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Inddæmnings-planerne
Forts-t fra »Ide 1

kunstigt afvandet >andd>hden er digudarbejdet projekt med en an1 to trediedel af arealet mindre end lægsudgift paa 275 000 kr til af2 meter
vanding af de vandlidende arealer
1 1944 lod Hedeselskabet efter paa 160 ha , og projektet er aneranmodning af ministeriet for of- kendt af statens landvmdingsudfentlige arbejder foretage oriente- valg til udførelse under landvinrende undersøgelser af jordbundingsloven paa betingelser, som de
den Disse viste, at jordbunden interesserede lodsejere har godovervejende beetaar af blaaler. kendt. Arbejdet kommer i gang,
som er dækket af et sandlaf Un- i saasnart staten bevilger penge
Irtddæmnlngsplsnen med hfnvn dersøgelaeme har dog ikke været i hertil.
til R«d.«nd ved \\sted. er den saa tilbundsgaaende, at det kan
»tørste af de foreliggende let dre
afgøres om arealet er velegnet til Færgelejerne paa oerne
Jer sig om el areal paa 12.800 ha. landbrugsjord og det tilraadcs
hvoraf dog 3400 ha. er randareal derfor at foretage yderligere unog i Bandholm
og heraf er en del indd.rmmel og dersøgelser.
Markersen redegør for de proI jekter til landvinding, der ogsaa
j indeholdes i Hedeselskabets oversigt og derpaa omtaler han nogle
vandbygningsarbejder, der enten
er i gang eller nært forostaaende.
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med tilskud fra vejfonden. Spørgsinaalet er under behandling, og
Paa størstedelen af arealet er
Paa Nordlolland or der fire ind(Fortsat fra side 1)
vanddybden mindre end 1 me- dæmningsplaner, der alle er af der er udsigt til. at der mellem
senere indleveredes paa et andet
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Dæmningen bliver relativ mindre karakter og ingen steder
Otto Piper observerede scjlka- apotek en recept med samme lægelang. nemlig 2.2 km. Undersøgelser kendes der noget til jordbunden. opnaas en overenskomst om færaf jordbunden tyder paa. at saa at Disse fire þÿanla ger Onsevig, 275 gelejet. Projektet er paa 160.000 noen ved Vigsnæs sidst lerdag navn.
lormiddag, og kæntringsulykken
I den anden sag er en rengø- ordner »n alt
sige hele arealet er velegnet til ha.. Vejlen ved Vindeby, 40 ha., kroner
formodes at være sket tirsdag
inddæmning Nakskov byraad har Blans vig, 50 ha. og Svanevig. 00
vedrørende
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den tid. det maa formodes, at drt Hun har gennem fem aar st jaalet Egen nistvo'jr
i
kombineres mød en paatænkt ud- men der bliver ret lange dæmninog
har taget sejlkanoen at gaa gendybning af sejlrenden til Nakskov, ger og udgifterne derfor relativt
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omtaler
Videre
civilingeniør nem Storstrømmen og ned langs spiritus og tabletter og medikamenhvilket løvrigt ogsaa er gældendi store.
ter, som faldei ind under betegnelMarkersen en paatænkt udvidelse Falsters østkyst.
ved Im Nielsen
af Langø fiskerihavn, der ejes af
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hun solgt eller foræret væk. 5-6 af
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hæleri.
det dr værdifuldt at faa dette proPolitiet har faaet endnu et þÿ
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efter Kødsand ved Nysted drejer ne bedre forbindelse med »fastom staten og amtet vil man fundet en lommelygte af
med et rejser den 9. september til Btasimærket
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ændringer af landkortet, tierne i To
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To iif planerne er ved Taars vig. ! hvert fald i r det
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2 meter vand.
65 ha. Vanddybden er disse steder 66 000 kr.
af den druknede og sejlkanoen gaard" i Veksø i Knidsjirlb nd nrd.
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Ingeniør
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St. Lindet, Birket sogn. tilhørenaf øernes sogner jad, for al faa Medeje! kabet. at man ved en flytrelse med kombineret tilskud fra tvske politi, og man haaber der- kendt skyldig i forsøg paa bedraning vil kunne skabe en forkort- ministeriet for offenlige arbejder igennem at kunne finde frem til geri i foibindelse med opgørelsen de rentier Petci Mott, afholdes paa
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nu intet resultat givet.
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fremstillet i grundlovsforhor i
af statens
Gennemførelsen nf dette landtør C Dyekjærs kontor indtil tirspar.ik »ngros Den ene hinlder »Ugen
have
han
erkendte
Taarnby
ret,
«t
\ indtng- arbejde,
»øm onskos udottende dag«, og den er skrevet «f
dag den 2 september d n. kl 10
forbrudt sig over for en 13-narig
ført i henhold til lundvindingsden kun 26-årige Marek Hinsko som
Nykøbing K , den 20 aug 1958,
m;i<» an.»cs for det most
lovene.
Vidore p.uiponor im:. mor Mur- skotit foigud. t nf ile unge i sit hjemdreng og tilstod samtidig «r> ligneha
I. 11 Olsen.
\ ærdif
dc
landvindlngsurbejde ! kvi'Mn, at drt foivliggrr ct fær- land har fundet det bedst at bo »ette
d4 forhold.
amtavandlnspektor.
cjrre udarbejdet et

Horslunde-Nordlunde

Hansen
Enggaard
Begravelses-

Soil.

inddæmnings-

Klara

Grønsundsvej 89, er stille hensovet paa Rigshospitalet
Nykøbing K , den 20 aug 1958

kommune

paa

resultat maa arealet skønnes udmærket egnet til inddæmning
Smedoholmsbugten, kan give 435
ha Hedeselskabet har i 1943 efter

dag den 2 september d a kl 1 1
Nykøbing E . den 20. aug. 1E,»
J. m. Olien,
amtavandlnapektør.

hustru, vor kære
Min
mor, svigermor og farmor
kane

Hun

direktoratet og Fejø kommune
Projektet er paa 200.000 kr., og
ter
der mangler kun visse underSavnsøbugten. kan give et areal søgelser vedrørende funderingspaa ialt 320 ha. Forholdene er her spørgsmaalet, for arbejret kan
som ved Smedeholmsbugten, men iværksættes.
Paa Askø foreligger el projekt
dæmningen vil dog blive forholdsvis længere
Udgifterne vil blive til 600.000 kr. Del er dyrt. men en
ret store, men da arealerne liRger i billigere losning kan sikkert ikke
ODENSE <RB)
umiddelbart udenfor Nakskov, vil lindes Byggeforholdene ved Askø
det formentlig betyde, at de blior nemlig meget vanskelige, og
l\ rimlnulpolitlrt arbejder med to
ver særlig værdifulde saa en inddet indrømmes ogsaa. at der for nark otl laMAgr. Ibn mh kom frem,
dæmning alligevel vil være øn- at skaffe en ø som Askø foibin- itu
en dam« pait gation lokko<lo en
,
delse med omverdenen, maa vises
skelig. siger Hedeselskabet.
1
Enehøjes inddæmning, areal ca et særligt hensyn.
100 ha. vil ogsaa give ret lange
Desuden foreligger et projekt til
1t
dæmnings»trækningcr. saa anla-- færgehavn i Bandholm, men her
i
get hiiver relativt dvrt Kun paa er det særlige forhold, at BandS
et i illo omraade er vanddybden , holm havn er privat. Hvis et færi geleje skal kunne anlægges med
over 2 m
tilskud fra vejfonden, maa det
være Bandholm kommune, som
Smaa

etableringen af dæmningen og
fare for særligt stor gennemsivring fra havet. Hvis disse undersøgelser giver et tilfred ' sti Ilende

Licitation

brændende klud ind i v ærelaet, hvor
VEJLE (RBl
\kse| Pedersen,
60-aarlgr mand. wm Vejle den tændte ild i en opredt soveDet var værelseta beboer,
sofa
Anne Lise, ladf,
kriminalpoliti torsdag eftermiddag rejsemontør Peter Itavn Moller.
Milton, Magda, John,
lillmgeholdt efter pyromanhraml Haderslev, der opdagede ilden, da
Khba og Kirsten
nr. 14. har overfør kriminalpolitiet han kom hjem fra sit arbejde. Han
Horalunde centralskole er aa , r
finder sted fra
Begravelsen
for kommunens beboere og an
kunnet redegøre Mia nogenlunde slukkede ved hjælp Hf en kande
Ostre kapel lørdag den 23 ds
som han fandt i et ti stødenI Interesserede lørdHg den 73 m,,
kl. 14
for sin færden I tidsrummet om- vand.
de værelse, og der skele kun ringe
i tiden fra kl. 9 12 og 14
18
kring branden. Han vente frigivet skade Vejle brandvæsen, der var
søndag den 24. aug. fra kl 9
i lølæt af dugen.
i
ikke
kom
aktion
tilkaldt,
P. s. v.:
Den tilbageholdte bor i Vejle l
I>eti tilbageholdte flO-aarlge vejI. Thel
Han har ikke noget atbejde. og han lenser var on nf de forste paa
bl a færgelejerne paa øerne i tilbageholdtes i gaar i KFUMs læ- brandstedet, og man fattede misSmaalandshavet
Paa Femø har sesal. Gennem ot aabentstaaende tanke til Imm. fordi han ogsaa ved
man snart færgelejet i orden, mon vindue i KEUMs pensionat har py- tidligere pyromanbrande har »æret
og
et projekt til fa-rgeleje i Dybvig romanen
formentlig kastet en blandt de første tilskuere.
Gaahensevej 66
Osterbrogade 20
havn paa Fejø or godkendt af vej-

for de følgende to nævnte projek-

Flere af ine.dæmningsplanerne
dre er sig om aie.iler ved Nakskov
fjord.
Det dreier sig om Søndre nor.
areal 800 ha. D :i fornødne dæmgodt 1 kilometer
ning vil kun bli
lang overalt pi.i mindre end 2
meter vand. Inden der udarbejdes
pruiekt. mener Hedeselskabet at
der ikke alene bør foretages jordbundsundersøgelser, men ogsaa
af særlige vankseligheder ved

lander den fortsatte efterforsk

nlng 1 sagen mod den 51-aarigc
Rørleverancen til regulering «f
pantefoged Henning Schoubyo har et privat vandløb l Oreliave,
Hu
kriminalpolitiet paa Eroder! kaberg lunde sogn (847 m 25 36 cm ",,ri
nu fundet ca 15 selvangivelse! udbydes herved I entreprise I )rn.
hold III betingelser, der udlever./,
| som nærmere skal undersoges
paa landlnøpektør C. Dynkiav,
kontor I Maribo.
Tilbud modtages paa landinsick
I tor C Dyekjæra kontor Inriili i,-s

Henry

Kl. 19
þÿl elofen

Fonda i

Sheriffers stjerne
spa'ndende film, mar
glæde kan anbefale til al

En

i

-aa er der saa meget n>
interessen holdes fang þÿ
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U\ -Klaile, krndte mrl«li,r
iKf \ I \ \l 1.1 \ FM II þÿl
efter I ranr. Fehår opet'tu1
Sundnjj kl. 16 i»u 17.30: |T U
/\N« - elefanterne koff
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Rodby stadioi l f

Søndag tlen 21. august kl

Horbele
Rodby þÿ
LF-erlen.

