MARIBO

MARIBO I aften:
18.00
Hotel Hvide Hus Musik
21 00
Vin og Ølgod Dans
21 00
Diskoteket Grotten

I morgen
18.00
Hotel Hvide Hus Musik
19.00
Manbo Bio: »Hold da helt
ferie«
2100
Manbo Bio: »fra politiet
med tak«
21.00
Diskoteket Grotten

L»ge vagten

»Lol-

Sportsmoiorklubben
åbner i aften køland-Falster«

resæsoncn med et onentenngs-

løb
Det starter fra l.undbo-huse i
Nørreball: og er for de forskellige klasser
LøbsJcdcr er Brian Hansen
og i løbsledelsen Jørn Enk Pedersen og Ib Jensen. Disse tre
er i øvrigt indehavere af en licens efte' at have gennemgået

kursus.
Løbet i aften går over 40 km,
og der sluttes af i Lysemose.
Det næste onenteringsløb
bliver lørdag den 18. maj med
start fra Renault i V. Ulslev,
Tirsdag er der klubaften på
Ebsens Hotel, hvor der vises tre
og

desuden

Lund-løbet.

udstilling »Bolig

som skal holdes i

Maribo fra lørdag den 25. maj
til mandag den 3. juni (2. pinsedag) skrider stadig fremad med
hensyn til arrangementet, som
virkelig tegner til at blive en be-

givenhed.

byråd vedtog

at di-

skuepladsen.

Orienteringsløb begynder

film,

Den store

plus fritid«,

har et udstillingsselskab. kunne
få lov til at råde over højest 22
af de grunde, der er på dyr-

Lørdag Telf 88 00 13
Søndag Telf 88 82 89

gennemgås

Forbud mod at

Direktøren kunne udvælge
hvilke bygherrer det skulle
være under hensyn til at det
Nev et virkeligt repræsentativt
byggeri. Det er bygherrerne,
som køber grundene til husene,
som de vil sælge.
På grund af de meget vanskelige økonomiske forhold for
byggeriet blev det til 2 huse,
hvilket også danner el godt
grundlag for udstillingen.

Et nydeligt

byggeri

Byggefirmaerne har gjort
meget for at kunne præsentere

et

virkeligt nydeligt byggeri,

og

der har været en større arbejdsstyrke beskæftiget i området.
Kommunen har anlagt veje,
sørget for lys med mere og der
arbejdes i den kommende tid på
at få endnu mere i orden, så den
side af sagen kan præsentere sig
godt til udstillingen.
Foruden udstillingshuscne er

der almindeligt salg af grunde
Der er afsat 8-9 og nogle har
allerede begyndt deres byggeri.
Tilbage til salg er der herefter

nogle

og tyve

grunde.

Flere al de huse, der skal
være med til udstillingen, er allerede færdige, nogle også
solgt, og der arbejdes videre, så
de kan blive i orden til åbningen
være
Husene
sker.
skal
færdige, fuldt møblerede og
gardiner ophængt, ligesom haverne omkring dem skal være

anlagt.

Huse i et skønt område
1

går var man kommet

så vidt

der kunne holdes et fælles
rejsegilde på de II huse.
Det foregik i et af dem, hvorover kransen vajede, og der deltog byggeTrmaindehavere og
deres folk og repræsentanter
fra kommunens tekniske forat

Tørken har bevirket at haverne trænger til regn og dy
sædvanlige annoncer fra vand
værkerne om forbud mod havevanding vil derfor komme tid-

ligere end sædvanligt.
Bandholm

der måtte være tilfredshed med,
og det var alle huse af god kvalitet, som lå i et virkelig skønt
område.
Direktøren udtalte håbet om
at der måtte blive fornøjelse af
udstillingen og glæde både hos
kommunen og udstillerne.

til vandværket.

Kapollanembede

opslået igen

lingen, hvilket er sket

af initiativet, som byrådet var
glad for. Området var et dejligt
sted for dem, som ville vælge

Udstillingen vil også komme
til at omfatte Maribohallen, og
det er meningen at lave busforbindelse mellem de to steder.
I hallen vil der blive stande
med det nyeste og bedste indenfor boligbranchen med mere.
Der er 528 kvadratmeter- til
stande og der bliver 31, som
næsten alle er afsatte.
Udstillingen vil byde på et
omfattende program og NY
DAG vil efterhånden omtale
alle enkelthederne.

Korn til ind-

øl.

Nye lamper

i Bangs Have

I de senere år er der foretaget
modernisering af belysningen i Bangs Have, så der efterhånden kommer nve pæne lamnyeste er
per over det hele t)ct fra
Bangs
lamper på veje, der
Haves indgang fører gennem
skoven til Frilandsmuseet Når
der nu er opsat lamper her. så
skyldes det byggeriet på dyrskuepladsen, idet der herefter
vil komme til at gå mere trafik
på den vej. Der har i virkeligheden ikke været nogen rigtig belysning på strækningen, og derfor er den også velkommen. En
lampe hvortil regnes arbejdskraft og kabcincdlægning koster omkring 1.000 kr pr. stk
er nu bedre belysning
Tilbage
på selve kørevejen fra indgangen til restaurationen, hvor der
er en gammel og utidssvarende.
Den vil ved lejlighed blive afløst
af en moderne

Laver Jern-

første stykke af vejen fra færgelejet til landsbyen.
Mandskabet med øens egen

sprøjte tog fat

på slukningsar-

bejdet og Falck fra Maribo
sendte nogle sprøjter, der med
færgen bles overført så hurtigt
som det var muligt.
Ilden var opstået i udbygningerne. der bestod af lo og lade.
som var sammenbyggede og beklædte med pandcpladcr.
Brandslukningsarbejdet blev

straks koncentreret om at sikre
stuehuset, der var beklædt med
røde tagsten, og sat i fin stand
for nogle år siden
Ilden var ved at have fat i
stuehuset, men ved et energisk
arbejde lykkedes det at redde

bygningen
Erling Nielsen, der er en dygtig og flittig landmand havde

Stjålne feriemærker i bilen
En mand. der havde stjålet en
i Slagelse tog en tur til Lolland, for efter hans opfattelse
så var det ikke således dernede,
at der stod en politibetjent ved
hvert hjørne som i København.
Ved hovedvejen over Lolland
Hev han fristet at Danske
Landmænds Andels Maskin indkøbs store bygning og begik indbrud for at åbne et pengeskab med skærebrænder. Udbyttet blev først og fremmest
5.740 kr. i feriemærker, plui
lidt kontanter, nogle stempelmærker og en check.
Han blev taget af politiet i
Hørsholm og nægte indbruddet i D L. A. M. kunne han
ikke - thi feriemærkerne lå i bilen.
Manden blev overført til Manbo og i retten i går eftermiddags fængslet i 1 3 dage for at
hans forhold kan blive nærmere
bil

Fru Rita Fynholm i dat nyetablerede kehken

God start på diner
transportable fra

forsamlingshuset
Ægteparret Rita

Tynholm

og

Ingvar

overtog I. august i
(jor værtsskabet i Hunseby for-

samlingshus,

og

begyndte

straks sammen med selskabets
bestyrelse på at pynte, så det
hele kunne tage sig pænere ud

hyggeligere
og_yirke
Det kan

også tydeligt ses i
alle lokalerne, som også bliver
mere brugt.
Forhallen giver straks et godt
indtryk og der er lavet en isolering mellem lokalerne, således

"BENNEC0E1S1
MOROENS STØRSTE CIRKUS

MARIBO

v. MARIBOHALLEN

Mandag 2« april kl. 20
Tirsdag 30 april kl. 20
T#tf. 88 20 SB
II lal salg forestillings dagan«
fra kl.11

at de to kan

bruges af hver sit
selskab uden at det virker generende.
På balkonen er der lavet et
mindre lokale til bestyrelsesmøder og lignende.
Det sidste er påbegyndelse af
en diner transportable forretning efter at køkkenforholdene
er blevet bragt i orden og godkendt hertil.
To køkkenlokaler er ordnede. hvilket har kostet ca.
25.000 kr , og bestyrelsen har
selv lavet meget af arbejdet.
Ægteparret har sørget for det
fornødne udstyr, så der er hvad
der skal være til arbejdet, som
Fynholm er fagmand i, idet han
er kok på Rødbygård.
Åbningen af dinér transportable-forretningen blev »en flyvende start«, siger Ivar Fynholm, thi straks annoncen
herom var set, kom der 20 op-

ringninger.
I dag har ægteparret 5 bestillinger og i morgen fire og i forrige weekend sadet nogenlunde
ligesådan ud.
Et xidvie bestil bud var den

gode

start på de mange bestilså alt tegner godt for

linger.

forretningen

undersøgt.

Han er dog prøveløsladt fra
Nyborg statsfængsel og de re-

sterende 14-15 måneder skal
manden i alle tilfælde tilbage
til

Valg til
A/S-bestyrelse
Valgbestyrelsen for valg af to
medarbejdere til bestyrelsen i
fa. C.A. Qvade & Co., foretog i
går en optælling af stemmerne.

Der var kun foreslået to og af
disse fik chauffør Mogens Christiansen f>4 stemmer og kontor
assistent Freddy Jacobsen 71
stemmer.

Til stedfortrædere var der tre

forslag og af disse valgtes bestyrer H Eriksen, Sakskøbing,

med t>9 stemmer og traktorfører Carsten Jensen, Maribo,
med 40 stemmer.
I bestyrelsen for aktieselskabet er der nu fire. men kan være
fem. og der kommer så nu to til.

lige fået stalden restaureret for
et beløb på omkring 100.000 kr
Der var et større antal grise i
stalden og en del blev reddel

medens andre indebrændte.
Erling Nielsen ejer også en
anden ejendom på samme vej,
som han har købt af Sigurd Jensen. der endnu sammen med sin
hustru bor på denne gård
De to ejendomme drives sammen og en stor mejetærsker til
80.000 kr. var placeret på den
anden ejendom, så den blev
reddet
Kriminalpolitiet fra Nakskov
har indledt en undersøgelse af
brandårsagen Der var nogle
folk, som arbejdede på gården
med skærebrænder, og det er
muligt at gnister fra denne har
antændt.

En snes medlemmer af l ions
Club i Maribo arbejder i dag på
Bandholm smede- og maskinværksted og det er udi den
ædle jernkunst.
Der laves skulpturer, som det

er meningen at bruge i forbindelse med udstillingen »Hus og
Fritid«, således at Lions Club
kan tjene et beløb til sit arbejde
»Smedene« får assistance af
nogle lokale kunstnere, der har
lovet at komme og være med til
at inspirere, så der er alle muligheder for engageret kunst

De sociale
institutioner

på

Margretheskolen

torsdag

ster

Pæn

beplant-

ning

ved Brovejen
Arbejdet med omlægningen
af banegårdspladsen til en mod-

parkeringsplads,
I løbet af
staådig fremad

erne og pæn

skrider

en vis tid. når beplantningen
vokser til, er der ingen tvivl om
at det bliver et kønt område
Der er foretaget en beplantning
langs med Brovejen og op til
Qvades område, og det pynter.
Egentlig er det slet ikke Brovejen, men Banegårdsstræde. der
er tale om. Der er i strædet kun
et par ejendomme og efter
omlægningen er det ikke mere
berettiget med et særligt navn
for den lille strækning, der på
naturlig måde hører under Brovejen. Det er ikke alene beplantningen, der pynter, men
også omlægningen af el. Masterne omkring posthuset forsvinder og der bliver l stedet nedlagt kabler, hvilket foregår etapevis for ikke at afbryde el til to
så vigtige institutioner som

posthuset og banegården. På
parkeringsarealet rejses også
nye moderne lampetyper

husgrunde.

Der er ikke de større problei projektet, hvorfor der heller var større debat, eller
mange deltagere i mødet. Der
var mødt landvæsenskommismer

sionen,

kredslægen,

fredningsnævnet,

tre lodsejere. grund-

ejerforeningens formand og
borgmester Werner Larsen, der
repræsentarede kommunen.

Landinspektør Bent Larsen,
Nakskov, forelagde projektet
og oplyste, at efter aftale skal
rensningsanlægget placeres på
gdr Eigil Madsens jord i stedet

get

Borgmester Werner Larsen

Toiletbygninger
må vente

Maribo kommunes tekniske

udvalg har planer om opførelse
af toiletbygninger ved Askø og
er
Blans
havne, hvilket
tiltrængt, da der om sommeren
Toiletbygningerne

net

til at koste henholdsvis

sation

hensyn

regnskab

forhandling

O Park fik

skyldtes

større indskud,

og husleje m.m.

udstilling
Den

polske

kunstnerinde

Aaga Jakubowska-RytcLs udstilling af gobeliner på Stiftsbiblioteket kan også ses i næste
uge

Det er en salgsudstilling, der
er tale om, og den rummer
mange smukke arbejder

Udstillingen er tilgængelig
bibliotekets åbningstid.

i

med

vognsOsvald
Automobilhandler
Sklander. Grimstrup, vil fra I
maj overtage forhandlingen af

M AN -lastvogne

Mercedcsforhandlingen. men der opretholdes dog v ærkstedsserv icc og
dette
for
reservedelslager
mærke
Hele MAN's omfattende
lastvognsprogram vil for en indbudt kreds blive præsenteret
tirsdag den 30. april i Bangs
Have
Senere på dagen flyttes hele
vognparken til værkstedet i
Grimstrup, hvor det vil blive forevist for chauffører og andre
interesserede.
Dermed

En slags-

dispen-

fra byggestoppet
til bygningerne

Ny last-

kr Det

Kredslægen udtrykte frygt

for gener fra rensningsanlæggets udløb i den kanal, som findes.
Der vil blive afsagt kendelse
den 24. maj kl. 10 på dommer-

kontoret
Grundejerforeningens

formand oplyser at projektet regnes igangsat pr. I. juli, og det
vil blive udbudt i licitation.

Gæster til

Østersøfestival
Det er ikke alene Maribos
som skal til den
store Østersøfestival i den svenske by Karlshamn i tiden 2.-6.
jult
Der er også inviteret to andre
gæster med hustruer fra Maribo. og det er borgmester Werner Larsen og skorstensfejermester Sv. E. Knudsen.
Ved borgervæbningens tidligere besøg i Karlshamn var det
dens administrative leder Sv. E.
Knudsen, som dannede kontakten og sørgede for at det hele
klappede på bedste måde, hvilket man i Karlshamn har været
meget taknemmelige for.

Borgervæbning

bereg-

er

8H.(XKIog 65.000 kr
Der er blevet søgt om

kommunesammenlægningen
foregik. Den samlede udgift var
3.459. 532 kr. og borgmesteren
i

anmodede om kendelse om den
fulde dækning på såvel projektet som selve finansieringen,
idet der oprindelig var tale om
3.000 pr. grund, hvilket ikke
slår til nu. Borgmesteren argumenterede også for at der ikke
var almene interesser, så kommunen burde betale nogeL

kommer mange mennesker.

I Maribo byråds møde forelå
der et byggeregnskab for alderi
»Svanhoi«.
domshjemmet
Bandholm, der blev meget
stærkt moderniseret og udvidet, hvilket var færdig omkring på det tidspunkt, hvor

Til børnehaven

den 2 maj. og her bor forældrene over hele Lolland-Fal-

I
Maribohallens cafeteria
holdt landvæsenskommissionen
i går eftermiddags et møde angående den kloakering, som
Askø
grundejerforeningen
Strandvig vil gennemføre med
hensyn til de ca. 2t>0 sommer-

men, så bliver det dobbelt.
Ingeniør Ernst forelagde projektet om selve rensningsanlæg-

socialudvalget en tillægsbevilling for 1974-75 på i alt 72.h<M)

Efter de tre første skolenævnsmøder i Maribo kommune kommer der yderligere
fire på mandag
Det bliver på Askø skole,
Bandholm
skole. Hillcsted
skole og Stokkemarke skole
For Askø og Hillested skoler
gør der sig det gældende at på
grund af deres lidenhed, så skal
der kun vælges to medlemmer
mod fire de andre steder
Det sidste af møderne bliver

sommerhusområde

for som foreslået ude ved det

bemærkede at det var el fint

Flere skolenævnsmøder

Kloakeringen af Askøs

sydlige dige. da det var indenfor
vtrandbyggclinicn. Der skulle
foregå en udgiftsfordeling på
hver parcel, så hvis for eksempel to grunde lægges sam-

skulpturer

Udbygninger til gård på Askø nedbrændt

18 00

Kettinge

forsamlingshus

ForeSocialdemokratisk
ning i Nysted fejrer 75 års
ubilæum.

i.od'

20.

Maxim Musik og dans.
21.00
Skansen
Bjørnebanden
dans >g Dario
spiller op til under
tolder
Campcotto

nu.

og udland.
Qvades har i den senere tid
haft nogle kornudskibninger fra
Bandholm.
Af byglaster har der været
følgende »Nauta« til Kolding
med 152 tons, »Ernst August«
med 435 tons til Husum. »Veslevik« med 415 tons til Bergen,
»Libelle« med 160 tons til Haderslev, »Dorotea« med 210
tons til Hohenhorn og »Inger
Poulsen« med 150 tons til
Drammen.
Hvede er udskibet med følgende partier: »Gisela Flint«
med 430 tons til Inswich,
»Amazone 11« med 655 tons til
Gunness.

det.

Ved et glas vin bød direktør
Bent Rasmussen velkommen,
og sagde at han var meget optimistisk, da der for godt et år siden blev truffet aftale med
kommunen om udstillingen. Aftalen lød på 22 grunde og det så
ud til at der kunne sælges endnu
flere, idet telefonerne kimede.
På grund af de uhyggelige økonomiske forhold for byggenet,
var der dog flere vig flere, som
måtte opgive.
Det blev dog til II, hvilket

I aften:

For nogen tid siden blev embedet som residerende kapellan I
ved Maribo domkirke opslået 10.00"
Kettinge kirke: Konfirmaefter pastor Poul Ahrensbachs
tion af konfirmander fra
død
Kettinge og Bregninge
Der kom fire ansøgninger, 15.00 og l<f30
men efter en gennemgang af
Bio: Tarzan og den blå statue
disse, blev menighedsråd og biskop enige om at genopslå stil-

Viceborgmester Steen Nielsen, der repræsenterede byrådet, fandt det rart at se hvorledes byggenet tog form. Det var
meget ønskeligt at selskabet og
alle udstillerne ville få udbytte

valtning.

NYSTB)

kom-

slange Bilvask skal anmeldes

Fin oa præsentabel
udstilling

Færdiggørelsen ville forhåbentlig gå glat, så det kunne
blive en Tin og præsentabel udstilling, sluttede Steen Nielsen.
Derefter begav selskabet sig
til Bangs Haves restauration,
hvor der blev budt på pølser og

vandværk

mer som en af de første med et
forbud mod at vande med

en

I går eftermiddags opstod der
ild i gdr Erling Nielsens ejendom på Askø. der ligger på det

NYSTO

bruge slange

på dyrskuepladsen
rektør Bent Rasmussen, der

Taxivagten

NY DAG 27. april 1974

Fælles rejsegilde på
11 huse til udstilling

Maribo

Maribo telf. 88 14 II

|

afbrydes

Benzin- og
olie A/S.
Til aktieselskabsrcgistret er
anmeldt firmaet P Scharling
Petersen A/S, der ligger i Skelsirup. og hvis formål er at dnve
handel med benzin og olie.
Stiftere og bestyrelse er P
Scharling Petersen, der også er
direktør, fru Oda Tonny Petersen og bogholder Jørn Flemming Hansen.

De sociale
institutioner
Børnehavelærer Runa KirKeldernæs Strandvej 8,
som assistent ved Præstebakkens børnehave pr 1 maj 1974
Ansættelse af Per Buus Sørensen. Koholtvei 85, Bandholm, som assistent ved Østre
Parks børnehave i halvdagsstilling fra I april 1974.
Ansættelse af Gudrun Bor-

keby.

gen

Munkstrup.

Vestervej 13,

Søllested, som beskæftigelsesmedhjælper fra I. april 1974.

Bjørnebanden

på Skansen

I aften, lørdag får Skansen 4
Nysted besøg af 4 friske fyre fra

Nakskov
Bjørnebanden kal
der vil levere aftenen.1,
det þÿ
dansemusik der rækker fra hit
listemclodier til de gode gamle
evergreens, så der er toner for

enhver smag
De unge musikere er i alde
ren 19-20 år. Karsten Hansen
spiller orgel, Torben Jønck.
Jens Olsson, trommer
guitar
og Lars Jacobsen, bas, og selv
uden

opfordring synger de

Det er første gang i det halve
år, orkestret har bestået, at
man har optrådt på Nystedegnen Alle fire har i øvrigt en
fortid i andre orkestre, således
har Karsten og Lars i 5| år spillet i orkestret Accidential Det
unge orkester er i sin korte leve
tid blevet meget populært og vil
sikkert også vinde mange venner

på

Skansen

Ny turistchef
i Nysted tiltræder 1. maj
Turistforeningen i Nysted
har antaget Helle Leviscn som
ny turistchef i Nysted fra den I
mai

Helle Leviscn, der er bosid-

i Nysted, er for tiden anpå Raaco i Nykøbing F.,

dende
sat

hvor hun er ansat i udlandsafdelingen Hun fører her firmaets

korrespondancer på engelsk og
tysk. hvilket har givet hende en
sproglig viden, der vil
god
komme hende til gode i det
fremtidige arbejde som turist

chef. Hun agter selv at passe arbejdet på turistbureauet i maj
juni og august måneder, mc
dens det måske i juli måned kan
blive nødvendigt med ekstra
hjælp Med denne ansættelse
trækker turistforeningen þÿ
og
da specielt dens formand. Kaj
Nilsson þÿ
suk.
lettelsens
et
Siden Inge Dueholms fratræden har hvervet som turistchef været røgtet af Kaj Nilsson, men nar turistsæsonen
sætter ind. ville det have været
ham umuligt at overkomme
ved siden af sine øvrige
dette þÿ
mange

gøremål

Pastor Bent
Christensen
indsættes 5. maj
Den nye sogenpræst for meMusse
og Hemtslev, Bent Christensen. flytter ind i den idylliske
præstegård i Døllefjelde den 3
maj og indsættes søndag den 5
maj i de tre sognes kirker.
indsættelsen finder sted i
i
Døllefjelde kirke kl 8.30 þÿ
Hemtslev kirke kl 10000
og i Musse kirke kl. 14 00.
Med indsættelsen opfyldes et
stort ønske hos både Bent Christensen og hans hustru, der i et
år har boet på Bornholm,
par
nvor hun har virket som sognepræst for menighederne i Pedersker og Poulsker sogne, idet
både han og hans hustru stam
mer fra Lolland og ønskede at
vende tilbage til denne landsdel
Opholdet i den gamle præste
gård i Døllefjelde bliver i øvrigt
ikke af længere varighed for det

nighederne i Døllefjelde.

nye

valg

idet et byggeud
præstepar.
þÿ
nedsat af de tre

hedsråd

menig

allerede er i gang
med detailprojekteringer til er
ny præstebolig, der bliver pla
ceret umiddelbart sydøst for
Musse kirke

Forældre ved
Nysted skole

opstiller

kandidatliste

Efter at byrådsmedlem Leo
Thorsen, havde orienteret for
ældrekredsen ved Nysted skolr
om gældende regler i forbin
delse med skolenævnsvalget.
blev der opstillet følgende kan
didatliste:

1. Flemming Christiansen
Nysted, 2. Jutta Frandsen.

Vantore, 3. Erik Madsen, Van
tore, 4 Inge Høghdal, Nysted
5. Finn Eriksen, Nysted, 6
Gitte Kristiansen, Vantore, 7
Dagny Høegh. Vantore og 8
Knud Juliussen, Nysted
Såfremt der ikke senest 7
dage efter mødets afholdelse er
anmeldt flere kandidatlister, vil
de første 4 personer på denne
liste være at betragte som
valgte til det kommende skolenævn ved Nysted skole, me
dens de 4 sidstnævnte indgår
som
stedfortrædere i den
rækkefølge, hvori de er opført

på listen.

