maattet vedtage Boder paa 20 Kr., medens de andre
har faaet hver en alvorlig Advarsel. og man haaber nu, at
Roen atter er genoprettet.
a

Valg-Rygter.
har interviewet
þÿ Stiftstidende

Lensgreve Knuth i Anledning af
nogle Rygter om Listeforbund

mellem Nati »nalsocialisterne og
det frie f olkeparti, og om, at Dreven skal opstilles i Rmgkohing
Amt ved de kommende Valg. Det
første benægter < treven paa det
allerbestemteste, og hvad angaar
det sidste, saa foreligger der endnu ingen

Afgørelse.

Løbskkørselen
Vesterbro

paa

Man maa ikke forlade sit
Heslekøretøj.
Den J. Februar i Aar skete
der en Løbskkørsel paa Vesterbro
i
Maribo, hvor et Hestekøretøj,
tilhørende en Handlende i Maribo, tog Lobepas, medens Kusken var beskæftiget med Aflæsning af Vognen. Til alt Held skete der ikke anden Skade, end at
en Benzintank fik nogle Buler, og
efter at Erstatningen herfor var
af
betalt
Forsikringsselskabet
hvori Ejeren af Hesteþÿ Skjold,
køretøjet havde ansvarsforsikret,
har Kusken vedtaget en Bøde paa
10 Kr., fordi han havde forladt
Vognen uden ,it sikre sig, at Hestene ikke kunde løbe lx»rt.

Naar Bilisterne siger
deres Mening!

...

Arbejdsmand Christiansen forklarede, at Sønnen var fa«stet fra
December til Maj for en Løn af
23(1 Kr. Efter at Sønnen var blevet
afvist den første Gang, var Christiansen den na-ste Dag taget med
lul til Gaardejer F'ugl, og de havde
denne Dag truffet F'ugl, der ikke
havde villet høre Tale om Fæste-

rium.

lage Due,
mer

Have

var

som i Fjor SomKajxdmester i Bangs

Pavillonen,

var en

meget

dygtig Pianist, hvis tekniske Færdighed var langt ud over det al-

mindelige. Desværre blev Jian for

nogle Aar siden angrebet af Sukkersyge, og denne Sygdom nedbrød lians Helbred, saaledes at

