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Landbruget ikke tjent med

Produktion og Afsætning maa spredes mest muligt.
Der maa lægges stor Vægt paa Driftsøkonomien, og Afsætningen af Landbrugsproduktionen maa foregaa gennem Landbrugets egne Salgsorganisationer. Vi vil ikke tinde os i Sjakren med
vore egne Varer fra piivat Side. Svineproduktionen maa ikke forceres frem ud o\er hvad Landets egen Høst kan dække. Landbrugspnxiuktionen skal være saa alsjdig som mulig, og der maa
arbejdes hen nau at skabe et fælles europæisk Marked for Land-

Landbrugets

tor i Maj 1908. Udnævntes til
mester i 1 922 og forflyttedes i

1923
til Rødby Havn Station, hvor hat. i
1937 blev forfremmet til Togfører, i
November 1940 tog han sin Afsked.
Gennem de mange Aar han -om Konduktor og siden som Togfører befarede Strækningen Rodby Havn Ma
ribo. var han vellidt af Banens mangeKunder. og endnu har han mange
Venner i Havnebyen, hvor han hver
Sommer aflægger Besøg. For et Par
Aar siden mistede han sin Hustru.

brugsprodukter.

Rravour"
þÿ Cirkus

Delte var nogle af de Hovedpunkter Landbrugsraadets Præsident. Folket ingsmand Hans Pinstrup. Gravlev,
beror te i et Foredrag han i Aftes
holdt ved de unge falsterske Landmænds \fslutning\fest paa Hotel Baltic. Han slog kraftigt til Lyd for en
Dygtiggørelse af Ungdommen og et
stærkt Sammenhold mellem alle Landbrugets Udøvere for at kunne bryde
Tidens Veje fremover.
Mødet, der overværedes af henved
3<X> Mennesker blandt hvilke var flere
Landhoforcningsmedlcmmer og en
Del unge 1 andmænd fra flere europæiske Lande, indledtes af Formanden. l andmand Otto Hansen. Gunslev, og efter cn Sang fik Folketingsmand Hans Pinstrup Ordet for at
holde sin Tale.

i

Hans Pinstrup.

De høje Skalter har medførte brudte Forventninger
Folketingsmanden indledte sit Foredrag med en Omtale af de Vanskeligheder. men ogsaa de store Muligheder. der var indenfor I andbruge', og
berørte videre det krigsbestemte Pusniveau. som man i l ide maatte søge
at beheske for at

undgaa en kuse
som i 'trediverne. Skatterne er en anden alvorlig I mg. ikke mindst for
de Unge. fortsatte Taleren. De har
medført saa mange brudte Forhaabningcr hos

(

'ngdommen

Side maa

som

ingen-

fra I andbrugets
man derfor arbejde hen til.

sinde tidligere,

og

at Beløb, der anvendes til Afskrivning
og Konsolidering, maa beskattes paa
et andet Giundlag. Folketingsmanden

slog i denne Forbindelse kraftigt ti'
Lyd for Ungdommens Dygtiggørelse
og understregede, at Fremtiden vilde
Hille store Krav til l andbrugets Udøvere saavel i teknisk som faglig Henseende. ligesom der i den kommende
Tid maa læges stor Vægt paa Drifts-

økonomien.

Svineproduktionen maa ikke
forceres frem.
Undet en Omtale

Haconckspor
olkctingsmandcn do

nisationer for at have forceret Svineproduktionen frem I orholdet er dette,
medens I læskeprodukt ionen hetat
er Prohjemme kun er steget 5 p( þÿt
duktionen steget 22 p< t i Hol' ind.
42 pCt. i Belgien. 50 60 p( t i USA
og 60 p< t. t ( anada. Det er disse
Forhold, sier har gjort I orbandlingerne med Fngland vanskeligere end
sidste Aar. \ i ønsker ikke at forcere
Svineproduktionen frem ud over h>ad
Landet« egen Høst er i Stand til a!
kunne dække Vi skal ikke have hverken Svine- eller Sofabrikker, nten detimod maa der i I remtiden lægges
Vægt p.ia at sprede Produktion og Al
sætning mest mulig. Vi har sikret Afsætningen af Bacon til Fngland for 2
Aar. Vi »k.il levere '8> p( t. af Produktionen. men maa levere 100 om vi vil

Ni ønsker ikke private

Eksportørers

Sjakren.

Det er dog af afgørende Betydning,
fortsatte t olkctingsmandcn. at bele
vor Omsætning
forcgaar gennem

Salgsorganisationer.
Det cr altid nemt for private I ksportørcr at handle, naar I ttcrspørgvlen

Landbrugets

nen i videst muligt Omfang. Landbruget bor spille paa saa mange Strenge
som gorligt. og vi maa hygge videre
paa de Bestræbelser, der er i Gang
med at skabe et fælles europæisk Marked tor Landbrugsvarer, l andbruget
maa arbejde videre for at bvgge Vejene i Fremtiden, og vi indbyder til
Samarbejde fremover. Samarbejde ikke mindst med Landbrugets unge. saa
vi alle i maalbcvidst Samdrægtighed
kan være fælles om den videre Opbygning af dansk l andbrug.
Senere var der Uddeling af Præmier
til de unge l andmænd, der havde vundet de forskellige af Aarets Konkurrencer. og de unge udenlandske I andmænd. der for liden gæster l.ollandI alster. bragte en Hilsen fra deres
H lemland
Man sluttede med selskabeligt Samvær oe Dans.

læsekredsen.
RODBY

al

tilbageviste I
Angreb, der fra flere Sider havde været rettet mod I andbrugets Salgsorga-

ten

egne

er stor. men hvem skal rydde Markederne. naai I Iterspørgslcn falder. Vi
vil gerne samarbejde med alle Handelsinteresscr i vort land. men vi vil
afvise al Siakren med vore Varer, som
kun ødelægger vor Handels C hancer.
Vi ønsker den samme I rihed i Produktion og Omsætning, som alle andre

Erhverv. Dansk Landbrug forlanger
ikke Særrettigheder paa andres Be-

kostning
Med Hensyn til Fremtiden, sluttede
Talscrcn. cr det vanskeligt at spaa. Vi
har Lov at haabc. at Prisomslagct ikke
kommer for voldsomt, vi maa arbejde

henimod en Spredning af Produktio-

Selvlulgrlig liuvili- tit
ilt'H ho Jpssen

Puk-

SO Aar
Fin

togfører J. Alexander-

sen, Guldhcrgs
havn, tidligere

Have 2<.

Koben-

Kodhy Havn. fylder
paa Søndug 21. September Kø Var.
Alexandersen kom li| I ollandshunex
som Banearbejder i l edvogtcrhu. 18
i 1896 og blev Portør i 1 808. Forflyttedes ti! Kodhy Station som Konduk-

Pødby

NoteA

Overvejende jævn vestlig at noidl ind med uændret eller iiJ
lavere Temperaturer i Gaar tXfuligin-

Svine- eller So-Fabriker cnr. Cftrlsteiisen llllreds med ualslort

Svine-Produktionen skal ikke forceres frem ud over,
hvad Landets egen Høst kan dække. Folketingsmand H.
Pinstrup ved Unge Landmænds Afslutningsfest i Nykøbing

og.

VEJRET:

Johansen foldede
Tyskeren Petri

Europamesteren Jorden
Den Kamp. den

tætfyldte KB- Hal

saa hen til med største Spænding i Aftes ved det professionelle Stævne, var
C hr. Christensens. Digimarks talentfulde Weltervægter, men stadig lidt for
meget amatørprægede, i hvert F ald
som vi saa ham i Aftes mod den kun
22-aarige tyske Mester. Gustav Schol/.
der er Nr. 4 paa Europaranglisten.
Kampen.de to dvgtige Boksere gav

hinanden, var god og meget spændende. og lige til sidste Sekund var det
uvist, hvem der vilde faa tilkendt Sejren.

I flere Omgange var Schol/ overlenavnlig i 4.. 5. og 6., men Chr.
Christensen red Stormen af og kom
gevaldigt op i de sidste Omgange, hvor
han scorede mange Points, men ikke
nok til at Sejren kumte blive dansk.
Helt enige var Dommerne dog ikke i
Afgørelsen, og det er sandsynligt, at
uafgjort, som der blev dumt, var det
mest retfærdige.
Chr. C hristensen sagde efter Kampen. at det var den mest haardtslaagen,

Rodhv har altid faaet Skyld for at
have været cn god C irkusby, men i de
senere Aar har de omrejsende Cirkus
saa godt som alle svigtet Rodby.
Kodhy H. & I s Forly stelsesraad har
derfor engageret den store »C irkus
Bravour« til at give Forestilling for
f oreningens Medlemmer Søndag den
28. September paa Hotel Rodby. Teatersalen omdannes til Manege, og ende Bokser, han havde mødt. og han
blandt de mange Verdensnumre. hvis blev allerede i Begyndelsen at KamNavne endnu hemmeligholdes, er der pen overrasket af nogle alvorlige 1 ræfbl. a. et stort Illusionsnummer, cn fere, der bed haardt.
tankelæser. Skoleridt. Heste i FriScholl sagde efter Kampen, at Chr.
hcdsdrcssur, et Klovnenummer og Christensen var en glimrende og fair
C irkuskoret, noget helt nyt. De vil Bokser at møde. Jeg havde ventet at
synge nogle lokale, aktuelle Sange, sejre, men min Form er ikke helt saa
forfattede til I ejligheden.
god endnu efter min Sygdom Jeg cr
Billetpriserne vil blive mikroskopi- villig til igen at mode Chr. ( hristenske i Foi hold til det Overflødigheds- sen hvor som helst i Furop. men jeg
horn af Verdensnumre, Medlemmerne venter at det bliver i Berlin næste
bliver præsenteret for. De kan altsaa Ciang.
allerede nu roligt sætte Kryds ved
Jørgen Johansen var i Hopla
Sondag den 28. September. C irkusOrkcstret spiller op til nogle Timers
Jørgen Johansen boksede ikke denDans. naar Savsmulden cr kort bort. ne Gang om Titlen. Flan havde den
Det ser saalcdes ud til, at Rodby H ty«kc McstX ludvvig Petri som Mod
& I. vil faa en Sæsonstart lidt udover stander. Og det var Legeværk for den
det almindelige.
paagaaende Dansker. Han lik Lejlighed til at vise sin fulde Styrke overfor
Tyskeren, der blev bearbejdet fra alle
Leder og Kanter, men man undrede
sig over Tyskerens Mod og Haardførhed. Straks i Begyndelsen af Kampen
(Uden Ansvar.)
troede man paa en hurtig Afgørelse,
in.tllMI kr.: 9M67 1 14714.
og det var Jørgen maaskc ogsaa ude
5.(10« Kr.: '-"t,4< 4<K (,'> 80<42 91087 efter, men efter at Petri tre Gange
137228 141467 171768.
havde været i Gulvet og hver Gang
2.000 kr.: 6942 9016 21979 2260< stiaks var klar. saa torudsaa man. at
23271 34349 ,7(8)7 61222 74322 76675 Kampen vilde gaa Tiden ud Det skal
109710 dog siges, at Jorgen Johansen i sidste
Hø) 84 '8 1 89427 93541
1 13817 117780 122941 123499 12)6(8, Omgang helt »havde- sin Modstander
130908 132698 138628 I <<274 172081 og kunde have givet Petri det afgø1.000 kr.: '41" <08" 9195 li: rende Stod. saa han ikke havde naaet
11695 14043 1 <865 23402 24410 24702 at rejse sig. men her viste Jørgen sig
23448 28617 287)8 31225 3762(1 45(8)9 som den gode Sportsmand, han skaa45651 47433 49955 53063 <4 <89 si.486 nede sin Modstander tor k o., og det
58318 61490 64962 68180 68925 69371 var noget Publikum kunde lide at se.
69679 72352 72894 73879 75986 84924 den taarnhøjc Pointssejr var alt nok.
87355 90151 96833 97970 100475 og Jorgen Johansen blev stærkt hyldet.
102953 103573 107611 112980 II <183
Jorgen Johansen sagde efter Kam115264 115784 119070 119381 121086 pen til Stills- 1 idcndc:
122028 122278 124(8)1 126146 129682
þÿ
Petri slog godt. men han mangler
1 32'88i 133759 135501 148488 I4'»444 K.ia\t>rke. Paa et vist Tidspunkt var
1 546I8> 134883 |XXX4>> 158769 165096 jeg ivrig etter at faa gjort Kampen
169509 170122 171947.
færdig, men han var mere sejg, end
500 kr.: "o 1491 420) 4(.S ! 4822
jeg havde- ventet. I Slutningen al Kam3977 6539 6927 8621 10214 11997 pen havde jeg Lejlighed til at give ham
13247 16078 17634 17971 18986 |93.)2
20169 20989 21266 23162 24038 24649
1 1 3474
24681 23072 281 12 28324 9<3r, 31670 109066 110367 a 111736 t 1 2449
a
1 19874
1 16191 1 192(8)
32433 32638 )48"9 36656 38967 42735 114)11 1 1 <670
a
a
a
127324
4 3074 4)873 43726 48790 49039 49717 122750 123643 a 12418,6 1 24949
a
31861 32306 32462 32731 <3390 3(427 128267 129463 i »0717 a 1 34080 143275
a
1 )"34') 1 39032 140330
33327 <<<81 sr,<|< <7.387 7<8) <9093 13)1)7 136329
a
a
a
1439X2
14586)
143691
59204 6(8.19 61863 6.3691 64618 65022 140997 143084
a
a
148970
1 30146
I482<6
147378
146214
69648
(.0447
S
68463
674"
I
0 |44 (.1.092
"
a
a
a
7 1351-2
<
1 s Sf>01 l<S(,|4
133262
70)97 7208) 72989 741(81 74986 76214 1 1 ?
a
1 1 8936
77497 78363 818)8 81999 82 322 8446' <6031 l<7<82 a1 58607 1 58693
a
11,3875
16)231
84<2I 84987 8<32l 83787 86188 87361 159356 162318 163186
a
a
a
1 171635
17071
170273
88182 9(8)37 9)366 96939 100919 166610 |692<|
a
a
a
173779.
172127
I72O80
108402
172009
H)"4<2
102527 104840 1071138

Lotteriet

Aske By truet i Nat af en
Brandkatastofe

sig ud

vestlig

for Nattefrost

mod

Dyrlæge Rudolf Birch. 0. Kipfylder i Morgen 80 Aar.

pingc.

Sondag den 21. ds. fylder tidl. Gdr.
Rasmussen, Orebyvej
Sakskobing. 70 Aar.

det sidste Stod, men saa vilde jeg ikke.
De sidste to Minutter al Kampen var
væmmelige, det var som at slaa paa en
syg

,>

ptut udsalte Steder)

enkelte Byger.

Niels

»Høne«.

v

Negeren skuffede.

I Morgen fylder Fru TrafikekspeI Mellemvægtskampen, hvor Martin dient F. 1 I e n Jensen. Eskilds'rutv
Hansen mødte Negeren. Jimmy Lug- 50 Aar.
gert. havde man ventet, at Danskeren
havde faaet en Modstander, der kunde
Statshusmand L. ud vi g Clauskabe den Kamp. hvor Martin kunde
faa Lejlighed til at vise alt det, han sen. Taagerup. fylder den 21. ds. 5C
kan i bokseteknisk Henseende. Men Aar.
Negeren var en stor Skuffelse, han gik
nærmest rundt i Ringen som en SøvnSondag den 21. ds. vies i Taargænger, og var Boksebold for Martin Kirke Frk.
Elly Sloth. Datter a."
Hansen, der gav Negeren den sidste
»Pille« i 5. Omgang, og Kamplederen E S.. Nykøbing F. til Knud Olstoppede straks Kampen til Martin sen. Son af V. O.. Berritsgaard.
Hansens Fordel.
Henning Jensen fik sin første pro- Dodc i Stiftet:
fessionelle Sejr. og det var i en 6 OmCamilla Johansen. Sakskobing. B«-gange« Kamp mod Tyskeren Willi graves Mandag den 22. ds. fra KapelKock. som han pointsbesejrede.
let paa Sakskobing Kirkegaard.
þÿ
mes.
Emma Olsen. Vester Karlebv Præ
stegaard. Begraves Mandag den 22. d«
Kl. 14.

Nogle Spørgsmaal til
LFBU.s Bestyrelse

Saml

Københavns Kornmarked.
Det af Foreningen af Korn- og Fo
derstofhandlere paa Kobenhavns Bor
nedsatte Noteringsudvalg noterer:
Kobcr Sælge:
Dansk Korn
56.75 57.2 ;
Byg, 2 id. 112 Pd.
58.(8) 58. 9
Itv c. 2 rd.. 115 Pd.

Turncringsudvalg. I dtagclscs-

komitc

og B 1 92 1 s Formand
Svend Nielsen.
Jeg har altid været af den Opfattelse
at man indenfor I I BU ansaa Unions43,(8) 43,75
Havre 85 Pd. Hiile
kampe for at være meget vigtige,
I
lille
Pd
4).7< 44.9
88
Eiavrc
en Ære at vinde de flest mulige Kam100 kg i store Vognladninger Paripe og saa vidt muligt stille det stærke- pr. tranco
eller frit tilkort Københavr
ste Hold. og at Spillerne var i fineste tet
Kondition. Jeg tvivler om, at det er cller nærmeste Omegn.
Tendens rolig.
saalcdes mere efter at I.FBUs Bestyrelse til en sa vigtig Kamp som JubfF(, NOTERINGEN
læumskampen mod Sjælland sidste
Dansk Andels Ægnotering er Ira
Sondag. tillod to Spillere paa det ud- 19. 25.
Sept. ansat til 420 Øre.
Hold

valgte

at spille l.ordag Kl. 16,30
og krævende Turneringskamp (MB 1921). skønt dis«e to Spillere tra Maribo skulde spille paa udvalgt Hold næste Dag. Efter Referaterne at dømme, ser man. at nævnte
Spillere ikke spillede godt. hvilket er
ganske naturligt, naar man ved. at do
har spillet i een for deres Klub vigtig

i en

vigtig

Ægkvaliteten skal forbedres
Husk. at Aarsagen til mange sekunda

i

Æg og dermed folgcnde Fradrag kar
skyldes. at Rederne er anbragt f saa -

ledes, at Solen kan komme.til at'skinKamp Aftenen for. Selvfølgelig har j
ne paa dem
dette været stærkt medvirkende til Nei
derlaget Roskilde
ÆG
Hvorfor bliv Turneringskampen
teif 52 MADSEN
Nyk. f.
ikke udsat'.'

Jeg forespurgte hos Turncringsudvalgets i ormand. Hr Ingoll Knudsen,
soni forklarede, at han havde været
opmærksom paa Kampen, da Turneringsplanen hlcv lagt og havde derfor
henvendt «ig til LFWUt Bcatyrriat
hele I urneringsudvalget er
(hvorat

De lolland falsterske

Slagterier

noterer for kommende

Uge:
Medlemmer) og der faaet det Svar. at
4 30 Øre pr. kg slagtet Vægt for
det betød ikke noget.
man vilde
blot anmode Udtage Iscskomiteen om prima Slagterisvin fra 60-70 kg.
ikke at bruge nogen Spillere fra MariUndervægtsfradrag:
bo til Kampen mod Siælland.
59'/ þÿ
55 kg
Øre pr. kg
Ved Henvendelse til et Medlem af
l dtacclvcskømitccn. Hi Borge Ånder
H)
54'/,
-50
kg
,
sen. udtalte denne, at der ikke har foreligget cn saadan Anmodning. 1 urne- Overvægtsfradrag:
rmgsm.lv .ilgets Formand udtalte yder- þÿ701 75
80 kg
kg 10 Øre, 75«
ligere, at Turneringskampen MB B .30 Øre þÿ80'/2
100 kg 50 Øre.
1921 kun blev spillet fordi beggeKlubber var villige til at spille l.orda Svin over 100 kg og sortbrogede

.

.

Svin

gen.

Jeg vil derfor

gerne spørge B 1 92 1 s

Formand. Svend Nielsen, hvorledes
det «k.il forstaas. naar han udtaler til
et al sine Bestv relscsmcdlcddcr. at det
var et Ultimatum Ira Unionen, at
Kampen skulde spilles om Lørdagen'
leg spørger: Hvem taler Usandhed
og hvem vil lobe Ira sit Ansvar?
Emil Larsen. B 1921.

Smaa. TELEGRAMMER

.

Forsti- l.ig fra l'ortlamt
Helsingør. Det første af de

6

afregnes efter Værdi

Tab, som opstaar ved Leverance a:

Svin med
smag. vil

Fiskesmag
blive

dørerne.

eller anden AfLeveran-

paalignet

s'
I Ugen
er prima Søeafregnet nted indtil 3.00 nr kg slagj

tet

Vægt,

smaa unge. helt ekstra Søer

3,50 pr. kg slagtet Vægt.
Næste Uges Sopriser usikre paa Grund
af svigtende Eksport. Smaa unge gode
Søer til Hjemmemarkedet tndt'l Kr. 3 5(
med indtil

IVtodtagclKe:

Maribo: Mandag og Omdag
til Kl. 10.

Formiddag

7 I ig. der menes at være om Bord Nakskov: Tirsdag
Formiddag.
bar fra Sognefogdens Gaard ind over
i ( emcntskibct »Portland«. som nu er \'\ købing: Mandag Formiddag og Onsde øvrige I" straatu-kte Ejendomme
i dag Formiddag Kl. 11.
truede slæbt ind i Øresund, blev bjerget
og Gaarde i I ands byen og
Dyr fra Iagttagelse sdistrikter modtages
Gaar.
saaledes:
desuden dril 100 \ar gamle Ask«
Nakskov: Tirsdag Kl. 14.
I)r. med.
Skole. Gnister antændte laget paa
Maribo og Nykabine Onsdag Kl. 13
v
n
rd
(
o
aa
a
ri
h
e
K
b
Jensens
ArbejdsOle
og
Narkoselægen
Harry
indtil 'JOD Øre pr. kg leSpædekalve
Helmer Jørgensens I «n<l«m. Secher forsvarede i Gaar sm Doktor- vende Vægt modtages hver Formtdda
mand
I mi n hortse-l fra et Hul i laget skete afhandling ved Kobenhavns Univers: undtagen j.ordag.
Slagteheste modtages efter Indmeld"
let. Ole Secher, der er Son af Prodelse.
fessor. Dr. med Knud Secher, hk meSelvantændelse gen Ros. Oni et Par Dage rejser han
Ask«.
In Brandkatastrofe truede i Nat den idylliske Ask« Itv paa
Brandskade cr endnu med Jutlandia« til Østen.
samlede
Den
Byens 10 Gaarde var en Overgang stierkt truede, men Branden blev beHo«
ikke
Sognefoged Johs.
opgjort.
I anrimnndshankens Aktier
gramset til Sognefogikn- tirvla ngedc. straat.rkte. næsten 100 Aar gamle
Pedersen indebrændte nogle Hons og
Kobenhav n Staten staar nu anGaard. der lied brændte, og to Naboejendomme, hvor der brændte linl i
I nder. Alt Indbo. Hosten. 2(8) Tøntagelig overfor at sælge sine sidste
laget. Seks Mennesker var i yderste livsfare, da Branden blev opdaget,
der Kørn. nogle Maskiner og Red- økonomiske Interesser i Den
danske
men de kom intet til.
Min kære Hustru, vor e-xie
skaber brændte. Ingen Kreaturer kom
Landmandsbank, hvori den overtog Mor. Svigermor. Mormor
og Fjrnoget til. De stod paa Marken om Aktiemajoriteten ved Rekonstruktionior,
Natten. 10 Grise og tre Kalve, der nen efter det store
Sammenbrud i Tysov i Stalden, tik man reddet i sidste
verne. Tilbage cr 5 Mill. Kr. FinansBranden opstod i Sognefoged Johs. har Telefon. Der blev endvidere
Brandens Aarsag er endnu
udvalget holder Mode i Morgen med er i Aftes død fra os.
Pedersens Gaard. men den blev forst slaaet Alarm til /oncredningskorpset Øjeblik.
men Politiet i Maribo
fastslaaet.
kke
Salget paa Dagsordenen.
Gedesby, d. 18. September 1952
opdaget af Sognefogden, da alle lire i Maribo og Færgemandskabet paa mener, at den
skylde« Selvantændelse
var Postbaaden »Femøsund«, der cr sta1 ængcr
Marius I oj.
ogsaa Stuehuset
i Kornet.
Rygter ont Fjernsynets
tioneret i Bandholm. Først halvanden
næsten omspændt af Flammer.
Wanda
og A'f. Egcgrard.
I.
Lukning Oktober.
Ellen og lian, Peter IvOj.
Foruden Sognefogden og dennes Time senere naaede Baaden med
n havn. Ifølge »Soc.-Dcm.«
Kobe
Hustru boede FgtepærretK Datter Biandsprojten over til Askø. men det
Føres fra Sygehusets Kapel t
trues Fjernsynet al l ukning fra I. Okog
Svigerson. Kaj liansen. i var forst og fremmest Øens lokale
Dag.
Fredag. Kl 16,30.
tober. Der cr ingen Bevilling til at
Huset sammen med det unge Fg- Brandmandskab, der afværgede en
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Askø har for ganske nylig anskaffet pr. Æg. Derimod forhøjes fra og med sig forhøjede Indtægter gennem ReEllen
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Hjælp af Fredag den 1 9. .September det paabud- klame, men det har Radioraadct af- velse.
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Tale om en Licensforhøjelse.
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