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Torad«« den 0. april ltøj

en tak til skolens bestyrelse, den«
og dens forstander.
forslander, ingeniør M

I lærerstab
Skolens

I
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Sørensen, aflagde derpå en kort
beretning om undervisningen i de
få fag. der nu var tilbage efter

Øboerne vil

hurtigere til fastlandet

dog

godt tilfredse,

Fejoboerne
meget
at flere og flere elever var overgået til dagskoler Sidste vinter
men det er man ikke
Femø og Asko
er der undervist for 10 slagtere.
20 bagere 23 frisører. 2 gartnere
l'å lem« og Ask« er man stærkt oplaget al spørgsmålet om at få
samt en blikkenslager, der uddan- en hurtigere og bedre forbindelse til »fastlandet«. De to »er har kun
nes i køler-specialet Endnu ligforbindelsen med dampskibsselskabet »SmålnndshnveUs færge, som udger det ikke helt afklaret hvor
nye dagskoler skal oprettes, men går tra Itundholm. Fejøboerne har derimod deres pa del torre, og dersikkert er det at skolens dage er for optager de to andre »ers problemer Ikke særligt. Dampskibsselskaved at være talte, idet 1964 vil bets forbindelse via Osterl» bavn på Fejø er kun af mindre væsentlig
blive sidste år for aftenskoleunI dervisningen, der for Maribo- betydning, idel øen bar hovedforbindelsen med færgefarten fra
I skol'-ns vedkommende har været Vesterby bavn til Kragernes på Lolland.
anerkendt af Inspektionen InterFeinøboeme hævder, at turen færgeleje pa Lilleø, der ved dæmessen for skolens virke har 1 øvmed fængen til og fra Bandhokn ning er forbundet mt»d Askø. kunrigt blandt byens borgere og in- Unger for lang tid. IX" drejer sig ne det lade
sig gøre. Tanken gai
| stitutioner været så stor at man om godt tyt par timer. Fra Femø så videre i retning
af. at der bdev
med de relativt få elever ikke har
kan man naturligvis med bil tage bygge-t en dæmning fra Askø og
været i stand til at modtage alle til
Østerby havn og over Fejo og over til Lolland, ingen teknisk
de tilbudte præmier
tul Kragenges, men helle: umulig opgave, da der ikke er
Arets flidspræmier blev af for- videre
ikke
standeren overrakt til slagterlær- fna det er tilfredsstillende. Turen »ærlig dybt. men spørgsmålet er,
Femo til Østerby havn pa Fejø om der kan skaffes penge til et
lingene Freddy Clausen. John
Høiklit og Thonnv Nielsen, bager- varer tre kvarter fordi færgen skal sådant projekt.
om en spids på Feiø for at
Askøboernes mere nære tanker
lærlingene Eva Hansen, Bendt H uden
nå :nd i Østerby havn Fcmøboer- går ud på, at deres havn bør have
Jensen og John Hansen samt ti!
a
nes
frisørlærling Jens Hovmand, der et drøm er at der skulle anJægges et ordentligt færgeleje Det sker
»Sletterne«
nyt
ved
ikke
færgeleje
at
sjældent,
alle belønnedes med en kraftig
færgen ganske
Fejø. og det er den hurtigste simpelt må gå udenom Askø. da
klapsalve samtidig med at forstan- på
lige
linje.
det
deren tilrådede fortsat uddannelpå grund af storm ikke vil
Et færgeleje her vil koste om- være forsvarligt at lægge ind Nase. ikke mindst hvad angik fremen
kring
men
million,
med tilskud turligvis er det kedeligt, at der opmede sprog.
bragt ned til ca. 150.000 kr. På Fejø står sådanne dage uden sikkerhed
Carl A Rasmussen takkede ba- er
man nærmest af den indstilling: for forbindelse, og det må forgermester Halkjær for de gode Det må I selv om! Vi
trænger ikke modes at d-et nye sogneråd vil gå
ord til de unge og rettede samtitil et færgeleje ved »Sletterne«
i aktion for at få
bygget et færgedig en varm tak til lærerpersonaEn anden tanke går ud på. at leje og forbedret havnen
le og forstander for godt arbejde
Et spørgsmål, der indgår i
Selv om det var med vemod man femoboerne ganske simpelt kunne
nu nærmede sig den gamle skoles på udenom Fejø! Ved anlæg af et spørgsmålet om øernes trafikale
afsluttende fase måtte mar. erkende dagskolernes betydning þÿB ot
forekom dot ham kedeligt, at Maribo ikke havde fået egen dagskole, men dertil var e'evtallet
fra oplandet desværre for minimalt Sluttelig takkede han eleverne for god opførelse og byrådet
for økonomisk støtte
Høitideligheden afsluttedes med
Forud
Drr er et yndigt land þÿ
havde der været leilighed til at
beskue en række af hagerfagr's i
overordentlig smukke og nnfind- i
somme elevarbejder, drr vakte almindelig beundring blandt de besøgende.
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I
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> a. cia.
ders,-gu i moderen

løbningen på Nakskov Skibsværft ses her fru direktør Otto Pedersen, direktør Otto Pefru Levitjkin, samt den sovjetiske ambassadør Lev itjkin op presseafachéen ved
den sovjetiske ambassade i København
Prokopi Gamov.

þÿ Belovodsk"søsat i
Det andet skib fra værftet til

dag

Sudoimport,

vaerftets eget værksted, og bemær-

kelsesværdigt er også de gode
laste- og lossearrangementer

Pd

grund 25

minutter

Efter stabelafløbningen gik nyMoskva
bygningen på grund, idet den
svajede rundt og satte boven ind
I overv ærel af don sovjetiske ambassader i København. K.
Levitj- mod
»Plutteeen. Skibet stod fast
kfn ot repræsentanter for den russiske ambassade o
handelsdelegation, i ca. 25
minutter, før det lykkedes
for værftets ledelse m. fl., døbt ambassaderfruen, fru K
Levitjken.
at få det flot igen. Der var ikke
i dag kl. 11.30 værftets nybygning nr. 167. det andet skib til
Sudoimport ske!
nogen skade på nybygningen
i Moskva, med navnet »Belovodsk«. der direkte
oversat betyder -Hvide
and«, hvorefter de 14,000 tons dødvægt med vanlig lethed
og elegance 1X3
gevin-tor fra »< laro«s
gled ud 1 Møllebugten
er det andet af en
eone på fire skibe .som e: bestilt
'
Mockva, dels hos
B&W ae.s pa værftet i Nakskov,
Det førs'o > Bel oretsk . þÿ
oversat
»Hvide flod«, går i øvrigt på prøvetur der. 13
meddeler værftet.
»Belovod.sk
-orr.
d. » .øh af
beddingen, er . enhver henseende
et søsterskib til det første skib til
Sov et, bygget tU Lloyds højeste
klasse og til isklasse 3 Der er to
gennemgående dæk og 5 lastrum
med et samlet rumfang på 22.240
m' Skibet er heisve-set med
langbund og øverste
spantesystem
dæk Fremdr. vmngen leveres af en

kollektion

j 6-cyhndret. enkeltvirkende 2-Ukts

þÿil1P0T

j

I lottenets 6 trækning or der
dieselmotor fra B&W, af nyeste udbetalt 4«.'! gevinster fra Claro s
type Desuden er skibets aptering lotter kollektion, hvilket er noget
præget af plasticprocukter fra ud ovei det sædvanlige

FORAAR

ARIBO
OG MIDTLOI ! AND

Dansk Kvindesamfund, Maribo
sluttede i aftes på Hotel
Dana vinterens bridgeundervisn-in-g Det skete med 55 dame: plaEfter
ceret ved 13 spilleborde
spillet samledes man til snitter m.
nr, og her blev kursuslederen fru

Warberg Jørgensen genstand for
den sædvanlige hyldest, samtidig

med at hun som gave f ; k overrak:
en smuk taske, med tilhørende
pung Blomster m. m . alt som tak
I ællesinarkexlet vil give vore rimtes iiime samme
for en god undervi -nin-c
chancer for lærdom og oplevelser som i naverVed det efterfølgende lotter-spil
der 300 kr , der blev
i :ndkom
tiden, sagde taler
i skænket til U-land-shjælpen. der i
Maribo tekniske Skole, hvis ne understregede, at vil man nå forvejen har fået 150 kr. fra samelevtal efterhånden er skrumpet noget gælder det først og frem- me forening
ind til kun 55, holdt i aftes for mest om at dygtiggøre sig. Lidt
næstsidste gang afslutning på sko- modgang er ingen skade til. idet HUSMODRE SAMLES I MARIBO
len. en lille festlighed, drr denne det ofte er den. der skaber perDe lollandske husholdningsforgang var henlagt til et af stueetasonligheden Selv om I nu. sagde eninger skal mandag
den 7 maj
gens klasseværelser Smedemester Halkjær. udiæres i en tid præget
have fællesmode i Maribo Først
Carl A Rasmussen, bød i sin genaf højkonjunktur med bil- og TV»Søndrrsoh jernmet
og
skab af formand for Maribo Hånd- køb. så tro ikke at det alene, er besøges
derefter er der mode i Bangs Haværker- og Industriforening, der den rette linje Uanede mulighe- ve
Pavillonen. Iler taler professor
forestår skolens drift, velkommen dei vil følge med Fællesmarkedet,
Hakon S'angrrup og emnet er:
til fremmødte elever, mestre, for- der vil give I unge samme chan> Mennesket
i
kampen mcllrm
ældre og lærerstab og understre- cer som de gamle navere.
presse, radio og fjernsyn .
gede vemoden ved nu at stå overrettede
Bagermesteren
samtidig
for næstsidste afslutning i forbindelse med nyordningen med overgang til dagskoler En lille trøst
var riet, at Maribo-skolen havde
holdt længere ud end de fleste.
Ordet h!ev derefter givet til formanden for Lollands Bagermesterforening, bagermester Carl Ha!kiær. der i en lille tale til elever-

-

BRÆNDSEL

hos

det økonomisk ikke kan betale s ,|
a-t sejle, og så må man helt sti:

se.
En ting. som ville give øerne den
bedre trafikale forbindelse var
nemførelsrn af den store Indd.i
nlngsplan. hvorved de alle tre mi,
blive sammenhængende og nu;
med Lolland.
Dette store miillion.projek

dør dog ingen sandsynlighed
Staten vil ikke engang be
penge til en bund-undersøgMillioner vil man ikke ofre p,

sH\cl fil ilende
nom FAST

ivrgen » Femosund «

på

vej ud

Twisthabitten
klasse

i

sær-

døn rigtig
prisklasse som vi lancerede i efteraaret. blev
en enorm suee»»s derfor har vi nu til foraarøt faaet svet en ræk«
ke
1
twist-habitter
(ømme godø forarbejdning paa en af Danmarks førende konfektion af abrik kei

L'hombre og whist
i Maribo

Amatør-fotograferne
SKAL UD I FORARET

l.n konkurrence om at illustrere foråret p:t den
morsomste or mest originale måde

Amatørfotograferne i Maribo og rit, det vil sige være fra Maribo
imogn får travit i den kommende eller omegnen.
tid. I forbindelse med den store
Konkurrencens betingelser er at
internationalt fotoudstilling i Fal- billederne akal være sort-hvide og
koncrcentrct i København þÿ4 13.have et minimum format på 9x12
eller for kvadratiske størrelsers
maj holder NV DAG en konkurrence om de billeder, som illustre- vedkommende 9y9
rer foråret på den mest morsomme
Billederne skal senest den 25.
og originale made
april være indsendt til NY DAG's
Billederne skal have lokal kolo- redaktion i Maribo og være mærkede med motiv, navn og bopæl.
De tre bedste billeder præmieres
og bringes i bladet og det bedste
indsendes til den landskonkurrence. som holdes i forbindelse med
udstillingen.

Ved et

j

<

Thomhre-parti

1 aftes 1

forhenværende gårdejer Frede
Rasmussen, Refshale. nu Gartni
vænget i Maribo, fik gårde
Knud Jørgensen. Skelstrup, 9 n
tadorer ved turné i klør. Dale:
sprang

omgående fra medspille

ne.

Ved et whistparti i aftes 1
gårdejer Peter Jørgensen. So:
blev Evald Larsen og Ebba Gr<
sik storslem i egen grand.

Rovmordet
(Fortsat fra side 1)
drabet havde flere penge på s :
men der kan være grund til
formode det. Christiansen henytt»de ikke noget pengeskab i sin fo-retning, men foretog ud- og indbotalingcr gennem sin tegnebog, se-.
han altid havde på sig, og det er
ikke usandsynligt, at morderen erten gennem besøg i forretningreller i selskab med Christiansr-i
kan have faet kendskab til, at
Christiansen normalt havde mane

Stoffet er siiiær kam-

twist og der er
helt nve mønstre og
farvet ti f iraaret
1
Se føn
SI
.WHs
garns

hos HERNTH, na-r De
nu

allitey el sk y!
foraarstøj

,»«y

e

De raske

KONFIRMATIONSGAVER
Stort

O

F\

udvalg

i

musikINSTRUMENTER

tSf
?A

et sæt

TWIST 348« koster
kun kroner

t.t I I Alti It

70, on
125.00

KLARINETTER fra
Nyt TROMMESÆT

348.MCD I m \AHKT MED NYT
TO! THA EN GOD DRESS
PARTN! K

Nve SAXOFONER selner
Priser fra

-

Tonrkling - Ligatone

.

kr. 250.0«
kr. 600.00
kr. »50.00

HARMONIKAER fia
kr. H5.no
Pænt udvalg I brugte, Istandsatte klaverer
OERM KONTI

\

KtlHINti I

Østerport l'ituumtupasin
II Hovmand Mikkelsen þÿ
Telf, 65 27 73
NYKOItIVti F

H

Fotobi anthenij fabrikanter har
1
udsendt pæne præmier og de tre
fl
præmutagere fra Maribo eller
I
omegn kappi < om følgende: 1. F.n
Cornet elektron flash til en værdi
H
af 395 kr. 2 Et Regula Sprint kaH
mera med taske, værdi 155 kr. 3
I
En smalfilmssplejsei . værdi fto kr
I
Alle amatørfotografer kan delB
tage og det vil være klogt allerede
penge på sig.
nu at begynde og tænke på motivet og have de! parat til foråret |
En anden
er kommet.
En
anden mulighed er, »t fl
Christiansen har overrasket rr I
F hsens afsked mod
spritter, der har ligget og sovet H
kælderrummet, er kommet i þÿskæ fl
ariministratinnspersonalet
deri med ham og er blevet þÿdræbI
Fhv. borgmester Alfred Ebsen Der er fri adgang til kælderen f: i I
havde i aftm som sine private to køkkentrapper, som har forbir- I
gæster samlet admnistr»tionspei- delse med både Frederiksborg
sonalct fra radhuset til en lille af- log Korskærervej.
skedsfest pa F.bsens Hotel, hvor
Obduktionen
der ved spisningen blev udvekslet
mange velmente takkeord for gc-ns:d:_t go
samarbejde Som gave
fra personalet fik »mester« overDet var obduktionen på Retsmr- I
rakt en gasligther og bagefter dicinsk Institut, der fastslog. ' I
hyggede mar si? i kammeratligt der var tale om en forbrydelse I
samvær.
og ikke om et ulykkestilfælde. P»
Christiansens lig blev fundet i du Kl
brændende kælderlokale tirsdaj |
model
formiddag, tydede alt i første omgang på, at dødsårsagen var røgpå Amerika-tur
forgiftning. Man regnede med, at
bn gerlærlinges .-mukke arbejder blev beundret
Poul Martin Jørgensen, dor til Christiansen havde fået et ildeb:
at
findende
faldet
var
om,
og
og
sommer skal tage sti dentoroksa- en tændt
cigaret havde antænU
Der sker
rr«m på Maribo gymnasium, er lenoget Midtlolland i aften:
noget træuld Uden havde fået næder af inodelflyvekhibben i Nørre- ring dels gennem et parti træuld,
for de unge
19.00 og 21,10 »Landsby-lægen
1 balle Det giver ham en dejlig op- dels gennem brændselsolie fra ri
Maribo Bio.
Maribo kommunale ungdomslevelse. thi han er blevet en af de beholder, der opbevaredes i kar
derlokalet
skoles officielle afslutning var der. 19.30 Forårskoncert på Maribo
ni unge. der af Kgl. dansk Aerogymnasium.
succesrige udstilling af elevarbejChristiansen havde et sår bat
er udvalg til at komme med
klub.
19
30
Præmiewhist i Hillested forvenstre øre. og ved obduktioder med tilhørende bidrag 111 Uen
starTuren
på
Amerika-rejse.
nen er det fastslået, at kvæstelsamlingshus.
hjælpcn Indadtil er der også af- i
ter den 18 Juli og med hiemkom-t
sen er frembragt med et stumpi
slutning for eleverne og det bliinstrument, muligvis den flarte |
den 10 august. Turen for går naAPOTt KV AGTEN 1 MARIBO
ver en sammenkomst lørdag aften
side af en hammer, der samtimed
turligvis
flyvemaskine
og
fru
også
K.
ThomApotrksmedhjælpcr
dig har knust en del af kraniet
i klubhuset, hvor der danses.
sen, Grønningen 18
rundt 1 staterne.
Obduktionen fastslår også, a
Det er kun selve ungdomssko- '
Christiansen midt i baghovedet
i n. -om -lutter nu. idet
ungdomshavde mindre kvæstelser med
EJENDOMSHANDEL
klubben fortsætter
Brand i varevogn
et stort, overfladisk brud på
Tømrermester Poul Asger HanTirsdag den 17. april skal der
Maribo -zonen måtte tidligt i sen.
hjerneskallen.
Endelig havde
har solgt et af de
være teatertur til København.
han I hovedbunden to små læ
foren idii.c, tykke ud til Skelitrup, nye Maribo,
til fortypehuse
på
Møllersvej
hvor der i nærheden af SkeUtrup retningsbestyrer Sørensen. Schous
sloner. der nærmest så ud til <
være frembragt med den spidse
var opstået brand i ledningerne på Varehus
1 Maribo Overtagelse 1
ende af en hammer.
en varevogn tilhørende arbejds- maj.
mand Kjeld Johansen. VordingDet er sandsynligt, drabsmanden
borg. der var på vej ind mod Ma- SMAPLUK
har overhældt liget med brændribo
Branden blev da hurtigt
Ved et bestyrelsesmode besættes selsolie
slukket, og zone-folkene kom ikke
og antændt det for at udstillingen som trafikinspektør på
I i funktion.
slette
alle
selv
spor. Dette ville uden
Lollandsbanen og der er ni ansøtvivl være sket, hvis ikke en
gere.
kr. 25,00 10,00 4,50 3,00
RANDHOLM HAVN
mand, der kom med brændsel til
Indgået: Ms »Stella H« af
Lørdag vil strømmen blive af- Christiansen ved 10 30-tlden þÿ
ANDERSEN s« Udgået: Ms Johanne OdenHøge« tn udt i Maribo« opland 1 nogle ef: af København, »Frich« af Nvkø- termiddagstimer
at mordet er beog det skyldes ganske kort efter,
b;ng F.
havde opdaget branden.
gået þÿ
ledningsarbejde

Ung

|?S NYKØBING F

og i

I

af Bandholm havn med kurs mod øerne.

forbrydelsen

36

. I

ellers må man være klar over n
det lel går således, al der intet ski-r

fastslog

TWIST
»348«

I

få landbrugsjord, thi riet er
ude på den. at befolkningen
leve i fremtiden.
En fornuftig løsning med hci
til bedre forbindelser vil sik.
kunne få tilslutning på Lollat
i ata-tsadminist-rat ionen.
Det er dog en nødvendighi
de t-re øer står samlet om en p
thi trækker de hver sin vej. s
der ikke store muligheder fo:
opnå noget.
Amtsrådet burde måske lagr in
tiativet til en virkelig drøftelse
tre oers sogneråd imellem, i

mulighed

FRIGAST

j

J

j afdelm-g.

'

- køb Deres

»

,j||l

300 kr. til U-landshiælpen fra Dansk
Kvindesamfund

Næstsidste afslutning i
Maribo tekniske Skole

KLÆDELIGT

sejlads l>

der alt for meget væk fra dci-.Ø
så melder sig muligheden fo
p

tWh.

'

»Belovodsk

....

forbindelser er med hensyn

diaimpakibsøelskobeta

stadig

Konfirmations

gaver .
Brocher,

FALK

..

i

flyver

