NY DAG

«ia# den 24. decbr. 1963

kuilim lll lallllll og glatte veje, men nok så meget de J
vanskelige parkeringsforhold 1 Ko- |
benhavn.
|
\'i har vel aldrig tidligere had
om i år, fortMMr kon« Dernæst er der også dette overTravlheden vil raskende, at flere og flere trafi' Kaj Nielsen.
kunne overgås til næste Ar, kanter vender tilbage til togrejsen
C' vi hiir de nye hurtiggående I ferierne. PA Fugleflugtslinjen kan
Det har vist sig. at en stor riudhv Faergestations forstander
S lv mit þÿtillis»rrssiitisll« tr
t dalende fortsættes med
I byens borgere I Ar for farate fortælle, hvorledes de mere velhalerede i januar
al
iiformindrket
vende
, .
fra
Nakskov
energi
soveI
toget
på
rejser
europæere
tager
jul uden for landsdelen, vogn, mens det er dem »en tak
folkeuniversitet 1 Nakskov gdr ikke alle egner sig til at holde en
nok Ingen tvivl om, at dette længere nede«, iler kommer I bil . . .
nu ind 1 sin fjerde sæson, og det populær forelæsning
AA
1,1 Ikke alene skyldes de
Folkeuniversitet fik en flyvende
ventet, at den fartte forelæsning
»tart, Idet tilhøierantallet i det
finder sled en gang i slutningen af første semester 1 gennemsnittet
januar. Rlandt de forelæsninger, var 170 for t andet at gA ned til
man har fdet tilsagn om, er en 108. og sluttede det tiedjc semester
række pd tre foredrag om Moder- 1 november med et gennemsnit på
42
ne dansk grafik « ved amanuensis
Folkeuniversitets udvalg i KøbrnHullet i siden
repareret
Jan Gdr//, grafikeren Jane Muus havn burde henstille til forelæ
þÿ efler
af
som er eksperter på de
serne þÿ
og maleren Vrik Clemmenseu
at være mindre eks1 forelæsningsrækken vil man res felt er þÿ
2. juledag
følge den grafiske kun-ts mange perter og mere forelæsere
Der må trækkes klare linjer
|,l»! I lOltll« sejler alligevel Julefartplanen overholdes, saledes nye muligheder, og den første mellem folkeuniversitetet og unien
vil
Ht
søge
forelæsning
give
'jr, planmæssigt er afgang fra Nakskov 2. Juledag kl. II. 00.
samlet redegørelse for den danske versitetet. Forelæsere er tilbøjelige
til at glemme, at de foran sig har
I siden pA skibet efter »karterne og det 9v2 meter store grafiks udvikling som helhed, et pubikum. der :kke til daglig bemedens u lovende danske grafike:ien 1 tiet tåge ud for Kiri hul i styrbords side, kom t.l den
re l de følgende vil fortælle om skæftiger sig mrd de enkelte emaften, er i nat og til for- konklusion, at Isefjord efter en træsnittets, raderingens
ner og derfor ikke har forudsætog litograblevet forelobigt repareret foreløbig reparation gerne rrvAtte fiets
om ninger for at kunne forstå dem.
problemer
specielle
og
fortsætte sejladsen, da sejldygtig- den kunst þÿ
ets maskinbesætnlng.
af indenlandsk eller Der bruges udtryk, som siger
: anceselskaberne og skibs- heden ikke var nedsal.
som især har meget til det indviede publikum,
udenlandsk art þÿ
iler 1 løbet af i går så pA Skibet var slæbt til værftet i går, fængslet og inspireret dem Fore- men lidet eller intet til lægmær d
og her forhandlede man om hurDen lokale komité vil i øvrigt
læsningsrækken arn.ngord? på
tigst muligt ut få skaden udbed- Kunst- ug Litteraturforeningens holde møde i jan-uar, hvor planerikke
kunne
ret.
Værftet
dog
på- initiativ.
ne for det kommende semester
»Isefjord«
tage sig reparationen sa hurtigt,
Vido.
drøftes
som cirkusbad
som det var ønskeligt, og derfor
horte II
1224
gik maskinfolkene selv I gang
BØRNEGUDSTJENESTE
i Årsskiftet sejler »Isefjordmed at svejse hullet til.
forelæsninger
I VESTESBORG
nr. 300 med passager nr.
I dag og i morgen er ruten ind2 juledag er der gudstjeneste I
har
Folkeuniversitetet
nu
Indtil
stillet eller fartplanen, men Ira 2.
rt. januar bliver der ekstra- Juledag sejles der videre på Kiel- haft 14 forelæsningsaftener med Vesterborg kl. 14 og ikke s-im !
i alt 1224 deltagere, hvilket giver meddelt kl. 10
når færgen om natten Nakskov-linjen.
AA. R7
vil forme sig
Gudstjenesten
pr. aften. Den hed't be-øgte
ile den store cirkus Ringved nu afdøde pro- som en børnegudstjeneste m d
forelæsning þÿ
irnum & Baily fra Nakskov
fessnr Hal Koeh samlede 250 til- Julespil.
på vej tilbage fra Københørere, »Danmarks undergrund þÿ
til videre vinterturné pA
er der olie?« ved professor dr.
entet.
phil Asger Bertelsen satte bundrekord med kun 15 deltagende.
Grunden til det svingende besøg
Det er ikke alvoren, der er i
dels emnevalg og dets folhøjsædet. nAr Nakskov-blografer- skyldes
keuniversitetets forelæsere, som
Hos kioskejer Eli Jensen. Nyno Aber dørene 2. juledag.
brokiosken i Nakskov, blev der i
I Kino spilles den nyeste Danny
nat begået indbrud. Tyven stjal
Kaye-ftlm. »Køb pA klods« er JULENS GUDSTJENESTER
en del cigaretter, byttepenge, lightitlen pA filmen, der fortæller om
I VESTENSKOV
tere med videre.
en skattesnyder. Han er på vej
Da Vestenskov var gledet ud af
vel at mærk«
Kriminalpolitiet har, trods den
ud af landet, og þÿ
þÿ
uden at myndighederne opda- julens gudstjenesteliste skal vi lange række af indbrud 1 byens
her oplyse, at der 1 dag er guds- forretninger gennem den senere
ger det.
I Sagn spilles et tysk lystspil tjeneste kl. 16. 1. juledag kl. 10 og tid. endnu Intet spor at gA efter 1
sagen.
med vor egen Vivi Bak og Paul 2. juledag kl. 14
Horbigcr. Filmen, der er blevet
.1.M
|

Folkeuniversitetet

Nak»kov,

sit

fiertle semester

Udstilling

åbun
I juludaguno

fortin

Lolland-Falstors

også en sjælden

-

Biograferne

Nyt tyveri

2. juledag

kaldt »den morsomste film siden
Charleys Tante«, har flere iørefaldende melodier, som forlængst
er blevet landeplagere.
I Roxy slår den amerikanske
komiker Jerry I.ewis sine folder 1
filmen »Universalarvingen-. Filmen har som andre Jerry Lewis
farcer fAct en god modtagelse, og
bl. a. har man nævnt, at den »er
tosset pA den rigtige måde«. Og
bedre anbefaling kan en farce vel
ikke npnA. Ved eftermiddagsfore-
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JULEMANDEN
Handelsstandsforeningens og dagbladenes julemænd uddelte i gAr
50 kronesedlerne til Poul Erik
Thomns, Karbergsallé 11 og fru
Nielsen, Briickersvej 51.
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I år serverer vi fra kl. 19.00

soupé:

Oksehalcauppc
Hummer Cocktail

Kalvemedaillons m. rejer og asparges

Surprise

Deaaert

1964

a kr. 20,00

,
Fornuftige splritusprlser
God musik under såvel soupeen
kaleme er festligt pyntet. þÿ
Der udleveres gratis huer, hatte,
m når vi senere danser. þÿ
og og skæmt! Hele huset er reserveret soupégæstorne.

Bestilling modtages tlf. 1042

og 1045

Astrid og Erik Ebsen
mmmmesmBamm

Bliv medlem af Socialdemokratiet i Maribo

Indmeldelsesblanket

MIDTLOtlAND

Eksplosion på Askø

Itrn katolske kirke I Nakskov

I aften kl. 24 holdes midnatsskov. 1. juledag kl. 9 er der højmesse 1 den katolske kirke 1 Nakme«se, kl. 10.30 sangmrsse. Højmesse og sangmesse finder sted
på samme tidspunkter 2. juledag

OG

Elværk gjorde
telefonerne tavse

Hotoliernes jul og nytår

Kontingent:

kr. 3,50 for mænd, kr. 3,00 for kvinder og kr. 1,50 for
pr. kvartal.
send venligst Indmeldelsen til vm kasserer Poul Rytter. Sklmroinge 13. Telf. 339.

falke-

og

Invalidepensionister

Bliv medlem af Socialdemokratiet i Maribo

Omi
»

1

þÿ

L

ICO julegaver er

valgt

til

-

uddeling

Juleballer

Både i Maribo og flere steder l
Landkommunerne holdes juleballer,
har præget
.la/.zklubben »Blue moon i Maribo
får 1. juledag besøg af et engelsle
jazzorkester, som spiller 1 Bangs
Have Pavillonen. På »Paletten« i
Det er snart længe siden julc- lien, men kun en halv snes stykMaribo er der dans 2. juledags afStemnmgen begyndte al snige sig ker gør det. »Søndcr>øhjcmmet« er ten til tonerne af »Harmonisterne«,
de
hvor
blevet
deres
bedst
hjem.
der er det første orkester i den nye
ind pd »Søndersøhjemmet« i .Makan klare sig
restaurant.
ribo. Mon den ikke først titter frem
2. juledag har Bandholm Gymnai hjemmets store beskæfligelsesafStort arbejde for at glæde stikforening bal på Parkhotc-llet
med »Danny and The Royaldeling ? Her begynder man at tænke
sygehusets patienter
Strings«, og Stokkemarke Ungpd at lave julegaver, for selvgjort er
domsforening fester på kroen, hvor
Hjemlg jul er der på børnevelgjort Megen flid cr der lagt i at
er mange til at Børge Larsens orkester spiller.
der
hvor
hjemmet,
venner. Mange har også benyttet
danse omkring juletræet, samt P I
lejligheden til at købe de fremSmuk julusammenkomst
stillede ting, 4 det har ikke væSygehusets personale gør ogaå
I
ret nødvendigt med særlige aktiomeget for at glæde og opmuntre
ner for at fremme afsætningen.
patienterne, så julen bliver så
På Hunseby alderdomshjem blev
Det kan kun g:ve optimerne at smuk og hyggelig, som det cr mu- der holdt en smuk julesammenkigge indenfor, hvor et stort antal ligt. I går bles- der lagt et stort komst, hvori beboerne og sogneråi en omfattende julep.vnt- det deltog. Ved kaffebordet talte
pensionærer er -amlet for at få be- arbejde
der tager s:g godt ud.
pastor Overgård om julen, og der
skæftigelse. Sa mange, at den til- ning.
I eftermiddag er der stemnings- var desuden oplæsning af skolestødende festsal også måtte tages
i brug Der sys, þÿha kles
og strikkes fulde andagter på afdelingerne med inspektør Andersen Senere blev
Mange mænd er dygtige p « d -e tale og sang. og de mange besø- der serveret Julegodter og øl, og
områder. Der arbejdes 1 ben og gende i eftermiddag bringer også inden man gik hjem, var der snitSognerådsformand G. Breutræ. og fletningen gøres der også et pust af julehøjtid med sig Trak- ter. þÿ
meget ud af. Arbejdet ledes af tementet er særlig godt 1 Juledage- ner takkede bestyrerinden og perfra sygehuset er der en op- sonalet for det hyggelige arrangesygeplejerske, frk. Winberg-Johan- ne, og
mærksomhed til hver enkelt.
ment.
sen. Juledekorationcr er på bordene, og der slappes af 1 en hyggestund med formiddagskaffe og
julekage

beskæftigelses-

Julestemningen
afdelingen

Hunseby

Juleafslutning
på aftenliojskule

Borgmesterens
nytårshilsen

- ta svigermor med
en

11,00

Dør er julestemning om bord, nér »Isefjord« afresersejler fra Nakskov kl. 11.00 2. Juledag þÿ
ver

plads i god tid på telefon Nakskov 2103

Hjemkomst

kl. 21.15.

ICIEL-NAKSKOV LINIEN
Billetbestilling: Teltfon Nakskov 2108

Skibskatastrofen
(Fortsat

rigtig fulehyggetur ! !
2. JULEDAG...

på

7

kroen.

på »Sønderso'njemmet«

!

Stilling:
Adresse:

Vv-A,

ten og 1. Juledag.
Hotellerne har dog Ikke lukket
for gaster, der overnatter. Der er
som regel belagt og det drejer sig
om mennesker, der er på julebesøg
hos familie og venner, hvor de får
juleforplejningen.
PA nogle hoteller i omegnen holder man åbent og fejrer jul for
gæster
På hoteller og restaurationerne
er man ellers ved at gøre sig klar
til nytårsaften, der jo er en af de
store.
Ebsens Hotel indbyder til nytårssouper med festligt pyntede lokaler. Også i Bangs Have Pavillonen
er der nytårs»ouper, og som sædvanligt holder Maribo Roklub en
stor fest med to orkestre.
»Paletten« i Maribo vil også holde nytårsfest. Der bliver dans til
den lyse morgen. I Stokkemarke
har ungdomsforeningen bal på

Ingen

»ISEFJORD« SEJLER KL.

ivn:

De fleste hoteller og restaurationer i Maribo har lukkrt julraf-

Der er mange festlige stunder
såvel på selve »Søndersøhjemmet«,
som udenfor.
En del af beboerne havde forleden cn dejlig lille udflugt Deltagerne i en ugentlig aftenhøjskole i litteratur var inviteret ud
for at besøge lederen, overbiblioteSkolernes juleferie
Svinghjul reg op gennem taget og ned
kar Heilskov og hustru. I hjemmet
Juleferien
på Rodbys skoler betimer
havde man nogle hyggelige
i et andet hus þÿ mennesker
gyndte i lørdags og såvel ved bysammen.
Aftenhøjskolen er en nyskabelse skolen som ved havneskolen blev
kom til skade
sidste dag elevernes indledning
på en sådan social Institution, og den
Ved 1-tiden i nat eksploderede ikke til Lolland. Alfred Petersen den er slået godt an. Deltagerne til julen.
På byskolen samledes alle elever
en motor på Askø Elektricitets- og hans familie sov i en anden går med interesse op i emnet, og
ende af ejendommen, hvorfor in- der er på hjemmet et stort udlån 1 gymnastiksalen omkring det
værk. Et stykke af svinghjulet
.»mukt pyntede juletræ Efter en
af gode bøger.
gen kom til skade her. De to ejenrøg med en vældig kraft np genjulesalme læste pastor V Gustav
domme led en del skade ved den
Folk fra
nem taget og ned i Alfred Peter- voldsomme eksplosion.
juleevangeliet og holdt cn kort
kun få \æk pa
juletale.
Viceskoleinspektør E
sens hus. som ligger 50 meter der- telefonselskabet kom i formiddag
julelæsuR
til øen for at få skaden udbedret.
Bruun takkede for Julegaven og
fra.
På elværket er en anden motor
I dag er
Søndersøhjemmet« gav nogle praktiske oplysninger,
borede sig sat i funktion.
Kvinghjulsstykket
helt 1 julestemnmgi n9 vold Der cr inden der sluttedes af med en
gennem taget og loftet og ned I
mange juletræer og fine dekoratio- salme.
I et telefonskab, Idet Alfred PeterPå havneskolen samledes ligeleKun få i arresten
ner, 9om er lavet af hjemmets
sen har den lille øs telefoncentral
I Maribo arrest er der en stille gartner. Pyntningcn foregik i går. des alle elever, og her holdt pastor
Telefonen blev ødelagt og afbrød tid omkring jul og nytår, men det og da man var færdig i aftes fulg- Daniel Johansen juletalen, ligesom
forbindelserne på øen, men dog er også tiltrængt, så personalet tes en gammel skik Pensionærer der blev sunget julesalmer.
Den 6 januar tager skolerne fat
þÿ
kan få lidt rolige stunder i deres og personale holdt »lillejuleaften«
krævende arbejde Der skal også med kaffe i festsalen, hvor dom- igen.
provst Felter talte og læste op
Midtlolland i aften:
være tid til rengøring og lign.
þÿ
Juleaften uddeles naturligvis
Fra København bliver folk. der
gaver siger forstander Axel Johan1.
JULEDAG:
årets
kortere
afsone
skal
i
straffe,
j
løb sendt til Maribo, og rier er en nesen, men der er mange at tænke
20 00 Jazzklubben Blue moon»s
et halvt hundrede penfest i Bangs Have Pavillonen. gennemsnitsbelægning på þÿ16 17på. Der er
Den store invasion undgås dog op sionærer fra hele landsdelen <>s
imod ful, men en af de første dage med personale bliver det til ca. 100
2. Jl'LBDAG:
Forstanderparret har
1 det nye år kommer en ny, stor julegaver.
16.00 Indianernes sidste kamp
selv udvalgt hver enkelt julegave.
belægning.
i Maribo Bio.
Allerede vod frokosten i dag var
Det største år i Rødbys historie
Nu er der kun tre lokale arre19.00 og 21.00 »Så hopper vi igen«
et år,
den vil fortmod sin afslutning þÿ
der
går
og
julcstemning.
Petersen
stanter.
arrestforvarer
og
i Maribo Bio.
der har fået mange af sindets
når der spises middag Tidsætte,
får
at
de
den
hustru
for.
og
sørger
20 00 Bandholm Gymnastikforbedst mulige jul. Forplejningen er lig på aftenen samles man omkring strenge til at dirre: Forventning,
enings julebal på Parkbliver spænding, glæde, bekymring og
hotellet.
god og højtidspræget, og dom- festsalens store julelra« Her
sunget julesalmer, forstande- fortrøstning har afløst hverandre.
20.00 Stokkemarke Ungdomsforprovst Felter kommer i eftermid- der
Størst af alle var glæden, da vi
læsi juleevangeliet; der danenings julebal på kroen.
dag på besøg for at tale med arre- ren
ses omkring træet og Julenissebørn i maj så frugten af mange års ar
stanterne.
Fugleflugtslinjen blive
vil dukke op med gaver. Senere bojril' þÿ
i Apotekvagten i Maribo:
kommer kaffe og andet godt. og færdiggjort og Indviet, og forMaribo Bio er lukket i aften og når festen slutter ved 22. 30-tiden, trøstning og optimisme er den føJuleaftensdag: Apotekmedhjæl| per fru K. Thomsen, Grønningen 1. juledag. NåV der åbnes igen 2. får alle en bakke med appelsiner lelse, hvormed vi afslutter året
18, telf. 50.
juledags eftermiddag, bliver det
Mellem alle disse følelser ligger
og julegodter.
1. juledag: Provisor fru G. Søren- med Indianernes sidste kamp«. þÿ
perioder med slid og anstrengeli julekommer
besøg
Mange
på
Om aftenen er der premiere på
sen, Grønningen 27, telf. 50
ser, med møder og forhandlinger,
2. juledag: Apotekmedhjælper »Så hopper vi igen«. Det er en dagene, og ved eftermiddagskaffen med rejser og gæstebud. Alle vi
er
! fru K. Thomsen, Grønningen 18, Walt Dtsney-film med sjove på- 2. juledag er der musik. Det der
i byens råd og alle vore tjenestenogle unge musikbegavede.
telf. 50.
fund.
har været
ligesom i fjor kommer og glæder mirnd ogaffunktionærer
viljen til at få et godt
besjælet
pensionærerne med deres spil.
resultat af anstrengelserne. De af
Hjemmets beboere kan naturligmedborgere, der har forstået
vil tage ud på julebesøg hos fami- vore
det vigtige 1 arbejdet, vil sikkert
med mig sende en venlig tanke og
til såvel kendte som
en tak

Hurra!! isefjord sejler igen 2. juledag

enestående

den er fremme indtil den 5 januar.

»Isefjord« klar igen

fartplanen

og

samling af fine dåbsdragter og
messingfade. Udstillingen er Aben
1 begge juledagene kl. 14 18 og
der er gratis adgang Også efter
Jul kan udstillingen besøges, da

.,1

foreløbigt
besætningen Afgang

Stiftsmuseum«

udstilling om barnedåben beundre meget af de besøgende Det er

fra side II

ukendte

medarbejdere.

Også en

skylder vi byens borgere, der
I tak
hver for sig har bidraget til at

modtage vore nye medborgere på
et amerikansk en værdig og festlig måde. Nogle
C 54-fly gav cn af de første øjen- af de nye tilflyttere havde ventet
vidneberetninger om situationen sig for meget af fremtidens by og
omkring havaristen, da de i aftes er skuffet flyttet igen; de vil også
vendte tilbage til cn flyvebase i blive utilfredse 1 deres nye kommune, flytte, og finder de cn gang
Spanien.
Løjtnant Larry Bishon sagde, at den helt ideale kommune, vil de
han så et spædbarn flyde i en sandsynligvis også erklære sig
der ikke vil
redningsvest som var det en dukke utilfredse dér, fordi utilfreds
med.
være
at
være
noget
ond
drøm
var
en
troede
det
»Jeg
En masse mennesker vinkede lil Men sådan er der Jo så megetl
Det cr vist rigtigt, hvad kæmos, men nogle af dem i vandet
måtte hurtigt holde op. Vi gik ned neren har sagt, at vi har vundet
til 4-5 meters højde for at kaste første halvleg. Men vi skal jo ogen redningsflåde ud til en mand, så gennem den næste, som måske
der klamrede sig til en planke vil vare tre eller fire år, så det
Han blev imidlertid ved planken«, gælder om at spytte 1 næverne og
tage fat. Det vil koste både sved
fortalte løjtnanten.
og anstrengelser, for »fremtidens
by« skal døbes om til »nutidens
Den første ynglmgelantlskamp by«. Men ske skal det, og til alle
for damer mellem Sverige og Dan- dem, der vil arbejde videre dermark 1 Kali Inge blev vundet uf på, ønsker leg godt nytår med
Danmark nu-ri V 8 ( fter I 1 ml lykke og held.
A. Michclscn.
pausen.
Mandskabet

på

Fisk for 1.551.000 kr.
landot i Rodbyhavn
Fiskeriministeriets statistik for
1962 for fiskeriet 1 danske fiskeri-

havne foreligger nu.
I Rødby blev der landet i alt
1 086 000 kg
til en værdi af
1 351 000 kr.
Aret forud var fangsten 778 000
kg og værdien 973 000 kr.

Kirkogards- jubilæum
Errindlev
assistents-kirkegård
blev indviet den 27. december for
Pladsforholdene
50 år siden.
på
kirkegården omkring kirken var
blevet sådan, at man måtte se sig
om efter en udvidelse, men da det
af forskellige grunde ikke kunne
lade sig gøre i tilslutning til den
gamle kirkegård, valgte man at
anlægge den nye nordvest for byen. Indvielsen fandt som nævnt
sted den 27. december 1913, hvor
den første begravelse foregik på
kirkegården. Det var arbejdsmand
Julius Henriksen, Bremersvold.
En stor natursten er rejst til minde om indvielsen. Der finder dog
endnu begravelser sted på den
gamle kirkegård, nemlig t familie-

gravstederne.

lul i institutionerne
Fra
er 150

forsorgscentret Rødbygård
patienter rejst hjem til fa-

milien for at fejre julen. Og for
de tilbageværende, hvoraf nogle
får besøg af slægtninge bliver julen fejret med juletræ på alle afdelingerne. I dag kl. 14 holdt pastor Johansen gudstjeneste i festsalen, hvorefter der serveredes
kaffe og juletræerne tændtes. Julemiddagen består af risengrød og
gåsesteg. Alle får derefter udleveret gaver såvel af pårørende
som af institutionen.
På Vesterled indledtes dagen
allerede med gudstjeneste kl. 10
ved pastor Gustav. Efter frokosten
tændtes Juletræet, og julemiddagen består af andesteg og ananasfromage. Senere uddeles gaver,
drikkes kaffe og serveres juleknas.
På Rødby Færge vil det tjenestegørende personale i polititold
og jernbanevæsen mellem tjenesten søge at mane julestcmning
frem. Der spises Julemad þÿ
og
der bliver også Juletræ.

tak
til brandværnsorkustret

Erhvervsforeningons

Rødby Erhvervsforening bragte

efter juleoptoget søndag eftermiddag brandværnsorkestret fra Burg
en tak for musikken ved juleoptoget. Takken blev ledsaget af et
tilsagn om til næste år at skænke
Burg et juletræ af samme størrelse som det, der er opstillet på
Rødby torv.
Brandchefen Heinz Oprotkowitz
var glad for, at orkestret måtte

yde sit bidrag til Rødbys Jul og
håbede på et godt samarbejde
mellem de to byer i fremtiden.

