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Tre-farvedel ren€ . ilag,
du er vT.r vundne ncr2e sak:

Den 12 september sendte fylkes-
mann K. M. Nordanger ez brev til
Feichskonmissar.. Vi gjenLir et ut
drag av brevet:

Etter opplysninger jeg har inn-
-Lentet har ukerasjoneringen for
Eanar og omegn av kjøtt i en lianeds
tid vært cmlag 400 kg dva. av
r,Drralfortruket. Liatriktet omfatter
12-15000 mennesker. Kundene har fått
tildeling en gang hver tredje uke,
og aet som regel opplaset (utspedd)
mat. Fiketilførselen tilfredstiller
ikke behovet, selv om det kommer bra
med sei og kolje. Det •.?r• oLrligere
tilfrsel 2v kveitc, makrell og ør-
ret.

Kermetikk finnes flke tilgjenge
lig for publikum i IJ,mar og omegn,
ost cg egg heller ikke. :va angår
eggomsetningen har jeg den er-
faring at så lenge det var tillatt
å køpe egg direkte Los plb.;.,usentene
i kjøperens egen kon=e, kunne en
:n6E(1g imcllem få kjgpt et krlo e:gc;.
Siden nyordningen at afl leveranse
.v egg shal foregå gjennon et:Jgcentra
ime har det overhodet ikke va:rt egg

få kjø-;t pa lovlig mate for publi-

LANDSUTGAVE

Det rile, taniske

Du samler oss høyt over kavet,
du 162.es, du jubler met havet,
ti frihetens vårfc.iver gave
dig makt til.å naa.re vdr end og vårt bord. -
Far frem over jord.
- - - - - - - - -
Vi bærer det frem •rn*datt
av minners melodisLio kor,
av lengslers atormende viljes
av hvaskendel milde ord.

E TERROYErz-, 7), T ?,V3

kun her i Hamar-distriktet
jep tal*r cgsL her ut fra

erfarihg fra 111n åger. nu:ineldning.
I sairbard ned

len vil jeg nevne at vi her i fyl-
kt hadde gjort oss store forhap-

in.ber for arets høstjakt. Fedemark
fy-Lke nar f:Itt tillatelse til a
felle 450 elg, et neget høyere an-
tall enn vi har vært vant til i de
senere ar. Imidletid har vanskelig
Letere med å fa jaktlieens og ge-
værer til jakte. .g:jort utsiktene

tyske sikkerhetspoliti fitt opp-
lys't at s:9knad cm :v.ktlieens skal

Et de 30111 ikke e” US
kbn  gjøre TiLk1LC ICC fd

licens.
Denne usikkernete har skTs-it

sterk misnøye ikke bere bL.r.dt
jegere men ogGa bufclkiniLgen
som hadde gledet seg til et
tilskøtt t;i.1 matforsyningen bjen-
nom årets jakt,
fien Jike beh;i.ndlinL. v ,Jefolknin-
eLen skaper ellers a øe og van-
skeliheter for
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Styrerne av fylkets to største
landbruksskoler, begge lb.ndskjente
landbruksirerere - er avskjedi2et.
Leg frykter sterkt for at det ikke
vil være mulig etter de avskjeligel-
ser som nå er foretatt, å opprott-
hclde den garie, gede tillit blandt
bendeurgdommen til disse to skoler,

teg firner tilslutt a borde
opplyse ct mitt inntrykk av stillin-
gen i Hedemark fylke nå er fslzende:

Etter de rekvisYssToner sosl fent
sted i var, og de fortsatte høstre-
kvisisjoner eg den st:dig ttltJugende
neknapphet,øker frykten for at vi
står fcran ytterligere og enda stren
ktre rekvicasjoner og at det i kom-
nende vinter og vår vil bli  mLt-
nangel. Kår det her i ct av landet:s
rremste jordbruksdistrikter ellerede
er vdnskelig for varer som ktt,
cst og - hvoruan  vdi  det d- Sll
til vinteren og våren? spør folk.
I fjor hJ.dde vi rikelig tilgsng på
førsteklksses fetsild. Vi venter i

en stor potethøst, men utsiktete
for sildefersyningene er-ikke lyse.

På grunn av prisstiningen  pa
levnetsmidler er stillin:en for
mange tamii1er, hvis forsrEer bkre
hcr den samne lønn som før elker
ernå slindre, etter hveit Ll.tt ihert

Pa den annen side sr den pold- -
tiske spaltning- svstanden nellor
'.:S og den øvrige - overveldende -

Tdel  rsv tolket, t.litt større og skar-
r

i
-7-
 r  -

pere. re stE.dfle vskjedigelser av  I 1
folk som er alitlindslig Enerkjent
som dvktige og ansv&rdbsvisste fsg-
:olk, fz.vorisering v FS-medlenmer
td1 stilLinger og pa annen rfts
virker alt nnet enn bcrel..Liende på
folket. Utrygheten - såvel den peli
tdske cor. den materielle - vokser

og titterhet sprer
seg. rer og mer.

Under disse tilhøve synes arbel-
det for å. holde oppe fordra6liheten
0E fo=tåelser. bla,nt fcLk .=; bli ner
og mer nyttoiøst.

Vi sender denne gangen
ut nr. 13. --- Over-

troiske mennesker er
redde for 13-t nllet 7i
tr ikke overtrodske

vi tr flke red_de for nr.74.
Een vi er redd for leserne.

Atter  ma  vi innskjerpe for-
siktigheten. Snakk ikkt. nE=r  
enn strengt nødvendig: Sehd

-Så lense Tyskland behEndler
deler av xcIre folk ser dtt na
Ls.ver  sE.mlnen sosit
f. cks. pol.J.kktne, vtkher t-nken
om et forhold ,:vsky og kng,9t.
Tysklands byrakrytiske,

milst,Jrt stdssetti
svskrekkor :et
jør det annet, tils:.mmen .

nYikligjør de et terrevelde i tyski
hctens nr.vn over nle andre.

VLr dut Jnderlcs -  Tysh:
1-nO cr
etyrte fork, oj hdde de tt høyt
sivilLisert Telkt; ery.el.rt)dige hen•
.ynsfullhet  OV.,i  fex .ndre cg min-4

cr det tvil om ct for

•

mdet at.t c, de  mer enn

•

nill. rundt omKring boende
ved å fullbyrdes.-

lajornstj..:rne 3jørnson
(i en artikkel i 1£07)

rdw las
L.

Fsris hEr 150 000 fsiske
brødkort vært i omløp til tysker-
nes stcre forfenielse og

juggslsviske frisksrer hdr
entret et tysk shib  pa  Derk.u.
40 suldater og
:,ods tly k.:.stet i. elven.

Et to-notors tysk fly  
t drsd,..:s  14 oktobtr  s  en flyplass

EnalEnd. De to L.,::.Srdværende
viste seE å vrre tc
sor heydde stjilet  flyet  en
tysk flyp12.ss i Holland.

Danmark hi.dde i  1DJ.9 3,2
kresturer. be tyske ::.ynedgheter
h ar sttdig krevc. store .‘vånto
kjøtt oj bestbndeL -tscs ikke
større enn  InLivprten av det den
var før krigen.
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lvon er 2C jernbanefolk
skutt for sabotusje.

3ordee.ux er tc tyske majorer .
skutt wfranske ttetrioter. Tvskerr,
ne har gått til drast.i4.e forholds-,
reEler. Eyen er ilagt en bot 20
mill. fro. Videre er 50 innbyg-
erne skutt som gisler. vvis ikke

oe skyldige blir funret irnen en
viss frist, vil ytterligere 50 pe:-
soner bli skutt. Det er s.utt otp
swcre pengebelønninger for p-grit-
pelsen tv gjernintemerelene.

Fra Hollånd meldes et
oter er henrettet hittil under krt-
gen, derem 1 siste uke 4.

I  Ungmrn  er 42 porsoner henret-
tet for EttentEt mot jernbEneemlett.
/v diSse vår 12 tett pU forhS,nd
som gisler.

London Radie hEr meldt at det
hc.r v..prt 6C henrettelser i

løpet ev fem de:.ger (13 -
18 oktober).

Dette er bEre noen bleke tell
og rmevn, men hver linje sitrer  Ev
ktrep og frihetslengsel. :)et er
kjztt og blod, liv og død, tarer
ot tross. Vi hEr settc billeder frc
henrettelsene i JugoslnviE. Det er
grucomme billeder, de ktn ikke be-
skrives.  r-,

Kristendom, kultur . 0g
menneskekjærliEriet ser ut til å
være ukjent for disse berbcrer.

Den norske Lageforening har
byttet rumn og• heter nå Lægeforbun-
det. Hvnd nåzistene egentlig mener
med dette vet M.E,n ikke. - - - -

Mizn a Li ut fre at r=istene
i nær fremtid vil forsoke à trte
somt.lit'c tcntets Leger  inn i  hatt-
forbundet. Det ktn tenkes Et de
;:triske enkelt gjør dette ved  E  inn
rtEtstrere semtlige Lendets lceger
i forhundetog deretter emkrove dem
kontingent, under trussel om strtt
for scbot:sje og forstyraetse cev
erbeidsfreden.

Det hEr gått bårdnckkete ryk-
ter om Et sttdsfysikus Diesen i

skulle :msettes. Både kst.
Ha.seiirr og medisinEldirektør stretu

"T:JDOM" Side 3

hnr v;:i-Jrtinteressert i'S. fà Jiesen
fjernet. 2Len rimeitgvtt. 1=- de
w-fske myndlgueter tkke turt rzst-
kere mt onhver sckhynditi*t .bair
fternet fra vur su1Wh5tkIe5else.

Følgende  Lag,er cr Errostcrt:
dr. Prne Halvorsen, dr. necker,'
ektermrct »oellSkien, dr. Fossen,
Oslo  os  dr. Mogens Friis, OrkdEl.
jen sistrevnte htr fått hElvEnnet
år for fornermelse mot trehrwcht.

'&1  del mskjtddgelser her
vært foretatt  Ev  nmzzstere. I Flek
kefjord er dr. Sotricnd fternet frt
sin stilling som cistriktslage
Ittribld til Reichskommissers for-
o uning om sinnelåtet. I Skien cr

•

Sesekmenn og dr:Rvidsten fjer-
n  t fru sine stillinger henholds-
vms som icsSarettle og Is_sge for
tlderstrygden. ittztåten dr. Urdtl-
t  _ser cr innsEtt i begge stillingr
E.ns prtksis nr sterkt kvtEgende.
Dette sku1Ie det rettes på.

Osto  meldes åt Lægemessen
vtd Rikshospittlet er blitt stengt
Den 25 sept. skrev dr. Arne Høy-
t:ård og dr. CunnEr DElen til Riks
hospitc.1ete direkter og patcate
.et det z.gesser ble drevet sebot
ttsje mot "lager med en onnen
pclitisk cppfmtning enn den de
Clcste hår". ----De to ntzist-læt-
u ne henstillet til Direktøren et
nermEle forhold ytter skulle opp-
rettes. Evis ikkt ville de sorge
for åt i\cessen ble stenat. Medisi-
ttdoirektsrkn erktk:ate seE enig
med de to nezistone og Direktøren
foretr ekk de  å  stenge Lessen fra

•

oktober for å unrk:, provoke-
sjoner fre hc.zistenes stde.

-

Osmo ferekommer uct for .
tlåLn mere veneriske sykdommer
enn noen gEng tidligmrs. Ever CLeg
innlogges t4ske soldtter på Aker
Dykehus. De blir tvhørt av tysk
politi som lur s_kt  ctS. videre til
secielib ets pelitzet i cslø.

Fre  en rekke s7kehus melues
,t smitteomme sykdommr som sk_bb
er blitt utivegtet:c.

Ake.r 3vktus som  e  okkupert
v tyskernt, er for tiden full-
ctendig strdngt tv eSrude soIdtter.

cler-t t  rkel cort .tot det
femdobtlte mV det rozm
lit e Jrostskeler et
tvekerne tiltrede  11 I  rttt dtn .
t'fl'ste føling med den russiskt
vinter.
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Ees hendels-og kontorfunkscjonærers
foround er arrestert.

'ormannen i INorsk Kommunefor-
bunds stedstyre fox Osle, Ittedrik
Jeneen ex arrestert av tysk politi.

Formannen i Glassverkertelder-
nes forening i Beraen ex arrestert

Den Lye_ kommisar i Elektrik-

.<.y kerforbupdet, .Erli  3,phansen, har
-~~  

'""
ikke v&rt meLle ev forbundet lenEer

 enn siden i cars  ifor.  CE han har
I en konferanse forleden i L.O. ikne betalt hontingera siden april

hvor alle kommisariske formenn var IfLor. Ban drev  et en elektrIsk. for-
tilstede, fremgikk det at spørs,,sål- retnin t  i Askim, men se.:mtid::_g nevet
et Off: hevning av lønningen er helt han arbeidsIedighetsunderstøtte-se
gitt opp. Tyskelne vil ikke og de i fornindet: hen funnet
Lar ikke kommisærene noe  a  si. -t har: skal ha d:Let6cdtgjøreles fel

Erling Olsen har avsløret er =,..irksoLnet - for-
ken linje som vil bli fulgt h=s famille ex bcsatt i skrn !
spørsmåletFl et møte,i Fredrik- Han h;..r allerede Levet et ansell
stad epplyste han at generelle til-  pa  denne kento,
legg ikke er gjennomførlige.
det ma drele seg om gjennomforing Dc,n nve komn ,- r-o ke formann
av "visSe komiensesjoner° for 'saY  I 03X.3. o Akersha
lig ugunstig stalte grupper, som si.sjon, Sjørn Laeraen flkk nylig
star i fare for a komme i den stai- en sØnn. .2arnevognen hfl- han latt
linE; at de ikke blir i stand til Si,..morgnisEsjonens kasse betale !
betele rasjonene for seg og sin fe-
milie! . Det er ma.c,,re krav de nye Ie.
derne her stilt epr_ på arbeadernes
vegne.

clCi 1 f c
/ • " ;(--'27%(-)

b : f ( / r t't / / r- r k C ; 17.--1 ‘ r:-, ,' i 1
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IJ

ut otk de russlske iLayer. Hver e-

1‘c- 'S har ort sitt inntog
featslene. n ev de fremste fengr-
selsmenn vi har, Boteferv_slets
rener, nartylc,  en nclar  ng

Den veldige tyske hstoffensivvert personflEhet, er sn,:rket ut av
pa østfronten som tal den 2.okt.sin stilling, 11&13 etterfol- Ikkelførtført deE n,,,rmere den =nde-S-Firer oppnevnt  saavokat- 4L.sojørn
ige seler. Fronten 1g2en ste.Larsen. -Jian har inntil na vcert ord

farer i Lorenskog kommune,, da r han 011:strt seg. Den merkellee uvene

rr sem tvskerne her sea til und_rvar kontorsc.ef. Asbj= Larsen
feltteset i øst å komme mea selers-er et fordrukkent og fol:nulot

vid som gennom lengre txd har på fOrhand før slaget

Oslos rest&uranter utrygge. enca. er begynt, kommer na i den ret

Asbjørn Larsen berrinte  alta te belyening. Offeneiven er stoppets 
de  tyske trepene er utmettet -virke som oirekter med sende ut

catex flere ukere n.,x, påkjenning.et trusselbrev tjensteMennene i
fengselene. For a brine tilside 5ri0ten på forsynin t er, oe og

mulig tvis om icensteme=enes gjor seE gjel:.ende.
ne ner undex denne o;Lt_enslvenNrevet barsen at nve r  en7
sett seg nødsaget i erukkelt skulie te standpu rikt tal en er

som ver trusse-srun-..*-rnbiTtt*n.cs pensertale: JCskrlvet  og som  skulle  v.re ret1  irnen den
nokt. =1. vJirt svære. en dc.c. (tirs..

az..0 okt.) 13o0oAksjunen fullstenc3.i.E i
vasken. Den ventede strøm av a± s`"-rede tYsicere fu"-L 'sLv"'r-_,tsKe r=litetserici±ringer kek, ikkeGo ytEnks ble F,

.fengslets stere stakt-var det - to-
u.offansiven

-recle til vel
s ttek til Leyske tc.p L.ine

ont

nenn som skrsv under erklæregneeringer, o.
den ene av dem Ejorde forbehold'.

Efr ',76smafrontu er hundrea:s
tyske fellsker,op,pel sluppetSekretær Henry L'ørsensen H
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neste tysker ble Tys,,.erne
gjent,att dette drdstige forsd•,..

genger, men mea s±duie result-:t
Få nordfront6n er ei_efle,onenc

stivnettil. Det er geneni Vintel
soel beste=ertFewoet 12.r. Dee. Gr
ane og ikke på nogen tid

er det vnrmere enn ilD .
Russerne har evra:aelb Odesse,

-en seLeltene ble utskl.bet i aod
Del tyske luftvå-pens sv-.khet

veste sc ved at de ikLe effektevt
var ist=nd til bilndre utsibn-n-
Lc.n. Satu-E.sjonen cr uneAe1:4., r.,);_et
.nderledes enn ifjor ved

cLesas erobring blc ko:tbcr -1.dr
ciLci rumenske h±r.
oi-a=is d vare 7o .ev den s
st7rke.

Alls tyske
tilbEke. 3 ce:a: he

tirskerne :3000 fctIne.

PlvvIrksomheten over
vært leten. Cfrene 1

Wr dere i cv hvE de vcr efcr,
De aeler av det austrres.c 111-

ilpen so.- OITETCTEr i
ot den '-blgeTske canci Lrr r-LO.

.sett nea 14o fiendefl i se.
S-nsynli2,vis cr ytterlire cc odc-
1:gt. Austra-lierne her under disse
opel.-sjOner b.-re mistet 11 fly.
Austrlienerne kjemper øyensvnllg
mea samme glimrende resultst i lur-
ten sem de gjør ved Tobruk.

Ffleident Roesevelt orTlyser
i en,artikkel i Colliers Ma(gazine
it U.5.4_. i de fem £,.:rste måneder
_v 1941 sendte 12,genger så mdnge
fly son under samme rerieden
lo g-ng-- se rtnge flymatoiel. pts-
utEn i de fire første menqeder 17
g?iger mere eKsplostve stoffer og
2n gnger sS. mp. amnunisjoinsom i
tiLsvcrende periode

Settemberoroduksicnen av FIne-
riknskc, fly var 1904. Vee årets .
slutt regner mån å vare dppe i 25oo,

den E- okt. h-r
U.S.A. senket krigsrisikotilleget
for 16.ster på engelske og
ski.b soM ger i fert på At1;.--nterhev-
,Auog Rød.h;v-st med 2o.L

Side E.

ker strøket av Berg-J-Legsr, Finn
IL-.1vorsen & Co.: - Eyolf "jc,, vet
du, flv jeg LE-r allermest lyst til,

"Lå? Si mcg det."
E: "AllerhE,let v21 jeg 1, re å bli
soldet. fl A•"Å, lille Eyolf, det
er si mange Endre ting soiL er be-
dene enn det."-

• SmørinnSflnaii4gen'a marge.rint
tnligger idda p d . . I "det van-
styrte -orge" ver innbIndingSpro-
s6nten mellom 15

de fettre.sonene vi hnr
v4_.1 vi greie oss Led mnrgs.ren

til juletiden Evorffl. ve skal fd
f_tt til merenfebrikc.sjonen

aLn tid vet ine.n. De store
seLefiskeriene setter først igne

•

jz.nucr og eildeoljen kån vi
regne med fa før Gn gang

•

fLbruar.

1Jil_ets bakhe:Idlere

•

fatt tilsendt erev Ira Innen-
-rikedep=eLentet bvor de pålegges

 

stille 1 S-litter_tur ut i vindu-
ene. StAspoliti vii kontrollera
:t pålegg_et blir fulgt. Unnartelse
v11 ble betre.ktet som sabotesje
og straffet deretter.

Ridsne2.2 overtår seg
selv i fln.grensel_se frekkhet.
Det siste er at han overfor sven-
ske myndigheter skel h, forlangt
I\Tasjonalhjelpens tidligere leder
professor Johan Roist utievert
grann av'Underslag. - Som be-
kjent befinner Holst seg nå i Eng-
land.

tvske vo:Lesaerrers hensyns-
og tlifeldee neEitasjoner

fortsetter, L;Estapo
forcAatt en grund-0 :ezzla hos
fir=et -,:ittussen I ciensen. Samt-
leja funks,cnerer ble furhrt og
kld:Jksvisltert. Av persjvna1et ble

3 damer arrestert.

Rcienskommiser Terboven er
iferd med å gjøre et nytt kut.p. I
nær frentid vil av V-?ri-
merkene blI sto-2iLet. Hele restbe-
noldnengen av d..ese frunerkene
skal gå over til Reichskommisari-
atet uten  eaers Det vil ele et
belc_ svareade trl f:ere handre
tuseR

Den  norske ler einissicln
- ens skuestili "Lii- fremdeles lov tel 711-Ke, men det

le Eyolf" soz ble Ndtio- er er nedlegt mot averte-
nitee-teret nå er følgende replik- re'møter og ennen varkswhet.
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Nazisten Per Scndtder, sønn til
minister Sandberg, iar unCkerslått
store belgp i sin stilling scm euis-
lingujener. Av Eine egne fikk han
valget mellom å gt. i fengael, skyte
seg eller melde seg til Legicnen.
Han valgte det siste.--- Hans frue
?iar latt seg skille og bruker nå
eitt.pikenavn. Svigerfaren oppgirJ2t
Per har kostet ham onlag 2U0,000 kr.
Dette i tillegg til det hnn har kos-
tet sin far.

Da minister Eiis/U3 okulle hol-
ue foredrag i Skien 11-10, var det
mgtt fram 17 tilhgrare. Trnregraget
ble derfor avlyst. Senere samme aft•
en skulle Book-Jensens turne  na  fore
stilling der. Lokalet var fyllt til
trengsel. Like før forestillingen
skulle begynnetrer en hirdnenn fram-
på senen og melder at foreetallingen
er aVlyst og at Riisiras sJ nolde
foredrag istedet. Utgargen tLe sper-
ret og forsamlingen tvunget til  a
overwere telen.

Dagen etter talte Pdienms pa
;:e)todda.i.iler ble kinoforestillingen

og publikum tvurget til a
evervære ninisterens foredrag.

NS-medlem Karsten  Varde
veden -2, 1,.olde-her arbeidet ever
år hos tyskerne. Len d2 aug. ble
n an arrestert  - 417 tysk..sikker't:ets
roliti. Ved arrestasjonen var han
d  besiddelse av en ryggsekk full
med hermeteske fløtebokser. Ved hus
undersøkelse ble det funnet flere
norske og danske skinher, flere kg
keffe, hveterel og et større parti
romfltsker. - - - Ean Ear i lengere
tid solEt brenntvin til nordmenn
dor 25 kr. flasken.

US-organisajij.dneleder i
Yrdstasn Sivertsen ble sparket fra
sin stilling som erbeidsformenn hos
tyskerne for lignends tyverier fra
:ehrmacht.

Arne Usler, Breisiøveien 39,
Sinsen Eaveby, som tidligere var
telitimsmn, er na forfrenmet til
adjutant hos Kriminalsjsfen pd nr.

Han har arr-svaret for en rekke
avskjedigelser innen pulitiet og er
amgiver i stor stil.

Birger Dahlstrøm reiste 27-9
til Rørcs for å pnsse opp noreke
politiske flyktninger som forsøkex
å kcmme over grensen til'Sverige.

Han er i tredveårsalderen.

\\ rE  L )rr
Side 6.

• - Charles Lindberg høsten l9SE
mottek en av Tysklende høyeete ut
r,:erkelser ordenskorset av den tysk,
ørn ceed stjerne.

- r<1 ordemenble cverrakt ham av
Garang persenifg.

- at Linberg nldri, selv akke til
sine nårmecte venner, hnr fortait
hvorfer han fiKk erdennn. - -
de fleste normenn skjønner nok
grunnen.

Frerimer Rørsenzeatung skri-
ver at nordnetnene colig finner
seg  a  de  te  kjzttløse degene om

- dt nordmennen lake rolig fin-
ner seg i de øvr ic fem kjøttløse
dager i uken.

- at den nvutnevnte politiinspek-
tgr  dreverøkter Feichard von Tsjar-
ter ble norek statsberger i 1936.

- nt kobber, messing, zink, bly
og tinn ske.1 inneerrlea ved nlle
offentlige kontorer.

- at det innen Edrden er krefter
som arbeider for å få Orvar Sæthffik‘
fjsrnet som stabssjef.

-

et  man irgligi an finne hele
brød i de tyske skylledunkene ved
Osearsborg fcestning.

- at det vil bld skutt 10 fanger
på Grini hvis en rømmer.

- at denberyktade radiokäsør
Frdtz Ihlen forleden ble kdstet
ut fra "Løwehbru" på grunn ev
overatadig beruselee. H;11  pådrog
ses U latt  øye.

- at rektor Vogt ‘ed N. T. E. i
Trondhein er sveatt..Kan nektet
å oppts et NS-nedlem som stod som
ca. nr. 200 på supplenntlisten.

- nt Ingen skuc3piller i Oslo
Tar lov a forlsta byem uten tea-
tersjefens


