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N e forskrifter for omsetnin o ras onerin av hö .

21.00
"Forsyningsdepartementet" meddeler: Direktoratet for

Proviantering og Rasjonering har gitt nye forskrifter for om-
setning og rasjonering av høy.

I forskriftene som ikke avviker vesentlig fra de regler
som har vært gjeldende det siste åx, heter det bl.a.

Produsenter ev höy kan bare selge höy til forsyningsnemn-
der, til autoriserte forhandlere og til forbrukere innen produ-
sentens kommune. Alt salg skal foregå mot anvisning. Hvor det
tidligere har vært vanlig å selge höy på rot eller på hesje, kan
slikt salg foregå fra produsent til forbruker innen eamme kommu-
ne. 1 tiden fram til 1. jenuar 1943 kan forsyningsnemnda utste-
de envisninger til forbrukere på kjöp av en hbymengde som sammen
med de beholdninger forbrukeren har, svarer til en dagsrasjon
dette tidsrum på inntil 6 kilo hby for arbeidsheet av bstlands-

rase, 5 kilo for arbeidshest av vestlandsrase og andre lette
raser, 2 kilo for sportshester av alle raser og for unghester
fbdt senere enn 1940, 4 kilo for melkeku, 2 kilo for annet stor-
fe og 0.75 kilo for småfe. Til skogshester kan forsyningsmemnda
tilfelle gi tilleggsanvisning. Til kaniner kan det ikke anvises
hby for tiden fbr 1. januar 1943 og etter denne tid bare til
evlskaniner. For å få anvisning på kjöp av höy, må forbrukeren
vise kvittering for å ha kjbpt minst tilsvarende forverdi i
cellulose.

Bestemmelser om tildelin av sukker til bifor o om avleverin

omsetnin o ras onerin av honnin .

21.00
"Forsyningsdepartamentet" har gitt bestemmelser om til-

deling av sukker til bifor og om evlevering, omsetning og re-
sjoneringav honning. Sukker til bifor kan baxe anvises til
rbktere som legitimerer at de her meldt inn honning for salg til
Honningcentralen.

Jaktutsiktene er me et ode. Det blir tillatt å felle 2000 el o

5000 rein. 


9.00
Formannen i Statens Viltstyre, kaptein Olaf Holm, opply-

ser til Aftenposten et jaktutsiktene er meget gode. Småvilt
sies å vmre alle ateder. Det er bra med elg, og mye rein vest
for Setesdalen og bra på Hardangervidda. Iår er det meningen
å begynne en forsiktig beekatning av reinen lenger nord. På
Vestlendet er hjorten tiltagende. I år blir det tillatt å sky-
te 2000 elg. Ifjox ble felt 1560 elg og senere på vinteren i
Hedmark lon. I Setesdeleheiene vil det i år bli tillett å sky-
te 4000 av de 20000 som nå er der, det er en rimelig beskatning
av reinen. På Hardangervidda vil det bli tillatt å felle 1000
rein. Av hensyn til meteituesjonen er det av betydning et det
vilt som er tillatt, bli felt.
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Landslederen i N.S. studentf lkin Adolf Holm har meldt se

til Den norske Le ion.

O.R.19.00
Blandt dem som har meldt seg til Den norske Legion er

også landslederen i N.S. studentfylking, kontorsjef i "Depar-
tementet" for Arbeidstjeneste og Idrett, Adolf Holm. Hen reiste
til fronten 1. juli, for som frivillig å delta i kempen mot
bolsjevismen. I hans fravmr vil byråejef i "Justitidepertementwq
herr Breien, fungere som landsleder for N.S. studentfylking.

Minieter" Riisnme taler i Harstad o i Narvik.

O.R.12.00
Onsdag ettermiddag kom "Minister" Riienme til Harstad

etter en strålende tur gjennom Vesterålen. Det ble om kvelden
arrengert et meget vellykket mbte i kinolokalet, hvor "ministe-
ren" talte for en maget stor og lydhör forsamling. På en over-
bevisende måte belyste "minister" Riisnms utviklingen i vårt
lnnd fram til idag, "Det eår en folkereisning over vårt land.
Vi har reist oss fra fornedrelse og det kan vi tekke vår "farer"
for", uttalte "ministeren". Han påviste hviiken stor oppgave
Norge ville få i det europeiske.folkefellesskap. Han rettet i
sin tale en kraftig appel til alle om å slutte opp om N.S. og
gjenreisningsarbeidet. Det vektige foredrag høstet kraftig bi-
fall.

9Minister" Riisnms kom torsdag ettermiddag fre Haxsted
til Nervik. På fergestedet ble "ministeren" mottattev byens
myndigheter med ordføreren i spissen. Videre var en avdeling
av hirden og unghirden møtt fram og av diese ble "ministeren"
overrekt blometer. "Ministeren" med følge var deretter Narvik
kommunes gjester til en lunsj på Royal Hotell. Om kvelden arran-
gerte Nasjonal Samling et offentlig mbite som ver meget godt be-
søkt. "Ministeren"s foredrag omhendlet først og fremst Norges
atilling i Europe idag og munnet ut i en menende appell til det
noreke folk om å slutte opp om "føreren". Fredag formiddeg akal
"minister" Riisnma holde en del konferanser med forskjellige
myndigheter i Narvik, hvoretter reisen forteetter nordover til
Sørreisa.

F lkeaftirer Hmreid til T skland,

O.R.12.00
Fredag (idag) reiste fylkesfører Hmreid til Tyskland

etter innbydelse av der Herr Reiehakommisar. Hnn reiser i
studieeTemed og her til hensikt å beefte Gauleitung Berlin
og Dresden, eamt antagelig Kreisleitung Leipzig. Han er selv
gammel Leipziger-student og vi1 sanneynligvis holde foredrag
for studentene der. Reisens formål er hovedsakeligå etudere
orgeniaasjonen av oppbyggningen i Tysklend.

Nes onal Samlin Vestlandet skal 8. o • au uet ha stevne

o n Stevnet be nner med skolemøte ved takoledirektør"

Bakke o fun • "bieko " e er.

21.00
Nasjonal Saglling på Vestlandet skal lørdag 8. og søndag

(fortsatt)
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Nas'onal Samlin Vestlandet . . . . fortsatt

9. august ha stevne i Sogn. Stevnet begynner lördag med et sko-
lembte ved "skoledirektbr" Bakke og fung. "biskop" Zwilgmeyer.
Videre blir det möte med de offentlige tjenestemenn ved "minister"
dr. Lundellifylkesmann" Atne og fylkesfbrer Astrup. Stevnet fort-
setter sbndag med mbte for tillitsmenn og N.S.-medlemmer. Stevnet
holdes i. Balholm. Sbndag ettexmiddag vil "minister" Lunde og
fylkesförer Astrup tale.

Nor es fotballeders tekniske råd iver Hermann D. Madsen Ber en

ber om å bli entledi et runn av sine vanskeli e arbeidsforhold.

14.00
Hermann D. Madsen, Bergen, som har vmrt Norges fotballeders

tekniske rådgiver, har bedt om å bli entlediget fra sin stilling
på grunn av sine vanskelige arbeidsforhold. Norges fotballeder
har innvilget avskjedsansökningen og i stedet innsatt eportsre-
daktbr Thomas Ostreng, Oslo, som teknisk rådgiver.

Ka tein E il Hoel: Nor e tilhbrer ida klasse3 i euro eisk fotball.

13.00
Hbstsesongens altoverskyggende idrettsbegivenhet blir uten

tvil det glimrende tyske fotballag "Dessau"s besbk i Norge, hvor
laget vil spille3 kamper,- henholdsvis i Fredrikstad, Tbnsberg
og Oslo. På et pressembte igår redegjorde Norges fotballeder,
kaptein Egil Hoel, for programmet, som vil få et verdig og stor-
stilet preg. Vi er taknemlig over dette besbket, som er kommet
istand ved velvillig imbtekommenhet fra der Herr Reichskommisar,
uttalte fotballederen. Det tyske idretsbesök ex et ledd i det
kulturelle samarbeid mellom Norge og Tyskland, et snmarbeide som
vi verdsetter meget hbgt. Noxge tilhörer idng klasse 3i europe-
isk fotball, det er ingen grunn til å legge ekjul på det, sa herr
Hoel videre, men vårt samarbeid med Tyskland skal bringe ose opp
til gamle hbgder og ennå videre. "Dessau" rengerer blant de 10
beste lag i Tyskland. Vi venter ingen seier, men vi må finne oss
i å bli slått til vi Imrer å slå dem. "Dessau" ankommer til Fred-
rikstad torsdag den 6. august, hvor det blir stor motta,3else, og
arrangert utflukter for de tyske spillere. Den 10. august reiser
tyskerne til Tbnsberg, hvor det likeledes er oppsatt et morsomt
program for de tyske gjester med kamerataften og utfarter. Den
12. august går turen til Oslo, hvor Oslo kommune ved ordfbrer
Fritz Jenssen vil gi en velkomstmiddag på Frognerseteren. Fredag
den 14. august spilles den 3. og siste kemp på Bislet og om kvel-
den er det stor kamerataften i Victoria Restaurant, hvor bl.a.
flere ministere og en rekke'högere tyske officerer vil vmre til-
stede.

N.S. nytt. 


21.30
I de uker fylkesfbrer dr. HMreid oppholder seg i Tyskland,

vil kretsförer i Stavangerr, Eyvind Andersen, fungere som fylkes-
fbrer. Andersen reiste idag til Kristiansand. Under hans fravmr
fungerer organisasjonsleder Stangeland som kretsförer i Stavanger
og propegandaleder inonsen som presseleder i Rogaland.
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P.c=amteknisk utvidelse av s amannssendin en for å sk nne

eks ederi en av hilsener.

22.00
Norsk Rikskringkasting har mottatt så mange hilsener til

sjöfolk at det ofte er oppstått forsinkelser med,ekspedoringen
av disse. Man gjör derfor oppmerksom på, at alle hilsener som
kommer inn, blir numinerert og deretter sendt i rekkefølge. For
å påekynne ekspederingen ev hilsener vil det dessuten bli fore-
tatt en programteknisk utvidelse av ejamannesendingen.

S amannseendin ent

O.R.22.15
Det ble sent falgende nöytrale hileener:

Edvard Tàbio.sen fra hans hustru.
Jens Johausen fra Doris Johansen.
Erik Nilsen fra far og mor.
Osvald Musika fra Selma, louise og Karin.
Lange fra Anni.

samt fölgende unaytrale:

Til Jakken, "Lette og barna, din mor og alle dine har
det bra. Din evigerinne Nelly.

Karl Johansen fra Georg Olsen.
Henry K±istiansen fra ?
Rolf Edvardsen fra Johan, igot eto.
Stein Stendal fra Asta Stendal.

Kaptein Dag Heyerdahl holdt en kort tale og sa bl.a.:

Det har gjort osa ondt å höre at dere plages av tanken på
hvorledes deresnmrmeste her hjemme har det. Ta det rolig, vi
har det godt, men vi plages og engstes for dere.-2Eg1and og 11.5.
A. gjör sitt beste for å sulte oes ut, men vi klarer det bra.
Når kunne vi nJensinne för  bröfö oss selv? Men  det norske folk
har bestemt .ikke å la seg sulte ut, selv ikke etter
ordre fra England. Vi har hatt det rikeste makrellfiske på mange
år og vi venter en rik haet. Nei, her lider ingen ned, ingen
g&r, sulten til sengs. Det er naturligvis ting vi må undvmre, men
ingen savner dem. Vi har det ikke vmrst. Stra ealt på lögnhistor-
iene fra London. De historiene er bare hve de i London håper at
vi har det. St±a'sa1t 1) lagnhistoriene, og be heller stemmen
fra London fortelle om hvorledes samtlige skip på en konvoi på
38 atore skip ble senket. Men den historien får dere aldri hare.
Men dere er da ikke kuliere eller engelskmenn. Dere er vokane og
må ikke tro på röverhistoriene, o.s.v. Her er ingen'som lider
nad, opp med hodet, det går mot lysere tider.

Foravrig ble det fortalt hvorledes nordmenn i amerikanske
fabrikker og enlegg ble tvunget til å gå tilsjös, hvie man opp-
daget at de var  ejömenn, Ga en nordmann riktige opplyeninger, ble
han oppfordret til innen 24 timer å melde seg til tjeneste, ge
han uriktige opplysninger - for å skjule at han tilharte sjamanne—
standen, ble han arrestert. I England går nå alle nordmenn inn
under den engelske vernepliktlov. Den norske regjering har sam-
tykket heri, men offentliggjörelsen av denne overenekomet vil
farst finne sted på et senere tidspunkt.
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Piskeximeldin er,

O.R.13.15
Om sildefisket og brislingfisket er det bare kommet

melding om et par mindre kast.

Pra llesund åeldes at bankfisket er fortsatt godt. Uke-
fangsten var noe mindre enn foreghende uke. Hyeefangstengkir
tilbake men torskefiaket frem. I Söre Sunnmöre var ukefangsten
s.Wrre enn aiste uIe. Pre Målby meldes om bra ukefangst, den
nesterWrete i somersesongen. Til Bergen var tilfC,reelen bety-
delig mindre enn foregående uke.

Petaildfisket. Saltingen er nå phbsgynt.

Landbruksmarkedet.

O.R.13.30
Det var meget liten tilft>rselidag 114, 8.11e e1ags g»nn-

eaker, smrlig til gartnerha.Uan.

Slaktemarkedetvar uforanclret, liten tilf*rael.

Det skal nå bli fastsatt faste priser ph sopp for å sikre
soppeankere en skikkelig fortjeneste. Derved håper man å få til-
försel av sopp, som praktisk talt ikke forfinnes på markedeb
iår. Det skal videre settes,maksimalpriser for all slags

De försteplommer har vist seg i Bergen, men det blir
dessvmrre lite med plommer i år.

Drukknin sul kke koster 2 menneskeliv.

12.00
Utenfor Hvaler er dot ifölge Predrikstad Bled inntruffet

et forlis som har krevet 2 menneskeliv. En fiskerskbYtser for-
list og det er drevet iland vxakgods fra denne. De omkomne er
brödrene Thomaa og Arne Thorgersen.

Marge pokers)Ellere i Sar sbor .

12.00
Også i Sarpsborgdistriktet har politiet gått kraftig til

verks mot pokexspillerne. I selve Sarpsborg er det alt foretatt
26 razzier og man kan si at forholdet nå er meget bedre.

Kaffesal et

7.00
Siste akt kaffesalget ph avarteWrsen Drammen,. ble

utsPilt.i forl`Wrsretten igårt idet dgn 3. av de tiltalte ble
idi3mt 30 dagers fengs.. ubstingst, kT. 200.- i mulkt samt inn-
dragning av ve1 kr. 300.- Da dessutsA.30 kg. kaffe ble inn-
dradd til fordel for sta.tskassen, taper han de kr, 2.100.- han
hadde gitt for-kaffen uten. å få selgt den.

evartebörsen Drammen,
'
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Nytt fre Sverige. 


00
Motorskipet "Saturnus" på 15.320 tonn cbm. kom torsdag

kveld inn i svensk farvann. Skipet kommer fra den Maxikanske
Golf for forsverets regning med full oljelast.

11.00
Etter hve ,-,tonbledet" erferer stiger det framleis opp

olje pa det sted r pvenske sj6st2idskrefter i begynnelsen
av juli slapp dypveL4abomber mot an sovictrussisk ubat. Dette
skjedde som en vil huske, utenfor Vestervik etter at ubåten var
gått til angrep mot et svensk handelaskip. Man antok dengang at
ubhten var senket. Oljen aynes således å bekrefte antageleen om
et dypvannebomben rammet sitt mål.

7.00
En alvorlig ulykke som kostet 6 svenske soldater livet

. inntraff ved 17 tiden onsdag under 3ve1er med miner mot pan,
servogner. Dessutan ble 3 soldeter lett såret av splinter. U-
lykken inntraff under utleggning a,/miner, hvorved plutselig
en av dera ekeploderte. Denne eksplosjon medförte at ytterligere
2 miner eknploderte. Undersbkelper om grunnen til ulykken ble
straks sett i gang.

N tt fra Finland.

7.00
Avisen "Svensk Botten" som utkommer i Helnkl, betegner de

amigranter som er flyktet fra Norge til London, som forredere.av
dan nordiske sek. "Svensk Botten" gjör disse atrandedo politikere
ansverlig for bz:selser. av Norge, fordi.Norge hedde elle for-
utsetninger for å forsvare sin nbytralitet. Men den tid1i6are
regjering i Oslo innrettet peg beviset på å.samarbeide med England.
Til slutt understreker et det finske folk kjemper for pin
eksistens og sin frihet. 1.7is imidlertid de flyktede nordmennp
ör,nkedrömmer skulle gå i opDfyllelse, vilde Finland ware viet ain
uergang.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Reichborn K'ennerud sender hilsen fra Östfronten.

08.30.
Fra vår eks-idrettsförer, högsterettsdommer Reichborn

Kjennerud, fikk "Pritt Folk" i går en hilsen hvori det bl. a.
heter:

dstfxonten 14. juli. Vi ligger nå langt öst, så langt
vi forelbbig kan komme, men vi håper på at ferden går videre
öst og ustanselig. Har truffet flere av gutta. Vi traff
hverandre tilfeldig foran et feltkjökken i en landsby like
bak fronten. De norske gutter overtreffer alt hva jeg kunne
håpe på. Det er en opplevelse å få lov til å vmre sammen med
noen av dem. Som dere vet har jeg alltid holdt av den ukjente
soldat, i dag og her Öst mer enn noensinne. Forvrig er alt
utmerket, både forpleiningen, 1Tameratskapet og stemningen.
Hils ftine mange gode venner.

Nr ordförer.

12.00.
Etter paragraf 4 i kommuneforordningen har "Innenriks-

departementet" oppnevnt forhenvmrende herredskasserer Gerhard
Jacobsen som ordförer i Andenes kommune istedenfor den nå-
=ende ordft5rer, Magda Normann, som oppnevnes som varaord-
förer i kummunen.

N ordnin i Skien politidistrikt.

12.30.
Fra i dag inntrer det en ny ordning i politidistriktene

om Skien med Skien som sentrum med et distrikt oppover og
utover som tilsammen hax 75 000 innbyggere. I Porsgrunn blir
det et kontor under ledelse av politifullmektig Lodberg Holm
som også blir luftvernsjef i Porsg3unn. Som sjef for Skien
politimesterembede er oppnevnt politimester Barman Jenssen som
hittil har vært politimester i Porsgrunn.

Stor ris olitisak i Skien.

13.00.
Prispolitiet i Skien har i disse ckger ferdigbehandlet

en rasjonexingssak av store dimensjoner og oversendt sakens
dokumenter til retten. Etter hva Skienfjordens Presse erfarer
har Margarinsentralen siden hösten 1940 solgt ikke mindre enn
omlag 30 000 kg. smJr til 140 kjörmenn i Telemark uten å for-
lange anvisninger. I en enkelt kommune er over 20 kyipmenn
implisert. Det er ikke en lensmann i Telemark som ikke har
saken til behandling. En ky5pmann fikk etter hvert så stort
overskudd 2v fettmerker at han kastet dem i ovnen for bli
kvitt dem. Derved ble merker for flere tusen kg. smör ödelagt.
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Fiskerimeldingene. 

0,R.13.15.
Det foreligger ingen meldinger siste ddgn om brisling-

fisket.

Fetaildfisket: Det var kommet meldinger om tre innsig
av fiA sild.

Hordaland fiskaxla har holdt åremdte.  

O.R.12.00.
StyFet i Hordaland fiskarlag har 'aoldt xramdte. Det ble

vedtatt a utarbeide et nytt budsjettforslag.

lqnge gutter ut ir se for olitimenn, hirdmenn  og_prispolitil  

0 besla le er mat o tobakk o mulkterer for krrstala arat.

D.R.21.50&13.00.
Byretten har i et par dager behandlet on sak mot de unge

gutter som var tiltalt for en rekke forskjelige forseelser,
blent annet .for å ha utgittseg for relitimenn, hirdmenn,
prispoliti og anne for å skaffe seg adgang til fellas 
heter og forretninger, hvor de'hax beelaglagt forskjellige ting
de fant, blant annet mat, penger og sigaretter. I et tilfelle
hadde de ilagt en dame kr. 20,- i bot fordi hun var i beeiddelse
av et krystal radioapparat. En av de tiltalte hadde også i en
forretning beslaglagt et tusen eigaretter som han senere selgte
på gaten. I det hcle tatt hadde de to unge:guttene manga
forseelser å stå tilrotte for. Dommen falt i formiddag. De
ble idømt henholdsvis år og 1 år fengsel.

pkogbrann i  Froland. 


13.00,
går ettermiddag bröt det ut skogbrann på rlaten i Froland.

Ilden grep hurtig om aeg og ddela omlng hundre mål skog. Bran-
nen ble slukket ut på kvelden etter at et størremannskap
hadde deltatt i arbeidet.

S dmannasendin en.

O.R.22.15.
Underholdningsprogrammet i dag var en sketaj om en film-

opptagelse i London. Det var bare lite vi kunne oppfatte:

Guttene i London finner på mye rart for å få tide til å
gå. Det siete de har holdtpå med er en filmopptagelee hvor
selveste Kong Håkon hax vært.med.

(Fortsatt).
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S'ömannssendin en . . . fortsatt .

Oslo radio kunne nå gi et eksempel på siste scene i den-
ne filmen. Vi kurne bare höre enkelte setninger.

Kong Håkon hadde s. lite å gjdre at han kunne like godt
forsdke seg som skuespiller. En mann henvedte seg til ham
og sa at "det var ordre fra det engelske Film Company."

Litt senere ble det sagt: - Snakk norsk da for svingende,
hvortil Kongen svarte: Nei, det kan jeg ikke.

En annen av guttene kom og bdd seg fram som skuospiller
og spurt om de kunne bruke ham.

-You are for tjukk i hue, ldd avaret. You are ingen
friertype.

Jo, jeg har erfaring i frier. Jeg har vært på ±rier-
fot både hos bondepartiet og 4rbeiderpartiet. 0 g dessuten
har jeg vært statsminister i Norge i en rekke år. Siste
gangen valte jeg meg sjbl.

er fulgte noe om gullbeholdningen.
Sketsjen sluttet med en vise hvorav vi bare kunne höre:
Johan, J000haaan . . . . . henger leppa ned.

Det ble sendt fdlgende hilsner:
Erling kjelle fra Milda, Kurt m. fl.
Hasle Snarud fra mor og sbsken. Skxiv gjennom Röde Kors.
Odd Hansen fr2 mor, sdsken og Borghild.
Trygve Jacobsen fra far, mor og sösken.
Omar Moritz Kristofferse.n fra Else. De varmeste tanker

fölger de bestandig.

Fdlgende ble bedt om å komme hjem:
Ige og Leganger Berg fra foreldre og hustruer.

N tt f±a Sveri e.

S.R.20.00.
Under militre miesbevisninger ble de seks reservekadetter,

som onsdag omkom ved en mineulykke, jordfestet i Karlberg.
De tilhörte Båhuslensregimentet.

S.R.20.00.
Den 24. Skånemesse ble åpnet i Malmd i. dag. :P.pningstalen

ble holdt av handelsministeren.

-
•••••  •••

N tt fra Danmark.

D.R.12.30.
Fre og med i kveld gjelder fdlgende mörkeleggingstider

for Danmark: 21.45 til 4.45.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Riis= i Troms.

O.R. 19.00.
"Minister" Riimss kom ig?tr kveld til Sjdreisa eg fort-

satte idag til Må1se1v hvor han iettermiddag vil holde tale på
et större mote som arrangeres. "Ministexen" er ledsaget av en
rekke framstående menn.

Etterddnniner ettex Stiklestadstevnet.

O.R. 19.15.
Oslo radio bragte ikveld et på grunn av "tekniske for-

hold" forsinket intervue fra Stiklestadstevnet, hvori bl.a.
ordfdreren i Verdal, a.ne Wold, fylkesförer Martens, fylkes-
mann Fggen og "den allerede nå så fo1kekj,are" Nidarosbisp
Lothe uttalte seg.

De exkl'arte seg alle meget tilfretse over ai; så mange
hadde stevnet til Stikleåtad for å fylke seg Under "förerens"
banner. Biskor Lothe la dessuten til at Norge nå igjen.skulle
fl1es med samfdlelse og hjertevarme. Olavs livsidealer skulle

gjennomföres. I årene för 1940 hadde folket vTart mere opp-
tatt med å nyte ennå yte, men nå var "föreren" kommet som vil-
de ldfte folket ut av fornedrelsen.

S'ömannssendin en.

O.P. 22.15.
Etter en kort andakt ved "biskop" Frdyland sendtes

fdlgende hilsner:

Stuert Lnders Stugstad. Slutt å seil i dödsfarten.
Hilsen, mor, L1bertine, lf og Edvard. Undertegnet Llf.

Torstein Kaso. Far er död. Hdr.ikke på ldgnpropagan-
daen. Det hersker rettferdighet i Norge idag. Hilsen din
bror Ååkse1.

Yngvar Magnussen. Pra mor og far.
Kåre Xnudsen fra Harstad. Fra M2rie Xnudsen.
Sjdmann Bjarne Fredrikstad. Fra Fredrik Lndreassen,

Lenvik.
Vår sinn. Fra Johan Bunnjord og mor.

N tt fra Svcri e.

S.R. 23.00.
Stetsrd Skidld talte idag på forskjellige steder i

Sverige og framhevet bl.n. at ingen til neste år skal behdve
å klage over nt de ikke blir innkalt. Llle vil få sin enled-
ning til å tjene sin verneplikt, og Sverige vil med tiden
b1i en faktor å regne med for enhver motstander.

vvvvvv VVVVVV vvvvvy
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rektor ved Handelshb skolen.

O.R. 12.00.
"Departemehtet" har oppnevnt fungerende professor

i bodriftsdkonomi ved Norges Handelshdyskole, E.W. Paulsen til
hdyskolens rektor for tidsrommet inntil lste juli 1943.

Takserin en ferdi i Helmark f lke.

0:R. 12.00.
"Landbruksdepartementet" meddeler at takseringen

er ferdig i H-arkT fylke. Endel av fylkets herreder ble
taksert i 1938 og resultatet offentliggjort året etter.
Beretnigg for resten av fylket sendes ut i disse dager.

Gravide kvinner skal ikke ttå i kö.

O.R. 12.00
Fra Tönsberg moldes at bestemmelsen om at gwavide

kvinner ikke skal stå i kd cr mottatt medstor begeistring. På
henvendelse til fylkesforsyningen får Tönsberg Blad opplyst
At bestemmelsen j,41der J.bdre med barn under 2 år eller mödre
som har 3 eller flere barn under 5 år. Bestemmelsen omfatter
ikke 1/1dre som har hushjelp.

"S'ömannsseddin er".

O.R. 22.15.
I "sjdmannsendingen" idag begynte man med et  slegs

kommentar til feiringen av Kong Håkons fddselsdag. Angrepet
var meget flåsete og gikk for störstedelen ut på å få sjbfolkene
til å la vare å rcle bidrag til Kong 11^.kons Fond. Det ble bl.a.
gjort forsbk på gi sjbfolkene inntrykk av at bidrag til fondet
ville bli tvunget osv.

Så fulgte'endel hilsinger fra TTondheim. Disse var
personlige hilsinger og selv om dtt i enkelte av dem ikke direkte
kunne påvises noe undytralt så må men vel stort sett allikevel
kalle dem undytrale:

Fra Lnna Kvam, Rosenberggaten 17 hilste sin bror
stuert Harald Bostad.

Fra fru Signe Vaksvik som sendte hilsing til sin sönn
Bjarne Vaksvik. Adressen var Sverresmyråsen og hilsingen var
utvetydig undytral i alle deler.

Fra Rgnhild Stene, Magnus den Godes gate 8 som hilste
Svein Nordal Stene. Også denne hilsing var tydelig undytral.

Fra fru Y.,st Johannessen til hennes mann styrmann Bjdrn ,
Johannessen. Meget undytral.

Forts.T:tt.
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"Sjpipinnnsendinen" fortsatt,

fulgte on del ordin3)re hilsinger.
Til Pedar Olsell Jt,kulvik frn Hildn. Nfiqtral.
Til stywmann Emil Bull fra Dagny og Markus Bull,

H=erfest. Denne hilsen vnr undytwnl.
Til Lnders cg Relf B'rng fra Erna og Wærner. Nöytrnl.
Til Kawl Roll Olsen fra Tromsd fra M.rgit Olsen. Undtral.
Til Jack Gidden fra TrÖmsö fra Elise. Unöytral.
Til Bjarne Predxiksen frP Lenvik frP Lcif. Unöytral.
Til styrmann HE:As Bpigund fra''LitenV
Tilslutt tnite on kptein yvind Hansen frn Bergen over

det forslitte emnet om de nowske sjöfolks"lidelser" spesielt i
USL.

DrukningsElykke i Bamle.

O.R. 12.00.
En drukningsulyklie er inntruffet i P-mle idet on 68

år gammel mern, Petter Martinson som lå ute og fieket b1(_
rendt av en fiskekutter. Prammen hen satt i kantret o Martinsen
omkom. Liket ble funnet otter 2i., times sokning.

"Minister" Stang i  Twomsö.

"Ungdomsföreren" "minister" Lksel Stang kom fredag tJ)1 Tromsö for
å besdke ungdomsfylkingon i Nordnorge som for tiden har en leir
i Trumsd. "Minister" Stang ble mottatt av fylkesungdomslederen
Holterm-rn. Senerc p degen inspiserte .i.l.ngdomsfdreren" NSUF
leiren like ovexfor Tromsd Idrettspinss og overvar forskjellige
idrettsaxrangementor,

Fiskerimeldjnger-#-

O.R. 13.13.
Det hr i.g iIke vært noen meldinger om sild på Vest-

landet.
Cm makre1lfisk-3t meldes Pt dr foreldpig g4r meget

smått bortsett fra de som r, river snurpefiske 13 Skagerakk.
Seifiaket og i Vester4len har grt ganske brp

1Dde med snurp og synkellot. I uka som sluttet 18de juli v.artlx det
sledos til Tromsj by tIlfbrt ca 150 tonn.

Bladet ""ermetikkindustrien bringer i sitt siste nummer
cn oversikt over briJlimfiskut. Detto begynte 2den juli og slo
stor sutt godt til 07or hele kysten.

månytt 


12.30.
Toten museumslag har holdt årsmØte 6g lröftet hvorledes

kan skal skaffe midler til å flytte ch ætrverdig v&ningsbygning
som museumene hadde ftt ordre om ômm mysenc.
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Nytt Frn SverTige. 


D.R. 18.35.
Den svenske hndoisflito hrr fra krigcn begynte og

frr til lste rugust mistet ialt 638.030 br. rcg. tonn skips-
tonnasjo.

Len svcnske st-t har bovilget midler til gi 45.000
skolcbarn gr3tis mat i vinter. Let holc vil kommo til å
kosto St:ten erl2.5 millionor kroner.

N tt fro Finnlond.

D.R. 18.38.
Lot findke f-2drclondslån er nå) kommet zbpp i den

störste sum i den finske histprie. Inns-,1mingen h-r sknffet
tilveie 2.8 millirder finske mrk.

Iytteforholdene har idrg på grunn nv tordenvw
vært ytterst slettc slik :t adskillig stoff som muligons kunne
ho vært tilstede ble ovedbvet.

vvvvvy VVVVVV vvvvvv
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StortN.S. stevne i Oslo . ,_-1.c:ptember 1942.

O.R.19.00
Det foreligger nå n=nere enke1theter om det store N.S.

stevne som arrangeres i Oslo i dagene 25. - 27. september.

Stevnet får et veldig omfang, og allerede på det nåværen-
de tidspunkt er de forskjellige instanser i full gang med det
forberedende arbeide.

Stevnet åpnes fredag 25. september kl. 10.00 om formidda-
gen ned tale av "minister" Lunde ved åpningen av utstillingen
"Norges Nyreisning". Kl. 21.60 arrangeres festforestillinger ved
samtlige teatre og kinoer. Hovedforestillingene holdes på Natio-
nalteatret og i Det Norske Teater. Her oppföres sannsynligvis
Maria Stuart og Ungen.

Lördag 25. september finner den höytidelige åpning av
N.S.s 8. riksmöte sted i Coloseum. Her foregår en innvielse av
fylkesfane ved "føreren". Videre taler generalsekretær "minister"
Puglesang. Lbrdag ettermiddag holdes en rekke s:ærmöter for beve-
gelsens forskjellige organisasjoner. Lbrdag kveld holdes en fest-
konsert i Nationalteatret og en stor folkekonsert på St.Hans
Haugen. I forbinnelse med stevnet finner det sted en rekke om-
fettende idrettsleker som begynner fredag 25. september. Disse
holdes på Bislet hvor det også blir en oppvisning av Kvinnehir-
den. Dibrdag holdes hirdens idrettsleker samme sted kl. 10.00 om
formiddagen, og söndagen arrangeres finPlekampen i norgesmester-
skapet i fotball. En kjempemönstring vil finne sted söndrg kl.
8.00.

Det ventes nt over 20.000 mennesker vil delta i stevnet.

31 medlemmer ev N.S.U.F. falt å Jstfronten.

O.R. 19.15
N.S.U.P.s sommerleker ble åpnet idag i Frognerparken.

Stevnet hadde samlet 400 deltagere under ledelse av N.S.U.F.s
idrettsleder Just Jonassen.

Det ble avslret en minnetavle over de 31 N.S.U.F.kamerater
som er falt i kampen mot bolsjevisme og ukultur og for "förer", folk
og fedreland. "Minister" Fuglesang holdt talen.

Knut Hamsun 83 år.

O.R.22.00
På sin födselsdag mottok Knut Hamsun fölgende telegran

fra sjefen for "Kultur og Folkeopplysningsdepartementet", "minister"
dr. Gulbrand Lunde: De hjerteligste lykkönskninger til Deres föd-
selsdag med en oppriktig takk for hva De har vært og hva De er for
Norge i en vanskelig men stor tid, med önsket om at De ennå i
nw,nge år nå få helse til å virke for vårt land og folk. Heil og
aæl. Gulbrand Lunde.
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Fink-a.T

Ca-..15.1a
ke4 iT1 vaa- 1 det siste, - mindre enn

tj. r' . flean måte sidestillos
med 2,:laket

Brislingfisket soa hra, h-r marmest v:art svart
sidcn midten cv julj. arbide til nb med
den tidligero opfiskede baisling, .nen det blir nh stans over
hele linjen, såfremt ikke fisket tar seg opp igjdn.

12.00
Fer å bedre fordelingenAV forskfisk i Langesunds- ug

Kragerddiatriktet. ble det på et fiskerimdte ldrdas besluttet
å oppretLe Gt koor i Langesund f*r omsetning -a7 ferakfisk.
renne ore.ning praktiseres som kjent fox tiden også på Vestl-aa-
det og i

Landbruksmeldin er.

O.R.13.30
Ingan 2oiandrinaer på grönnsakm-rkedet. Noan Ökning

tilfdrsalen L-v grdnnsaker nar det ikke det or aå også liten
tiiLlbrstl av hadek?Il og blomkål. Merkelig aok C2 det ikka kommet
nao,1 adnner til Cslo onnå.

Do för;te bringckar kom til Osle men dessverru er
det sykdon på dringeb,wene iår så utsiktene er Ikka lovende.

Slaktemarket er også uforandrct, bortsett fra tilfdr-
sel av en del livalkjött.

Det anbcfales utvidet dyrkning av hdotrug og hdsthvete.
Såvareforretningcne hRr en del såkorn ph lager og man bdr sikre
seg såkorn i tide. KUnstgjddeel er det vanskelig å skaffe, und-
tatt kRli som er gjenstand for fritt salg.

böndene i Hedmark fylke om å tilfdre Hamar torg grönn-

sakdr. 


18.00
Fylkesmann 7ries Hassel har sendt er appel til böndene

i Hedmark fylka, hvori dob bl.a. heter: Det har hittil v?ert torg-
fört alt for lite arnnsaker på Hanar tox[;. Jeg må inntrengende
henstille til elle bdnder og gartnere å vise det borgersinn at
dc tar på seg merarbeidut ved torgfdringen. Det skulle nå .vmre
så meget grdnasaker at også bybefolkningen skullo få så noenlunde
tilstrekkeligu mengder. For å foregå med et godt eksempel har jeg
gitt fylkets landbruksskoler ordre om uteluk[endo å selge sine
varer på Ha= clier gjennom Gartnerhallen.

Ulovligfortj aed barakkebygginG.

18.0C
En byggmester fre Tdnsberg-distriktet er av Prispolitiet

avkrevet kx. 48.240.- som er betalt for meget ved barakkebygging,
meddeler Tönsberg Blad,
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Wmannssendin en.

O.R. 22.15
Sjömannssendingen begynte idag med et angrep på dr.

Karl Evans. Lnerepet inneholdt lite nytt. Det ble bl.a. påståttat man i London hadde foreökt å få sjöfolk til å snakke i
radion;men det var ikke lykkes. I Oslo radioen derimot var det
spfolk som snakket. Eva ble oppfordret til å oppgi navnet
pa den döde kapteinsfrue samt navnet på et skib som er meldt
savnet. PorvJ ble Evang beskylt for å vmre mer engelsk
enn norsk. Maktpolitisk og finansielt er emigrantregjeringen
avhengig av England og nå er også engelsk verneplikt innfdrt
for alle nordmenn i England.

Det ble sendt fölgende nöytrale hilsener:

Lrne Johnsen fra Marie.
Mikkel og Hans Mikkelsen, Finnmark fra Nils m.fl.
Mareida Pedersen fra Olaug,Lrne, m. fl.
Enid Lndersen fra Håkon.
Konrad Seeberg Hansen fra Marie.
Per Halvorsen, Harstad fra Leif.
Rolf Setre Knudsen fra familien.
Henry Berg fra far og brödre.
Karl Emil Karlsen Tenvig fra Olivia.
Kristian Solstad. "Mor er död". Par,Helga m. fl.
Håkon Nilsen fra Haldis oe Kaxl.
Lrvid Yttervis, Ramsund i Lofoten fra Halfred.

Unöytrale hilsener:

Torsten og Harald Kasa fra Johanne.
Sisurd Gottfred Skovlid fra Sigrun.
Bernhard Berntsen, Bergen fra Solveig, Erling og Grete.
Oskar Brevik, Kristinsund.N. fra sösteren Paula.

.åursko kommune bevil er kr. 500.- til æresh'el en for de frivil-

lige. 


18.00
Ordförer Possem i Lurskog fattet i siste herTedsting

vedtak om å bevilge kr. 500.- til mreshjelpen for de frivillige.

"Det koster å være kar";

O.R.12.00
Mrs. Harrisman har gitt 25.000.- til kong Haakon.

Disse penser kommer nok godt med. Vi her et gammelt ord som
sier at det koster å vwe kar. Selv om emigrantregjeringen
klarte å raske med seg guldbeholdningen, så er det nok ebbe
i kassen nå. Det koster å holde liv i emigrantene og det kos-
ter å kjdpe skip og fly. Hmr og flåte interesserte forövrig
ikke Kongen seg for för krigen.

"Forholdet til fremmede makter er vennska eli - Nor e undtatt".

O.R.12.00
Ex-regjeringen har i London bygget opp en kulissestat,

som soear har samband med andre stater. Nylig ble en herr
de Blanck mottatt av Kongen som Cubas nye minister hos ex-
resjeringen. Skulle Kongen ida'S holde en trontale i London,
ville det som vanlig hete: "Forholdet til fremmede land er
vennsknpelig, - Norge undtatt".
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14.3C.
En dwl. 20 årige Alfrod Vold, or under

kaja.kkre Jr,?kAi "Ry: Kajakken veltet og Vold felt ut
av kajakken Stavangeren.

14.:(
,.kjo:U., e»,t on ulykke som kostet den 67 år

gamle vcvokte TArd kiold iivo. Han styrte en veghbv1 som
ble trukket on bil. Herunder er han falt av smtet og trukket
ned under hbvlen. Da nan fikk stanset bilen, var Skjold alle-
rede död.

N tt fra Danmerk.

12.10
DanAark Nationalbanks balanse pr. 31. juli viser for

fbrste gan;-; C.on virkning som loven av 5. jull om utstedelse av
statsgje1dboviser, skattekenmerbeviser og statsspareobligasjo-
ner har på Nationalbanken. Av en nyopprettet konto for Finane-
departementet frm;.ar et det i Nr.sjonalbanken or innsatt 200
millioner kroner c)m ot 11:mkommo1 ved frysning av stategjelds-
og skattkammerb,vi_ler. Tgninen av statsspareobliasjoner be-
gynte fbrst idag. Som l'r-Tutsett, or det skjedd en tilsverende
tydelig nedgang i innskudd på folio-konti, som er gått tilbake
med 124 millioner kroner og nå utgjbr 992 mill. kroner. Av de
stbrre bevegelser i månedbalansen legger man forbvrig merke til
en stigning på 25 mill, kroner i tilgodehavender på cleering-
konti med utlandet, som deretter utgjör 1.022 mill. kroner.

N tt fra Sverice.

12.0C
Et skolefly styrtet ig&r ned under bvelser ved den miii-

t3reflyskolo, PlyOE frer ble så hardt skadet at hen avgikk ved
döden. Arsaken til ulyxken ex ennå ikke brakt p4 det rene.

18,00
For å frigjbre twokkraften for den bkende godstrafikk

på jernbanen, vil de svenske sttsbaner innskrenko persontra-
fikkn ganske sterkt fra 15. september. Smrlig er det mange
hurtigtogsfobinnelser som skel falle bort.

c.)

Etter Riksbens rapport pr. 31. juli var metallbehold-
ningen på 1.306.7fl7,000 kroner og seddelomlbpet var 1.7(1.763.000
kroner.

Hovedb minen å En elsrud i Asker brent ned.

7.3ø
Hovedbygningen på Engelsrud, on av Askers best kjente

eiendommer, ble igår middag luenes rov. Brannen utviklet seg
med stox hurtighet og i lbpet av en times tid var den store tre-
bygning svidd av praktisk talt til grunnen. Gården var i mange

, hundre år kirkegods og lå under Asker prestebolig, men her i de
siste menneskealdre tilhbrt den kjente Asker-famllie Berger.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Lften osten kommenterer utdelingen av det norske krip'skors

til 12 olske soldater.

10.30.
Leuter bringer over rondon radio f(31p.,ende meddelelse:
Ved en tilstelning i Den Norske Lmbassade igår over-

rakte kong Hkon det norske krisskors til 12 polske soldater
for fremragende ytelser under felttoget i Norge.

•I den anledning skriver Lftenposten:
De som ofret sine menn og sönner i kong Hgkons krig i

Norge vil.med undren hJre om denne kongelige utmerkelse. Un-
der det britiske ekspedisjonskorps gjesteopptreden plyndret
den uniformerto bande fra Londons Eastend butikker, hoteller
og norske privathjem, mens nordmennene sloss. 83.3r1ig utmerket
det svartsmuskede polske pakk seg. Den norske befolkning p.
disse steder vil ikke s. snart glemme de fremragende ytelser
disse herrer hadde legt etter seg i senger, 133. gulvtepper og
framfor alt i kopper og knr. I disse strök er det bare en
mening om at svinet er et renslig og dannet dyr sammenlignet
med herrenc i de britiske uniformer.

I Ecutermeldingen heter det tilslutt
Etter ha dekerert soldatene underho1dt kongen seg

med dem i noen minutter.
Folk her hj.emme vil synes at den forhonwerende konge

har deklassert seg selv unddig, skriver Lftenosten tilslutt.

Jonas Iie inspiserer Ncn Norske  Legion. 


22.30.
Ikveld m3nstret en avdeling av Iren Norske Ieion for

"minister" Jonas Lie foran Slottet.
Ftter ha inspisert avdelinen holdt "ministeren" en

kort tale til guttene. Han overbrns-Ec dem en hilsen fre "fd-



reren" som dessverre ve:r forhindret fra og v3re tiletede, og
understreket betydningen av sluttstrofenc i Fedrelandssnfe.en

vi nr det blir krevet, for dets fred sl'r leir.
de 130 Trs fred vrt folk hadde glemte vi mer c);

mer betydninen ev disse ordene, uttalte ministeren. Det hele
ble tilslutt en frese. I;:en i de tuw.;e tider som kom fikk vi
anledning til vise at det bodde noc i oss. Og dere som er
villie til ofre livet for Norges frihet og framtid har
vist at den siste strofen i Fedrelandssanen er mer enn en
frase.

Etter telen, som ble pghört av menge mennesker, ble
den noyske fedrelendssnne: spilt (); leegio=ene mrsjerte
sted.

;1.y ordfjrer

14.00.
,a.rtementet hr oppnvnt iwjor Sundlo

som ny vr::ordf3rer i n)sjøen iZommune istedotfor ini;eni3r
Fayc som sk1 flytte fra kommunen.
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"Medisineldirektdr" jstrem i Nord-Norge.

O.R. 12.00.
%.edisine1direktör" jstrem kom ig r til Uarvik sP,mmen

med "Statens tuberkuloseinspcktör" overige Brochmenn, •strem
hedde bl.e. konferrnser med ordfireren om opprettelsc ev en
kotrollstesjon for m2dre o barn i Narik, og hen holCt om
kvelden foredreg om bcfolkningsspirsmet for odt besett hus.

reiste b.errene videre til Hersted o:!' Bodö,
forespörsel frH Ofotens Tidende uttler "nedisinal-

direktören" et hen 1:)A, grunnleg do erfriner he,r her hjs-
tet hittil kan si et sundnetstilstnden i Yord-Norge stort
sett viser se w,sre rcrI, Det er ikke konstetert r=jelsyk-
ommer.

Tysk  skuespiller til Oslo.

20.00.
Pen kjente tyske skuespil1or og regissr, onerlin-

tendent Gustev drfinb3ns kom med fly fre Berlin ti1 Oslo iet-
termiddag. Ved 2nkomsten til Pornebu ble hen zottr,tt ev Be-
fehisheber o[.; en rekkr endre offiserer
samt dr. Grutein ii ReichskoMmiserit, 3t•taret Grlinhöhns
besJk i Nore .r i l':orbinnolse med et •jestespill som en
gruppe skuespire fret Steetliches Safriuspiolhus i Berlin
vil oppföre u.neer hens ledelse i forskjolle ev lrnadets byer
for enheter ev 1,).ftvpnet og endre ev forsversmektens grener.

Nerd.triennene i Wien,

O.R.
Hkon Lammers som for tiden studerer i Tion, og i

byeblikket er hjemme i 5orgc p. ferie, fortelte i Oslo-radioen
ikveld et den norske klubb dernede er iivlia interessert i
hve som foregr njemme. 1 febr. holdtes det en spesiell
fest med taler v hi.e. rof. Grrud som leder klubben.
Det cr ca. 50 noreke i. iien, mon man ha efte bosök le-



dionrcr c) enare 2eprosent=ter fre hjcmlndet.

Dödsfall.

08.30.
Tidlicre ordirer i Ene oberstijytnant Hjalmr

Yerd, er lirdaa vg t ved tdcn 65 r

07.00.
En kjent forretningsmann i Haugesund, kj3pmann L.

Jaeobsen, or avgtt ve2. djden 59 r gammel. Hen startet i
1912 egen forretning.

10.30.
En av Gudbrandsdals mest kjonte menn, [rdbruker

Totter Sendbu, Yord-Pron, er död vel 55

15.00.
Den 73 r gemle Bhristoffer Sehirbeck fre I,ker er

omkommet ved en trafikkulykko i Ulncs i Vldres.



3.

Meldinger  onsdag 5  oug. 1942. 1T . 468.

Eosenber_j. Mek. Verksted skifter eier. 


07.00.
Skipsroder Sigvald Bergersen hor simmen med sinc sel-

simper oe noen innen- og utenbys personer kjdpt ou overtatt
aksjem,joriteten i Posenberg !ek. Verksted i Stavsnger.

S'dmannssendinpen.

O.R. 22.15.
I Sjdmennssendingen som jdag var ganske kort, ble det

sendt fJlgende ndytrale hi1sner

Matros Ole Johs. Johansen, Eidanger. Ronny skal kon-
firmeres. Hils aara1d. Hilsen din sdster Gunvor.

Hans Bett Angell. Fra Grete.
Sjimann Olav Gjester. Fra mor og sistre.

Og fjlgende undytrale

Wilhelm Oscsr Baulsen, Sandefjord. Hdr ikke p4 Ing-
land. Fra dia tre. Erynhild.

Einn rsj=erhsug Brynhildsen. Hör ikke pg, l3gnpropa-
H119ii fra pappa, Pag, iflflCMari og Brynhild.

Tnnbrudd i damekonioksjonsforretning i Horten.

0.P. 08.00.
Damekonfeksjonsforretningen Sylva i Horten har under

'Yerielukkingen v?art hjemsdkt av 'yver som hor stjU.et vorer
for mellom 10 og 13.000 kr. Tyvene har avlagt forretningen
besök flere gsneer.

Tdrrte i Telemark op Aust- gder.

0.1 . 19.00.
"LandbILIksdep,rtementetnmeddeler:
Etter de siste meldinger cr de meteorolo;iske for-

utsetninger for tr3rrY,te,ngrep p poteter p3ny Jilstede i
Aust-J.gder og Telemark Pylker. Spriyting bir derfor utföres

löpet av de firste 8 dger.

Utdeling sv s ltesukker.

O.R. 22,00.
Som kjent har Eir. f. rrov. og, Easj. tidligere gitt

regler om tildeling av 3 kg. syltesukker for hver person
ir. Det ble bestemt at  ifrkg. kon kjipes i tiden 1 aug.
31 okt. mot klipp v ekstramerket E 125, mens det for de
resterende J k. lake ble truffet noen bestemmelse.

Eirektoratet har n bestemt at disse resterende
kg. kan kjjpes i tiden 20 aug. 31 okt. mot klipp av eks-



tramerket L 134 p3 clet n;gjeldende ekstr-,,kort.
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Meldin er onsdael 5 au. 192. Nr. 468.

Bra aktutsikter i Gudbrandsdel.

O.R. 12.00.
En rekke av Gudbrandsdals herredsjegermestre har ut-

talt seg til Gudbrendsdlen om jektutsiktene iÅr. Det ser
ut til vwe on genske bra bestand av skogsfugl, men klek-
kingsforholdene har ikke vært de beste. Det er jcvnt over
bra med bere. Elgbestanden er stox, ot etter meldingene
dömme er det mye rovfugl og rf°?.dyr.

Små tilförsler  av grönnsakex til Oslo. 


O.R. 13.30.
Tilförslene av grdnnsaker og 11.'er til Oslo or fortsatt

holt minimal, og det er utvilsomt Pt en stor del ev verene
ger utenom de venlige omeetni_izssentreler. Pybefolkningen her
oppdeget dette, e; er etterhvert gt mer og mer over til å
kjJpe direkte fre forbruker.

Irissentralens Leeeeeversikt.

0.e. 15.30.
Jet . Sjriendet ble 2.et kjir inn

som giJa. Det ver utmerket innbergingsvr, men ennå.
endel he,eeu. a odt Wrkev2I trengs derfor frem-

delee. Lvlingee.e bre.
ev koreleetar byggen og hveten godt. Havren derimot

her skutt p kext vekst.
P. Veet3endet c;i Tröndelag 10,g'(;r sletten for fu11

nelkepreeuksjonen holder seg jevnt oppe over hele
landet Også mel(lingene i forbinnelse med brenntorvproduk-
sjonen er gode.

0;R. 13.15.
Om brisling- og sildefisket foreliwer det ingen

Seifisket er meet godt i Nor,:;-Yorge og e-;3rlig
Tromsö har hatt store tilfbrsier. Snurpefangstene er best.
Linefisket hal vrt sm4tt p. grunn av

Endel hvlfanp;st p-,e4r, men har hittil ikke bract
noe utbytte av betydning. F1ten 3ker imidlerti±1 for hver
dne).

Lrbeidstjenesten i Oppland dimiteres.

0.E. 19.00.
De 5 sveitene av Lrbeidstjenesten i Opp1eneq blix

dimitert i sluten ev denne uken.
Guttene her gjort godt erbeid, J'orteller bjhdene

fre de distriktene hvor sveitene har vr9rt satt inn.
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Me1din,Lor   1942. Nr. 468.

Stort 1,T-idrettsstevno i Srpsbor.i hcl n.

d 2Lne 7-9 u:ust xr nfores on kjemom3nstrin;::, iv
-T-idrettsmenn i Slpsbor med dc1trclsc -v 1200 m-nn. Det
cr 1 ,rb,i:sdistrikt som st' 31 som rr,nt;ir v detto storstev-
neJ som vil bli en m,nifest-,sjon -v den breddc o; styrke
idretten i-T h r Det vil bli clofilorin;-; for bri.‹).de-



firer Grahm.

N31:T's sommericker.

0.E. 19.15.
YSUP's sommerleker bownte idop Froner Stdion.

iLri Hektoen, TOnsberg stte ny norsk rekord i spy,Jd for driler
med 27.82 m.. H-nut Indel, Oslo rldde 73 m. i

Nytt fre Svcrio.

S.E. 20.00.
5 svonsko skip soM skTi settes inn i korn2nrten

Holls forlot Giteborg for (.1 rid'&.
Blent skipeno kn novnes  7'113rdnd" or "enrik".

S.R. 23.00.
Visse deler cvKronobers In hjemsöktes idc Tv et

vol(?,soLlt uvr. Flere steor mltos rekordrtet nobö'r.

0.E. 19.00.
Et eneolsk fly, som UrsdE). psserto 2„ronson ved

1-11jedlen, styrtet strks ettor ned p. svensk torritorium.
Proren som vr :Jene i flyet, redet scg i fllskjerm og
blo tett W'.re p. cv o militro mynheter, moddelor for-
sv.:rsstbens luftforsvrsvcieling,.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Regjeringens I. K. & Hærens Overkommando.

7. u ust 1942. Nr. 469. Fortroli .
Me tors aP • au us .

Gartnerhallens ukemeldin ir et trbsteslbst billedeRV mat,-

situas'onen i Norge. Tilfbrselen av fYrbnnsaker til b ene er

minimal o ikke på langt nmr tilstrekkeli til dekning av be-

hovet. I Oslo er det bare en be renset del av befolknin-fen som

overhodet får rönnsaker, På tor ene i Oslo idag fantes det sh

si ikke rbnnsaker.

O.R.13.3C

Oslo. Fortsatt små tilfbrseler og det er bare en begren-
set del av befolkningen som overhodet får noo. Hagebmr og po-
teter finnes ikke i det hele tatt. Myndighetene vil antagelig
måtte gripe strengt inn for å opnåbkede tilförseler.

Hamar. Knappe tilförseler av grbnnsaker. Det eneste det
er ri=7-med er sukkererter.

Stavaner.Alt for lite. Spisskål er det nå slutt med.
GulenyttenefU7svantda de nye priser kom.

Ber,en. På langt nær tilstrekkelige tilfbrseler til dek-
ning av behovet.

Kristiansand. Llt for lite i forhold til behovet.Ingon
guler er.

Ilesund.Grönnsaktilfbrselen helt elondig. Ingen tilfbr-
sel av pofeter.

Grbnnskmarkedet i Oslo idas var temmeligsvart,både en
gros og en detalj. På torgene fantes det så å si ikke srbnn-
saker.

Den relativt lave temperatur skulle man tro vil hiudre
törråteus utbredelse, men dette er dessverre ikke tilfelle.
"Landbruksdepartementet" har derfor sendt ut melding om at for-
utsetningen fox tbrråteangrep på poteter påny er tilstede
Aust-Agder og Telemark fylker. Sprbytning bbr utföres i lbpet
av de fbrste 8 dager.

S bmannssendinPen: "Her h'emme er alt ,fodt o-f vel o vi får

hvad vi trenger av alle livsfornbdenheter".

O.R.22.15
En dame ved navn Zwilgmeyer holdt et lengere sentimentalt

foredrag os fortalte bl.a. at hun var skipperdatter.

Hendes foredrag sluttet således: Her hjomme er alt godt
op vel, og vi får hvad vi trenger av alle livsfornbdenheter.
Dere husker alle du små husene på Sbrlandet med haver omkring.
Pipen og avisen på trammen om kvelden. Husker du liskeskrikene
når det er makrel i fjorden. Intet er som hjemmet, o.s.v.
Kom hjem og vr med på å byL;:e opp landet va,rt. Norge venter.

(fortsatt)
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Meldin er torsdo. 6. a ust 1942. Nr. 46 .

S'bmannssendin en.

Det ble sendt fölgende nbytrale hilsener:

Even Sörensen fra Ella.
Kåre Rbrvik fra mor, far, etc.
Bjarne Lid fra mor, Elsa ete.
Leif Fjellvan.-! fra mor.
Kaptein Hel= Malthe Hansen fra Hjelle.

.Egil Eriksen t Gunner Eriksen, Trondheim.

samt fblgende un.:lytra1e hilsener:

Eilif S. Jakobsen, Trondheim, fra Lydia Jakobsen.
Ingemer Lindgårs Olsen fra Hilde Lindgård Olsen.
Peder Malvig fra Ingrid Malvig.
Sverre Gjermundrbd fra Esther.
Hakon Nilson, Lofoten, fra itskeladd: "Reidar döde i vinter.
Åtkse1 Davidsen fro tnnte Signe.
Erik Timberg fra Ran.
Age og Leganger Berg. "Itrnulf kjemper på jstfronten og

ber dere komme hjem. Trygve er krigsforlist". Hilsen Teddy,
far og mor.

Tilslutt fikk vi hbre at der den 11. juli d.å. er truffet
en avtale mellom Amerika og Norge v4ygaardsvo1d, om et de
norske handelsskips armering skal betjenes av folk fra den a-
merikanske marine. Man var vel ellers redd for at nordmennene
ville rette våpnene mot amerikanerne og engelsmennene.

Senkede norske ski .

O.R.19.00
Den norske båt Havsten på 6161 brt. er senket i .At1entern,

nordvest for Trinidad.

O.R.22.15
Det amerikanske marinedepartement vedgår tapet av 4 skip,

deriblandt et norsk skip.

Dbdsul kker.

13.30
En 14 -15 år gammel pike fra Sandnes, 4strid Skaar, druk-

net igår ettermiddag. Hun var sammen med noen veninner og ba-
det. Itstri Skaar var flink til å svbmme og det var ingen som
tok notis av at hun rett som det var dukket under. Tilslutt
ble hun borte. Da hun ble funnet, hadde hun ligget 20 minut-
ter i vatnet og opplivningsforsbk var forgjeves.

13.3
Ved 20-tiden igår kveld omkom fru Ragnhild Nystrbm like

utenfor Flekkefjord. Hun var på sykkeltur med en annen dame.
Da venninnen syklet ned en bakke, savnet hun fru Nystrbm, og
syklet tilbake for å se etter henne. På toppen av bakken lå
fruen livlbs ved siden av sykkelen. Hvorledes ulykken er hendt,
kan ennå ikke sies.



3.

Meldin er torsda 6. au ust 1942. Nr. 469.

Louis Hvalstad o Ei1 Rnsmussen er hver tildelt etstipend „på  

kr. 3.50.- av Conrad Mohr's le at.

22.00
Conrad Mohr's legat 1942: Forfatterne Louis Hvalstad og

Egil Rasmussen er tildelt et stipend på kr. 3.500.- hver av
Conrnd Mohr'r legat for 1942.

Ordföreren i Austad bevil er kr. 300.- til Le ionen.

22.00
Fra Farsund meddeles at ordföreren i Austad har bevilget

kr. 300.- til den norske Legion.

Ostfold f lkestin ble å net ida .

14.00
Ostfold fylkesting ble åpnet i Moss idag under ledelse

av fylkesmann Hans S. Jacobsen. I alt foreligger der 33 saker
til behandling. Det ble bl.a. besluttet å opprette en fylkes-
skole i husstell og en förstegangs-bevilgning på kr.30.000.-
ble foreslått.

Hadelands Museumsla 30 år.

14.00
1008 mennesker var tilstede under festligholdelsen ay

Hadelands Museumslag's 30-års jubileum olsokdagen. Skolebe-
styrer Islandsmoen holdt velkomsttalen og professor Oscar
Albert Johnsen holdt et foredrag om Olav Haraldssön. I for-
bindelse med festen ble det holdt g>udstjeneste i den 900 år
gamle Tingelstad kirke.

N e ekstraras oner av hermetikk til sko sarbeiderne i Vestfold.

13.00
For tidsrummet 1.8 - 15.10 vil Vestfold fylkesforsynings-

nemnd tildele skogsarbeiderne i fylket nye ekstrarasjoner av
forskjellige slags hermetikk.

Beveren 'ör skade å lauvsko en omkrin Tvedestrand.

14.00
Beveren har i de siste hrene gjort en del skade på lauv-

skogen omkring Tvedestrand og det er reist spörsmål om hvor-
dan man skal hindre for store ddeleggelser uten å behöve å
utrydde dyrene. I Holt herredstings siste möte, ble det såle-
des besluttet å gi jakttillatelse på bever for dem som har
w3rt mest skadelidende.

Sal av mar arin o k'ött uten kort.

12.30
Pris- og rasjoneringspolitiet i Telemark tok for en tid

siden en Solum-kjöpmann i forhør fordi man hadde mistanke om
at han hadde solgt endel margarin og kjdtt uten kort. Kjöpman-
nen har nå avlagt full tilståelse og det blir en nlvorlig af-
fære for ham.
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Meldin er torsda 6. au ust 1942. Nr. 469.

Fiskerimeldin er.

O.R.13.15
Sildefisketog brislingfisket. Ingen nye meldinger,

Brislingfisket er nå forelöbig slutt. En stille periode
på denne årstid er forövrig ikke ualmindelig.

Makrelfisket har i den senere tid vært helt ubetydelig.

Fetsildfisket og småsildfisket har også vært dårlig.

Seifisket i Nord-Norge har vmrt meget bra.

Bank- og kystfisket i Möre og Romsdal har i den senpre
tid vmrt meget tilfredsstillende.

"Un dommens sommerleker".

22.00
Det kjempestore idrettsarrangement "Ungdommens sommer-

leker" går knirkefritt på Bislet, Frogner og 1711evål, hvor
det er et yrende liv fra morgen til kveld. Igår kveld ble
skytekonkurransene for Unghirden avviklet i Turnhallen.
Yngvar Vibe, Oslo, oppnådde 83 poeng av 90 oppnåelige. I ku-
lestöt for jenter seiret Irene Holst Torkilsen, Oslo, Dagens
beste övelse var lengdesprang for småhirden. Reidun Storås
vant med 4.10.

N tt fra Danmark.

14.00
Den 4. ds. begynte alle postkontorer og offentlige kasser

å selge statsspareobligasjoner, og etter de opplysninger som
foreligger, går salget strykende. Obligasjonene lyder på 25,
50, 200 og 500 kroner og det har vmrt smrlig livlig etteråpör-
sel etter de til 200 og 500 kroner.

N tt fra Sveri e.

14.00
Den svenske regjering har gitt Levnetsmiddeikommisjonen

fullmakt til å kjöpe ialt 525.000 tonn foreellulose. Det er
30% mindre enn ifjor. Når man har kunnet redusere produksjo-
nen av foreellulose så meget, kommer det av at man venter en
meget bedre forstoffavling enn ifjor. Med hensyn til höyav-
lingen, kan man allerede nå fastslå at den ligger langt over
fjorårets.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommando.

8. au ust 1942. Nr. 470. Fortroli .
e in er re a • au ust.

Hirdappell i  Bergen. 


O.R.22,00.
I går stilte -aargenshirden, fylking I av Gulating,

til appell i Turnhallen i Bergen. Det var mött fram en
mengde hirdmenn. ;aaimentsfÖrer Aie Wåge minnet om kamerat-
ene som kjemper på :atfronten og Eetter livet inn for at
folket her hjemme akal kunne leve fritt. Regimentsföreren
minnet i varme og da-pfölte ord hirdkameraten Gustav Jmger
som falt på jstfronten for kort tid siden. Deretter fulgte
aspirantoaptagelse. Aspirantene avla hirdlöftet og regiments-
freren talte til dem om de krav som stillles til hirden i
dag. Etter appellen var det en propagandamarsj gjennom
byens gater som vakte stor oppmerksomhet. Den helt i gjen-
nom vellykte hirdappell var et nytt bevis på Bergenshirdens
styrke og framgang såvel kvantitativt som kvalitativt.

Nytt jernkors.

08.00.
En ung mann fra Vingelen, jystein Vingelsgaard, er

tildelt jernkorset for utvist tapperhet i kampene mot bol-
sjevikene på jstfronten, meddeler "Fritt Folk".

Lunner trevarefabrikk brent ned.

O.R.19.00.
Lunner trevarefabrikk ved Lunner stasjon er totalt

nedbrent. Ved brannen strök med fabrikkens mange kostbare
og uerstattelige maskiner, en mengde materia1er, en stor del
ferdige varer, blant annet et fullstendig sett dörer og
vinduer til en villa,og over hundre strre bjerkeplanker.
Fabrikken hadde mange store bestillinger inne. Ildens opp-
komst er ikke brakt på det rene. Det er ute1ukcet at brannen
skldes det elektriske anlegg da dette var kontrollert for
noan dager siden. Branneksperter har nå satt i gang etter-
forskninger.

Hel gård brenner ned. 


13.00.
Til Skiensbladet "Varden" meldes at det i går kveld

brbt ut brann hosKnut Oddsen i Mo. Brannen begynte i eld-
huset, forplantet seg til uthuset og våningshuset som brente
ned i löpet av kort tid. Eieren mistet dessuten kr. 100,-
i kontanter.

Dödsfa11.

07.00.
Forhenværende misjonmr John P. Dahl er avgått ved

döden 72 år g-mmmel, meldes det fra Skien.
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Meldin er freda 7. au ust 1942. Nr. 470.

Piskerimelling2u.t.

O.R.13.15.
Det foreligex ingen meldinger idag hverken om silde-

fisket eller brifisket.

Sommerfiskei' Det var intet sildefiske i Pinnmark
siste uke.

Det forelå meldingerOA iangster i enkelte andre
distrikter.

Pordelin en av

"Forsyning-op." har sendt ut melding til forsynings-
nemndene angåend -:.ordelingen av inneværende års honning-
produksjon, Sykerius, barnehjem, pleiehjem, apoteker og
anjre produsenter av medisinske artikler kan få anvisning
på honning til dekning av sitt normale forbruk av denne
vare. Når disse fortrinnsberettigede har fått dekket sitt
behov, vil et eventuelt overskudd bli utdelt i samsvar med
regler som vil bli gitt senere.

Maks. riser o kvalitetsre ler for e ler rer o lommer.

O.R.19.00.
Ved kunngjöring av 8. august 1942 har Prisdirektoratet

fastsatt maksimalpriser og kvalitetsregler for epler, pmrer
og plommer av årsproduksjonen for hele kommende fruktsesong.
De maksimalpriser som nå er fastsatte for epler, pmrer og
plommer av 1942-ås produksjonen avviker i noen grad fra de
priser som har vmxt gjeldende for epler, pmrer og plommer
av 1941-års produksjonen. De foraddringer som er foretatt
tas imidlertid ikke å skulle bevirke noen forandring i

truktprisene som helhet i forhold til i fjor.

Makl. 	 ogkvalitel,sre ler for so

O.R.19.00.
Ved kunneY3ring av 8. august 1942 har Prisdirektoratet

faatsat, maksimalpriser og kvalitetsregler for sopp av 1942-
års produksjon, gjeldende for hele soppsesongen fra og med
den 10. august 1?42.

God 1=seson i Aust-Agder.

O.R.19.00.
Bmrplukkingen i Aust-Agder ex i full gang. Det meldes

om mye blåbmr i Aust-Agder i år. Polk som har ferdes
skogene forteller at det også tegner til å bli en meget
god tyttebmrsesong.
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S'bmannssendin en.

aardsvolds o hold som privat erson i En land er ikke basket

av Den britiske re *erin .

0.E.22.15.
Fbrste delen av programmet var en omtale av en resolu-

sjon som var vedtatt av denske sjbfolk i en britisk havne-
by. Den gikk ut på at de danske sjbfolka uttrykte sitt
bnske om å få gå inn i Den britiske marine. Oslo Radio
kunne så legge til at denne angivelige resolusjon nå ble
brukt av Det britiske admiralitet som påskudd til å ut-
skrive alle danske sjbfolk i Storbritannia til marinen.
Dette skulle være et nytt bevis på hvilke metoder engelsk-
mennene bruker for å skaffe seg mannskaper nok.

Etter dette fulgte en beskrivelse av Sbrlandet.

Og til slutt fikk vi hbre at Det britiske admiralitet
har forlangt full overtakelse av den norske handelstonnage.
Nygaaraavold skulle dog ha vegret seg for å gå så langt,
men hadde fått til svar at det måtte være full enighet
innen de alliertes rekker. I\Trgaardsvold hadde da truet med
å demisjonere, men hadde da fatt det svar at hans opphold
som privatperson i England ikke var bnsket av Den britiske
regjering.

Det var ingen hilsner i dag.

tt fra Danmark.

D.R.18.35.
Handelsminister Halfdan Henriksen og frue er kommet

tilskade ved biluheld på Roekildeveien. Handelsminister
Henriksen ble bare lettere sk-)det, men fru Henriksen fikk
komplisert brudd i over- og underkjeven. Begge befinner
seg p hospital.

.1•• •• •• ••••

tt fra Sveri e.

O.R.19.00.
To flygere ble drept da et svensk militærfly styrtet

ned i Mell6m-Sverige i går ettermiddag. Havariet inntraff
under en övelse med bombekasting fra lav höyde. Flyet
styrtet i vannet, og flygerne omkom sannsynligvis ved ned-
styrtingen.

Under kampbvelser i nærheten ,v Malmb i går kollidexte
to fly og s'cyrtet ned. Det lyktes flyverne å redde seg ved
fallskjermer.
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N t frk.. Sveri e.

D.R.21.50.
Dr.SvenBerggren, aa av dea avenake mariaea dyktigate

1Brere, omkom i.går ved drukaing.

21.00.
Med de akkaldte leidebåter har 8~1ge 1 år 1mportert

varer for 208 mill, kraaer og ekaportert tor 87 mill. kroner.

18.00.
I Aveeta (?) jernverk akal man nå gjOre et forsøk

med kvinneligearbeidere 1 de avdellnger hvor diase ken
eretatte de.mannlige arbeidskaaerater, skriver 445teborge-
tidningen". Dette tiltak akal aettee ut i livet for å
frigjöre den mannlige erbeidakratt tor andse oppgaver,
teret og tremat tommerhoget.

8.R.20.00.
Men italieneke generalUmberto Nobile kaa 1 dag til

Stookholm hvor han beeökte den ital1enake legaajon. I mor-
gen fortaetter h.n til Pinnlmd.

vvvvv VVVVV vvvvv
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v. Falkenhorst om forsvarsberedelsene lan s den norske k st.

Minner om Sinclairs sk.ebne.

O.R. 12.00 & 11.30
"Norge er forsvarsberedt", er overskriften på et inter-

vue med Wehrmachtbefehlhaber in Norwegen, generaloberst v.
Felkenhorst, som Deutsche Zeitung in Norwegen offentliggjørde
lbrdeg.

På spbrsmålet om hvilken mottegelse hen har tiltenkt
ongelskmennene hvis de skulle få lyst på et eksperiment
Noxge, svarer Generaloberst v. Falkenhorst med å sitere be-
skrivelsen i BMdeker om skottenes skjebne ved Krigen i 1612
de oberst Andrew Ramsay og kaptein Sinclair ble stenset av
böndene. Det som skjedde.dengang vil nok gjente seg i tilfelle
av en ny britisk landgang i Norge. 0g, tilf3yer han ironisk,
gjeterjenten som dengang ga signelet til at kampen skulle be-
gynne, yil heller ikke mangle.

Der Wehrmachtbefehlshaber gir så en kort beskrivelse
av den norske kySt og peker på hvor godt den forrevne kyst
og de steile fjell som styrtet seg ned i havet, egner seg
til forsversoperasjoner. Hen minner om alle de vanskeligheter
de tyske tropper hadde å kjempe mot da de kom englenderne i
forkjöpet i aprildegene 1940. Det er en festning uavhengig -
av tiden. Mellom fjordene ligger uveisomme fje11partier, og
bak kystlandskapet er det bare f?1 jernbaner og bilveier. De
områder som egner seg for lendgang er små og har få veifor-
binnelser. Pjørdene her smale utlbp som kan legges under di-
rekte ild fra batterienepå land, og dex hVor fjordene vider
seg ut, vil de som sbker lendgang finne alle slegs naturlige
hindringer.

Denne kyst er en neturlig festning som nå er blitt
fullkommen, erkLerer v. Falkenhorst. Der hvor lendet er let-
tere tilgjengelig, der her vi legt en festning. At det ikke
mengler miner kan men vel tenke seg. Og det bygges videre
hver eneste dag. Mr. Doolittle fra Whitechapel ville komMe
til å forundre seg over all den mottagelse han, ville få Om
han skulle komme ilund.

Vi har selv leart ev våre erferinger på mange områder.
Fjell ken man jo arbeide i også om vinteren. Selv den beøte
fiendlige oppklaring fra luften eller på annen måte
ikke kunne oppdage det som er skjedd med disse fjellene
de siste to årene og hvilket omfang uthulingsarbeidene har
tatt. Der hvor noe måtte v3are synlig er det kamuflert. De
der borte ener neppe hvilke overreskelser og stengte deler
og tunneler våre festningsbyggmestre og pionerer vil oppVar-
te med i det gitte byeblikk. En kan derfor lett regne seg
til det styrkefozhold som en slik festning vil kreve av en
angriper som dertil må marsjere opp på et område som til
stedighet er under vår kontroll. Dertil kommer, sier gene-
ralen med vekt, at våre soldater er overelt.

Ja, idag står tyske soldater overalt lengs kysten
og inne i landet. De holder vakt i Norden med tilstrekkelige
styrker, med de beste våpen i verden, og står der med de
egenskaper som man også i Lngland kjenner til. De er like
beredt på de mest ensomtlj_ggende byer som i de uveisomme
fjorder, på de åpne kyststrekninger og i de viktige nökkel-
stillinger inne i landet. De siste begivenheter i Nordis-

(Fortsatt)
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v. Falkenhorst cfm førsinret av den norske k st.,

(Fortsett).
havet viser med ell önskelig tydelighet hva de kan prestexe.
Tross de uhyre avst_nder som skiller Nordkapp fra Grönnland
og Svalbard har de tyeke sjö- og luftstridskrefter gjort de
alliertee nordlige pessesje til en fffiresone av firste rang.

Derforer.også ropet i Lnalan4 oa De Forente 3tater
om en front nr. 2 blitt merkelig evakørei den siste uken.
Istedet tales det nå om en "alliert overkommnndon. Det er
heller ikke til komme forbi ct dønnetplen har fremkalt en
forstemt tone i Moskva overfor Zondon.!,reaken til dette er
ene og nlene den ting Ct den tyske vt4tfrøntbefinner seg
komplett boredskap fre Iebnvettil før...iftånkrike. Et slikt
eksperiment førbyr seg 4erfø2 av sea ødv. Et forsök vil bety
å spille meget hdyt spill. rronten ermilitert sett forberedt
på elle muligheter.

Intervueeren avslutter disse bemerkninger med å slå
fast at det nA som fdr er Tyskland som har initiativet. De
avgjörende militere faktorer bestemmes av Tyskland. Englend
kan selv bestemme om Tyskland også skal avslöre alle de usyn-
lige faktorer som festningen Norge skjuler, men som Gdbbels
engang uttrykte det "ogsA forsdket er straffbart".

Militerövelser å Vestlandet. Pnrade i Ber en.

O.R. 13.00 på tysk.
Tallrike enheteX aV dentyake fOrsvarsmakt i Norge

mönstret.igår i Bergen i forbinnelse med-avslutningen ev
visse Mandvrer.11e VApengrener var representert. Det var '
mött 615P),en.rAkke tilskuere•

(kaXakteren av manövrene ble ikke nevnt).

Brand ln er lass i Oslo.

D.R. 12.30.
Ildrdag formiddag bröt det ut en större brann på en

lagerpinss i det dstlige Oslo. Brannvesenet kom hurtig til,
og etterat det var lagt ut et par slanger lyktes det temme-
lig snart å begrense ilden.

Foruten hundrevis av pappruller og en stor stabel
jernbanesviller strök endel andre materialer med.

Brannårseken er ukjendt.

Brann i Rönne t. 22 Oslo.

07.00.
Fredag kveld br)t det ut brann i Grönnegate 22 9

Oslo. Etter et iherdig arbeid ble man herre over ilden,
som serlig hadde ddelegt loftet og 4de etasje. Det opp-
sto også store vannskader i de övrige leiligheter.

12.30.
Et 1-betasjes hus tilhörende en arbeider på Sogne i

Holt ved Tvedestrand brant fredag ned til grunnen. Det me9te
av innboet og alle gengkler strök med.
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Nye ordfbrere.

13.00.
"Innenriksdepnrtementet" har som ny veraordfbrer i

Lekevik Komune oppnevnt bonde Anders Winge, istedetfor P. A.
Rosvold, som 13sed fra vervet.

Departementet 1:?,Y oppnevnt kjbpmenn 0. Gart1and som
varaordfbrer i Steinkjr Kommune istedetfor benksjef Ivar
Rbsæg som hr. fylkeenannen har fritatt for vervet.

Departementet her som ny varaordfdrer i Herby :lommune
oppnevnt lensmenn Hara1d Gerseth, istedetfor kjbpmann Lsbjbrn
Moe, som nå, fritas lordi h;r1 er kommunerevisor i Herby.

Departementet her som ny varaordfdrer i Gratnngen Kom-
mune oppnevnt bonde Svein Åntonsen, istedetfor Kristian Selnes
som er oppnevnt som ordfbrer.

Departementet har oppnevnt som varaordfbrer i Levangen
Kommune arbeider J. Lyngsted.

Departementet har oppnevnt redaktör Reidar  Foss  som ny
ordfbrer i Stjbrdalen Kommune.

7 distriktsj,egermestre oppnevnt i "statsråd". 


O.R. 19.15.
•7 nye distriktsjegermestre ble oppnevnt i "regjerings-

mbtet" fredag.
Herredsjegermestrene er tidligere oppnevnt av sjefen

for Stetens Vildtstyre kaptein Olav ..?..

Hustad i Finnmark.

O.R. 12.00.
rredag kveld kom "ministre" Hustad til Tromsb hvor

han straks tråtte i forbinnelse med ledende pertifolk, kom-
munale autoriteter og representanter for kommunikasjonslivet.

Lbrdag kveld fortsntte "ministeren" bstover for å
sette seg inn i mulighetene for en utbedrinp,PV kommunika-
sjonsnettet i Nord-Norge.

0strem på sbrtur.

O.R. 12.00.
q!edisinaldirektbr" jstrem og "Statens Tuberkulose-

inspektbr", overLege Brochmann, kom på sin Nord-Norgesreise
til Bodb torsdag.

Herrene orienterte seg om sundhetstilstanden i dis-
triktet og konfexxerte med myndighetene om medisinale spbrs-
mål. BL.a. diskuterte man opprettelsen av en ny kontroll-
stasjon for mor og barn. Om kvelden holdt istrem foredrag
i Kinolokelet i-Bodb om befo1kningsspbrsmål. Allerede lbr-
dag fortsattes reisen s3rover.

Vitenske eli sti endium utdeles.

I styrembte 3 ds. i Trondheim ble gitt et stipendium
på 1500 kr. til ing. 01f. Abel Engh, Drammen, til en studie-
reise for å studere praktisk og teoretisk hydrodynamikk spe-
sielt mode1forsbk.
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F lkesmann Hassel å befaring. 


12.30.
Fylkesmann Vries Hassel, formannen i Hedmark lendbruks-

rhd, Aslak Högetveit og endel andre autoriteter i fylket har
vært på en bef2ring av bureisingsbrukene i Elverum.

Bygden har 172 bureisingbruk, og man hadde inntrykk av
at de for det meste drives godt,

Man besökte c)så den kvinnelige AT-leir hos regiments-
förer Oliver M3yst2d i awsnes. Mange gårdbrukere har hatt stor
nytte av denne frivillige arbeidshjelp.

AT-leir i Brnndbu o n vei.

12.00.
Det er nå avgjort at den nye store leir for arbeids-

tjenesten ved Astjern i Brandbu Almenning vil bli bygget
höst. Leiren blir den mest moderne LT hittil har oppfört.

En sveit av AT fra Buskerud har isommer utbedret
veien fra Hennung til .Astjern for å muliggjtire tranpsorten
av materialer til leiren, og senere ihöst kommer en ny sveit
som skal gh igang med bygging av en moderne adkomstvei.

Leiren vil bli et permanent anlegg. Det skal bl.a.
foreas store kanaliserings- og gröftingsarbeider på myr-
strekningene som senere skal nyttes for beite.

O.R. 12.00.
En sveit av Arbeidstjenesten som har ligget i leir

ved Holmestrand reiser i disse dager. Kort tid etter kommer
tre nye tropper til distriktet.

' 17 000 villren å Hardan ervidda.

O.R. 19.00.
Herredsjegermesteren i 2elemark opplyser til bldet

Varden at det er mye hare og skogsfugl i distriktene.
På Hardangervidda og i str3ket omkring lbsvntn og

Ejukan er det nå en villrenstamme på 17 000 dyr.

Flekkefjord skal utvides.

O.R. 19.25.
Flekkefjord feiret lördag sitt 100-års jubileum.

Ifölge kaptein Rolf Hansen, som ga en historikk i kring-
kastingen, har "ministerpresidenten" vedtatt en större ut-
videlse av byens grenser.

Nivået i fotballen ida .

07.30.
Det tyske fotballag Dessau, eom for tiden er på Nor-

psturne, spilte fredag i Fredrikstad mot et kretelag fr
Ostfold. Desaau vant overlegent 10-1.

jetfoldlaget skuffet og det var bare centerhalf
Håkon Johannesen og höyre back Arvid ,se/d1 samt målmannen
Georg Schuster som viete spill av klasse.
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NSUF's sommerleker avsluttet.

O.R. 22.00.
Deltagerne i USUF's sommerleker irrangerte lördeg et

stort “opaganatog gjennom Oslos gater.
Midt i toget kom ungdomsledelsens stab med :.Pidemann

Euud i spissen.

Fiskerimeldin er.

0.L. 13.15.
• Fra sildefi..sket meldes at det er stt et steng i Oster-

fjorden på-ca. 300 skjepper. Eller foreligger det ikke meldin-
ger av noe slag.

Makrellfisket cr etter de melinger son foreligger helt
ubetydelig. Kvalieten er imidlertid h3y. I Fredrikstaddistrik-.
tet får makrellfiskerne for det meste hvitting og sei.

Seifisket på nire og i Triinde1ag er ganske betydelig.

Tyvlyttere? 


0.E. 19.00.
Lisenskontoret i "Norsk Rikskringk:sting" meddeler:
Lyttere som har apparat i bruk og ikke har betalt

lisens, m snarest sörge for dette. I brevet til Lisenskon-
toret må opp4.s når og av hvem appa.ratet er kjpt.

N tt fra Sverige.

S.R. 20.00.
Den svenske regjering vedtok Lirdag å innvilge alle

utlendinger bosatt i•Sverige .arbeidstillatelse inntil 15 okt.

D.R. 18.35.
Sverige skal nå gå igang med framstilling av olje

og kreaturfor av kastanjer.
En fabrikk for dette formål skal opprettes i Jon-

kbping.

Nytt fra Danmark.

D.R. .
På Frederiksbergs Hospital opplyses det lirdag af-

ten at handelsminister Halfdan Henrichsens tilstand etter
bilulykken fredag er tilfretsstillende og at han vil bli
utskrvet innen slutten av neste uke. FrUens tilstand er
derimot stadig alvmrlig skjint det er en bedring å sporp.
Hun har fått flere kompliserte brudd på overa og underkje-
ven og på hjerneskallen, og må regne med et lengre sykehus-
opphold. rrindelsministeren har brukket venstre armen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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quislingoppretter et Kommunenes fellesfond.

17.30.
"Ministerpresidenten" har den 23. juli gitt en lov om

kommunenes fellesfond. Fondet som danner et eget rettsubjekt,
styres av "Innenriksdepartementet", og dets midler skal
holdes atskilt fra statskassen. Det opprettes ved tilskudd.
fra herreds- og bykommunene og har til oppgave å yte stdtte
til herreds- og bykommunene etter nærmere bestemmelser fra
"innenriksdepartementet". Fra og med budsjettåret 1942-43
og inntil videre skal den kommunale innteksskattöre ikke
vmre lavere enn 15 %, og formueskatten til kommunene skal
utliknes med 4 promille.I e kommuner som berdres av lovens
bestemmelser ken "Innenriksr'epartementet" bestemme at det
skal skrives ut tilleggsskatt på större inntekter. Kommuner
som med,denne beskatning og med en hensiktsmessig reduksjons-
tabell får stdrre skattinntekter enn det er nödvendig for å
dekke et forsvarlig budsjett, skal betale overskuddet til
kommunenes fellesfond. "Innenriksdepartementet" kan besteMme
at kommuner som dekker sitt budsjett med en inntektsskattbre
på ikke over seksten og en hensiktsmessig reduksjonstabelli
skal yte et nmrmere bestemt tilskudd til kommunenes feUe...-
fond uten å måtte fôrhöye inntektsskattdren ut over 16%.
Kommuner som for budsjettåret 1941-42 etter oppfordring fra
"Innenriksdepartementet" har hevet inntektsskattren til
tolv prosent eller me± og satt merinntekten av til bruk
etter "departementet"s nmrmere hestemmelser, kan pålegges
å betale det avsatte belöp til fellesfondet. "Innenriks-
departementet" gir de nærmere regler til gjennomföring av
denne lov.

"Ministrene" Riisnes o Li estad i Nord-Nor c.

16.00. •
"Minister" Riisnes med fdlge kom torsdag til Tana

hvor de var sorenskriver Jmgers gjester. - "Miniser" Lippe-
stad med fdlge, som for tiden er på reise i Nord-Norge, kom
også til Tana torsdag.

Begge ."L:inistrene" hadde konferranser med fylkes-
mannen og fylkesfdreren, hvoretter "minister" Lippestad fredag
fortsatte t 1 Kirkenes.

Fredag holdt "minister" Riisnes et foredrag på land-
brukskolen i Tana. Etter foredraget var "ministeren" med
fölgetilstede på en kameratskapsaften hos lagförer Anders
. . ? . . "Ministeren" uttalte sin glede over å ha fltsttit köve
til å studere forholdene i Finnmark i denne tiden og sett
hvorledes Finnmarks befolkning legger ryggen til for å berge
seg gjennom alle vanskeligheter. •

Fru Quisling på Aulestad. •

20.00.
Fru "ministerpresident Quisling" besökte i dag

Aulestad og beså Caroline og Björnstjerne Bjdrnsons hjem.



2 .

Meldinger sönda 9. au ust 1942

Fritakelse for skatt.

Nr. 472.

O.R,18.00.
Ordfbreren i Sola heT bestemt at alle hey'redets

frivillige i kampen mo'G c-kal fritas for skatt.

Professor Indrebb död.

22.00.
Professor dr. Gustav Indrebb ved Bergens museum

avgått ved döden55 år gammel.

Det norske mis'onsselska 100 &r.

22.30.
Det norske misjonseelskap feirer i disse dagex

sitt 100 års jubileum. Dagen blir ikke minnet ved noen stor
höytidelighet, men de enkelte kretser rundt om i landet
minnee dagen hver for seg.

S'ömannssendin en.

O.R.21.00.
I sjömannssendingen i dag ble det sendt et program

som va viet norske sjömenn i allierte konsentrasjonsleirer.

Programmet bestod av sang og musikk, blant annet
"Ibft ditt hode du raske gutt" og "Du gamle mor", og av en
sjömann som satt og snakket med seg selv om hvor han
lengtet hjem til Norge.

Det var ingen hilsner i dag.

N tt fra Sverige..

S.R.19.00.
Forsvarsminister Sköld talte i dag i Borgholm og

ea blant annet: Det ville ha vært önskelig om hele det
svenske forevar kunne ha vært holdt på beredskapefot hele
tiden, men dette er umulig av ökonomiske og milib9re grunner.
Alle de innkalte kan ikke være under våpen i &r etter år.
Det trenges nemlig også sivile til å holde produksjonen
gående. 'Ellers vil vår ökonomiske motstandsevne lammes.

- srvvvv VVVVVvvvvv
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Nazi olitimester drar til Ostfronten.

17.30.
Siden det ble kjendt i Snrpsborg at politimester Holtskog

skulle forlete byen, har han daglig mottatt mange beldiser
for hvor respektert og avholdt han er blitt av byens befolkning
Idag fnndt det sted en enkel höytidlighet på byens politikammer
hvor personalet tok nvskjed med sin sjef. Politimester Holtskog
mante hver enkelt til fortsatt å yte godt politimessig arbeide.

Den nye politimester, Gunner Lindblom takket for det ny-
brottsarbeide politimester Holtskog har utfört i Snrpsborg og
sn nt dette vnr stort men det var likeve1 större når han nu har
tatt sin alvorlige beslutning om å reise til fronten for å kjempe
der.

"f lkesmann" i Troms?

O.R. 19.00.
Denne meldingen var litt utydelig men deA gikk tydeligvis

ut på at overrettssekförer Mnrkus Bu11 i Hnmmerfest er blitt
utnevnt til fylkesmann i Tromsö.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Det er idag ingen sildemeldinger fra noen kanter.
Om kyst og bankfisket meldes nt det har vært gnnske gode

resultater for Möre & Romsdl.
Til Kristiansund er det således koemet inn et kvantum til

svarende det som ble bragt inn i foregående uke.
Seifisket betegnes som middels bra og det er bragt endel inn

til liesund. Dessuten er !,1esund tilfört adskillig annen fisk
også.

Makrellstt5rjefisket i Oslofjorden er nå i fu13. gang og synes
å love ganske godt. Hjemmefisket for de forskjellige Sbrlands-
byene er derimot ikke så awlig brn.

Pris olitisak i Skien.

19.30.
En kjöpmann i Solum hnr solgt 6-700 kg. margarin og 100 kg,

kjött uten merker og kort. Han er ilagt en bot på 300 kroner og
200 kroner i inndraging.

Hvem har vunnet?

23.00.
Den störste gevinst i pengelotteriets,trekning idag 50.000

kroner kom ut på nr. 136.933, på halvlodd hvorav det ene var so1g
i Oslo og det andre i Gjövik. Kr. 20.000 158.760 2 halvlodd
hvorav det ene vnr solgt i Osloldet andre i Larvik.
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Brann ved TvedestrandJ

12.00,
Fra Tvedestrand me1des e et 1 etasjes•hus på bonde i Helt

er brendt til grlinnen forleden. Det meste av innboet og alle
gangk1-2r og sengekb3r str3k med. Brannen skyldes at en 3 år
ammel gutt har lekt med fyrstikker.

Brann_stad..,

0 .R. 12.00.
På Höyestad ved Arlandal raste en större brsnn fredag. Brann-

vescnet kom tilstede, men det vl.ste seg nyttelöst å slukke så
gården brente ned til grunnen. .irsaken er ennå ukjendt.

Ingen nedtettelse i prisen å forcellulose.

0.R. 12.30.
"Prisdirektoratet" moddeler at man ikke må gjdro regning med

noen nedsettelse av prisen på foreellulose som innkjdpes for
kommende vinter,

Partistevne i  slutten av november.

06.00.
wRikshirdstaben" meddeler at det i samband med de store

partistevner i Oslo i slutten av novembermogså vil bli arrangert
hirdmesterskap i v=neidrett og kulturutstilling med mottoet
"Helma‹;t".

Partistcvne i 1121.gen.

0.R. 12.00.
Sogn krets av N.S. arrangerte et stol.t stevne i Balesteand og

Vik i helgen hvor "minister" dr. Gulbrand Lunde var hovedtaler.
Stevriet var besökt av mange menneskcx fra alle kanter av Sogn
og Fjordene, ''Minister" dr. Gulbrand Lunde holdt uttömmende og
interessante forodrag om våre oppgaver idag. I forbinnelse med
stcvnet, som var delt på Iblestrand og Vik ble det arrangert
kammeratskapskvelder og möter for offentlige tjenestemehn og
tillitsmenn,

50000 laks_EyngellluPpe'; i G1omma.

0.P. 11.00.
Formannen i H?dmark Jager og Fiskerforening, lærer 3vrebb

forteller at det er sluppet ialt 50.000 lakseyngel i Glomma i
sommer. Næste år er det meningen å slippe 200.000 yngel og man
har godt håp om at Glomma kan få en forholdsvis god bestand om
noen år,

"Distriktsj.Bgermester" Leif Aschenberg i Hedmark og Opland '
opplyser tiI bladet "stlendingen" at viltbestenden i hans
distrikt ser ut til å ha tatt seg betraktelig opp. Etter de
rapporter som foreligger er fuglebestanden svrt god iår. Det er
også meget hare og elg.
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K'endt Oslodeme f ller 80 år.

O.R. 18.001
En kjendt Oslodame, fru Eva D. Venberg fyller llte august

80 år, Fruen som er dansk födt, har i alle de 35 år hun her ymrt
i Norge virket i pressens tjeneste.

Rekordsöknin til Hortens Tekniske skole.

O.R. 18.00.
Sökningen til Hortens Tekniske Skole er rekordertet iår.

Til det nye skoleår som begynner 18de august har det meldt seg
112 e1ever fra el1e kenter av londet. Skolen tar bare. opp 28
elever.

Det skal hugges  5.8 millioner kubikkmeter tömmer i 1942 43.

13.30..
I driftsåxet 1942/43 skal det i privatskoger, kommuneskoger

og selskapsskoger 3vvirkes 5.800.000 kubikkmeter tömmer.
”Londbruksdepartementet" har nå fordelt denne avvirking på

de forskjellige fylker.
I jstfold skal avvirkes 350.000 kubikkmeter, i Akershus

580.000 kbm., i Hedmark 1.450.000 kbm., Opland 665.000 kbm.,
Buskerud 685.000 kbm., Vestfold 160.000 kbm., Telemark 670.000
kbm., Aust-Agder 3()0.000 kbm., Vest=Agder 80,000 kbm., Rogaland
14.000 kbm., Hordaand 21.000 kb41., Sogn & Fjordane 35.000 kbm.,
Möre & R)msdal 33.000., Sörtröndelag 220.000 kbm., Nordtröndelag
500.000 kbm., Nordland 35.000 kbm.og Troms 2000 kbm.

Det hogstkvantum som er forelagt det enkelte fylke vil bli
fordelt på herredene av vedkommende fylkes skogkontor i
samråd med fylkesskogrådet og ordföreren.

"Skues illerne" samles.

O.R. 18.15.
I "Aktuellt" idag var det et intervju med "teatersjef" Berg

Jmger ved "Nesjonalteatret". Han fortalte at man har holdt på med
en del ganske omfattende reparasjoner i teatret. Det har hoved-
sakelig gått ut over sceneavdelingen og garderobe og kontorav-
delingene hvor man bl.a. hnr fått innstalert et hustelefonanlegg
på 44 telefoner. Dessuten har herresiden fått vannklosett til
forandring fra det gamle systemet med bötter som-herrene har
måttet slite med til det siste. Videre er endel gammel mökk tatt
bort fra forskjellige deler av teatret.

esongon åpner med Björnsons "Maria Stuart" og han fortalte
nt sesongens program vil bestå av 10 norske stykker og 6 uten-
landske. Finn Heluursen er omtrent ferdig med ett som kommer opp
antagelig i november.

Ingolf Schancke har trukket seg helt tilbake og ofrer seg nu
helt for privatlivet.

Tilslutt sa "teatersjefen" at ingen nye kontrakter blir
undertegnet uten at vedkommende har gått gjennom et kursus ved
den nye "terterskolen".
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N tt fre Svcri e.

D.R. 18.D9.
Siste nummer av tidskriftet "Sveriges Flottilla" inne -

holder en oversikt over landets tap nu handelstonnesje hittil
under krigen. Stntistikken er skremmende. Ved sisto halvårs-
skifte var tapene 138 skip og fiskebiter. Init er 360.647 brt.
gått tapt. 860 sjöfolk er omkommet i forbinnelse med disse
forlisene. Av dem var 239 utlendinger. Sjöfarten er imidlertid
av overordentlig stor beTydning for lnndets forsyning og da
s=1ig leidetrafikken som skjer med tillatelse av de krig -
förende 11Pkter. Don omfattet ifjor ialt 34 skip som alle
nådde sine respektive bestemmelsesstedor. Verdien nv danne
handel utgjorde cvr 30') millioner krew..r:hvorav omlng 1/3?
falt på import. Frnm til idag er ialt 60 - 70 skipslaster fört
til landet. Det er ikke meget sammenlignet med skipsfnrten i
fredstid men det kommer godt med i disse tidene. Store kvantaer
av de innförte sialastene blir ikke offentliggjort da svenskene
i I'orsvarsöyerled beholder opplysninger om f.eks. tilgangen på
olje for seg selv.

D.R. 11.30,
Et störee svensk motorskip er ehartret til å fre en last

med klmr og matvarer til amerikanske krigsfanger i Japan og
japnnsk okkupert territorium.

Et annet svensk skip er kommet til Smyrna fra Haife med 2000
tonn hvete.

Nytt fraFinriand.

O.R. 18.00.
Mandagens finske kommunikee har fölgende ordlyd: På den

östlige del av finskebukta åpnet våre flåteevdelinger inatt ild
not fienden og oppnådde flere treff mot en fiendtlig vaktbåt
hvorettcr fienden grep til flukten. På Onegasjöen har våre kyst-
b,,tterier brakt et fiendtlig betterim til taushet etter at det
forgjeves hedde beskutt våre fartöyer.

13.00.
De finske obligasjoner hnr stor avsetning. Det såkalte

"fædrelandslån" cr allerede kommet opp i et belöp på ce 2.9
millioner finske mark. I den nærmeste framtid ventes belpet
vmre opp i 3 millioner.

Form=en i Sveriges Luftvmrnforbund, goneralmajor E. Lind -
strc:5m her idag sammen med andre svenske officerer studert luft-
værnet i Finnland og dessuten forotatt en reise til det Karelske
nesset og Fjernkarelen. Generalmajoren uttaler at organisasjonen
av det sivile luftvmrnet i Finnland også kan ha interesse for
Sverige. I Finnlend or det sivile luftvmrnet militmrt ordnet mens
det i Sverige er underordnet socialdepartementet og er mere
splittet.

vvvvv VVVVV vvvvv
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De n e omsetnin s- o ras'onerin sbestemmelser for oteter.trer

kraft 1. se tember. Ras'anen ut 'ör3 k • r. uke.

O.R.21.00
"Forsyningsdepartementet" meddeler: Som tidligere med-

delt trer de nye omsetnings- og rasjnneringsbestemmelser for
poteter i kraft fra 1. september. Rasjonen er inntil videre fast-
satt til 3 kg. pr. uke for normalforbrukere med tillegg for dem
som har tilleggskort for mel og bröd. Tillegget er fastsatt til
25%, 50% eller 75% av grunnrasjonen for dem som har henholdsvis
2, 3 eller4 tilleggskort på mel ng brbd. Det vil bli amrskilte
rasjonerings- ng tilleggskort på pnteter. - De som har deltatt
i jordbruksarbeid, skal ha et produsenttillegg på 25% av grunn-
rasjonen. For hvert husstandsmedlem snm skal ha produsenttil1egg,
må det vmre utfört minst4 dngsverk jordbruksarbeid.

FIlk  snm  har potetparseller i en annen kommuhe enn de
er bcsatt i ng som har gitt melding om dette til Forsyningsnenn-
da, får transportlegitimasjon fra forsyningsnemnde i sin bosteds-
kommune, når potetene skal sendes. Det vil ikke bli gitt tran-
sporttillatelse fer större kvanta enn det som tilsvarer grunnra-
sjonen med 25% prcdusenttillegg og eventuelle tilleggsrnsjoner
for folk med tungt arbeide.

lfttsituas'onen i Oslo. Fremdeles svmrt lite av alle varesla o ida

var det så å si ikke rönnsaker å N torvet ill-lök ble betalt

med kr. 1.1n r. hekto. Slaktetilförselene er de samme ubet deli e.

O.R.11.30
Fremdeles svært lite RV alle vareslag. Gartnerhallen vi-

ser et dödt billede i forhold til hva det ellers pleier å mmre
på denne årstid. lå Nytorvet var det så å si ikke grönnsaker.
Litt kruspersille, og det dannet seg kö rundt en mann som solgte
såkalt vill-lk, for hvilken man måtte betale den stive pris av
kr. 1.10 pr. pakke, inneholdende 1 hekto. De förste bringebX og
de frste sylteagurker kom til gartnerhallen idng. Det var bare
noen få kilo, men det var dn i alle fall hyggelig å se disse
vareslag igjen.

Slaktetilförselene er de samme ubetydelige.

Fare for törråtenn re å otetene i stfold Söndre del av Akers-

hus Hordaland Vest-A der Sn n o F ordane o 0 land f lker.

O.R.18.00 •
Etter de siste meldinger, er de meteornlogiske forutset-

ninger for törråteanggrep på poteter tilstede for Ostfold, Söndre
del av Lkershus, Hordaland, Vest-Lgder, Sogn og Fjordnne og Opland
fylker, Spröyting bbr derfrr foretas i löpet av de förste 8 dager.

Stor utfart av folk til bmrtraktene å Romerike.

9.30Det har i de siste dager vmrt stor utfart av folk til bmr-
traktenep. Remerike. Gode'utsikter for bra tytteb=erhöst.
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Nas onal Samlin s Ho1 eor anisas'on N.S.H. har i lb et av

siste måned'fått 4000 n e medlemmer.

9.30
Helt fra starten av har N.S.H. mmrt omfattet med den

stbrste interesse. Organisasjonen knn vise jevn framgang og
kan allerede se tilbake på betydelige resultater av sitt ar-
beid.

I en samtale med Fritt Folk forteller landsleder Paul
Follegg at N.S.H. i lbpet av den.siste måneden har fått 400•
nye medlemmer, en tilgang som vel må sies å være ganske enestå-
ende, Dette viser med all tydelighet hvilken plass N.S.H. nå
etterhvert inntnr i folkets bevissthet.

Om organisasjonens nrbeid hittil, uttaler landslederen
at hittil har 8857 personer fått hjelp. Videre er det siden star-
ten behendlet 4836 sbknader. Disse tall taler for seg selv, Det
.er ingen tvil om at N.S.H. har satt kreftene inn på å fblge
"fbreren"s parole om å skepe sosial rettferd og gode kår for alle.

N.S.H. o retter moderne fbdeh em i Drbbak.

6.00
Som kjent har N.S.H. kjbpt en vekker eiendom i Drbbak,

hvor det for byeblikket arbeides.med å innrette en moderne fbde-
heim. Ved henvendelse til N.S.H. får "NdT.B." opplyst at arbei-
det med innredningen av den nye födeheim ex kommet så lengt, at
man forleden kunne semles til kranseleg., lste etasje gir plass
for fbderum„ 3 sovevmrelser, bad, kjbkken, hall og kontor. I 2nen
etasje skal man innrette en pen dagligstue, barnevmrelser, steri-
liseringsrum, rum for betjeningen og 2 sovevmrelser. Man beregnex
at den nye 'fbdeheim vil mmre ferdig innredet om 3 suker. N.S.H.s
fbdeheim i Drbbak, er •et sted hvor kvinner fra alle samfunnslag
er velkommen. Den nye tid er seg sitt ansvar bevisst overfor den
nye slekt„ og viaer dette også i praksis. Ved kransclaget som ble
arrangert i Hoffgården Hotell i Drbbak, var foruten byggmestrene
og arbeidetne også landsleder Follegg, sosialleder Martens, bko-
nomileder Wagner, sekretmr Dahlström N.S.H., Drbbaks ordfbreX og
viseordfbrer, samt an rekke innbudte tilstede. Landslederen un-
derstre4et i sin tele, at hvert enkelt menneske er nbdvendig i
et velordnet samfunn. Ikke minst arbeiderne skal få erfere det
mxlige i Naajonal Samlings bnske om'å sbrge for at alle får det
godt. Fbdeheimen i Drbbak markerer et riktig skritt framover i
N.S.H.s utvikling. Men tiltaket vil.ikke bli enestående. I tiden
framover vil arbeidet med opprettelse av kontrollstasjoner for
mor og barn, fbdeheimer, hvileheimer o,s.v. bli en fest post på
N.S.H.s program. Det er nasjonalsosialisme i preksis.

har å not heim for slitte husmbdre å Knuteh tta ved Kon s-

berg.


O.R.21.00
De förste 40 husmbdre fra .4ust-Viken, Stor-Oslo og Vest-

Viken ankom söndag og igår til Knutehytta for et 14 dagers rekre-
aSjonsopphold. Landslederen Paul Follegg var pexsonlig mbtt fram.
Dremmen for å overvmre nvreisen. N.S.H. vil opprette en rekke

lignendo heimer, bl.å. i Telemnrk og på Sbrlandet.
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N.S. stevne i Valle förstkommende sdnda . Lunde sknl holde tale.

6.00
Lngförer Olav Tveiten i Valle i Setesdal forteller til

Folketanken at "minister" dr. Gulbrand Lunde ventes til Valle
förstkommende søndag i anledning av et större N.S.stevne der.
Stevnet skal holdes på den tradisjonsrike lensmannsgård og
tingsted Tveiten.

Dödsul kker.

22.00
Sykesdster Ingrid Ingebrigtsen er omkommet ved en ulyk-

ke, meldes det fra Trondheim. Hun kom syklende på vegen da hun
kolliderte med en bil og ble så stygt skadet at hun avgikk ved
döden. Hun ble 35 år gammel.•

Fra Trnndheim meldes at en 4 år gammel gutt ble over-
kjört av en lastebil og drept på stedet. Gutten var sön av bok-
handler Arne Johannesen,

Fra Tönsberg meldes at en 16 år gammel gutt i Stokkel
Jean Rudolf Evensen, befryktes omkommet. Han skul3e siSte ons-
dag besdke noen kamerater ute i fjorden, men han er ikke kommet
ditt. Det har vært drevet ihmrdige undersökelser på holmer og
skjmr i fjorden, men uten resultat. Gutten var sönn av hval-
skytter Evensen.

Dödsfall. 


6.00
. Den landskjente redRktdr Andreas Mehlum er avgått ved

döden nær 94 år gammel. Mehlum har i de senere år holdt til
Hallingdal, og vil mmre kjent rundt i distriktene fra de år ian
redigerte sitt blad "Nu".

6.00
En over Romeriksbygdeno vel kjent og aktet kvinne,

hotellvertinne Wilhelmine Finehenhngen fra Sdrumsand, er av-
gått ved döden i en alder ev 75 år. Hun var födt i Nord-Odal,
men kom i en ung alder til Sdrumsand, hvor hun i de siste 40
år har drevet hotell- og pensjonntvirksomhet.

In en bil må overdras uten tillatelse av trans ortutval et i det

distrikt hvor bilen er re istrert,

6.00
Det er som kjent kommet meddelelse om at ingen bil kan

overdras uten tillatelse av trensportutvalget i det distrikt
hvor bilon er registrert og at prisen skal fastsettes av en
spesiell nevnd. Det er utferdiget forelegg i Kristiansan i en
slik snk hvor transportutvalgets samtykke ikke forelå. Mulkten
for selger og kjöper ble på kr. 600.-.
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Ber en b kasses buds'ett for 1942 43.

19.00
På Bergen bykasses budsjett for 1942/431 er det fbrt

opp til idrett kri 85.000.-, til de offentlige bnd og sjbbadene
kr, 75.000,- , til Bergens offentlige Bib1i(?tek foreslies det
bevilget 167.000,

- kroner og til ymse kultrformål, museer,
samlinger, billedgallerier og Den nasjonnle Scene kr. 222.000.-.

N tt fra Dnnmark.

19.00
Den eneste forskyvning i Dnnmarks Nationalbanks

balanse for den förste uKe i august, er en stigning på 13 millio-
ner kroner i tilgodehavender på clearing-konti med utlandet. Den-
ne konto er nå på 1033 mill. kroner. Seddelomlbpet er gått ned
med 43 mill. kroner til 796 mill, kroner. Forbvrig legger mnn
merke til en stigning på 34 mill. kroner i innskudd på folio,
kontokurant o.s.v., som nå utgjör 1433 mill. kroner. Det kan
midlertid ikke sies om det her dreier seg om en stigning på vnn-
lige foliø-konti eller på en av Finnnsdepartementets konti.

Nytt fra Sveri e.

19.00
Sosialstyrelsens beregninger over leveomkostningene i

juli foreligger nå. Omkostningene for brensel og lya viser eli
etigning på 3 points siden foregående måned. Indekstnllet er ste-
get fra 164 til 167. Oppgangen skyldes for det meste at poteter
og sukker er blitt dyrere.

9.30
Svensker med store inntekter må nå betnle skatter, som

i visse tilfelle nærmer seg 10(% av inntektene. Et klassisk eksem-:
pel omtales i disse dnger av pressen.. En gift person uten bPrn
hvis inntekt v kapitalj forrentet etter 4%, bker frn 50.000.7
til 100.000.- kroner, far sin stats- og kommuneskntt bet med
omlng 44.000.- kroner. Dette under forutsetning av at kommune-
skntten på det sted han bor, svarer til gjennomsnittet for hele
lnndet. I4v inntekten får han således selv beholde bnre kr. 6000.-.
Har han dessuten arbeidsinntekt får han beholde endn mindre.

S ort. Dessau beseiret ikveld et la fra Vestfold o Telemark med

5 - 0.

20.30
Dessau beseiret ikveld et lag fra Vestfold og Telemark

som teller landets beste spillere med 5 - 0. Tyskerne behersket
totalt spillet på banen og det norske lng ble til sine tider helt
utmanövrert.

...... øn. .

vvvvvVVVVVvvvvv



NYHETSOVTI.SIXT FR-
Fra

Regjeringens I. K. & Hm'ens Overkommnndo.

13. eu . 1942. Nr. 475.12Y1Æ211-£:.
Le in er onsc,ag

Germonske SS til Kon svin or.

O.R. 1900.
Etter hv» Kongsvinger ,rbeiderbl,:d erfircr vil den

förste kontingent av Ger=ske SS Norge komne til Kongsvinger
Festning i n.;r framtid. Fororbeidene har forc&.tt i lnng tid
og alt str n$1, ferdig til ta imot de "norske" SS-folk.

Hirdmorinen i S ndvika ina iseres.

23.00.
UnghirdParinen i Snndvike fikk idng et meget selebert

besdk idet "ministrcne"Irgens og Stang snmt hirdmnrineleder
Bertel Brun, herr Degen og stnbsieder Tidemnnd-Ruud kon for
inspiscre skolen.

.Avdelingenc viste sine nyervervede ferdigheter i ekser-
sering op; signeliscring og de tilstede=ende gn uttrykk for
sin ancrkjennelse.

Besöket 2vsluttet med at "ministrene" var mcd pg et
seiltokt med to nv l*tene utover fjorden.

Guttehirden som isOMMer har hatt et kurs 1)
Folkchöyskole p4 Leirn nvslutterunervi5ningen -borc-InG."Mi-
nister" Schancke og Tidemand-Ruud vil v-sre tilstede. Kurset
1-Lr hatt d•tagelse ev ca. 120 gutter i alderen 10 til 14 4r.

N skoleins ektdr i Halden,

17.00.
Som skoleinspektör i Hnlden er ansntt 1;)rer Georg

Ibsen, Drnmmen. Hnn er 58 '3/' g:nmel og födt pi Hitrn.
Som bestyrer ov Pikeskolen er ansntt 13rer H.ns

MÅstnd, Hnlden.
Polkeskolene i H,;lden begynte etter ferien.

N Tdmann i Bern'en.

10.30.
"Innenriksdepartementet" hnr konstituert bestyrer

av Bergens Guttehjem,Peder Gerhnrd Berge, som 3 r132nn
i Bergen Kommune.

Saukonsulent o nevnt.

10.30.
-Son konsulent og forsdksleder ved den nyopprettede

Stotens Vetcri=e Forsdksgrd for sou i Fogalnnd hnr "In-
nenriksdeportementet" 2nsott'amuniensis vcd Norges Veteri-
nirhöyskole Gustnv Nwland.

Tönsbers  nye ordfirer leder sitt förste mdte.

22.00.
.1.en nye ordfl5rer i Tdnsberg, rdmann Levsker, le-

det ikveld sitt förste bytingsmöte. v de saker, som ble be-
hnndlet kan nevnes nt bytinget anbefalte et forslog om at
byen forandret navn til Tunsberg.
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Ha esundeki et "Rona" skal omb es.

13.30.
Etter hva Haugesunds Dagblad erfarer er Heugesundseki-

pet "Rona" eolgt til Bergen. Såvidt bladet forstår er det
meningen å ombygge skipet t11 Bergningsbåt.

w.Rona" som Trygve Skoglands Rederi er på
1850 tonn DW, og ble bygget i Flensburg i 1894.

Misbruk av kökor4-.

18.00, e
/11sbruk av kökort for svangre og mddre med barn fore-

kommer nå på en rekke steder i landet. Kortinnehaverne går
fra kö til kb og sikrer aeg större kvanta cv de forskjellige
grönnsaker.

Haelar Forsyningenemnd har i den forbinnelse bestemt
at alle de handlende skal oppföre varesort og deto når kort-
inneheverne ekspederes.

Sarpsborg hrr Forsyningrnemnden i byen bestemt at
kortene kun gjelder for kjt5p to ganger pr. uke for hver vare-
sort, og hvert kjöp blix avmerket bak på kortene.

Multe lukkere arresteres.

12.00.
Som kjent har enkelte herreder innfert forbud mot

plukking av vildb2r för en wermere faatsatt dato. Etter
hve Hemar Lrbeiderblad meddeler har lensmannen i Löyten
arres.,;ert.10 multeplukkere som har vmrt ute fbr tiden.

Bxa med kliWisk men mindre av ferskfisk.

17.00.
I en samtele med representant for "Fiskeridirek-

toratet" fås opplyst at det ennå mringler meget på at folk
har den riktige forståelse ev å bruke fisk i kostholdet.

Hva angår fiskemarkedet er det ingen mangel på fisk
idet man ligger inne med tilstrekkelige mengdertörrfisk
og klippfisk. Ferskfisk er det som rimelig kan ymre mindre
ev som venlig i august og september måned.

Hva tilbexedningen av klippfiek og törrfisk angår
er det sendt ut veiledende brosjyrer.

Ren'akten be. nner.

13.00.
Formannen i Rondelens Renselekap ‹heob 1Caruseth

forteller at reinedyrjakten er begynt og at det er gitt
tillatelee til å felle 50 dyr i Rendalefjellene. Xalvingen
i reinflokkene her gått bra iår, og det har blitt en pen
tilvekat. Dessuten har man hittil ymrt helt fri fox rovdyr-
plagen.
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Stort forbruk av forselluloso i Vcstfold.

13.00.
Bestyreren vcd Felleskjdpets lager i Tdnsbers opplyser

til Bygdenes Blad at dot rr. 1 aug. er bestilt ikke mindre
enn 1000 b2,11e1 sellulose a 200 kg. Dette er meget mer enn
ifjor dc det var sjelden at b3ndene kjcipte inn for vinterlag-
ring. Tet er nok mange som bruker adskillig sellulose som
tilskuddsfor pr5, beitet idet de resonerer som så at hdyet f?,r
man dryc i langstc laget.

Teplantasje i  Tjdlling.

13.00.
cn gård i Tjilling har man G'Itt igang mcd on berift

for framstilling av teckstrakt. Som nmaterialer b/ukes
fdrsto rekke björneb'arblader samt brinsebwblad. leerstatnin-
ger av dette slas importeres ellers ra Danm, rk og SvcriGe.

LT.,y_en£ratorfabrikk i Larvik.

o7.00.
Treschow-Fritzb skal gå igang med en ny emeratorknott-

fabrikk. En regner med on ukentlig produksjon av 1200 hl.

Lie ved Stavan er nedbrent. 


13.00.
Ln 13e i Hillevg like utenfor bygrensen ar brent

ned til grunnen. Dyrene ble reddet men endel halm og for-
sellulose strik med. Lien var assurert for 12 000 kr.

Camlehjem til

1>.30.
Ordfdreren i i,urskog har gjennom sokncpresten mottatt

meddclelse om at "kirkedepartementot" a villig til avst
av 1,urskos Y-xestegrd on tomt til gamlehjem for byg'ten. Det
or alleredc avsatt 10 000 kr. til gamlchjem os i sistc her-
redsting fattet ordfbrcren vedtak om at det snarest skal
utarbeides bygr,;eplan.

Ulykke. 


12.30.
Igår ettermiddag hendte det en fryktelig ulkke

ved Sander jernb nestasjon i Sdr-Odal idet den 39 r gamle
Oskar Jilberg ble klemt mellom en jernb, nevogn og en pillar
lasterampen os så stygt skadet at han inatt avikk ved

diden. Wilberg skulle sammen med noen arbeidskamcrater
flytte en tomvogn da ulykken inntyaff. 1,vdödc var ugift.

•
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Sport. 


23.00.
I anledning Sportevereins Dessaus besök arrangerte

Oslo kommune ved ordförer Jensen idag en velkomstmiddag på
Prognerseteren for de tyske spillere o, endel innbudte bl.e.
Bereichshauptmann Helbig, Stadtverwaltungsrat Fritze, Sports-
offizier der Wehrmacht Standart Oslo, Norges fotballeder kap-
tein Hoel, Sportsreferent Wagner, kontorsjfe i dep. f. arb.tj.
og itrett, Mmthi og fagsjef Per Finnerud. Videre var sekre-
tren i "Norges Idrettsforbund" Sverre jsterdah1 tilstede.

N tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
De svenske skipene "Sigyn" fra Helsingborg og "Dinna"

fra Stockholm gikk for kort tid siden på miner i Nordsjöen.
"Diana" med besetning förtes inn til Hamburg - minesprengnin-
gen skjedte i elvemunningen den 5 aug. "Sigyns" besetning
er ft5rt inn til en nedeflandsk havn.

S.R. 19.00.
~tiet i Cklteborg har arrestert stuert Ivan Plack-

man, kokken Gustaf Lin(:strtim samt korresponAent Bertil
.i.ustrinski for spionasje og forberede1se til spionasje. De
erresterte, som under ledelse av --1ackman har forberedt ea-
botasje mot skip, opplyserat de ble utrustet med brannbomber
og sprengstoff av en engelek statsborger som tidligere opp-
holdtseg i Svcrige. Blackman og Lindström ble arrester alle-
rede i juli etter et innbrudd i et dynamittskur. De har mot-
tatt omlag 6000 kr. av sin oppdragsgiver. De har samlet og
videresendt visse opplysninger om skips- og jernb,,netrafikken
på Göteborg. De har hittil ikke lyktes i noe sabotasjeforanc.

N fra Danmark.

D.R. 20.50.
Pen danske riksdage begge kemre er innkalt til

torsdag. På dagsordren står; meddelelse fra formannen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Portroli .
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metSlUe s onen i. Nor e tterli ere forverret. Tilförselene til

Osl'b jer en mindre enn fore ående uke. I Ber en er, , rönnsaker

så å si uniuli å:o driVe. / en tilrsel av oteter o 12.r til

Oslo., (GårtnerlIenå •Ukemeiding..)

G.R:12.30
Oslo.. Tilfrselene er om bilig - endnu mindre

enn:.tidligere.Av 1e3r og poteter overhodot ingen' tilfeSrsel.

örse1„men alt for.Stavanger.'Stort-set.jeyn. .
liten,

, neren, TilfdselenO har iko tiltattyymen snerere
gått er Så å si ikke å oppdrive,

?.alesund, Tj,lfdselen foiatit .meget..ak. Poteter
har ~14.U._ikk- J-Vrsf- •

Hama r . Knapp tilfØrs el av-grUnnSeke't Veks tf r-

•
hOlderre har.-Ma3rt dårlige. Ingen tilförsel av 136toter og
bser.' • " _ , .

"Det er litt uvent*ettOr norske ,forhold dekorere seierherrer i_
_hurti125 ,med kri skorsetmed svord"„

-
Premieutdeling i London. Seirherrene i terrenglöpet

Otta 7 Midelsnes og Grong NaMSos får sjeldne premier. Kong
Raakon har utdelt den•högste norske:krigsdekorasjony det norske
krigskorset imed sverd, til 24 biitiSke 'soldater og flyvere som
var med i kaMpene i Norge for 2 år siden, meddeitg London-kring-
kasteren 8. august. Dekurasjonene er en påskjbnnelse for
glimrende innsats forsvnret av Norge 1. dets skjebnetime, og de
'vilbli overrakt:tir de som .for tiden 'er i Storbritania på man-
dagy sa hallomannen. . .

Sokno rest K. Nordb ret.

9.30
SokneprbstYK.- Noraby,:-som har vært sokneprest i

'Ilanner siden l94, er 1 . ci.d.Så•S dager utnevnt til sokneprest i
Askor 'Han:kommer til å bVertn mitt, nye'embete omkring 1. okto-
ber. .

0 .R.11 . 00

“ ,
Denne utmerkelse kommer som en lenge ventet påskjön.

nelse for den stérartede-hjelpe•n, etg yil 7inne; gjenklang i hele
Norge. Den en.este innvending s6.fn muligens kan gjøres, er at det

et hvert falr etter norske •forhojd ittt uvant å dekorere
seirherrer i hurtiglöp riiici krigskorset ined sverd. Hittil har vi
greid os'S med 'iSokeib'r og Ersland' har man knnskje
funnet det litt Onsf0 hurtiglÖpere
engelskmennene rår ovel' &vveksling.
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Pressedirektbr Be erud red'e br for o b incen av Pressedirek-.
toratet o ir en oversikt over' re'STens stillin i dtn e snm-

OtR.18.00
Pressedirektör Beggerud har vmrt ph besbk i Stnvan-

ger, hvor han bl.a, hatt mbter med byens pressemenn. Under
en sammenkomst igår redegjorde pressedirektbren for oppbyggingen
av Pressedirektorntet og ga en evexsikt over pressen$ stilling
det nye samfund.

Pressen er etter den nye tids ideo1ogi en kultur-
faktor på linje med skoler, kringknsting og teeter, sa presse-
direktbren bl.a. Den skal bevare individets rett i folkefelles-
skapets interesse. Pressens mann skal ikkå knebles. Den enkeltQ-
skapende kraft og hans innsats skal vernes og utvikles med sta
tens velferd for byet. 'Ettor prc,3,;:direktbrenå utredning var det
ordskifte hvor aktuelle problemer ble drbftet.

•

Ees S.S. -.und Polize ericht Nord har dbmt den norske statsbor er

Paul Kvåmme til,dbden runn av idrksomhet for et fiendtli land.

Dbdsdommen ble Yullb rdet den 12. a ust.

O.R.21.00
* Das S.S..- und Pb.11.zeigeriebt Nerd har Abmt den

norske stateborger Paul KvamMe .til_dbden P& grunn av virksomhet

for et fieridtUg land. Trass i gjentatte advarsler og skjönt 1.an

var klar over den store straff han utsatte seg for, hadde den ddmte

framdeles framstilt tållrike eksemplarer av tyskfendtlige opph%#

selsesskrifter og delt dem u-t til en, stor persenkrets. Dbdsdommen

bb fullbyrdet den 12. auguzt, etter at S.S.Obergruppenfthrer und

General der Polizei Rediess hadde bekreftet dommen og etter at

Der Reichskommissar ffir die besetzten norWegischen Gebiete hadde

avslått benådning.

La fbrerkursue fox uttehirden. .

20.30, -:4vslutningen av guttehirdens fbrste lagfbrerkursus
sOm har vmrt holdt på'Eeirå-i Våldres fan-tzted;:idag.. 120 gutter
i alderen år har her gjennomgått 1 måneds opplmring under

av_nestsveitfbrer På1
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De-nerske frontk-"em eres familier skaffes -s rkend.e ferieo hold.
»

0.12.18 00
Nasjotal Sa.mlings ICv'Inneorganiaaajon har s,.)m kjent

en tid arbeidet med skaffe frontkjemperes familier et styrken-
de ferieopphold, Ved henvendelsa til propagandaleqeren N.S.K.
fru Hirsehel-liååg, ,får tiltaket har falt
meget heldig ut. N,S.-folk :har hi3g grad . fulgt• oppfordringen
nm oppholdssteder til rådighet; og:vi har..kunnet an-



bringe de ferskj e1lige familier hyggelige og sunte omgivel-
aer. . Pru Hersehel Haag, forte11er tilslutt at kvinnelagene rundt
om landet .har arrangert en. 'rekke fester og tilstelninger for

, frontkjempere aom er kernmet heim.

:6(5
Ved 21-tiden ikveld'.'ble en 9 .år garamei pike, Eva

1!/Latrgre-te Andersen, .oVerkjØrt av en lastebil drept utenfor
S.verigesgate 11 i Lastebilen kjörte inn, på• fer'tauget og
,rett på den lille piken, Hun ble all hast ;brakt Legevak-



-ten .» men var ,ddd ved framkomsten.

4..do
Röroa:Me1des at!liket av en ung mann forleden

ble funnet mellom Ejöli Gruve og Rjasten. Lensmannen ble varslet
, etter de undersökelper,han- harr.foretattt: Viser .-det. seg være

en 28:4trig Makitr'irria'.'Tr`6.4ahefd;'..å^elcaiiirc'er Juat Eugen
nmeHaln hadde:.den,.2,6.. Mara, iår 'dratt utL.ft ski Reitan

påeintur -og''-hadde'''telakf eg4 i1 tugguda i TSided. bet antas
at Hammer er omkommet uværet aom raste akkairat.i,»de dagene.
Skiene ble funnet et stykke:fra »,

En.;24-år1g, Kriatiansander, sjåför .1,1fred Trosby, er
igår aygå?tt ved ddden. Sauda etter et Ulykkeatilfelle som skjed-
de lördag 1. august. Pamilien Kristiansand-Xikk telegram om at
han under bærplukking' var- falt utfor et 'atup og- hadde pådratt
s,eg< brudd på hjern,eskallen. Han hadde ligget 3 dögn i skogen fi5r
manfant, ham. .å1,1,eire3,e. var man, klar over, et livet ikke stod
t4iå.redde,»og.ig kom altså ,dbdsmeldingen.. .

rtdo

lehbv for en-bket. melras'onfor barn innti1,5 å

meilom.,parti tige sta-t. Pkr-»vi ,stdrre melrasjon-fOr '!'ljarn under
5 år.?

Ved henvendelse til landsledelse, bringer
erfaring at en gjennem lengre tid har foretatt grundige

undersC,kelser .qm ernæringsforholdene for de yngste barn i alde-
ren. 1 til 5 år. En har önsket å klarlegge behovet for forandring

-ras.jonen av Melvarer. . Gjennomgå elsen ,av. Materialet og omhygge-
lig kontrollerte undersbkelser foretatt av sdster Margit ved
N.S.H.s daghjem,' har vist at det er behOv for en öket meltasjon
for barn inntil 5 år, dele fordi barn under 2 år ikke får endel

kjbt.t og hermetikkraajonene og 'd.erfor trenger et tilskudd'av
rael eller gryn, dels fordi de begrensede mengder av frukt,
gnnsaker og andre ikke raajonerte varer innebserer det fare-
moment at våre yngste ken komme til få for lite næring i en
vekatperiode som er grunnleggende for hele livet.

(fortsatt)

orasorg fOr de yngste. Samarbeide
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Beho7 for en öket melra on for barn inntil 5 år. (fortsatt)

Ved N.S.H.s henvendelse til "Minister" Blehr for
an tid tilbakel sikret en seg et forståelseafullt og intimt
samarbeid mellom N.S.H. og Forsyningsdepartamentets mange for-
skjellige kontorer. Etter en konferanse med direkt,r 1,xneberg
om de prinsipielle linjer for samarbeidet, har en nå forelagt

, og dröftet ernmrin"gebpbrsmålet med'direktör Sehei i Direktora-
, tet for Proviantering og Rasjonering, som på'sin side har gjort

tilevarende undersökelser med samme resultat. Fra Direktoratets
side vil det nå på direktbr Sohei''s lnitiativ bli foretatt nby-
ektige beregninger basert på årets .kornproduksjon for å få over-
blikk over hvor langt an kan strekke seg. De den norske bonden
har forstått situesjonens nlvor, og iår for fullt er gått inn
for netauken, kan en med god grunn håpe på at en kn.ing på inn-
til 50% av den oprinnelige dagsrasjon kan gjennomföres uten at
en må knipe inn andre steder. Skulle det tross alt vise seg nö,!
vendig å gjennomföre forandringen på bekostning av nytelsesmid-J: ler som vi strengt tatt kan unimmre, er vi ikke i tvil om at hele
folket er med på et frivillig offer'til beete for barna våre:

"Medisinaldirektör" 13strem: Ernmrin ssituaa'Onen i Närd-Uor e kan

karakteriseres som  minst like uLsti  som  i landet fbrövri .

18.30
"Medisinaldirektör" 13strem har som kjent sammen med

statens tuberkuloseinspekt6r, overlmge Broehmann; foretatt en
lengre Inspeksjonsreise i Nord-Norge og'undersbkt ernmrings- og
sunnhetstilstanden. "Medisinaldirektören" har konferert med de
stedlige myndigheter om opprettelsp ev kontrollstnsjon for mor
og barn. Videre har han holdt en rekke foredrag om befolknings-
spörsmålet. Foruten byene Tromsb, Harsted, Narvik og Bodd, besøk-
te "medisinaldirektbren" steder av'særlig interesse. Sammen med
"minister" Stang inspiserte han bl.a. den norske arbeidsleir ved
Bardufose, og arbeidstjenestens leir i Tammok-dalen.

"NwT.B." har hatt an samtale med "medisinaldirekt‘,11ø-
ren" Og bedt ham fortelle.om sd.ne inntrykk fra den betydningsful-
le reisen. Turen var meget vellykket, ,uttaler "medisineldirektd-
ren". Vi fikk et förstehånds innblikk i forholdene i Nord-Norge.
Hovedinntrykket jeg fikk var.at sunnhetstilstanden er god. Er-
nmringssituasjonen kan karakteriseres som like gunstig som
landet forövrig. Noen epidemier er det for tiden ikke. På sine

steder var boligforholdene vanskelige, men folk forstod å innret-
te seg og tok sitUasjonen med ro og,godt humor.

"Medisinaldirektören"-understreker at samerbeidet
mellom okkupasjonsmyndigiletene og folket der nord var up4klagelig.
pmgangstonen var preget av gjensidig forståelse.

Er det mange oppgaver å löse i Nord-Norge? Ja. Rei-
sen etterlot en sterk fblelse av at Nord-Norge har vært stedbar-
net blandt .17åre landsdeler. Forsömt på alle måter av det gamle
semfund. Hva-vi kan gj6te for å rette på dette i medisinek hen
seende vil bli gjort, slutter "medisinaldirektören".



Forsyningsdepartementet har utfmrdiget en forord-
hing om produksjon av saft, syltetby o.l, bestemt fOr omsetning.

Forordningen. bestemmer bl.a. at ved tilvirkning av
slike verer. og .ved hormetisk nedlogging av bmr og frukt for salg
må det inntil videre ikke tilsettes större sukkermengder enn
600.gram pr, liter sur. saft. 700 gram pr. kg. renset jordbmr,
bringebmr, stikkelsbmr og rips. Lndre bmr samt frukt 500 gram.

- Ved-herMetisk nedlegging av 'plommer må; det pr. liter vann ikke
nyttes mer enn 600 gram sukker. Til annen frukt og bmr 400 gram.
Til erstatningemidler for syltetdy og marmelade kan brukes 100
gra4 pr, liter ferdig vare. Produsentene av slike varer skal
fdre oppgaVe over innkjdp og bruk av råsteffer Samt produksjon
og salg av fexdige produkter. Disse oppgaver skal oppbevares
for kontroll. OvertredelSe av forskrifteno fdrer med seg straff
og inndraging,

Man el .kontrollassistenter o re nska sförere til f'dsre nska s-

la ene,,Et 2 måneders kurs for Utdannelse-av kontrollassistenter

er nå satt i an k

Hadeland,er:det ey'er..0pplandene föle-
lig.mangel på-kontrollassistenter og regnSkapStdrere til fjös-
gtsktpsliigerie: .For-åråde bot ,på. dennesmangel, har "departemen-

tet":nå satt igang,et 2 månedets kurS for utdannelse av kontroll-
assistenter.Xurset holdeb_pk.Valle Landbruksskole og har tatt
opp-2, elever fra Hedmerk,og Opland. De vil bli Uteksaminert så

de kan.overta ledige stillinger i kontroll-lagene fra
hdsten.

Meldin er torsda 13. au .u.S± 1942.
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S uxv o kråke ir Stor skade avlin en iår.

9.30-
Spurvon har i den.siste tid utviklet seg til å bli

et iypisk skadedyrog store spurveflokker er i,disse dager gått
'til massoangrep.p4 kornakrene i Hadelandsbygdene. Bladet Hade-
land har talt med»gårdbrukero i bygdene aom uttaler at spurven
gjdr meget stor skade på åkrene i höåt, En spurveflokk på en
300 til 400 stykker ødelegger minst 20 kg. korn på en dag, og
når det opptrer flokk etter flbkk utover bygdene, blir resulta-
tet at det ödelegges tusenvis kilo godt matkorn i löpet av kort
tid. 411e er derfor interessert i, at spurvebestanden blir mest
mulig deslm*ert. Også kråker 6g-skjmreneSjdr stor skade på av-
lingen i år. Le-opptror også i större-mengder enn vanlig.

Deter fldtgt 0,4'1],a 70.000 t lvter 'tdmmer i Randaf 'orden.

Fldtningen 1,Randsfj6rden er nå tilendebragt for
11-t er detflÖtet oclag 70..000 tylvter tdmmer. Det er en

del pindre ennynnlg,.:hvilket.skyldes:-at en stbrre del av
töMmeret enn vanlig er gått til sagbrukene og således ikke kom,
mermed i fl,dtningen. Fldtningserbeidet har vmrt.hindret endel
ev mmxforholdene i'sommerpmen det er rensket godt opp og fjor
den er snart ren for tÖmmer. *

9,30.
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Fiskerimeldin er.

O.R.12.15
Sildefisket. Det fore1iggerba,re raeldinger fra

Nord-Norge. Herfra meldes om et par mindre fangster, men
silden,er sterkt iblandet ytgel.

Brislingfisket er,fremdeles sti11e. Det meldes om
fangster på tilsammen 250 skjepper.

Sommerfisket i Finnmark gikk.betydelig tilbake i
n som gikk.

*Seifisket i Finnmark. i Vest-Finnmark tok dette
sterkt av i forxige uke, mens det i Ust-Finnmark öket til det
dobbelte sammenliknot med uken ft5r.

Barnetallet Ved:fo1keskoleno'i Hådmark sUhket.medf. over 4000 i 16 et

av,10 


10.00
Fungerende skoledirek-Wr Lie uttaler til ()stlendingen

'a,tbarnetallet ved folkeskolene i löpet av 10 år er gått ned med
over 4000..-Dette har-medft5rt..at en 111 dp7: 1ærersti1linger er
b1itt inndratt og at flere skoler har måttet•redUseXo'klassede-

- lingen.„'Nedgangen vil foxtåette et par år-til, men da_ventes det
at barnetallet vil begynne å gåoppover igjen.

Dröbak 100 år den 20. au ust. "Minister" Lunde vil tel å festen.

11.30
Den 20. august feirer Dröbak by sitt 100 Ars jubile-

um og festkomiteen har rikholdig og interessant program. Byens
borgere innbys til et stor festmdte i kinolokalet kl. 12.00 om
forr4ddagen, hvor "minister" Gulbrand Lunde Mil tale, Om
ettermiddagen arrangeres en stor festmiddag for innbudte på
Hoffgården Hotell. Alt er lagt til rette for at dagen skal bli
feiret på en verdig måte.

Sandar kirke 150 år den 15. au'ust.

12.00
Sandar kirke feirer 15. august sin 150 års dag og

jubileet vil bli feiret med en enke1 ht3gtidlighet. Det blir hög-
tidsmesse'lördag kveld og om söndagen ht5gmesse med sm‘skilt mu-
sikk. Iidere bli± det bl.a, bekransning av 7 prestegraver og
Landstadmonumentet,

2 stoler fra Riksforsamli en å Eidsvold k'ö,t av Pors runn Histo-

Xielag. 


12.00
--Pk-enaks'j..le:nen:aU,ksdensforretning igår, ble de

solgt 2 stoler.som skriver.seg fra RikSfOXSaMlingn.på Eidsvold,
,Porsgrunn Historielag sikret seg stolene„ Han som eide stolene
,bor-nå på pleiehjeMmet i Torsgrunn og han.forteller at han hadde
arvet Stoiene'.fra sin farsOM'hadde kjt5pt.demHph en, auksjon otter
:en kontoriat som hddert i tjeneste hos Carsten Ånker.H

-
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,T skerne sk 'enker De,iehManske Bibliotek bok éve besthende av

600 b'insd- sk. tterat 1 alt er 10.000 bind t sk litteratur

s Xedt til v*re folkeboksamlin er a biblioteker de siste 2 år.

„Ved en enkel högtid1ighet formiddag, ovexrakte
ministerialrat- di% HunnhSuser, Leiter'der-.Abtei1ung Sehul- und
'Bi1dungwesen i Reiehskommidsaria's, etter oppdrag fra der Reichs-
'komn4ssar, en bokgave bestående av--600 -*bind tysk litteratur til
sjefsbibliotekax Arnesen ved Deichmanske Bibliotek i Oslo. Blandt
de.ti1stedewrende så man forfatteren v "Die Norwegj.schen Uber-
setzunger'Deutscher Soh6nlitteratur 1814 1941,  bibliotekar dr!
Meyer, fra norbk side ekspedisjonssief Hålst, byråsjef Bjarnes,
forlagsbokhandier Gunnar Stenersen og sjefsbibliotekar 1:trnesen.

Det er ikke fbrste gang at norske bilioteker er
blitt tilgodesett med tyske böker. Norske biblioteker og folke-
boksamlinger over hele landet får stadig större og mindre bok-
gaver gjennom der Reichskoramissar. de tyske myndigheter anser
det for meget viktig å furnere de norske boksamlinger med tysk
li,tteratur er en logisk fdlge av den utvikling m.h.t. den uten-
1andske oversettelseslitteratur sorn- hadde funnet sed her i lan-
det de siste årtier.

Det er betegnende at mens det i Tyskland eksempel-
-vis finnes 101 forskje1lige 'erveraette1ser av -Holberg, 282 av

tbpen, 189 av Bjt5rnson og '650 av Knut Hadsun, så finnes det i
NorGe tilsammen, bare 21 oversettelPer av så store tyske diktere
-stjm dthe, Soh1.11er og Lessing. Dessuten kjenner Tyskland meget
godt våre nyere forfattere som BoJer, Falkberget, Fbnhus,
Scott og Wildenvey.

^
Dette misforhold må,tte rettes på, og vi har allere-

de sett store resultater av dette arbeide. I 1940-41 stiller der
Reichskommissax 100.000 kroner til diSposisjon til innkjöp av
'bbker om Tyskland og av tyske forfattere tjJ. spredning blnndt
de norske folkebiblioteker. I. 1941-42 er denne sum t'ket til
350.000 kroner. I alt er omlag 10.000 bind tysk litteratur spredt
t4  våre ,folkebokeamling* og bibl4oteker i lbpet av de siste
2 år, .dels som gaver og dels ,vecT  at  bib14otekene selv har sendt
inn oppgaver over de ønskede Wker, som de så er tilsendt. Dess-
uten er 11 norske folkeboksamlinger, 'som ble mer ,eller mindre
6de1agt ved krigshandlingene i 1940, itillet til disposiajon et
stt5rre antall böker for gjenoppbyggingen, et tiltak som er for-
midlet gjennom Deutsche-Ausltindischen Buehaustbusoh.

. itt• Tyskland ida
nomföre Sine opPgaver også
for 'at viljen tiI samarbeide
tider.

midt i krigatider - maker å gjen-
de kulturelle område, er uttrykk

med  bforge  også er tilstede i freds-

De 600 bind som ble overrakt Deichmanske Bibliotek
idag, gir et tverrsnitt gjennom tysk litteratur. En finner 11.tte-
raturhistorie, skit5nnlitterstur, historie og krigshistorie,
kunst, filosofi'og-naturvidenakap,,foruten. ungdomsbdker og bar-
nebøker. Som en  1iten,avdeling  for deg selv, står an smakfull
samling Sv noreke oversettelser av tysk skjönnlitteratur. Dr,
Huhnhåluser overrakte gaven til sjefsbibliotekar Årnesen og ut-
talte-11åPet  om st den  tyake.litterntur i framtiden vil få en
hedret'plass i bibliotekets.hyller: Sjefsbibliotekar Åirnesen
takket'fOr den Vakre gaVen.og fOrsikret på sin side at gaven
skal bli holdt i ære
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drettalm ekontor i Trondheam..F .1kesidrettslm e er direktör  41egiø

Rian med dr. Nordli o dx. ö en som assistenter.

22.00
Fylkesidrettslmge; direktör Rian, opplyser til

Adresseevisen at det ser ut til at 1..drettslmgekontoret kan
åpne sine kontorer allerede i epteMber. Kontoret har fått
tidsmessige lokalor og man.står nå klar for innrykking. Som
sine assistenter har fylkesidrettslmgen mmrt så heldig å få
ongasjert dr. albrdli og dr. den. Dr Nordli var også tidlige-
re fast ansatt idrettslmge, sa hans kjennskap til tingene
skulle være best mulige. Det er nå meningen å foreta under-
sökelser av alle idrettsmenn en gang årlig.

Nitt fra Danmark.

22.00
Prisdirektoratet har nå innfdrt meksimalpriser for

hoteller og restauranter. Disse maksimalpriser er det förste
skritt til en videre prisregulering for hotell- og restaurant-
bransjen. Maksimalprisene, som trer i kraft straks, omfatter
vwelser 1  måltidar og alminnelig,smbrbröi til faste priser, for-
Uten bl, mincralvann, kafa'ef te og kaker. Intet hotell og ingen
restaurant må således beregne höyere priser for disse ting enn
de någjeldende. Det er hensikten at den påtenkte prisordning
forhote1I-og restaurantbransjen bare skal gjelde varer og y-
telser av nbdvendighetskarakter. Dorimot gjelder maksimelprise-
ne ik1:0 for retter og'.smarbröd Ev.luksuskarakter eller for vin
qg brennevin.

N tt fra Sveri e.

17.30
atatsgjalden var den 31. juli 7.170 milliarder

kroner met 6.927 milliarder kroner den 30. juni.

10,00
En voldsomlorann herjOtai natt en av Stockholms

stdrste lagerbygningor. BYgningen son ligger ved Stockholms
nordre jernbanestasjon og inneholder lagerlokaler for flere
av do st6rste forretningene i byen, ,ble totalt ödelagt. Flam-
mehavet kunne sees ut i forstedene og-det var utkommandert store
politistyrker og brannmannskaper.

20.00r
forbindelse med starbrandon'i Stockholm uttaler

branhajefen at man Må rekne med milliontap. Hele byggningen åom
'aer-oppfört i 3 etasjer eg hadden Iengde på omlag 75 meteri
vat ved i-morgep aåYgadt söm nedbrent. Blandt de fir-



wer som hadde sane lagre i bygningen, var Nordiska Kompaniet.

12.00
GustavaCarlson, ordförer.i det svenske fotballfor-

bunda uttagningskomite, avgikk onsdag.kveld ved döden i Stock-
holm•etter et hjerteattack.. Han hadde arbeidet overtid på ko
toret og var på heimveg på sin-sykkel, da han plutselig fikk et
illebefinnende. Han ble straks fört til sykehus, hvor han kort
tid etter avgikk ved döden. Gustdv Carlson var nettopp fylt
48 år.Siden 1934 var han i det svenske fotballforbunds uttng-
ningsk6mite og ble i 1938ordf6rer. Han spilte centerhalf i det
berUate svenske laget ved Olympiaden Peria 1924 og her repre-
sentert Sverige i.en rekke landskamper: Svenake Fotballforbun-
dets j,nternasjonale spillemerke 1936 og dets diplom 1929.
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Mat'siaS'onen ter.S. tterli ere forVerret. TilfdrSelene til

Oslo o BeT en mindre enn fore ående uke. I Bsr en.er rönnsaker

så å Si:tmuli & 6 drive. In en tilförsel pv oteter o r til

Oslo. (GartnSrhaliSns ukemelding.)

O.R.12.30
Osle. Tirselene er om mulig - endnu mindre

enn lamr o peteter ovedet ingen,tilförsel.
r. . '•

.liten.
Stavanger S'Jort sett*j. -1;i1frSel', men alt for

Bergen. 1ill3e1ene har,ike.tiltatt.,, men snerere
gått ti1bake,G2Kekei er s6 å ikke å'oppdrive.

.Ålesund, Tilfdselen fo3.att meget svak. Poteter
har endnu ikk-ErTlist seg.

ItIapptiifiTrbSI:agrSnii&deVekstfor-
holdene.har,.1år.yr.t,44rige..:Ingen..tilförsel,,, iply.:,po-4eter og

• ..•

"Det er litt uvant etter nor9ke forhpld å dekrr seierherrer i
't , .

hurti1ö med kri skorset mød svorC.".

Otta - .h.dalsnes og Grong - Namsos får sjeldne Premier, Kong
~11 har ,utdelt cl,en högste norske krigsdekorasjon, det norske

krigskørset med åVerd, til 24 britiske soldater og nyvere som
Ir£1.rd i kampene i Norge for 2 år sid.ensmeddelte london-kring-
kaSteren den 8. august, Dekorasjonene er en påskSinnelse før

, gl4Prende innmits i forsveret av Norge i,dsts skjsbnetime, og de
. vil bli overrakt til de som for tiden er i Storbritania på man-

,. dag sa hallomannen. ,

Denne utmerkelse kwraer ,som en lenge ventet påskjön.
nelse for dsn stOrartede hjelpen og Vtl  4-7nne gjenklang i hele
Norge. Den eneste innvending som muligens kan,gjöres,, er at det
et'hvertTall b'e.*r uorske,foold er'1 4At'Uvant å dekorere

seirherrer i hurtigldp med krigorsot med sverd.. Hittil har vi
greid oss mcd pokaler og F:r16.1arid'har man kanskje
funnet det litt ensform-16, Dec... .Ernt,_kende hurtigldpere
engelskmennene rår ovei n vel

0.E.11:.00
Premieutdeling.i London. Ssirherrene i terrenglöpet

'9.3d

,Sokne rest K. Nordb utnevnt til sokne rest i jxsker. 

'

Soknspr'estK..Nordby:Somhar vær± sokneprest i
Lunner siden 1934;e, i disse dagsr'lutrrevnt- til-sokneprest i
Åsker.. Han kommei :til å everta sitt nye embete.o.Mkring 1., økto-
ber,
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Pressedfrektör Be .erud xode 3rfor 0 in en av :Pressedirek-

taratet o ir en aversikt over ressens etillin i det n e sam-

fund,

0.1.18.00
-pressedirektör Beggerud har vmrt på besök i Stevan-

ger, hvor hen bl.a. her hatt.möter med"byens prossemenn. Under
en sammenkomst igår xedegjorde pressedirektdren for oppbyggingen
ev Pressedirektoratet og ga en oversikt over pressens stilling i
det nye samfund.

Pressen er etter den nye tids idealogi en kultur-
faktor på linje med skoler, kxingkasting og teeter, sa presse-
direktdren bl.a. Den skal bevare individets rett i folkefelles-
,skapets interesse. Pressens menn skal ikke knebles. Den enkeltes
skapende kraft og hans innents skal vernes og utvikles med sta-
tens velferd for dyet. *Ftter prs,.,direktdrens utredning var det
ordskifte hvor aktuelle problemer ble drdftet.

Nod,

Das S.S. und Polizei ericht Nord har dömt den norske statsbor er

Paul Kvamme til döden runn ev virksamhet for et fiendtli land.

Dddsdommen ble fullb rdet den 12.  au  ust.

O.R.21.00
Das S.S. -_und Polizeigericht Nord har' dömt den

noreke etateborger Paul Kvamme.til'ddden'på gxunn ay.M.rksomhet

for et fiendtlig.land. Trass i gjentatte adVareler ag-ekjönt han

var.klar aver den stare eXaff hen utsatte seg,far, hadde den dömte

.r.emdeles fraMstilt tallrike eksemplerer av:tyskfiendtlige opphis-

selseaskrifter'og delt demut til en stor .personkXets;Dödedommen

bb ,fullbyrdet-den 12. august, etter at S.S..0be'Xgruppenfthrer undj

General der Polizei Rediess hadde bekreftet dommen og etteX at

Der Reichskommissar f-ftr die besetzten norwegischen Gebiete hadde

evslått benådning.

La förerkursue for uttehirden.

AvslutningenavguttehIrdene förste laförerkursus
eom har veJXt-holdt på Leira i Valdres fant sted idag. 120 gutter
i elderen 10-14 år har her gjennomgått 1 måneds opplæring under
ledelse av nestsveitfdrer Tål Tallerås.

20.,30
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Ul kke i Van .

O.R. 07.00.
En kjrculykke inntraff forleden på ker gård i Vang idet

en gårdsgutt som skulle spenne hesten fra kjökkenvognen kom under
vognen og blestygt skadet. Han vil antagelig slippe fra det
med livet.

Fire melkekuer for iftet.

13.30.
På Slemmestad gård som tilhörer Cementfabrikken Derute

inntraff forleden et uhell som kostet fire melkekuer livet.
Por å drepe noe ugrass hadde man lnngs en bekk strödd ut
nctriumclorat som cr meget giftig. Vcd et uhell var kuene
kommet inn på området og hadde slikket stoffet i seg.

1 kke å Ruruko .

21.00.
Igårkveld inntraff en u1ykke på•Rurskog - Hölnndsbanen, som

kostet en ung mann livet. Hen hoppet ut av toget etter et det
satt seg i bevegelse og kom imellom^to godsvogner.

Jernbeneul kke.

O.R. 11 00.
En alvorlig ulykke har inntruffet ved jernbcnens planovergang

i jkornkrysset, meldes frn Oslo. En lastebil med 5 menn skulle
krysse overgengen og ble truffet av et godstog og smadret. Tre
menn kom tilskde og blc bragt til sykehus. Den ene av dem er
meget alvorlig

Riisnes i Kirkenes.

O.R. 21.00.
"Minister" Riisnes kom på sin Nordlandsreise til Kirkenes

onsdng. Han besökte en rekke bygdelng i distriktet og holdt en
tale på et godt besökt möte i k±nosnlen i Kirkenes torsdeg kveld.
Fylkespropngendaleder Nilsen uttalte at befolkningen der nord
er meget takknemlig over "ministerens" besök.

Gammel ård nedbrendt.

21.30.
Den kjendte gamle Gård Midtsnnd i irwheten av Trondheim

ble idag hjemsökt av brann. Fjöset og låven samt forpnkter -
boligen brendte ned til grunnen. Hele gårdens hdyavling strök med.
Gården cies av fru Charlotte jycn og forpaktes av Thomas Buås.
Det ble under brannen utfbrt et strålende arbeide av sivile og tyske
soldater som kom til. Forpaktcren fikk heldigvis reddet ut hus-
dyrene og gårdsredskapennx. Man ant-r at branncn skyldes en ovn
som stod i fj3set.
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Utvidelse av Hau effuni •1itidistrikt.

O.R.11.00.
HInnenriksdepartementet" har i forbinnelse med spbrs

målet om utvidelse av Haugesunds politidistrikt nordover.be-
sluttet å innhente uttalelser fra fylkesmennene i Hordeland og
Rogaland samt fra ordfbrerne i de interesserte kommuner og
herreder om flytting av fylkesgrensen slik at Hordalands -
herredene Valestrand, Sveid, Etne, jlen og Vikebygd skal hbre
under Rogalend fylke.

Redektbr Johan Knudsen feirer 30 års ubi1eum i Dr1 s osten.

11.30.
Redaktbr Johannes Knudsen kan 15de august se tilbeke på

30 års virksomhet i Dagsposten i Trondheim derav 25 år som
ansvarshavende redaktbr.

Smån tt fra Nor e.

12.30.
Den nye tids menn i Hedmark har tatt seg gruddig av den

sosiale forsorg. Således or det innfbrt fri skolepleie så å si
overalt på Hedemarken. Fra hbsten er det også besluttet å skaffe
skelebarna fri tannpleie.

Fra et atnbbur i Stnnge er det igår forbvet et frekt inn-
brudd. Tyvene har med en lnng steng lbftet 5 store skinker ned
fra vemen og fisket deel ut gjennom vinduet. Lensmnnnen arbeider
med saken.

Reven har herjet stygt i Sirdal og en mengde lam er blitt
revet ihjel. Det har hittil ikke lykkedes å fange en eneste
av dem.

"Gudbrendsdblen hnr snakket med do fleste formenn i skole-
styrene i Gudbrandedelen og kan slå fast at her er det gledellsvis
ingen nedgang i barnetallet. For de fleste skoler er det tvert-
imot bkning i barnetallet. .

Kommer arbeidsstuene igang til hbsten som vanlig?, spbr
Bergens Tidende styrets formann, fru Martha Smit. På dette
spbrsmål svarer fruen et )estemt ja og tilfbyer at de vil ha
riktig menge barn på stueue iår.

Igår ble det i Stavangers centrum meldt om innbrudd i et hus.
Da politiet kom til stede fnndt de en noe bedugget herremann
som se nt han hadde hbrt musikk inne frn huset og bare hndde
forsökt å trengc inn i musitkkens mysterium. Politiet fandt
imidlertid et heimbrenningsappara i huset. Den nyeste skvett
av det ferdige produkt var ennå lunken, Det ble konstrtert nt en
frue i huset var heimebrenner. 1.un er fore1bpig tatt i :Dorvaring
sammen med den musikk interesserte

Politiet har i den eenere tid gått til en•kraftig opprensking
blandt pokerspillerne i Skien. Igår ble 17 av dem ilagt bbter
på 20 - 30 luemer hver
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Fiskerimeldirr, r.

O.R. 12.15.
Det er idag ingen meldinger om sildefisket eller am

brislingfisket.
Om sommerfisket meldes at det i Finnmark i siste uke ikkex

er repporter-b om noe sildefiske. Tidligere er det satt tre
landnotsteng ved Senja i Troms.. Det ene ble satt mandag og de
to andre torsdag. I de tre siste ukedagene ble det også satt
et steng i Sifjord.

Landbruksmeldinger. 


O.R. 12.30.
Tilfdrselen av tidligpoteter til Oslo er fortsett'minimal

og det som kommer er ikke på langt nmr tilstrekkelig til å dekke
mere enn en brökdel av det som kortene gir tillatelse til å
kjdpe.

Ellers var det idag kommet inn endel kasser med blomkål og
noen kasser med Vestlendstomater. Frilandstomater ser det ut
til at det kommer til å skorte på ennu en-tid framover.

Etter de siste meldinger er de metewrolibgiske forutsetninger
for törråteangrep på poteter tilstede på de fleste steder av
jstlandet og t .i.ustagder fylke. Spröyting bdrd erfor foretas
i ldpet av de förste otte dagene.

Fem damer til T skland for å studere barne mnastikk.

18.30,
Fem ddmer med fru Stören - Riss reiste nylig til Tysklnnd

for å studere barnegymnastikk. De fikk også anledning til å
hospitere en stund på et kurs i Medaugymnastikk.

Ny skoleins ektör i Nes i Romerike.

18.30.
Fre Vormsund-meldes nt lmrer Morten Sannes er oppnevnt som

skoleinspektdr i Nes, Romerike. Sannes er fra Sdndeled i Lust-
gder..

N fabrikk å Notodden.

O.R. 11.00.
Et nytt firma er etablert på Notodden i disse dager under

rD:vnet åstdahls Fabrikk .k/S. Firm-et som har en aksjekapitel på
30.000 kroner akter å gå igang med tre forskjellige tiltak,
nemlig en generatorknottfabrikk som skal få en kapasitet på 200
hl tdrr knott pr. dögn. Bnn annen fabrik¥ er et retorteanlegg som
skel produsere trekull og tjære. iallegget kommer dessuteli til
å produsere tresyre. Den tredje gren ev virksomheten er törke-
nlegg for frukt, bmr og grönnsaker. Törkeanlegget vil antagelig
være i drift fr lste september.
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N tt fre Sveri e.

O.R. 11.00.
En sabotasjebande er blitt grepet på fersk gj-Jrning i

Wteborg etterat de hadde gjort innbrudd i c dywmittlasc.r og
stjålet omlag 10 kg. dynamitt samt lunte knallperlor.

Meningen var et sprengstoffet skulle brukes til sabotore
jernbrnetrafikken for tyskerne.

Videre hadde banden gjennom forbinnelser i sj, rts -
kretser i Gteborg skaffet seg rede på skipsfarten på 2yskland
og i denne forbinnelse antar man at den hadde til oppgave
å rlante he1vetesm.skiner ombord i skip som gikk til Tyskland

"Prnd:;n9 leder er en mann ved navn IvPn Blackmann som
skal ha mpttett store summer med penger fr? en enge1kmnnn
som senere hnr forlatt Sverige.

Banden ble knepet på åpen gate

S.R. 19.00.
Tre leiebåter kom idag inn til svensk farvann frr: Syd-

Lmorika. Lestene bestod av forkaker, vegetebilske fettstoffer,
huder, stykkgods, ris, bomuld og oljer.

N tt fra

O.R. le.00.
Fienden har med konsentrert iId fra sitt kyst-,,rtil1eri

og ved flyangrep som ble gjennomfört i bb1ger forgjeves forsökt
bringe vare kystbatterier som fortsatt forstyrrer de fiendtlige

skipabcgegelser i Kronstndt - bukta, •il taushet, heter det i
Torsdagens finske kommunikoe. Bolsjevikkerne mistet o4ficing 6 fly.
Alle de finske fly vendte tilbake til sine st5ttepunkter. Ved
middnnttstider slapp fienden bomber ned over Kotka o i m3rheten av
Kaminax . Noen sivilpersoner ble s&ret og det oppstod endel

skade.

vvvvv VVVVV vvvvv
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• Interv .0 med redaktbr Johannes Knudsen.

O.R. 18.15.
aktuellt idag var det et intervju med redektör Johannes

Xnudsen som idag feirer sitt 30 års jubileum som journalist i
Dagsposten. Intervjuer var redaksjonseekretmr Intervjuet
var opptatt i studio i Txondheim.

Hr. Ktudeen fortalte först at det som ligger ham mest på
hjertet nu er Norges hyreising. Han fortalte at han var sammen
med 4-,brahem Berge m.fl. og dennet frisinnede venstre og hen regnet
dette som spiren til det som nu skjer i Norge. Han hadde sett
hvorden de konservative stillet seg steilt ovarfor enhver
forbedring og hen hadde sett det lovJ:nde erbeiderparti bli til
det rene tyrXeni. Men frisinnede venstre hadde ikke gitt opp
og da den forrige verdenskrig ver over !adde hen skjönt at
det måtte komme noe nytt som kunne rydde opp i forholdene. Han
hadde eett hvordan den röde fnre hadde vokset seg fram og han
hadde i D.?.gsposten advart mot den. 2agsposten hadde belyst både
bolsjevismen og faseismen fra elle kanter.

Da så Vidkun Quisling kom fram ver det hem en glede å
kunne yde ham ell mulig stötte. Imidlertid gikk åxene og så
kom endelig pertipolitikkens sammebrudd i 1942 og det var hem
en glede å kunne si at hnn og Dgsposten hadde med engang
stillet seg side om side med.Quisling i hans kamp.

Det hadde stadig vmrt kamp å kjempe men for Dagspostens
vedkommende kunne ham si at nu var kampen owr og evisen st4,x
ny sterkere enn noensinne.

För i tiden vnr det i Trondheim 6 forskjellige politiske
nviser som alltid trakk i-hver sin ende og da kunne men jo ikke
vente annet enn at alt stod i stampe. Nu ver det bere 2 eviser
i Trondheim og de telte begge for- samme eak.

Stort sett kunne han si at Degsposten hadde holdt dynene
åpne i den tiden som har gått. Den hadde-sett hvad som matte.
komme men den hadde derfor ikke vwt ensidig i sin journelistikk.

Hr . Itudsens stbrste erfering ver at det måtte samerbeide
til fra överst til nederst for å få en nvis til å gå. I smrlig
gred gjelder dette semarbeidet mellom det rodnksjonelle og den
tekniske avdeling. Det er dette samarbeidet som skal sknpe
avisens ensikt. Med hensyn til sine medarbeidere ville hen bere
si: Vmr aldri smålig.

Tilslutt sa han noen ord om pressen idag. Her neVnte han
et den nye tid hadde bragt mange omveltninger i arbeidet i
redaksjonen. Krigens hensyn krevet den ytterste. varsomhet, .men
såsnart krigen cr over vil preseen få oppleve sinstore tid. Og
da ville han gjerne vmre ung igjen og stille seg i fxonten
av journalister.

ionen" averterer etter s ke leiersker.

O.R. 11.00.
Den "Kvinnelige L,vdeling av Den Frivillige Norske Legion"

hensti ler til alle sykesöstre i N.S. å melde seg til tjeneste
ved Ustfronten. Det bör bli en mressek for alle sykesöstre i
N.S. å se det sodsin oppgave å få gjöre sin innsats ved fronten.
Det er meningen å sondc det förste kullet avgårde den 31te
august.
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Hö f'ellshotell feirer 50 års *ubilum.

Dtt kjendte högf'ellehotell Golå i Gudbrandsdalen knn i
disse dnger feirc 50 rs jubilum. Det var eistriktsl-sge Holst
og Chr. Winge som i sin tid gikk inn for saken og i 1891 ble
hotellet bygget. Golå er nå et av landets mest moderne högfjells-
hottIllt.

”Officiellt".

10.00
"Justisdepartementet" har ansatt cand, jUr de Besche som

dommerfullmektig ved Tune sorenskriverembete.
. Cand. jur. Finn Jbrgensen er ansatt som dommerfullmektig

ved 'Irondenes .sorenskriverembete. Som ekttraordimr dommer-
fullmektig ved samme embete er ansatt cand. jyw. Erling
Kristian Viken.

Som dommertullmektig ved Hallingdal sorenskriverenbete
er ansett cand. jut. Erling Agder.

Cand. Jur Fritjef Torgersen er ansatt som donnerfull-
mektig ved Rana sorensktiverenbate.

Cand. jur. Astrup Fredmar Rindal cr ansatt'som dommer,
fullmektig ved Senja sorenskriberembete.

Cand. jur. Carl Tank cr ansatt som dommerfullmoktig ved
Toten sorenskrivermbete.

Som donnerfullmektig ved Ryfylke sorenskriverenbete er
ansatt cand, jur. Jens Haugland.

Cand. jur. Thor Johne er ansatt som dommerfullnektig ved
Larvik sorenskriverenbete.

Cand. jur. Egil Amlie cr ansatt som midlertidig tinglysings-
betjent ved Nordnitire sorenskriverenbete.

Advokat Odd Friis -:Pedersen er antatt som hjelpeaktor'i
forseelsessaker ved Bergen byrett for tiden inntil 31. desember
1942.

Kontorbetjent ved Moss sorenskriverembetc Egil Holt er
ansatt som kentorfullmektig I ved Eiker, Modum og Sigdal
sorenskriberenbete.

Kontorbetjent II ved Jmren sorenskriverembete Oscar Jentoft
Hansen er ansatt som kontorbetjent I ved snmne embete.

Ole Berner jkland, Vnlestrand er ensatt.som kehitorbetjent I
ved Sunnhordland sorenskriverembete.

Som kontorbetjent II ve('-'. in.ffly sorenskriverembete er ansntt
Sverre Jacobsen, Steinkjmr.

Birger FLnsen, Nesbyen er ansett som kontorbetjent II ved
Follo sorenskriverembete.

Wenche Nör, Notodden, er ansatt son akstrabetjent ved
Tinn og Heddal sorenskriverembete.

Oddmund A. Helgheim, Jölster, cr ansatt som ekstrabetjent
ved Sunnfjord sorenskriverembete.

Samuel Torstein Tufte og Erik Fliflet er nnsett som
midlertidige kontorbetjenter II. (Styrere ved Oslo byrett.)

Cand. jur. Jens Heber, Oslo og cnnd. jur. Sverre askvig,
Nesbyen har fått bevilling som sakförere.

"Justisdepartementet" har nå utferdiget erklmring an nt
sakförer Lksel Nilsen, Lilleströn kan opptre som advokat vad
lagmannsrett og ved herreds og byrettene.

Cand. jur. Leif Berge cr autorisert som fullnektig hos
cdvokat Einer Stavang, Florö.

Cand. jur. Cordt H. Valeur er autorisert som fullmektig hos
C. Valeur, SVolirMr.

Cand. jur. Sverre Hamre, Stavanger er autorisert som full-
nektig.hos höyesterettsadvoketene Kluge og Parr,. Stavanger.
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Oslodame nektet k'b f'cllstroknin .

10.00.
Nordfron herredsting hnr behnnd1et et konsesjonsandragende

fra en Oslo - damo om kjbp nv en stbrre fjellstrekning i

herredet. Herredstinget fandt j_ke å kunne gå med -eå å inn -

rbmme andrnGendet da det ettor tingets mening prinsipiel1t

or uriktig tillate byfolk å kjøpe opp stbrre strekninger

på lnndet slik nt bindene i distriktet etterhvert blir trengt

ut av sine grunnsetninger.

Brn med sukkerroe ved Tbnsber.

O.R. /8,00.
Sukkerroedyrkingen har tatt seg meget opp i det siste

meldes det fra Tbnsberg. Etter alle solemerker å dbmme vil det

bli ikke så dårlig utbytte ogsg denne gangen. I den sbndre del

av fylket er man for tiden opptatt med innhbstingen av erter

for konscrvering. Ertene blir litt mindro iår, mon ellers

synes de g gi ot like godt utbytte som ifjor.

"S'bmnrinsendinpen".

O.R. 2/.15.
Når sjbmannsendingen kommer på lbrdag med det vanlige

underholdningsprogram så vet men hvad man har i vente. Og

denne gangen var det heller ikke mere enn hvnd man kunne

vente.
Det ver kort og got et av de vanlige eventyr som men

bare serverer for meget små barn. Denne gnng vnr

det en herremenn'som fortalte at hnn hadde tenkt å ta seg en

tur på havets bunn for derthadde han hbrti skulle det være så

wnge underlige ting å få se. Som tenkt sa gjort. Hen gikk inn

til en bbdker og fikk der b1.a. vite at det boste frankomstmiddel

til havets bunn er igrunnen en ongelsk konvoy, men da det ikke

var noen i n=heten for byeblikket så fikk han nbe seg med en

tbnne og så fikk hnn da kjbpt en mcget berbmt tbnne for 11 kroner.

Og så bege han seg ned. Som ventet å hbre så fikk vi hbre

at han her fandt en hel masse britisko krigsskip liggende side

om side, uten hensyn til hvor de var senket.•Videre snakket han

med Neptun, ng han el.1;levet en hel masse endre ting son det

imidlertid ikke var mulig å'få noen sammenheng i; de1s fordi det

overhodet ikke fandtes noen sammenheng i det hele og dels fordi

lytteforholdene var meget slette på dette tidspunkt.

Bra med 'akten i VestaPder.

0,E. 19.00.
PT8 Parsund meldesat det ser riktiG bra ut for jakten i

Vestagder i denne s esongen. Det cr obeservert en mengde ryper

på fjellet.
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N tt fre Sveri e.

10.00.
I fnge politiets y!appol'tor har hovedmennene i sabotasjer-

off-3ren Gibtoborg, Blmi opptrt meget i ke=nistiske
kretser Fzn o&cA fnrbinneld, 13d det
sam:rund, Cartc. l*Ins n,edskydige, fik -=gessig
unrs;51tte1so av den De3.22iske LOTSEImJin i Obtebe2g,
opptr,s,tte gjerne som "swingpjatt".

N tt fra.Finnland.

0.11. 19.0C,
Sovjetrusserne har igjen gjort et resultatlbst forsbk på

å vrobre et fremskutt finsk stöttepunkt på det karelske nesset.
Etter en intehs ferberede1ses av artilleri-ild sente russerne
frn en söttropp på omleg tre hundre mann. Disse klarte å over-
umple de finske vaktpostene og trenge inn i de finske skytter-
gre.vene. Finnene gikk byeblikkelig til motangrep. Russerne
forsvart imidlertid sine posisjoner seigt. Fbrst etterat
100 av dem var felt og like mange såret ga de opp den blodige
kampen. De finske tapene var overreakende små og innskrenket
seg til 3 falne og 5 sårede.

I Onegaavsnittet gikk omlag 10 russiske bombe og jager-
fly til angrep mot en finsk motortorpedobåt. Luftvmm.et ombor
avverget imidlertid angrepet og skjöt ned et Hurricanefly.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Forbudt for rodusenter oteter mot anvisnin som er ut-

stedt av andre enn Forszningenemnda innen f lket o• Direktoratet

for Provianteriw cp_Y Ras'onering.

19.30
For å sikre visse större forbrukssteder den nödven-

dige tilförsel av poteter og for å unngh unödvendig transport,
har Direktoratet for Proviantering og Rasjonering med hjemmel
forordning av 25. juni 1942 prg. 10, bestemt at det er forbudt
for produsenter i enkelte fylker, å selge poteter mot anvisnin-
ger som er utstedt av andre efin Forsyningsnemnda innen fylket
og Direktoratet for Proviantering og Rasjonering. Det er videre
forbudt for produsenter i en rekke kommuner å. selge poteter mot
anvisninger utstedt av andre enn Forsyningsnemnda i de respekti-
ve kommuner.

Bestemmelsen skal do ikkeore til hinder for at
salg fra produsent kan foregå til forbriker umiddelbart over
kommune- eller fylkesgrense. Også i andre tilfeller da det er
rimelig at salg foregår ut av kommunen, kan det gis dispensasjon
fra forbudet.

For andre kommuner er det innfört smrbestemmelser.

Forbudet omfatter ikke salg fra produsent til for-
bruker som har deltatt i jordbruksarbeid. Herunder selg til be-
drifter som har inngått dyrkningsavtaler med produsenter når
forholdet er meldt til de respektive forsyningsnemnder.

Forbudet berörer heller ikke hjemtransport av pote-
ter fra egen eiendom eller parsell til forbruker som er bosatt
utenom angjeldende fylke eller kommuner.

Bestemmelsene berörer ikke omsetningsbestemmelsene
for poteter forövrig.

Annonsen i dagens nvis inneholder forÖvrig nærmere
detaljer vedrörende de nye bestemmelser.

Forordnin om omsetnin o forsendelse av norsk frukt.

19.30
"Forsyningsdepartementet" har 27. juli 1942 gitt

forordning om omsetning og forsendelse av norsk frukt.

De viktigste bestemmelser er:

Produsent av eppler og pmrer har bare enledning
til å holde tilbake slik frukt for dekning av et rimelig behov
i egen husholdning, og for levering til oppfylling av kår- og
forpaktningskontrakter og til sine faste arbeidere og deres
husstand. Resten av fruktproduksjonen plikter produsonten å an-
melde til Fruktrådet.

Produsenten plikter innen 5. september å sende
forelöbig melding til Fruktrådet over sitt sannsynlige salgs-
kvantum av vinterfrukt og annen frukt (eppler og p=er), som
aktes omsatt etter 15. september. Endelig oppgeve over salgs-
kvantumet skal sendes innen 15. oktober. Produsenter i Ost±'old,
Akershus, Opland, Buskerud, Vestfold og Telemnrk sender meldin-
gen til Fruktrådet i Oslo, produsenter i Hedmnrk til Fruktrå-
dets distriktskontor, Hamar, produsenter i og Vest-i.gder

(fortsntt)
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Forordnin om omsetrin o forsendelse av norsk frukt. (fortsntt)

til distriktskontoret, Kristiansand S., produsenter i Rogaland
til distriktskontoret, Stavangerr produsenter i Möre og Romsda1
til distrikskontoret, 2.1er-md, mens produsentene i bege Trönde-
lagsfylkene og Nord-Tro= 'erider ricngen til Fruktrets di-
striktskontor, Trondheim.

3. Salg og annen overdrngelse eller levering fra
produsent av vinterfrukt, og fra 15. september i avlingsåret
også annen frukt, kan bare skje etter ordre fra Fruktrådet og
til den som Fruktrådet bestemmer. Dog kan pressfrukt av vinter-
frukt og av annen frukt, omsettes til konservefabrikk uten an-
visning fre Fruktrådet inntil 15. september. Torgsalg av vinter-
frukt og fra 15, september i avlingsåret også av annen frukt, er
forbudt.

4, Det er forbudt å kjöpe eller på nnnen måte er-
hverve ellewh omsette frukt som leveres i strid med forordnin-+
gens bestemmelser.

Etter 15. september er det forbudt å tP imot
for transport og transportere frukt uten Rt embnllasjen er for-
synt med Fruktrådets merke for vedkommende fruktsesong. Unntatt
er pressfrukt i sekker til konservebedrift.

Overtredelse eller medvirkning til overtredelse
av bestemmelsene förer med seg straff og inndragning.

Forordningen er kunngjort i Norsk Lovtidend for
11. august 1942 nr. 43.

Bestemmelsene tar sikte på en best mulig fordeling
av vinterfrukten slik at den kommer dem til gode som trenger det
mest og slik nt den ikke forbrukee i löpet av de förste htist- og
vintermåneder. En vil forsöke å fordele den frukt som står til
rådighet slik at alle landsdeler og distrikter blir tilgodesett,
og slik at en hnr noe igjen til lenger ut på vinteren når det
i grunnen er större behov for den.

Norsk bel,isk vareb tte.

19.30
For en tid siden ble det fört forhnndlinger om en ny

ordning vedrörende det norsk - belgiske varebytte. Ordningen som
nu er trådt i kraft, gjelder til utgangen av innevmrende år. Av-
talen omfatter belgisk eksport til Norgel hovedsakelig av klor-
kalsium og andre kemikalier, fotografisk pnpir, film og plater,
röntgenfilm, kunstharpikemesse, kunstsilkegarn, glnss og gless-
varer, velseverkprodukter og ferdigprodukter av jern og stål,
samt andre industriprodukter. Norge skal på sin side bl.a. leve-
re pelsskinn, treforedlingsprodukter, forskjellige metaller og
andre slipestoffer, talkum og mikromineraler m.v. De varekvoter
som ikke er fullt utnyttet ved utgangen av 1942 vil kunne benyt-
tes inntil 30. april 1943.

Avslutnin sfest for la förerkurset i Valdres.

19.30
Som avslutning på samvmret ved unghirdens lagfe5rer-

skole i Valdres, var deltakerne torsdag samlet til en kamerat-
kveld under ledelse av stabsleder Tiedemand - Ruud, som bl.a.
holdt tale til guttene.
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Dbdsfall. 


19.30 •
Enkefru Mathilde Eriksen fra Skarnes i Sbr-Odal er

avgått ved döden, near 100 år eammel. Hun var fbdt i Tromby ved
i,rendal den 25. oktober 1843 og var detter av skipskaptein
Vrolsen. De siste 20 år hnr hun bodd i Sbr-Odnl. Hun var ånds-
frisk og eikk oppe like til det siste.

Gullsmed H, Hesse er dbd 80 år gammel. Han vpr födt
i Lindeberg i Sverige og kom ettex endt utdannelse til Norge i.
1890. Han startet egen forretning i Farsund i 1907 og var kjent
som en meget dyktig fagmann.

Fotograf Regnvald Pettersen, Farsund, er död, vel
70 år eammel. Han lærte fra barns ben av fotografens kunst i
sin fars forretning. Og i Oslo kunne forretningen i 1939 fetre
80 års jubileum og er en av Skandinaviens eldste i brensjen,
Fotograf Pettersen har skjenket en rekke av sine gamle fotogra-
fiske saker til Teknisk Museum i Oslo. Gjennom årene leverte hen
utallige billeder til den illustrerte presse, bbker og aviser,
og hans utendbrs fotografering vax vidt skattet.

N.S. möte i Sel'ord. "Minister" dr. Lunde taler.

19.30
"Minister" Lunde ble mottatt av fylkesfbrer Dalen

og ordfbrer Loftshus. Om kvelden var det skipa til mbte i ung-
domshuset i Seljord og mange mennesker fra Seljord og de omlig-
gende bygdre var mött fram.

Fylkespropagandeleder Wessel Karlsen bnsket vel mbtt
og mbtet ble åpnet med "Norge, vårt land". Spelmannen Hbye Kvåle
spilte så hardingfele og var gjenstand for stor hyldest fra for-
samlingen.. Fru Gudrun Rech Björge leste dikt av mindre kjente
bygdediktere fra Seljord, og kapellmester Jim Johannesen holdt
et interessant musikkåseri, hvor han også ga prbve på sitt emi-
nente felespill.

Under stort bifall steg så "minister" dr. Lunde opp
på talerstolen. Vi er idag overbevist om, sa "ministeren" bl.a.,
at folket er inne i et stort tideverv. Det er nå om å gjbre at
det norske folket finner sin plass i den nye verden som oppstår
etter krigen. Det •kan ikke vwe noen som lenger tror at det gam-
le kommer tilbeke og at England igjen blir verdenshersker. Etter
de siste dagers krigshandlinger, skulle det ikke vmre blitt me
get igjen som kunne gi en slik tanke nmring. Den gamle verden
har vi nå forlatt, og det skapes idag noe nytt og bedre, som
får sitt gjennombrudd ute på slagmarken. 1t annet blir så smått
mot denne ene tng, at vi finne vår plass i denne nye verden
som skapes. Vårt folk vax en-gang det mektigste i hele verden.
Overalt i vester- og austaveg hersket nordmennene. I Russland
het nordmennene russ, og landet har senere fåt± nevn etter det.
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."Minister" Lunde taler N.S mbte i Valle.

22.00
Folk vc..r mött mannsterkt fram igår i Valle for å

høre "minister" dr. Gulbrand Lundes tale i ungdomshuset. Fra
N.S. fylkesledelse mette fylkesleder Andersen og fylkespropa-
gandaleder Reymers. Tilatede var også pressedirektör Beggerud,
fyikesmann Eliesön, politimester ? ervad, propagandaleder
Lindö m,f1. Mötet tok til kl. 17,00.

Innledningsvis talte "ministeren" om Setesdalen og
Setesdölene. Det var underlig for ham, sa "ministeren", å komme
til Valle og se hvordan folk der hadde vernet om mttearven. Det
kreves nå som aldri för i vhrt lands historie en reisning på
nasjonalt grunnlag. Nettopp Setesdelen kan mmre oss et eksempel
på at det går an å holde p4 sine kulturelle verdier gjennom år-
hundrer, sluttet "ministeren".

Etter foredraget leste skueepiller Einar Tveito et
dikt til "minister" dr. Gulbrand Lunde og leste deretter for-
skjellige småstubber og diktk Kapelmester Jim Johannesen under-
holdt deretter med gammel norsk musikk og folketoner. w.Kinister"
Lunde uttalte sin store tilfredshet med sitt besök i Setesdalen.

N tt --fra Danmark.

19.36
Den störste luftvernövelse som noen gang har mmrt

holdt i Danmark, skal holdes i Kjöbenhavn i dagene 5-6 septem-
ber. Alt disponibelt mannskap, omleg 7000 personer skal delta.
.Siden den siste store 6ve1se i Kjöbenhavn, er det planlagt opp-
rettelse av 5000 nye meldestasjoner, og personalet til disse
er for tiden under utdannelse.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Forord.ning om tvuni7en voktt'eneste.

ersoner mellom 18 c) 25 år kan arresteres for sikker-

hetst'eneste.

S.R. 22.00.
I Norge er det utstedt en provisorisk forordning som

gir tillotelse til arres'tosjon av personer mellom 18og 25
år til tvungen vakttjeneste skulle dette vise seg åvrc nt5d-
vendig for statens og vernemaktens sikkerhet.

N=mere enkeltheter mangler.

"Minister" Stun gifter seg. 


Med "minister" Fretheims datter.

O.R. 21.00.
"Minister" Lxel Stang og frk. Helene Fretheim, dotter

av "minister" Fretheim og frue, feiret sitt bryllup på Herby
i Fluberg 13rdag.

Vielsen, som ble forotatt av "biskop" Zwilgmeyer i
ris3rvr av brudeparrets n,..3rmeste slekt og venner, fant sted
i den gamle og 2rverdige Fluberg kixke. Kirken var i anled-
ning begivenheten enkelt og stilfullt smykket med blomster
og dannet en verdig ramme omkring den h3ytide1ige handling.
"Biskop Zwilgmeyer talte klokt og hjertevarmt til brude-
parret. Han uttalte Jnsket om at tro, håp og kj.,311ighet
måtte stå ved makt i det nye hjem.

Beg,...;erud i Kristionsand. 


21.00.
Pressedirektr Beggerud hor oppholdt seg noen daser

i Kristiensand i presseanliggender.
Under en sammenkomst på Ernst Hotell söndag hilste

zlirekt3ren på samtlige pressefolk i byen. Han ga deretter
en orientering om nyordningen av den nye norske presse.

Mötet ble åpnet og avsluttet av kst. fylkesfUrer
..ndersen som rettet en tOkk til direkt3ren for den greie
utredning.

Stotens resseleder i Hedmark d -roredra sturne. 


19.00.
Statens presseleder i Hedmark, advokat W. W. Valle,

har i de siste dager holt en rekke foredrag i Glomdalsbyg-
dene om verdenskrigen og Norgs skjebne.

Sjndog talte advokot Volle i Kongsvinger. I et bredt
anlogt foredrag ga han en fyldig orient.,ring om Nasjonal
Sumlins kamp for Norge. Det utmerkede foredrag hadde sam-
let overfyllt hus.

Tilslutningen til foredrgene har wert god overalt,
og det er lett å merke at interessen for den nasjonale be-
vegelse i Glomdalen stadi'3 3ker.
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Li estad tilbake i Trondheim fra ein Nord-Nor e-reise.

11.00.
qlinister" Lippestad kom til Trondheim söndeg etter

sin reise i Nord-Norge.
Nord-Norge er en sterslagen del av vårt land, sier

"ministeren" i en samtale med pressen. Jeg kan ikke gå i de-
taljer, men jeg vil håpe at det kan gå opp for folk sörpå
hvilket veldig arbeidsfelt nordmennene har i dette strök av
vårt land. Det er ikke bare en frase dette om de mange mulig-
heter.

Det er nok s'‘ at når det Gjelder utbyggingen av Nord-
Yorge har mange planer hittil ikke kunnet realiseres da vårt
folk maglet kraft til å sette dem J.jennom. Men idag er mange
av disse planer under arbeid.

"Ministeren" opplyste fordvrig at.han hadde hatt en
lang rekke bedriftsmdter og konferranser med folk som veretar
hans departements fagområde.

NS's tillitsmenn er overalt på plass og i ivrig virk-
somhet. Resultatet av arbeidet viser seg også i den kvelitets-
messige ()Y, tallmessige tilfretsstillende tilgang til bevegel-
sen og den tilsvarende utbygging av organisasjonen. Likedan
arbeider samorganisasjonen med den videre utbygging av arbei-
dernes og arbeidsgivernes organisasjoner til et samband til
full forståelse for alle parter.

Hovedhensikten med min reise var å le3re forholdene å
kjenne. En av de ting som imponerte meg mest var de resulta-
ter landbruket i Öst-Finnmark kunne vise fram. Hva jeg så
i Svanvik er nesten ikke til å tro. Men jeg vil ikkegå
detelj og mine inntrykk er så ferske at jeg må ha tid til å
bearbeide dem. Men jeg håper at jeg på grunnlag av virkelig
kjcnnskap til landet der nord kan bidra mitt til at det vok-
ser fram en forståelse for de arbeidsmuligheter som der er
tilstede, slutter "ministexen".

Trondheim Kommune ga eöndag kveld middag for "mini-
steren". Tilstede var bl.a. representanter fra stat og kom-
mune.

Inspektdr Quilestad forteller at NSH's organisasjon
i Nordland på det nmreReste er utbygget.

Lunde i Seteedal.

06.00.
Fo1k i Valle var mdtt mannsterkt fram ljrdeg for å

hdre "minister"dr. Lunde tale i Ungdomshuset. Tilstede
var bl.a. fylkeeleder ALndersen og fylkespropagandaleder
Reymert,Beggerud, fylkesmann Elieson, politimester Gjörvad
m.fl.

Etter mötet beså Lunde bl.a. det berimte Rygneptad-
loftet.

Dddefall. 


06.00.
Fhv. skoleinspektör Olaf Forström, Halden,er död

83 år gammel. Forström var smrlig kjent som lokelhistoriker.
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Mer korn til landet.

0.L. 12.15.
Statens Kornforretning melder at det i siste måned er

nvsluttet kontrakter med Tyskland om innkjbp av 5275,tone
hvete og 3416 tons rug.

De artementet fastsetter innhstinsferie for skolebarn. 


13.30.
w.Kirke- og Undervisningsdepartementet" har sendt föl-

gende Tundskriv til skolestyrene og de hbyere almenskoler:
"Landbruksdepartementet" har rettet en henvendelse til

wKirke- og UnderviSningsdepartementet" om at det blir truffet
en ordning slik nt flest'mulig barn og ungdom får enledning
til å delta i innhbstingserbeidet.

"Kirkedepartementet" er også klar over at det er behov
for erbeidshjelp til innhöstinRsarbeidet, og at det er påkrevd
å sikre jordbruket denne hjelp i störst mulig utstrekning. Det
er der1Cor nJdvendig at skolebarn både i lands- og byfolkesko-
len og unsdom i framheldsskolen og den höyere-skolen deltar
i dette arbeid.

hensyn til de avbrekk i skolegangen barna har hett
tidligere finner departementet imidlertid ikke kunne gi en
elminnelig forlengelse av sommerferien, men bestemmer at sko-
lene settes igang igjen til den tid de normalt skulle begynne
med fölgende bestemmelse:

Le barn som allerede er beskjeftiget i jordbruket,
og som ved skoleårets begynnelse kan skaffe fullsyldig bevis
(bekreftelse fra gårdbrukere, attestert av jordstyret) for
at de fortsatt er nidvendise til hjelp ved innhöstingsarbei-
det, kan uten hinder fra skolens side fortsette sitt arbeid
så lenge det er bruk for dem dog senest i4ntil 10 okt. 1942.

Barn og skoleungdom som ikke har slik beskjeftigel-
se som nevnt i punkt 1, må delta i skoleundervisningen fra
skoleårets begynnelse, men ken frigis til hjelp i jordbruks-
erbeidet. Fra 15 sept. til 10 okt. gis alminnelig innhös-
tingsferie i alle skolekommuner hvor jordstyret finner det
nbdvendis. Denne tiden kan forskyves ellex innskrenkes om
det er önskelig. Det anbefales også å nytte tiden til 13,-
plukking,•innsamling av nyper o.l. Jordstyrer som får for
lite erbeidshjelp fra sin egen kommune bbr henvende seg
til rr2rmeste skolestyre (eller rektor) slik at også byber-
nas arbeidskraft kan nyttisjöres i den utstreknin,,,, det er
nödvendig og praktisk gjennomfb-rlig. •

Iparere skel som ledere for barna delta i innhstings-
arbeidet i den utstrekning det er behov for det. De får da
tiden regnet som skoledeger.

Ved de skoler hvor det betales skolepenger, bortfal-
ler disse for de elevene.som leverer de krevde bevis for at
de har deltatt i jordbrukserbeid etter et skoleganRen begynte.

FrissEk i Skien.

• 12.00.
En mann sto lördas for Frisretten i Skien tiltalt

for å solgt ved til ulovlig pris. Han ble idömt en bot på
1300 kr. og inndraRing av 1050 kr.
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Flere ris- o, reo one in ssaker.

11.00.
En ny stor prissak i forbinnelse med ulovlig omsetning

av kjött er under oppseiling i Gjdvik-distriktet. Det dreier
seg am temmelig store beldp og ialt er det innblandet 40-50
personer. En lignende sak er nettopp behandlet ved Forhörs-
retten i Gjövik.

Få forskjellige steder i Nord-Norge er det under opp-
seiling stdrre straffesaker mot folk som dels ikke har over-
holdt rasjonerin;sbestemmelsene, dels drevet snikhandel.

Prispolitifullmektig Straumann som leder prispolitiets
arbeid har forlangt kontroll, 9mrlig med henblikk på den ulov-
lige omsetning av kjdtt og smör. Det er foretatt kontroll bl.a.
i Nervik, Harstad og i Tromsd. Det var arlig de lokale melke-
båter som ble undersökt, og det ble funnet og beslaglagt ulov-
lige varer.

Svartehandel med  honninP förer til innskrenkina i

sukkerras'onene for birdktere. 


09.00.
Foranlediset ved de henvendelser som er rettet fra

bir3kterho1d on 4 få bevilget mere sukker til honningproduk-
sjonen og til overvintring av bikubene gjdr Norges Birdkter-
lage formann, ingeniör Hansen, oppmerksom på at Birökterlaget
tidlig isOMMer sökte departementet om en sukkerbevilling
svaronde til 10 kg. sukker pr. bikube og hvis sukkersitue-
spnen bedret ses ytterligere2 kg, silkker prö bikube til
varen. Til gjengjeld skulle birökterne avstå all sin,kon-
ning med undtagelse av 9 kg. pr. husstandsmedlem.

Denne söknad ble avvist av departementet under hen-
visning til at ifjor var  det  delt ut 400 000 kg. sukker til
birökterne, mens det bare kom inn 55 000 kg. honning. Hon-
ninghösten var anslått til omlag 350 000 kg., og en vesentlig
del  av honningen gikk altså andre veier.

Departementet erk1Terte at det ikke fant å kunne favo-
risere birdkterne framfor landets dvrige befolkning, og an-
fdrte at =ingsverdien av sukker er likeså stor som honnin-
gens.

Departementets forslac til ordning sikk ut på at det
skulle utleveres 1 kg. sukker mot innlevert 1.1 ks. honning
og maksimum 10 kg. sukker pr. kube.

Som forholdene lå an fant landsstyret å måtte gå med
på .forslaget, og det vil også bli fört ndye kontroll med om-
setningen for å hindre svartehandel med honningen.

N læreri ha ebruk,

o6A0.
Som la3rer i hagebruk ved Mindresunde Landbruksskole

er konstituert hagebrUkskandidat Erik Johnsen p.t. ved
Fruktkentrollen i Oslo.

Det Ver 4 sökere til stillingen.



5.

Meldinger mandag  17 aug. 1942. Nr. 480.

Parsellt veriene florerer.

17.00.
For f. en slutt p. parselltyveriene har myndighetene

i Drammen bl.a. bestemt at alle som blir grepet for tyveri
p4 parseller skal f sitt navn offentliggjort i avisen. Lör-
dag ble de fdrste knepet, og alle kan idag finne deres navn
i byens aviser. Det var en mann og hans kone som var ute etter
potcter.

I Sarpsborg gir byens parseller ir en avling p4 7500
tönner potetex etter hva ordfirer Stenmark forteller. Fesul-
tatet svarer til omkring en tredjedel av byens behov.

Tyveri av tobakk.

Perleden ble det fordvet innbrudd i et tobakklager p Lode-
13kken i Oslo. Tyvene har kommet seg inn ved bryte opp en
hengels. Det er ikke lite karcne har forsynt seg med idet
9 baller sigarettobakk a 35-40 kg. er forsvunnet.

Uthusbranner.

06.00.
Ldrdag brente uthuset p. villa MoheiM tilhörende

ingenidr Hofstad i Trondheim ned til grunnen. En hel ddl
verktöy, materialer og i#nbo str3k med.

22.00.
L3,vebygningen og stabbur rr'; Knutengons Grc1 i

i Trdndelag er brent ned. 100 lass hdy strek mcd. Brannen
skyldtcs uforsiktig omgang med fyrstikker.

18.00.
Mandag brente en uthusbygning p. Jevnaker n,d til

runnen. I bygningen som også. benyttes som gur sje, var det
anlegg for generatorknott og likeledes vr det to lastebi-
ler inne i huset. lt dette samt (,n sykkel ble luenes YOV.
Videre brente ca. 1000 hl. knott og 100 favner törr ved.
Den samlede skade beldper seg til ca. 30 000 kr.

rbeidsjnesten dimiteres.

17.00.
I disse dager dimiteres tusener av guttcr fra

leirune rundt om i landet.
Oppe i Ognafjellet ved Ognaelven ligger Bjerkheim-

leiren. .iiT-guttene der hdrer hjemme i Stavanger de; Haugesund.
Sveitens oppg2tve har isommer vesentlig v2rt elveregulering.
Hundrevis av m41 jord blir stadig oversvdmmet i Ogna. Dette
har g4tt inn for 4 rette p4. For et siden tilrettela
planoffiserene arbeidet og deretter gikk guttene igang. Ar-
beidet krever sin tid, men en dag vil koxnet bdlge også ved
Ognaelven og w.ere et vitne p Lrbeidstjencstensvirke.
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Le iornrene takker for i er o tobakk.

o9.00.
Frontkjemperkontoret sender regelmessig pakker til de

"norske" .;uttene ved fronten, og den glede disse hil$nene

hjemmefra skaper V,r en tyde1ig inntrykk av i fb1gende brev

som kontoret har mottatt:
Solen skinner over fronten idag, billedlig talt. Bok-

stavelig talt har naturen öyensynhig tenkt på et veritabelt

overrislinsanlegg, men som sagt, en velsignet stemning hvilte

likevel inne i bunkersen her ute et sted i Russland. Grunnen?

Ja, den måtte en lukte seg til. Sannelig lå det ikke "Frisco"

i luften. Altså det lå ikke noe i luften. Det lå kjente, k>-

re blålige damper og smbg seg oppunder bjelkene. Så en seg

litt bedre om fikk en skue et merkelig syn. Ikke den ene
"kompanipipa", som lenge hadde måttetfungere som fredspipe,
spjelket og plastret som den var, med en blyant uten bly som

munnstykke. Nei, lutter nye piper. Piper i flertall. Jo, de

lykkelige pattet med ct hullsalig smil og ga fra seg herlige

tykke rökskyer, også de med et uforlignelig avrundet norsk

preg. Noe rart at solen skinner? Nei. Hjertelig takk skal

dere i Frontkjemperkontoret ha. Dere fant hvor skoen trykket.

Heil og sl. Borger Dahl-Larsen. (sign.)

Hirden vil s ille hardingfele. 


0.R. 11.00.
Hirdens kulturelle avdeling har nå tatt opp arbeidet

for folkemusikken. Arbeidet vil bli ledet av kapellmester

Jim Johansen og den kjente spillemann Olav Evju.

Ul kker o dJelsfall.

06.00.
Einer Mathisen som kom stygt tilskade for et par

dager siden ved sammenstt mellom tog og bil på jkern i

j. Aker, er nå avgått ved döden. Han ble 38 år gammel.

23.00.
En druknir4sulykke er mandag formiddag inntruffet

i Haugesund hvorved den 14 år gamle Alf Haugen omkom.

09.00.
Under et fericopphold i H.rdanger er f3reren av

Möre Fylkes Ruteselskaps "Nordford", kaptein Nicolai
Fugleseim,avgåttved d3den 67 qr gammel.

Fotballspillerne re istreres.

09.00.
Norges fotballeder har bestemt at alle fotballspil-

lere skal registreres i Norges Idrettsforhund, Fotballav-

delingen. Enhver overgang fra en klubb til en annen skal

innmeldes. Ingen spiller kan spille'for en annen klubb fjr
godkjennelse foreligger fra Norges totballeder. Fotballav-

delingen planlegger og diar omsorg for gjennomft5ringen av
disse bestemmelser.
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N tt fra SveriPe.

18.30.
Politiet i Stockholm arresterte manJag to svenske stats-

borgre student LennErt Katz - födt 1924 og kunstnaleren
Liichcl Katz - födt 1889, begge hjenmehörende i Stockholm, or
hemnelig etterretningstjeneste for en fremmed makts regning.
Lennart Katz hcr tilstått at han ivår traff overenskomst med
en sovjettrussisk statsborger on å opprettholde en henmelig
rdioforbinnelse med sitt hjem til en radiostasjon i et frem-
med land, for avsendelse og mottaking av visse opplysninger
anr;ående en krigfbrende stat. H, n oppgir at han handlet av
ideelle grunner og bestrider at virksomheten var rettet mot
Sverige. Kunstneren Michel rCatz er arrestert for delaktighet
i sUnnens forbrytelse. Han er russer av

D.R. 20.50.
rbr skoleårets begynnelse skal elevene ved alle svenske

höyere skoler gjennomgå en ukos rekruttjeneste. De fZ5rste
kull er allerede innkalt.

D.R. 17.35.
framtid skal det utlegges et nytt prenieobliga-

sjonslån i Sverige på 150 mill. kr.

N tt fra Danmark.

23.00.
Over hele Danmark frös hveteakrene ivinter, og nå da

h3sten står for dören anslås den samlede hvetehbst til omlag
14 000 tons. Til sammenligning kan nevnes at hösten av hvete
årene för krigen nådde opp i omlag 3.8 mill. tons.

D.R. 11.30.
Det er budmangel i Kjbenhavn og runge forretninger

har av den grunn mttet innstille onbringningen. Det arbei-
des n. ned askaffe bud over 18 4r som vil f4 en noe höyere

D.E. 17.35.
Den danske fiskekutter "Vidar" fra Esbjerg or sunket

etter en kollisjon med kutteren "Karmel". Besetningen er
reddet.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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.ReSjeringens Hmrens Overkommando.,,

Lo-V om endrin i bestemmelsene om meldin re istrerin av

födsler vi e1er o (13dseall. Slike meldin er som hittil er

sendt de eistli e ambetsMenn skal heretter sendes re iste ,

föreren i det kommuna1e foIkere ister eller hvor sådent kke

finnes - sorenskrivezen stedet.

O.R.21.00
nlinisterpresidenten" har den 6.-august 1942 ved-

tatt en lov om endring i bestemmelsene om melding og regiatre-
ring av fe5dsler, vigsler og dödsfall. Ved denne lov er det be-
stemt, at slike meldinger som hittil er sendt de geistlige em-
betsmenn:, heretter skal sendes til registerfbreren i det kom-
'munale folkeregister i. vedkomMende kommune.I de,kommuner.hvor
det ennå ikke er opprettet folkeregistre, skal meldinSene,inn-
til videre sendes sorenskriveren på stedet. Loven bestemmer vi-
dere at vedkommende registerftirer eller dommer skal sende gjen-
parter av mottatte moldinger om födsler, vigsler og ddsfall
fo:x medlemmex 8v statskirkens vedkommende vedkommende geistlige
embetsmann, og for modlemmer åv ordnede dissentersamfunds ved-
kommende til vedkommende prest (forstander). Ved denne lov er
det altså opprettet et nytt sivilt födselsregister, vigselsre-
-gister og dödsfallsregistor. De fbdselsregistre-og-kirkeböker
som hittil- er fört av de geistlige embetsmenn skal fort-sett
fbros av disse forshvidt angår medlemmer av Statskirken, men
dette blix for fremtiden registre over Statskirkens eller ved-
.kommende dissentersamfunds medlemmer. Vedkommende geistlige em-
betsmann og prest (forstander) i ordnet dissentermenighet vil
.få alle meldinser fra registerföreren for det sivile register.
De nye bestemmeiser er slik å forstå, at ogsh vigsler som fore-
tas av geistlis vigselsmannav denne skal meldes til rogister-
freren for det sivile register. Som fölge av denne lov, har.

"Innenriksdepertementet" samtidig bestemt at attesten for ft,d-
sler, vigsler og dödsfall som er registrert etter lovenp ikraft-
treden, skel utstodes av vedkommende registerfbrer eller dommer.

-Det vil fra "Innenriksdepartementet" bli sendt ut utfe5rlige in-
strukser til registerfrerne og sorenskriverne om de nye regi-
stroringene; Det vil ogsh bli utarbeidet nye skjemaer for an-
moldelse av föd.sler, vigsler og dödsfall samt nye blanketter.

Semestret ved Oslo Universitet be er 1. se tember. IMmatriku-

lerin o 'ubileumsfestli•hetene innstilt. Immatrikulerinen eX

utsatt runn av studentenes arbeidst'eneste.

21.00
Formannen i Studentenes Fellesutvalgp.kontorsjef

Kremer, opplysar at semestret ved Oslo Universitet begynner
1. september i likhet med tidligerehx. Imidlertid er den van-
lige immatrikulering og jubileumsfestlighetene innstilt. Imma-
trikuleringen vil finne sted en Gang i slutten av semestret.
Åale årets mannlige studenter ble jo somkjent innkalt til
ekstraordinmr arbeidstjeneste, og en del av dem blir ikke fer-
dig f3r sent til höstan. Det or av hensyn til disee immetriku-
leringen er utsatt.

19. au ust 1942. Nr. 481.
e L.In'Yer rksde • au us

Fortroli

. _ .
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MatsitiWs'onen:-.Gr6nnsdkmarkedet,i. Oslo fe t att -blsekt. 1n en

bedrin ° slaktemarkedet. Bmr o frukt ser en ikke i Oslo.

skorter
det

Grönnsakmarkedet i. OSI9 er fortsatt .smr1ig
det på de matnyttige varer,, f.eks. kål. Gulerötter er
en-tilförse1.av.- •.

• Bmr og frukt ser en ikke i Oslo.

Utsikter til od otethdSt. Kornets stillin usikker..

0.R.12.35
H Av den ökonomiske ukeoverdikt fremgikk det at det

tegnet ti1 å bli en.god potethbst. Kernets stilling er usikker.

Ho sttiden forlen et til 15. se tember. De.; skorter me et å at

den tilstrekkeli e mengde er hogget, 


O.R.12.40
Hoggsttiden er,forlenget til 15 september, idet

'det akorter meget på at den tilstrekkelige mengde ved er hog-
get. ,

Hedmark vil klare det aller vesentli ste_'aV• det store-vedkvan-

;tum Som f lket er .1a.t.

O.R.18.00
Tylkesskogmester. Spllien opplyser til jst1endingen

at Hedmark vil klare det aller vesentligate av det store ved-
kvantum som fylket er p41agt. Forberedelsene til tömmerhogsten
er forövrig allerede begynt og enkelte steder er man så smått
dått i gang med hogsten. Fylkesskogrådet denne uke foreta
forde1ingen på bygdene av det kvantum som skal hogges. Fylkes-
skogmesteren mener utsiktene for vinterens skogsdrifter ligger
bra an,

T'mrebrennin'im i Osterdalen får stadi större omfan .

0 R.18.00
-•Tjmrebrenningen i.0sterdalen får stadig större om-

fang, meddeIer (5stlendingen.-I Osen er siledes et anlegg igang
og får to til i löpet av hbsten. Man bruker tyrirbtter, til pro-
duksjonen idet disseir fleXe.biprodukter enn vanlig ved.

Grevlin en hex'er st t i hönse årdene i Van .

Grevlingen herjer stYgti-hönsegårdene ± Vang.
Stadig forsVinner det .höns og 'forleden natt •tok den ikke mindre
enn 30 höner, på en gård.
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Over4sons-Motor~iiikk26 ItepkTerktateå-4-4 &Ndk-hew'dt-ev brann

Skaden annlåes

, 12.00. '
Rel.Ster brarY1 har 116jet Det var ved

detoPPstod'broiln Cvens Motorfabrikk og Mek.
Verkated, som drevt medlegvalSer iand-

, •

brUksmotorer.og,vegploger,'og hadde eR mengde bedtillinger'inne.
Brannen oppste 'et'rum hvor febTikkens hovedmotdr 4tår og

.-brtdte seg med rivende hUrtighet til den garilo'verkstedsbyg-
, ningen og lagret som var av tre. Begge bygn1nger. 151„e totalt .
herjet av brannen. Det strök videre med en. god del balvferdige
fabrikata og'en mengde.verdifulle maskifideler dg Vawer som var
på lageret. Det ble fotårsaket betydelig vannskadep&flere
maskiner som stod i verkstedet. Derimot lyktos dåt brannfolke-
ne å redde fabrikkens nye verkstedsbygning-og.kontorbygning.

Den samlede brannskade kan anslåes,td,2. 'kr. 200.000.-
" Pabrikkens eier, ingeniör Even dverååer4 opPl.y-der-tirlrestop-
land at-det er ikke gått verre ut ove/-de brents,by.hinger enn
et de kan repareres, men,det kan selvsagt ta en tid innen fa-
brikken kommer i full drift igjen.,Ved brannen er 40 av

arbeidere blitt LedigeL.Som-Vnt.dppsto brannen
rummet hvdr hovedmotoren står og det er sannsynlig at det er

.,den elektriske.Zedning som kan være'skyld i brannen, Yabrikkens
V"aktmanh er'for tiden pa feriel så-dt Var ingen vakt-der nå.

Lektor,H almar Arako F'ærland. ansatt,som:best rerY Leikan er
^

-

Realskol
,

Porstanderskapet ved Leikanger
lektor HjalMar Arskog; Pjærlafid, som bestyr
satt rling Odila,Lindåa.

Realskolelhar ansatt
e..Som'Irer. er an-



,
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e•-2Real:Sko•be• er •oxa kort• .

Stange.Reaimkolb;,»som eroinDrett,etli disse dager,
tar til om kort tid. Skole'stylrietsformann, Skeibrok Heskestad,
uttaler til Hamar Arbeiderbladat interessen for skolen er me-
get Stor,

' Hamar LMrerskole 75 år.

Det erd år 75 år siden,',Hamat Lmrerskole begynte
sih virkS:Omhet, 1det undeTvisningen ved seminaret-tbk til den

august 18671,,,etleiet lokale 1:861,Mlegsgården-1, Hamar.

-Vestlandske Ind•efflia onsforbund.holder årsmöte. St ret 'enval t.

— Veatlandske Indremisjo43forbund.harri,,helgen holdt
sitt årsd6te 1 Leirvik på Stord.under,Stotttj.lslutning både av
1.-ePUtertedg!flandre.tilreisende.jxrsberetningen:viste.at det

,.siSte'år har'Vrtet.j.forholdsvis.bra,år:med sterk ebpslutning
om arbeidetsog gOddamstilling fdr-,detblant folk. Styret ble
,gjonvalgt..

10 .0() . •
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Cand. ur. Rolf Ho1m.utnevnt til eksedis'onss

Nr. 481.

ef i "De artemen

tet for Arbeidat eneste o Idrettt 1,

O.R.21.00
' I siste "regjeringsribte" ble kontorsjef i "Departe-

mentet for Arbeidstjeneste og Idrett" cand. jur. Rolf Holm ut-
nevnt til ekspedisjonssjef. Ekspedisjonssjef Holm er født
Oslo 1910. Etter eksamen artium i 1930, begynte han å studere
jus og fullförte studiet i 1935 med.karakteren laudabiiis.
Etter juridikum praktiserte Holm i noen år som advokatfull-
mektig i Oslo og arbeidet siden som ekr.e'ri Kirke og Under-
visningsdepartementet. Ekspedisjonssjef HolM er for tiden i Den
norske Legion. Som den sanne nasjonalist, faller det ham helt
ut'neturlig også å melde seg til tjeneste i denne for vårt land
så viktige sak.

Falt Ostfronten.

O.R,18,00
,Det er kommet melding om at Ragnar redersan

1919;er'fal.t den 2. desember 1941 på Ostfronten.
födt

Ordf5reren'i Holla bevil

Ordfbreren,
hjelpearbeid 


er kr. 500.

i Holla har
Telemark.'

- til N.S.H.

bevilget kr. 500.- til

. TO-k*ente Stavan ermenn ' tosserer Karl GrUde k't5. mann Otto.

FloOrdruknet under laksefiske i'Sands-elva ved Lunde bru Suldal.

21.00
.To meget kjente Stavangermenn, grosserer Karl q-rude

og kjp.mann Otto Flpor er igår kveld druknet under laksefiske
andselva.Ved'IUnde.brU'J„ Suldal. De-Varalenei en pram..

sbm veltet. Det har ~:sokneelt, ned til Sand men uten',re-
'sultat. Garl GrUde ,ilar'sjeffer det'andSkjetite konfeksjensl-
firma K. Grude A/S og Otto Floor var landskjent for sin ene-
stående innsats for turisttrafikken, En kjenner enno ikke de
nermere detnljer ved ulykken.

23.30
Det meldes senere at de to omkomne var på fieketur

Suldalslågen og igår kveld var de ute i en pram for å,ta lak-
sen. Prammen hadde de lagt på dregg like nedenor. Lunde bru og
prnmmen her så gått rundt. Begge to var foran i båten og da den
ene gikk akterut, skar båten full av vann og kantret. På land
hörte folk skrik fra de to som lå i vannet og en kunne se dem
drive med strUmen nedover.., Den ene drev på en åre,men snart
var de begge forsvunnet, og de er senere ikke funnet, 2xen og
de omkomnes hatter ble funnet lengere nede i elven. Begge de'
forulykkede var kjente fiskere; vant til å ferdes i b&t, og
Otto Ploor var dertil en usedvanlig dyktig s~er. Bokhandlerv
Otto Floor ble 52 år gammel. Han.var sammen meå sin.brox inne-
haver av byens eldste og mest tradisjonsrike bekhandlerfirma,
som ble grunnlagt av deres far'for snart 100 år siden. I en
leng årrekke sto han i styret for Stavanger Turistforening,
hvor han gjorde en innsats som,aldri vil bli glemt, :Personlig
var-Floor en stillfarende eg bramfri mann, snill og godlynt i

(fortsatt)
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To k'ente Stavan ermenn d •t. (fortsatt),

all sin ferd. Grosserer Karl Nicelai Grude fylte 50 år i fox-
rige uke. Han gikk i 1920 inn i firmaet K. Grudd 4/'S styre og
i 1923 overtok han aksjemajoriteten og ledelsen i firmaet. Han
var formann i Stavanger Kppmannsforening i flere år og direk-.'Sonsmedlem. i forskjellige se1skaper. Han etterlater seg hustru
og 3 barn. Grosserer Grude var kjent som en dyktig forretnings-
mann og han var et venneselt og gedt menneske,

FiSkerime1din

0;R:12.15
Sildefisket. Ingen meldinger.

Brislingfisket. Det meldes om et kmst på 60 skjep-
per i Ostafjorden.

Generatoriserin en av fiskerflåten skal nA ta til for alvor o

Fiskexidirektoratet har bestilt over 300 eneratorer.

Generatoriseringen av fiskerflåten skal nå ta til
.er alv6r, og Fiskeridirektoratet har gjort bestilling på over
r 30 0 spd'Ventes 1eVeXt:i'lbpet av.hbstgn. De store
generatorene er bei'esnet på båter‹på, 35-60 fot og de mindre for
åpne farkoster. De store generatorer er besterIt for knottdrift,
.mens.sMåbåtene .benyttex trekull. et vil bli oPprettet lagre,
bl.a: i.Bergen, 414esund og andre.steder på'kysten for levering
og montering av.generatorene. Staten bwer utgiftene ved an-
skaffelsen og monteringen og'tax også en del av driftsomkost-
ningene i prövetiden, som er 3 måneddr. Fdakerne får beholde
sin oljerasjon i prdvetiden. Anleggene vil 14.i ever1att fisker-
ne 1 år som lån forsåVidt de större fartbyer angår, foruteatt
at generatorene behandles med varsomhet.

Fhv. kystleds i den norske middelhavslinje, Ludvig
Larsen, er avgått ved dbden 68 år gammel. I en årrekke seilte
han på den Meksikanske Gulf som etyrmenn og senere også som
fbrer. Etter et års fbrertid, begynte han å utdanne seg som
kystlods og fikk sitt certifikat i 1914. Han ble deretter an-
satt som kystlods i spanskelinjen og fortsatte i den norske
middelhavslinje til et slagtilfelle tvang ham til å legge opp
for omlag 6 år siden. Avdbde får det beste ettermele av sitt
rederi, hvis skip han loste gjennom de mange år på strekningen
Kopervik-Honningsvåg uten et eneste uhell.
23.30

En aV Kristiansands-kjente borgere, skipsreder
Rudolf Hansen, ble begravet idag på Kristiansand kirkegård
under. ster deltagelbe. KriStiansandS,Sjbmannsforening, hvor
avdbde var æresmedlem,vaX mbtt fram med floremvunnen fmne.
Det ble nediagt kranser bl.a. fra Kristiansands kommune ved
rådmann TangVall,soM i en'tale blant ännetfnevnte at avdbde
i sin gavmildhetog hjelpsomhet, hadde gjort mdget godt for
byen.

Dbdsfall..

?3.30
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N tt fra Danmark.

Nr. 481.

6.00
:Esbjerg:. Under'en IuftkaMp inatt over Vadehavet

mellom en tYsk nattjager bg et engelak fly, ble den.engeIske
flyvemaskin skutt ned og styrtet j„;Vadehavet.sdr-far:Manb.
Av besetningen0,171COMi"; mann, mens den femte Som'Var såret ble
bragt i land„Ved don tyske vestkyst ble nok et:engelsk fly
skutt ncq,

Det danske Landbruksdepartement meddelte forleden
at i år anslåes til omlag 3.2 millioner tonn'mot
omlag 2,7 millioner tonn ifjor. Nå foreligger også resultatet
av potettellingen. Det er förste gang.myndighetene har dannet
seg en oversikt over potethdsten fdr potetene er tatt opp av
jorden,. Potethösten ans14es til omlag 1.9 millioner tonn mot
omlag i. millioner tonn ifjor. Mens man normalt regner med
et potetareal på 750.000 mål, er dei utlagte areal i år neste
1 million. mål. Deseverre er det på flere steder sykdom på po-
tetene, og da meget store kvanta nuKbrukes til grise- og krea-
turforz gir den store stigning ingen grunn til optimisme. Man
må ogsa regne med frosttap,,da arbeidet med å bygge oppbeva-
ringshuS for potetene er strandet som fölge av sbmentmangel.

.f

.N tt fra Sveri e.
S.R.22.00

Det svenske skip C.F. Lilljevalk av Gbiteborg er
torpedert i avensk farvann utenfor Vdstervik, i imrhetenav
det sted hvar "Luld." ble senket for- en tid siden. Skipet, som
var på 8444 brt., gikk i konvoj og.yar lederskip •for 20 fartdy.
Konvojen var ledsaget av 2 svenske'jagere, Som streks optokk
jakten på ubåten, hvis nesjonalitet er ukjent. Skipet ble truf-
fet av 2 torpedoer og sank i ldpet av 25 sekunder; Mannskapet
iberegnet lodsen var på 40 mann, kun 7 ble reddet. Skipet sank
på dypt vann. Resultatet av jagernes jakt på ubåten kjennes
ikke.

vvVvVVVVVVvvvvv
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Dårli e utsikter for. hd -.o kornavlin ene. Liten omset-

nin av bmr o fitukt.tiltross for n forordnin .

O.R.12.30.
Priscentralens ukeoversikt :
Innhdstningen av höyet har mmrt meget vanskelig på grunn
av dårlig mmr. Avlingene er stdrst på Ostlandet hvor de
enkelte steder.er, litt over middels. Det meste av hdyet er
nå innkjdrt. I Innherred er avlingene ganske bra - i Sdr-
tröndelag dårlig, amrlig i Orkdal og GauladUen. Gjenveksten
tegner bra og det er håp om god etterslaatt og bra beite ut-
over hösten.

Rotvekstene står fint og det er håp om store av -
linger, noe som vil komme vel med.

Kornet har mange steder legt seg amrlig har det
gått ut over havren, mens hvete og rug står noe bedre.

I Rogaland har törråten vist seg, men det er fore-
tatt omfattende spröytning og det er håp om at denne lande-
plagen kan begrenses.

Nordenfjelds tegner det til å bli meget halm,
I Nordland har utsiktene den siste ukenr forandret

seg fra meget dårlig til litt bedre.
Forsyningsdepartementet har utstedt nye forordning

om omsettning og salg av bmr og frukt. Produsentene kan ba-
re beholde så meget frukt som de har hatt til eget bruk i
tidligere år, mens resten skal anmeldes til Fruktcentralen,
Transport og omsettning av fruktitillatelse fra Fruktcen-
tralen er forbudt, /uTen

Tilförselen av bmr her mmrt meget dårlig, men en
del er nok solgt direkte til forbrukerne. Tilfdrselen av
grönnsaker har også.mmrt meget dårlig. I Oslo hnr man bare
fått en liten smakebit av blomkål, og gulerdtter finnes ik-
ke. Etterspörselen etter grönnsaker er alle steder enorm,
men bare minimale kvanta er å oppdrive.

En ny forordning fra Forsyningsdepartementet fast-
setter at alle som avler poteter, skal lagre på et dertil
velegnet sted tilstrekkelig med settepoteter for neste år.
Tilförselen av poteter i forrige uke var ikke tilstrekkelig
til at elle kunde få sine rasjoner som er 1 1/2 kg. pr.

uke. Men det er håp om store potetavlinger i alle deler av
landet.

Slaktemarkedet vnr det samme. Tilförselen av fisk
var begrenset.

Handelsevtele mellem Nor e o Nederland.

o6.00.
Det er nå truffet avtale vedrörende varebyttet mel-

lem Norge og Nederlrnd. Norge skal hovedsakelig levere fisk
og fiskeprodukter, medisintran, kent- og gatesten, trefored-
lingsprodukter,forskjellige metalor m.v. Ekaporten fra Ne-
derlend til Norge omfatter bl.a. spiseerter, sirup, forskjel-
lige slag frd, kunstsilkegarn, oljer, konsentreter i nmrings-
middelindustrien, apotekervarer, produkterPV jern, stål og
maskiner m.v. Avtalen varer til utgengen cv innemmrende år,

Store tobakksavlin er ° .Hedemerk.

O.R.1800 . .
Fra Hamar meldes at det ser ut som om Hedemarksdis-

triktene egnerseg bedre for tobakksdyrkning enn andre del-
er av lendet. På menge gårder her men fått meget store av-
linger som nå snart skel innhöstes.
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Mere arbeidah'el til mataukinga.
.R• . •

den nktuelle sendingen ble det gitt en oversikt •
over den frivillige erbeidshjelpen i jordbruket. Fre Oslo
har allerede 6000 voksne og barn deltett og for hele lendet
er entellet meget större. Skoleferiene vil ikke bli forlenget
men barn som deltar i jordbrukserbeide vil få fri fra skol-
en. learerne skal også deltq og rettlede barna under arbeidet.
Det legges sa3r1ig vekt på innsamling av skogsbmi, lbv og tang,
desuten islandslav og renmose som kan brukes til innbland-
ing i brbdmel.

De som delter i potetinnhbstningen i fire dager, eller
lengere, vil få sin potetrasjon for vinteren forhbyet med 25

- prosent.

Tidli e oteter kan tnes o uten tillatelse fra 20.au ust.

O.R.21.00.
Direktoratet for Forsyning og Proviantering.har ut-

stadt en forordning om at visse tidlige sorter poteter ansees
for hbstmodne frn 2o.august. Fra den dagen ken de taes opp ut-
en tillatelse fra Forsyningsnevndene,

Ulovli b ttehandel med flesk o brennevin.

O.R.18.00.
Frn Hannr meldes at det er avsagt fengslingskjenne1-

se for 3 uker over en menn fre Lbten som har drevet en hbyst
ulovlig trafikk i stor stil. Mannen har nemlig reist inn til
Oslo med anseelige kvante flesk som han har byttet bort i
hjemnobrennt. Siden her hnn omsatt drikkevarene på Hedemark
til en pris av 100 kroner pr.flaske&. Det viser seg et samme
mann en gang tidligere har vært anholdt av prispolitiet,men
at ban den gang unndro seg straff, Han vil derfor bli siktet
for flere forseelser, nemlig : svartehandel, u1vlig omset-
ning av brennevin og for å ha unndratt seg straffo

Minister Riianes hilser , kam feller i Finnmark,

11.00.
Vadsb: Forleden kom minister Riisnes til Vadsb hvor

han telte på et stort mbte i Ungdomslagets lokale. Det var
fullt hus og ypperlig stemning og kontakten mellem teler og
tilhbrere var selvsagt den beste. Ministeren ble enndog gjen-
tatte genger Pvbrutt ev bifall. Ved en etterfblgende kamerat-
kveld, nyttet Riisines hbve. til å hilse på mange kampfeller
fra distriktet, Han talte også på et mbte av tjenestemenn i
Vedab som ver meget godt besbkt. Fra Vadsb kjørte Riisnes
om Tann til Keresjok hvor menge kampfeller nyttet hbve til
7Athi1se på ham. Han har nå begynt tilbaketuren gjennem Pors-
anger om Alta og er kommet til

Naskal ha Riksmbte 25. til 27.se tember.

11.00.
Nasjonal Samlings Riksmbte i Oslo i dagene 23. til 27

september samler veldig interesse over hele landet og det teg-
ner til aa bli en storstilet menifestasjon av det nye Norges
målbevisste frammarsj til beste for hele folket. Det blir inn-
kalt tillitsmenn fra hele landet, utteler GenerPlsekretariat-
ets representant i riksmbtets hovedkomite, avdelingsleder
Bjbnne Helstrbm. Desuten kommer gruppeformennene i Berlin
og Kjbbenhevn.. Under riksmbtet vil dot finne sted en hby-
tidelighet til minne om de kampfeller som er fnit i knmpen
mot bolsjevismen.
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Uh eli morddrama en °rd ved den finsk-norske rense.

12.00.
Et uhyggelig morddramn er utspilt ved Kilpispxvi

pna finsk side Ca. en mil fra den norske grensen.. Porleden
dag ble nybyggeren Tomns Haaju og hans norskfödte hustru
Kristianna funnet drept i deres hjem i Salmi, en mils vei
fra Siilastupa Fjellstue.Det er forholdsvis langt mellem
folk deroppe og nybyggeren ble sist sett torsdag 15.august,
da hnn var en tur til Sillas. Dagen etter vnr husbonden på
Sillas, herr Vik, innom nybyggeren; men dbren var stengt ut-
enfra og grrdinene vnr trukket for. Vik trodde nt husfolket
var ute, nen så sent som söndng var det ikke kommet noe livs-
tegn fra Haaju og konen hans. Vik fikk da med seg noen karer
og de bröt seg inn i nybyggerstua. På kjökkengulvet lå ekte-
paret, badet i blod. Det finske politi driver nå undersöokel-
ser.

Kristinna var fra Skitbotn hvor hun har sin familie.

N f kesformann i Vesta der.

Departementet hnr oppnevnt ordförer i'Sör-,Audnedal, bonde
Arne Opsahl, som ny fylkesformann i Vest-Agder fylke etter
Bernt Eieslnnd som samtidig fritas for vervet.

Nor es Wde Kors o frontk'em erne i Russland.

12.30.
Frontkjemperkontoret som arbeider for å verne am front-

kjempernes tarv har selvsagt mange store oppgaver og trenger
n11 mulig stötte, Etter det NTB får opplyst har landsstyret
for Norges Wde Kors gitt uttrykk for den ensstemmige opp-
fnttning at det vil bli ydet all mulig stötte som ].igger inn-
enfor Norges Wde Kors' virksomhet. Röde Kors vil sUedes ta
imot, behnndle og pleie sårede og syke frntkjempere på alle
dets klinikker og sykehus.

Planer for et omreisende riksteater.

12.30
Son kjent erbeider Statens Teaterdirektorat for

tiden med forberedelsene til et omreisende riksteater.Det
er meningen at dette skal drives av staten og settes i
gang så enart forholdene tillnter det. NTB har henvendt seg
til teaterdirektör Sveen med spörsmål om hvordrn det går med
de forberedonde arbeider. Hnn opplyser rt det ifjor ble ut-
sendt omlag 12o henvendelser til kommuner som riksteateret
akter å beske med anmodning om å nedsette arbeidsutvalg.
Lokalesituasjonen er langt bedre enn ventet, uttnler han.

Brislinifisket avsluttet.

O.R.12.15.
fiskerimeldingen var det ingen meldinger om sild-

og brislingfisket. Av ukeoversikten framgikk rt det har wart
dårlig fiske, men båtene ligger klar og venter på bedre ut-
sikter. I Nord-Norge var det mindre Sild og lite saltning.

Brislingfisket er avsluttet og alle lag er reist hjem
Man venter at det skal bli en höstsesong med vanlig deltPg-
else. Fabrikkene er ferdig med nedleggningen, etter hva som
beteges som en god sesong.
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Voldsomt s råk i den svenske resse etter tor ederin en av

C.F. Lill evalk.

12.30
Om torpederingen av C.F. Lilljevalk meldes at den

ene torpedoen remte midtskips og den andre nærmere akter-
anden. Eskorterende svenske krigsakip kastet i alt 40 dyp-
vannsbomber mot ubåten. Meldingen om senkningen har vekt den
störste ophisselse i Sverige. Socialdemokraten skriver at
Sveriges Wiytralitet på nytt er blitt krenket på en flegrent
måte, Det viserseg eltså at de tidligere protester i lig-
nende tilfeller ikke her vmrt tilstrekkelige. Det er å hhipQ
at de dypvannsbomber som ble kastet taler et tydeligere språk
enn diplometiske forestillinger, slutter avisen.

Svenska Dagbladet understreker at det ikke kan vmre
tvil om hvilken nesjonalitet ubåten tilhørte. Den svenske
almenhet krever bestemt at regjeringen ikke lar seg avspise
med slike erklmringer som er blitt gitt i tidligere til -
feller ned sovjetrussiske ubåters operasjoner i Ostersjöen,

( Fra rednksjonen: På grunn av tordenvmr var lytteforhold-
ene igår kveld meget dårlige - og denne oversikt er der-
for noe ufullstendig

vvvvvVVVVVvvvvv
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-Fortroli

Matsituas-onen, Tilförselen av rönnsaker var forri e uke

noe bedre enn uken f5r. Forandrin med hens til tilförselen

av slakt kan ikke ventes f3r om 11- aåned det vil si når höst-

slaktnin en be nner. (Gartnerhallens ukemelding).

O.R.12.30
./ Oslo. Fortsatt meget knappe tilftSrseler i forri-

, ge uke. Idng.var det noe fremgang på tilft5rselen av grönnsaker
og sopp, hvilket tilskrives de siste dagers nedbör.

Bergen. Liten tilförsel av grönn,saker ,uh.dtatt
neper og salat. Sterkt avtegende tilförsel for ,de övrige
varesorter.

KrIstiansand. Bedre tilft3rsel enn foregående

1.1esund. Bra tilförsel,iv jordimr,'l•te morel
. ler. God tilgang med tomater. Også ellers noe bedre tilför-
sel.

Stavnnger, En ellers jevnt dårlig

; ,

Hamar. TilftSrselen har bedret seg'no,e, hvilket
man tror skyldes fylkesmannens oppfordrihg til b4indeiie om
å selge varene på torvet istedenfor direkto til ferbruker-
ne.

En har-ferbvrig-ihntrykk av'at'bondenS salg er
flyttet fra torget til bondens gårdsplass.

Slaktemarkedet er hQdring kan
ikke ventes för höstslnktningen begynner bm 1 Måned.

•

.Svan re•kVinnet har ikke.fortrinsrett.ved'matvarebi.nkbför

fra 6. avan erska småned:

10.00
henhold til nelding fra:-'!FersyningsdeP.arte-

mentet" skal fortrinsretten ved matvareinnkjbp ikke kunne
gjennomfbres for svangre kvinner för fra 6. svangerskaps-
båned. Oslo Rasjoneringskentor-har derfor ikke anledning
til å utstede legitimasjonsbevis,allerede.fra 5. sVanger-
skapsmåned, slik son tidligere meddelt.

Maleren Arne Rockseth tildelt sti end 4 kr. 1000.- av Knut

Hamsuns stipendfond.

. .. .
: 1330,
*•- • - Maleren Lrne• Reeksether tildelt arbeidsstipend
'stort kr. 1000. av Knut Hamsuns-Stipendfond.,
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0,-R.21.15
I sjbMannssendingen ida talte Alf Due Odegård

til sjbMennene. -Hen.ferta1te,at. han hadde:ve,jrt Sjömann inntil
for pt ar år àiden o&hen op'pfordret elIe sjdfölk.til 4 komme
hjem hurtigst mulig. Hans foredreg, Som lå på et.temMelig lavt

. inneholdt .intet aV interesse.', .

Norsk ski Senket.

O.R.11.00
9 norske sjöfolk kom igår inn til en'nordameri-

kansk havn., Deres åkip var torpedert i.Atlantehnvet.

Dödsulykke. 


13.3,4
Tirsdag inntraff en sykkelulykke i Filtvedt,

aom kOstet en 21 år gammel Pike fra bygden, Aslaug Svendsen,,
livet. Hun skulle på bwturl men i ,en bakke syklet hun på
en telefcnstolpe og pådrog seg så alvorIige skader at hun nå
Sr evgått ved

. Tre,store sentralenstalter skal o rettes for åndssvake.

13.30
For en tid siden oppnevnte "Innenriksdeparte-

mentet" en,byggekomite, som skal tilrettelegge planer for ånds-
svakforsorgen. Det er meningen når forholdene tilleter det, 4
opprotte tre store sentrelstasjoner. Etter hve-medlem av komi-
teen, direk-Wr over13.3ge Egil Rian opplyser, vil den förste an-
stalten bli bygget på 5stlandet, den annen i Trn2delag og den
tredje.på Vestlandet. I begynne1sen ev september tiltrer byg-
gekomiteen en studiereise til Sverige og Danmerk.

N tt fra. Denmark..

0.L•11.00
Natt til onsdag kastet britiske fly spreng- og•

brahnbomber over områder i det östlige Wnder-Jyllend. Et bri-
tisk fly ble skutt ned av det tyske luftvern. Besetningen red-
det seg i fallskjerm.

N tt fra Sverige. 


D.R.20.50
En tror i Sverige at det har lykkos å senke 3

ubåter ttenfor den svenske kyst, bl.a. den .11:båten som senket
"Lule4,", idet olle er flytt opp etter.evfyring av dypvannsbom-
ber.

T sk håndverksutstillin i Oslo.

Tysk h4ndverksutstilling ble idag g,pnet i Hånd-
verker- og Industriforeningens 1okaler i Oslo. Utstillingen sk:11
vise hvor hbyt håndverket stj4;r, Tyskland idag og 4 orientoring
om do tyske yrke- og fasskolets mål. "

vvvvvVVVVVvvvvv
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"S'dmannssendiwer."

O.R. 21.15. •
Eivind Mehle holdt ideg et lengere foredrag am

"Englands brutalitet" og fortalte dessuten at hPn skulle
berette litt om de virkelige forhold i Norge. Han siktet hex
til behandlingen cv 12,3xerne og prestene, men 'et var ikke
på noen måte mulig å finne noenting i hans foredrag som kunne
keste noe lys over denne saken. Ellers vnr det det samme
gamle skrytet av hved Tyskland gjir for Norge og hvad Englend
ikke.gjbr.

Etterpå Jzar det et foredrag av en kaptein hvis nnvn
ikke ku@ne oppfattes på.grunn av atmosfmriske forstyrrelser.
Det vax,ingen hilsinger.

Merarinc 'en-3mt.

.12,( 5 
ved Bkien forhörsrett er den agent som var siktet

for å han solgt 28.000 kg margarin u kunstsmult'uten au-
visning dømt til 90.dneers ubetinget. Dessuten ble hPn fradt3m
retten til å drive virksomhet som ngent for marearinfabrikk.
Han forlangte betenkningstid.

Håtlesaken en.

18,00.
Hetlesaket•er som bekjendt tillatt prbvet påny av

ht5yesterett" etterat tre tidligere revisjonsandragender er blitt
evslått. Sakens dokumenter er i disse dager kommet til Bergen
oe lagnnnn Snseth har anmodet lagdommer Herdal om å overte
behandlingen. FIglgerende riksd-,vokat har ledsaget oversendUsen
med bemerkning om at'han samtykker i at legretten avsier fri-
finnelsesdom hvis den finner anlednine dextil eller at saken
underkastes ny hovedbehandling. Lvgjrelsen herav treffes enten
av lagrettens faste dommeXe eller ev en fast dommer og to til-
kalte dommere. Det vil nok ennå ta,noen tid •för legretten kan
te sitt standpunkt da dommerne jo må sette deg =mere inn i
det omfattende materiele.

Sk'oSåler ev.torv.

20.00..
HotelleieX,Bjbrneby i Sarpsborg.som har oppfunnet

forskjellige brukAgjenstnder-farteller til "Den Nye Tåtd" at han
nu i to måneder her .g?-1-bt'på skodU.'i, av torv og de er fXamdeles
like hele. Han forteUe,r, videre nt han fXa en rekke hold, bl.e.
fra en stor fabrikk fått tilbud am å seIge sin
patent,på Aisse torvsålene,

ro
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Direk-Wr Rafn d3d.

20.00. •
Dr. Ing. direkWr W. Rafn i Norske Melkefabrikker.kdS

er inatt avgått ved döden, 52 år gammel. Han var utdannet som
kjemiingenibr ved den tekniske Ilyskolen i Darmstndt og ble
ansatt ved melkefabrikken i 1927.

Tobakksfordelin_en

20.00.
Sekretw parelius i tobakksfabrikkenes kontroll -

kontor som skal sörge for en rettferdig fordeling av tobakks-
varene her i landet, forteller at hnn nettopp er ferdig med
behandlingen av den store gruppe söknader fra rbkere uten fast
kvote. Det dreier seg om omlag 45.000 söknader.som nu er
avgjort. Hovedtyngden faller på Oslo. "Vi har forövrig et meget
omfattende arbeide med å fordele de forskjellige kvotene på
forretningene over hele landet", fortsetter han, "Som for ,
holdene nu er har enkelte forretninger forator kvote mens andre
11,?.r for liten i forhold til sitt kundeantall. Dette yil nu blim
regulert slik at samtlige forretninger får kvoter tilsvarende
sitt kundetall.

Ulovli lukkin .

20.30.
Politiet.i Askim og Spydeberg foretok igår kontroll av

be3rplukkerne i Spydeberg. Resultatet.ver at 8-10 pexsoner, elle
fra Askim ble knepet for ulovlig tyttebmrplukking. De må vmre
forberedt på en botestraff sok nok vil svi.

18.00.
Konglesankingen blir nu organisert rundt omkring i Aust-

4gder fylke. I hver bygd vil det bli ansatt en mann som tax iMot
konglenel som senere skal sendps til HaMar klengstue til klenging.

Undervisnin srådet holder

O.R. 18.00.
"Kirke og Undervisningsdepartementet'sl, undervisnings-

råd har nylig avholdt sitt förste mWbe i innevmrendeår og
behandlet sprsmål av forskjellig art. •

Ski sreder Ivar G.erde dÖd.

18.30.
Den kjendte bonde og skipsreder Ivar Gjerde i Kvinn-

herad er avgått ved döden i en alder av 88 år._
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B:calLn Stane,

çn
JOO.

ig4rkve1d brbt det ut brann p. grdQn Store
SkJesi tane, Brannen fikk,et meget stort omfangog den nye
store lvebygning samt d'reAgeStuen og brygge'rhuset brendte ned.

En mengdefolk deltok.i :slukningsarbeidet og det lykkedes

redde ut dyrene. Hyodan det g?ir med v',.ningshuset Vites ennA

ikke.

Willy BjbrnebytIlbake fra ryskland. 


0.R.:11.00.
Witi Bjbrne'by er nettopp koMmet hjeM-etter en

lengere foredragsreise i Tyskland hvor hnn var.engesjert av

Nordische Gesellschaft i Lubeck.. Under en samtnle med "Fritt

Folk" forteller)jbrteby bl.a. at hnn i lbpet av denne tiden

har reist rundt p`k kryss og tvers, sett'og hbrt og kommet

tyskerne helt inn å livet. "Jeg er overråsket over tyskernes

inntidte seiersvilje. Den er helt fantastisk'overalt hvor en kommes

Folk gg.r til sin dagldge gjerning i bevissheten om at denne

krgen skal og vil vinnes av_Tyskland og dette har ftt dem

til & yte det'utrolige. Jeg er"mektg imponert over Tyskexnes

arbeidskraft og kolhåsale tempo. Og p'4,-den annen side,"

fortsetter han, "gjöres det^også veldig meget for qrbeideren

sosialt og kulturelt: Det som imidlertid impenerte meg

mest var Tysklands strhl.ende ungdom. Jeg var g(jest p. en

Hitlerskole i Sondhofen, som ligger.i Alpene. Her var kremen

av denne strU.ende ungdom mmlet. Utvalgte gutter allesammen.

Og her ble det oppdrett til bli fbrere i.elle de forskjellige

rbtninger. Noen skal over i diplomntiet senere, andre kommer i

andre stillinger. Bemerkelsebverdig var det imidlertid at overalt

hvor man kom i landet traff en p4 denne - strUende ungdommen.

Hyor Tikt et land er som har en slik ungdoM"..
Bjbrneby karaktkriserer reisen som en "eVentyrreise".

Ovorvit hvor de kom ble det mottntt det.beste og bevertningen

var overalt prima.

Skosals, 

12.30.

Kjønstulskogen i Tbrdal p oml 2000 m1 er av Johs.

lindyig'selgt til BjarneBjörseth, Oslo for 20.000 kro#er.

CatoBlek 0s1O har kjbpt emlag'1000 ml skog i

Pranged 1 tilhbrendeMkon Kleiv. for-12.000 kroner.

N f lkesa ronom i TeLemark.

12.30.
Som ny fylkesagronoM.i Telemerk er etter hved bladet

tqardentl: erferer arlutt.landbrukskandidat jon Steinhaug. Han over-

tar.stillingen som fylksagronom i jordbrukog tekniske feg etter

avdöde fylkesagronomjsland.
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G4rdsbrannor. 4 Remori:ke.

18.00.
Et par g4rdsbranner har ig4r hjemsbkt de bstre

Rameriksbygdene. F4 g4rden Flaen i Lurskog brbt dct ut brann
ig4r ettermiddeg'i uthuset som nedbrendte til grunnen, Hele
årets avling og grdens redskeper strbk ogs4 med, men heldigvis
kom dyrenc ut under brannen.

Omtrent p4 semme tid brbt det ut brann i uthuset p4
ggrden Nebbencp i Blaker og ogsg denne bygning brendte totalt
ned med 4rets avling som var ganske betydelig, Skaden her g4r
opp i ganske betydelige belöp.

ek kunst op h4ndverkeutstillin: 4 not.

06.30.
Ig4r formiddag foregikk den hbytide1ige 4pning ev den

tyskt kunst og h^ndverkutsti1ling i H4ndverkerend festsal i .
0s1o4 rn rekke hbyere tyske og "norske" personligheter var
ti1e'tede. Hauptabtei1ungs1citer, minidteria1rat Muller ga en

utrtdning om det tyske h4ndverks utvikling bg en oversikt over
h4ndverksutdennelsen i det nye Tyskland.

"Norcesmesterska et" i
.,• •
'

'"Ntrgedmesterskapt.t"'i fri-idrett dom errmigeres
koMmende heig p4 •d.slet har f4tt meget dtor deltakelse...11e
de "beste" 1.4rettsmenn og'kvinner er anmeldt og man kan derfor
vtnte seg et meget flottstevne med en rekke gode redultater,,

S kkelul kke 1. Filtveit.

r6.30.
En sykkelulykke inntraff tirsdag i Filtvit. 3n 21 4r

gnmmel pike fra bygda skulle p4 bwtur da hun i en bakke syklet
mot en telefonstolpe mcd den fblge at hun p4dre seg alvorligc
skader i hodet.„ Hun ex:nu avg4tt ved döden.

,Drbbak 100 ;%/,.

O.R. 11.00.
Drbbek feiret idag 10() 4rs jubilum som kjbpstad.

Jubilumshbytidelightten tok til torsdag formiddag med et stort
mbte i kinolokalet. Blendt de frammbdte merket man seg flere
lcdendemenn innen-pa-rti og stat..Byene •ordfbrer,. kontorsjef
Mbrk holdt et grcit ,foredrag om byens "Minister" dr.
Lunde holdt deretter en utmerket tale som ble p4hört med den
stbrete oppmerksomhet. "Ministeren" overbragte en hilsen til
byen fra "ministerpr-)sjdentet4, og han tr:lte s4 om Drbbak's for-
tid og framtid. "Mini-,terens" tele blo hilst med livlig bifall.
Etter mbtet i kinolot var det endel andre tilstelninger og
alt i alt ble Drbbak's 100 4rs jubilcum feiret p4 en vordi'og
stilfull m4te.
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22,2=2_rersenband".

20.00.
Oppnevne1ser av legledere i F.0.20 av "Norges Lre'-

S31b3flcl"K.89, Vestfinmark krets: L,1 Hammerfest 13rer Megnue
Kinn, Hammerfest. L2 Kautoketno lmrer Ludvig WIdsen, Keutokeino.
L3. Àflta lmrer Kr. Smtrum,E1vebekken. L.4. Talvik Imrer F611-
eidel Riverbukt, L1tarute. L.5. Loppa 1mrer 0.H. Jensen, Loppa.
1.16 Haervik lmrer Mevik, Hasvik. L 7 SdrdYsund lmrer Mehus,
Indrefjord. 1.8. Kvalsund lmrer Julius Gamman, Ktalsund. Masby
lmrer Jörgen Jdrgensen, Mås6y. L.10. Kjëllvik> skoleinspektör
Berge Wikeland, Honningsvåg. L. 11. Kistrand Imrer K. Elgseter,
Bdreelv. L.12. Karasjok Imzer DaiC.T.Stubseidl-Karasjok.

K. 90.: Jstfinmark Krets:.I.1. Vedad og Nerdvarenger
lmzer Vibggo Jrstrand, Vad&i. 142. Mardö by Imrer Peder Heen,
Vard3. L.3. Lebeeby lmrerinne fru Tordis Kjd1ås, -1)Yf3ord. L.4.
Tana og Pllmak lmrer Per Persen, Seida. L.5. Gamvik lmrer
334Erne 1411evik2 Mehamn. L.6. Berlevåg lmrerinne frk. Ella
Forberg;'Ber1evag. L.7. Nesseby lmzer Johs. Ressnn, Nesseby.
L110. WrVaranger lmrerinne frk. Magnhild Skuggevik Bubynes.
L:11. Vardö herred lmrer Konrad Åndel, Båtsfjord. •

Mordet i Kil is'ervi.

22.00.
Det foreliggez nå munere enkeltheter fre dletgrufulle

mordet i Kilpisjervi hvor en nybygger og hans huetri.i som kjendt
på en bestia1sk måte er blitt drept. De eveneke myridigheter
hår fått meddelelse om at tre russere er observert i traktene
onkring der de myrdede bodde og det er meget som tyder på at de
er morderne. Russerne er ennå ikke funnet av politiet men det
drives en iherdig jakt på dem.

Smån tt fra Nor e.

'Bjdrkeekogen i Budal i Sörtrdndelag angxipesm iår av
et ödeleggende ineekt som har anaugnaget store skogstrekninger.
Ineektet spiser opp lauvet. Tidligere har en ogs4 merket insektet
men ikkô'så Meget som;i s6mmer og.man frykter fer at angrepet
neete år vil bli verre. SkOgselskapet er varslet.

Smål4dustrien i Edros hår nå riVende aveetning ev sine
produktor.',Denne industri'bIpmatrer nu som eldri fr og for
f1eXe faMilier'erot den blitt hovedervervet. ,

Det Norske Skegeolskap haz nå gjennomfdrt en sak som
longe har vmrt planlagt, idet det har eng.sjert forstkandidat
Snoen til å reise rundti de forskj.ellige fylker ,og rettslede
i drifteplaner for gskog.

Et, bondeShk i Kristiansandådistriktet or ilagt
"en-bot på'lt4)00 krone o inndraging ev 8000 kroner. Bondesag -
'brUkene,har lov til a e inntil on femtedel materialer til
deta1Spris mens resten f;21 3e1ges til tdmmerpris som er mindre.
Vedkommende sagbruk hadde solgt mere til detaljpris enn tillatt.
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Ostesmu lin .

12.30.
Under en togkontroll mellom Hundorp og Lillehnmmer

har prispolitiet knopet flere ferioreisende som smuglet med seg
ost fra fjellet, forteller bladet "lAgen". Prispolitiet i Gud-
brendsdnlen har i den benore tid kommet airer flere stbrre
overtrodelser av rrisforskriftene for trmlast. Bare i Nord-
Gudbrandsdal cr det utfordiget forelegg mot 30-40 personer og
böter og inndraging be15por seg til flere tusen kroner.

4• • .sveiten i Liniebu ferdi,.

O.R. •1.00.
A.T.g,uttene i Ringebu som ble ferdig med tjenesten for

noen dager siden har gjort et pdt arbeide sommer, forteller
skieitfbrer Per Harda. Poruten a ha ryddet 2 nydyrkingsfelter
har sveiten ielt.busget 300 favner ved og 1550 rois. 1500 dags-
'crekr er utfört på forskjellige gårder i Ringebu, dyer og Sör-
Pron. Wrdag rykker den nye sveiten inn på fylkesskolen i Ringebu.
ekruttene etter endt Utdannelse bli sntt inn i hbstarbeidet.

"Ministorpresidenten" har ved "resolusjon" av 25 -jUni
1942 gitt apoteker A. Chr. Barsm3s„som driver apotek i Sand-
nessjöen i Stamnes, rett til 4 opprette os drive et utsalg
på Husby i D3nnes herred, Nordland Fylke,overensstemmende med de
forskrifter som gjelder for handel med lmsemidler fra modisin -
utsalg.

N tt fre Sveri e.

11.00.
Statistikken over Sberiges sjöfart viser at ferten

juli var noe mindre enn i juni, men større enn i.-juli:forrigc4.
Den ankomne tonnesje gikk opp 1.105.000 netto tonn mot 1.250.000
tonn i 4uni måned og 985,000 tonn i juli måned ifjor. Den av -
gåtte tonnasje 1.192.000 tonn netto mot 1.504.000 tonn i juni og
1.070.000 tonn i juli ifjor. Nedgangen i, juli'skyldes sikkert
for en del de sovjetrussiske ubåters herjinger. Por-leler men
trafikken på de forskjellige nasjonaliteter som hat hatt fartöyer
i Sveriges utenriksfart viser det seg at 40.7 % var svensk mons
tysk tonnasje inntok annen plass mod 23.5 %,hvilket viser at
Sveriges handel med Tyskland er meget betydelig. Forbvrig var
norsko, denske, finske og nederlandske skip representort.

C.R. 18.00.
Et tordenvmr av tropisk styrke fulgt av skybrudd

hjemabkte igr kveld Skåne. Det ble nnrettet betydelig skede på
åkrer. Skadens st3rrelse hat men ennå ikke kunnet fastslå, men
etter alt 4 dömme er det gtt sörgeligut over kornet. Ved 20
tidenL.14-1,-te radiostionen i Malmb stoppe sendingen. Sverige
oprlever fot tiden L,1 vermobölge. Minimumstemperaturenhrr vært
29 grader og holder L, ; 1,4. 28 gr..:',der p flore steder i landet.

Fortsatt.
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Nytt fra Sveni e. Fortsatt.

0.R. 21.00.
miat under et voldsomt uvz= som igårkveld roste over

Malmö - traktwie hörtes straks etter kl. 23.00 en kraftig
motordur. Len kom fra flere fremmede fly som fldy inn over

sent som kl. 00.30 fortsatte overflyvingen. På grunn
av v2rforho1dene åpnet dot svenske 1uftvmrnet ikke ild.
Imidlertid begynte 1uftv2rnet på densk side å skyte. Frc svensk
side så Lann luftv2rngronater eksplodere. Skytingen opphörte en
stund, men ble gjenopptatt straks etter midnett. Denne gang var
den så kraftig at vindusrutene i Mnlmö klirret.

N tt frn Danmark.

12.00.
For et h-Jvt år siden ble 93 millioner .kroner av det

danske gjer.cl-entån konvertert. Dette lån var på iF.1t 145
millioner klonur. I.Prlinsutvalget i Folketinget har nå godkjendt en
pinn .1voretter de resterende 52 millioner skal konverteres. Lånet
som ver på 5 % ble fdrst konvertert til 4.5 % mens siste konver-
tering skal foregå til 4 %.

21.00.
Frn Korsbr moldes at da kammerherrinno Vallde igår

ettermiddag gikk ombord i Storebe1tferjen la hun fra seg en
håne.vcske som bl.a. inneholdt smykker for ca 25.000 kroner. Kort
fdr ferjen kem nn til Korsbr oppdaget hun nt vesken var for-
svunnet. Det blc straks sntt igang undersökelsor og vesken ble
funnet tom på demetoiletten. Det var umulig å foreta en visitas
nv de 1200 passasjerer, men politiet arbeider med saken.

irbeider Nils Peter Jensen som var siktet for mordet på
slaktermester Rnsmussen frn Bralstrup her idng avlagt full til-
ståelse. Han hadde lokket slaktermestoren ut på en mark for 4
rdge hnns penger, men da planen ikke 1yktes fant han seg på hjem-
vegen en tykk kjepp og slo slaktermesteren ned bakfra. Deretter

ok han de pengene som Ecsmussen hadde på seg.

Ved firetiden imorges fandt politiet i Kjöpenhavn B5rge
Feber som siden igår hnr vwt etters5kt for mordet på sin hustru.
Han tilstod strnks at hen hadde kvalt henne under et besök hnn
hndde avlagt hos henne for å be henne om å avstå skilsmissen. De
hadde stått og snokket s mmen da han plutsolig mistet beherskelsen
og haddc kastet •eg over henne. $enere hndde hnn streifet om og
tenkt å begå selvmord hvilket det imidlertid ikke ble noe av.

Under torden=et som gikk over Odder igår har en volder
om hagglskur gjort stor skade på markene ved Kysingfjord, öst for
Odder. Hagleno var s, store som due-egg og på en enkel gård i
Kysing ble 40 vindusruter knust. Samtidig er atdrstelelen av
kornet slått ned og ..,;sctet og sukkerroegresset er ribbet for
blader. I manms ar man ikke opplevet noe liknende. Va3ret
forårsaket il5pt n7 kvarter så stor skade at det cr en
k.:testrofe for Jo "ogn ,u som ikke haddo forsikring mot haggelsknde.

vvvvv VVVVV vvvvv
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T'ttebnrene lukkes Umodne tiltross for trussel stren're

straffer. 


0.:R.12.30
Betegnende for matsituasjonen er dagens inndbruks-

oversikt som brre behnndlet tyttebnr. Det er forbud mot å
plukke tyttebmr fbr de er hodne, og Landbrukseprrtementet
har frstsatt "modningsdatoer" for de forskjellige lnndsdel-
er., I Haldendistriktet kan plukkningen begynne 3.september -

nndre deler av landet noe senere. Fra forskjellige knnter
konmer imidlertid meldinger om at folk plukker tyttebmrknrt,

og det ble truet med strenge-straffer for de som drev denne
ulovlige virksomhet.

I an annen neding heter det nt lensmannen i Rings-
aker knep igår adskillige tyttebmrsankere med umodne tytte-

bmr, Det er ufattelig hva'folk skal med knrt son ikke en'
gang er blitt rbd.. Lensmannen har gjennem Hamar Arbeidex-
blnd oppfordret alle i distriktet tilbiebflkkelig å gi be-
skjed hvis prn kommerovcrulovliÈ yttebmrplukkning.

Moderne folkebad i Gran.

11.00.
Gran kommune hrr besluttet å reise et moderne folke-

bad i nmrheten av Grnn strsjon.Det er nedsatt.en komite med
distriktslmge Iversen som formrnn til å ta seg rv saken. Ord-
fbrer Framstad hrr bevilget 3000 kroner son or fbrste bidrng
til planens rePlisasjon. Blrdet Hadelrnd opplyser at Gran
Senttetsforening hnr gjoxt vedtek am å yte 5000 kroner
bidrng til det nye bad og Grnn-Almening hnr bevilget gratis
materinler for et belbp av 2000 kroner. En disponerer såled-
es nå 10000 kroner til formålet. Distriktslmgen opplysex at
det vil trenges minst 30 nookroner for å få det nye brd fer-
dig, men hnn håper rt det sknl lykkes å bringe saken i havn
i lbpet av kort tid dr n xegner med bkonomisk st5tte fra
Norges Badef4l'Uund og.et fond som i sin tid ble innsemlet
til sykehus i bygden. Denne plan er aldri 14.itt.xerlisert
og en mener nå at pengene bör benytted; tii beslektede.f,)x-
mål.

N ordfbrer i i Sannidal

. . .
'InnenriksdeparteMenet hax oppnevnt .1-esmrnn Erik

Moland til ny ordfbrer i Sennidel,. etter Erling' Mbrland Som
er lbst fra vervet.

Bra viltbestand. i AurskorY.

10.30
Herredsskogmesteren i Aurskog opplyser at det intren

hans distrikt ser ut til å vmre amrdeles meget hnre i år.
Også rådyrbostanden har bket sterkt i, det siste. Den bvrige

viltbestand er også jevnt over bra; dog har hnn inntrykk av
nt for •skogsfuglene har utklekkningsforholdene ikke vmrt de

nller beste iår,

, • '
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Fisket er fremdeles dårli

---:--0.12-..15'.---
...
.t.,

----- ----  SiIdbfiSket-i- NerdNerg.6- er  fremdelds—akrIli:
kelte båter kom inn med fnngster på opptil 12o hl.', man det
var også noen med svarte garn. -

--- --.  --Betnk  eg -kYStfisket-i IWre—hemmed:aV. agriMang6ill
Kristiansund ble innbragt 8o ton og til Alesund 123":tont

-$ki uken som sluttet 15.august.

"lanerrl" Frt31ieh Hansen ins iserer.

O.R.11.00.
"General

Njenestens leire pa
ez permanent pleir

FrUlich-Hansen.he inspisert Arbeids..
° Vestlandet. Han har framlagt pine pm.

på Voss.
.

•

"Sf°3,k Sk sstas 'on innk t Sandvi a Seunlin er.

Skysstasjon er i disse dager blitt innkjöpt
t;ilsandvigSke Samling, og skal i den m3rmeste-fraptid flyt—

Lillehammer.

11111.1 kke i Jevnaker.

En sbrgelig bilulykke SOM 'keStet: et.Mbnneskeliv
hendtte i. Jevnaker onsdeg kve.d. En stor lastebil  111Qd flere

persoter,'somkom kprende sörfra, mötte- en mann som kom
kjörende'ned:ell löshest. Da bilen klörte til side.for å unn-
gå kolUsjkn, den og veltet utfor en bratt v skrån-z„:
ing.: •Er» mani som satt Ved siden.PV sjhfören st5kte•å hQPPe
ut.,Hankomme1:.em dt5ren og karosseriet og ble klemthjel.
Noen nV:de Erhdre passasjerer ble lettere shret.

Skolene setes an i en i Ber en.

, Iat hEr vMrt grnske stor st5kning til de hÖyere
skOler i Brgenj år. I alt forelå det 615 söknader, men

, ndskillige rv måtte.aVvises. Ettelive skolestyrets
formann,:rektorting , oppyser bir alle de som egner seg
for den höyere-sk)le-opptatt - det blir omtrent 500. Ved
Bergens folkeskoLr er det satt tgang 31C klasser pom er
noen ferre enn ifr, Det viser seg at det er nokså menge

elever frn Bergensom hPr benyttet seg a adgengen til å
vmre på landet for delta i innht5stningSa'rbeidet...

Susflidela ene har holdt.lEIndsmöte.

6.00.
I  disse dager her forretningsft3rerne i alle landets

husflidslag )ioldt sdtt landsmöte i Skien. Man k,ar behandlet
en rekke indre an1igge4der og desUten dröftet-forskjellige
omsettningøspörsmål. Landsbnet ble avsluttet  torsdag.

Tillitsmannimbte i Dmrersambandet:

06.6o; 0 : .0 . ,.
- Tillitsmannebbitet.for Norges LmrersambanC1 ble holdt

i Kristiensund igår. Om formiddagen ver det mt5-te,i,Festivitets-
lokeet hvor fylkesfrer Barstein åpnet. Landsleer-Orvar Sm -
the:.g redegjorde for en rekke etk~..e spörsmål. Om etter-
mlddegen fortsatte landsm6tet med behandling av organisasjons-
messige spörsmål. Mbtet fortsetter idag.
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Hadelandsm rene skaI-Utn ttes.

o.R.18.0n,
Når innMstningsarbeidet snert er slutt på

Hadeland, vil bönder og jordbrukserbeidere sette i
verk planene for en bedre utnyttelse av de store myrene
i distriktet. Enkelte m rer skal dyrkes opp, men man
vil scarlig.legge vekt torvproduksjon.

Tior-sosmesterska et" i friidrett.

O.R.18.3o.
Et slags "Norgesmesterskap" i friidretit ble ev-

viklet på Bislet. I en kringkastingsreportasj,e, ble det
opplyst at det ver sm•lig demenes prestasjoner som
te oppmerksomhet. Ida Normen, som ikke har drevet frildrett
för ihr, greide å vinne tre mesterskap. Det eneste kjente
idrettsnevn men merket seg, ver Olef Sunde som vrndt spyd
med 63.69m. Etter aplausen,å dömme var tilskuerentPllet
meget beskjedent.

Stor h'el eor anisets on Tor Nor e dannet i Sveri e. 25

landssammenslutnin er.,år inn for pks onen.

S.R. 19.00.
et stort .mdte i Stockholm idng er det dnnnet

en ny organisasjon "SVENSKA NORGESHJAWEN". Tilstede ver
representanter for 25 av de sti6rste landssmmensluttninger
i Sverige, bl,a. Den Feglige Lendsorunisasjon, Arbeids-
giverforenngen, Kjötbannsforbundet, Industriforbundet,_
Kooperative Fljrbundet, Landbrukets Arbeidsgiverforening,
m.v. Som formann for Norgeshjelpen valgtes 11-0'e formann,
August Lindberg'og som sekretnr agronom Bjelle, Landmrnns-
fe5rbundet. LO vil overtr administresjonen for Norgeshjelp-
en, slik at nit som kommer inn krn gå uevkortet,til Norge,
-Det vil bli rettet en henvendelse til alle endre o±grn-

, isasjoner som arbeider for det samme formål, om å slutte
seg til "Svenska Norgeshjelpen".

S'ömannssendin en.

O.R. 21.15.

I sjömennssendingen idag ver det det vanlige under-
holdningsprogram.

Idng var det en sketch hentet fra Notraship i London.
Fbrste akt begypte ned et nbte på Hyssing-Olsens kontor, hvor
bl. R. Ingvald Haugen, skipsfertsdirektdren, Dr. Evang in. f.
var tilstede.

Direktr: Hyssing-Olsen mtte noget sent opp på grunn
av en fest han hadde sammen med sekretm,en sin kvelden i
forveien, så hen var veldig törst når han komi på kontoret.

På mötet behandlet man bl. a. hvordan man skulde få
mere penger ut av sj(3folkene. Sekret1.3r Sönsteby kom med et
forslag am at de skulle lyve får sjbfo1kene å gi dem kr.600
i pålegg.

Så kom der en skipsförer opp og spurte om hnn kunne få
sn Z';i1 pV".1roktj±che :1.at1vpr 'ct samme hvem det var
om noe redningsmatriel han hadde bestilt for cn. et halvt år
siden som han ennå ikke hadde fått, men han hadde isteden fått
et dusin smokings som han ikke kunne flyte på. tksten
druknet desverre i forstyrelser.
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_Fre Stockholm-me1des at:de:sVenske,myngheter

har 'besluttet å legge ut et minebelte på 8stkSten.,'MeIlem
Hmythgeog KråkeIUnd, innenfor territOralgxenseh.'. Midebe1t-
et er 14 mil langt.

	

O.R. 11.0. '
På grunn av mang-p1en på arbeidehjeIp yil en del

ihternerte russiske merinegaSter, få
beskjeftigelse i jOrdbruket.

lo.3o.
' Hvis elt går bra med hensyn'til årets kornavling

vil det lennutkR i Sverige bli bortiMot middels e1ler en mil-
,lioh tonn, Med de nåvmrende rasjoner regner man med et mr-
w3ringsforbruk på'oming en halv milIion tonn pr.år. Derti1
kommer behovet for såkorn og jordbrukets eget forbruk på
sammen en kvart million tonn. De to foregående års dårl1g6,
avlinger har skrapet alle lagre slik et mnn,kanskje også må
regne med en del lagring ev årets hÖpt,

Midt-Under et voldsomt uvmr som raste over ,Ma1m-
traktene torsdrg kveld, ble det hbrt kraftig dotordur - som
kom ffa flere frenmede fly. .0verflygningene fortsatte en hEgv
tine: På. grunn av vmrforboldene åpnet ikke det svenske luft-
vern ild.'imidIsxtid begynte luftvernet på drnsk side å skyle»
Skythingen var så kraftig et vindusrutene,i Malm8 klirret.

13.00.
A1fred Dahl4uist her erklmrt Seg villig ta,l å

trene'sveitserne,1 langrenn i vinter.

N.tt fra Dånnerk.
11.3o.

Fralladerslev Meldes at politiets civilbeskytt-
elseSkorps ver igår ute på.Strenden ved Lillebelt fox å •
sanle opp et brennstoff, bestående av gummiOg fosfor, som
entegelig er kastet ned fra britiske fIy. Brannstoffet.ex
en mnsse, som forårsaker alvor1ige brannsår Ved-ber6ring.
Det er sålede en fere for de badende. Såsnart stoffet-tes

 opp frn stn stranden begynner det å ryke og'.hår det

er tört,-tar det fyr.

vvvvvVVVVVvyvvv
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D namitt attentat olitistas'on Ï OblO.

En nqrsk ,olitmann dxe t o to 81',Ot. •

peLt4u1i2_2ikkerhets oiti har arrestert en rekke ersoner;

drn Sune- .0;Petter Brun etterskes. Dusr 50.000 kr.

Den 21iaugust ble det forövet et dynamittaittentat i
politiets lokaler i Henrils Ibsens.Gate i Oslo hvorved.,den
norske politimann rne Tbrebere ble drept og to andre,hrdt

sret.
Underskelser ble straks satt iverk ev.det tyske sik-

kerhetspoliti; og det ble godtgjort at 4erningsmennenerer
til un kommunistisk terrorgruppe•som ogS, st.r i-ledtogmed
det britiske secret service.-

Den norske b-efolkning vil snarest• bli_gjort n,3rmere
kjent med alle enkeltheter ved attentatet.

En rekke personer er arrestert og har gitt uforbehol-
den tilståelse.

Fremdeles-savnes- imidlertid Lsbj3rn Sunde og Petter
Brun, SOM begge kom seg unda,-

FOT opplysninger som kan fre til anholdelse av disse
utloves en'be13nning på 50 000 kr. for hvex.

Den.förstnevnte Sunde gr?,rogså under navnet
ay Osvald Pettersen og er fra Horten. Han er 52 år, middels
stor og har en gull hj3rnetann. Som Brun ex han enleggsarbei-
der av- fag.

Petter Brun var sist bosatt i Trondheimsveien 84 i
Oslo. .Han föxer også-navnetTron, ,er middels stor og 29 år
gammel,

NS-stevne Putlesen o Quislin taler.

.Presten i Quisl,ings e-Yen heimbygd fratatt sin formue.

22.00.
Det store NS kretsstevne og tillitsmennsmöte i Gjö-

vik begynte lördag med en_ rekke s=15ter hvor tj.11itsmenn
innen paxtiet, ordf5rere m.fl. deltok.

Fylkingsf3rer'Brynhildsvo1d talte om partiet og orga-
nisaSjonen, Otto C. os .en gAen utredning .om landsorganisa-
sjonsledernes arbeid,. fylkesperSonalleder Olay Hårde talte
på et Möte for lagpersonellederne og fylkes3konomileder
Lars lirichsrud for lagskonomi.lederne- Ekspedisjonssjef
Klevenberg holdt'videre et foredreg oM propagandaen i par-

tiets tjeneste og fylkespropegandaleder Erling Lende holdt
et orienterende foredrag om lagspropegandeledernes arbeid.

S3ndag tok w3rmötet til kl. 9 i den store ridesel.
Her fikk en frst etl.nteressant og viktig foredrag av fyl-
keskvinneleder Tilla Holter om NSK's arbeideoppgaver. Fyl-
keebondeleder Lslak Högetvedt ta.3,te om NOrgesBondesemband
og NS' Bondegruppe, og fyikesledex Sverre Lie om NS' Hjel-
peorganisasjon,..

Quisling kom til byen.



Fu,lesan-, o(.; Quislins taler.

(Fortsatt).
uMinisterpresideRtAun

s3n.:ag hyor over 2000 mennesker hinte ham
t.41 og eng,f]..aga1.1e_hilete ham etraks

han kom innenfox bysrensen.
kom i'.f3rexpn".ti1,:idrettsplassen.og blehilst

velkommen av Kretsförer Opdal, lag±'3X-er-S-.3ther, fylkesmann--.
Fr3ys1and,.rå1mann og ordf3rer Imum og politimester Lorange.
I "fØrerenlis f3lge varsdjUtenteh kaptein Langlie, sjefen for
"f3rere&rs og,liministerpresidenten"s kanselli, fylkesfrer
Lundesgård og ekspedisjonssjef Klevenberg. Litt senere sluttet
også "minister".d,r., Gulbrand Lunde seg til.

.Fylkeef5rer BrYnhildevold hilste "föreren velkOmmen
i hjertel.ige erd, hvoretter- de frammöt.te fikk se noen .dretts-
leker av hirden og ungdomsfylkingen.

17 var samtlige tillitsmenn, ordf3rere og lensmenn
foruten andre NS-mediemmer samlet i Teatersalen,hvor NS gene-
ralsekretr "minieter" Fuglesang:talte.

Han kom i store trekk inn på partiets Oppgayer og mål
og forholdet me1loMpartiet og den offentl.i.ge administrasjon.

Fartiet ska1 alltid v-we en kamporganisasjon som består
av en elite, et utVaIg av folket sOm er revolusjorr3r i sin
innstlli,ng,'sa'"ministeren" bl.a. Det må erobre makten for

dre, cle nye ideer gjennom til folkets beste.
— Disse Oppgaver og mål har alltidpreget US.-bevegelsen

unde± ein förer V.Q. Fra å v:3re.et opposisjonsperti -er NS
gått over til å bli et statsb=3rende parti Erobringen av
statpapparatet er en betingelse foT å gjennomf3re nyordningen.
Organisasjaner er således bare et middel, et redskap til å
nå målet.

En av de store opp&yer partiet har ex å v-.3re formid-
ler mellom 2olket os den offentlige administrasjon.

En annen,viktig oppgave er perponstjenesten. Ved hjelp
av denne pkal det skje et utvalg av de-beete innen bevege1sen
og de 16este'av dem:Isjen skal w.3re förerefor.det norske falk.
Hånd i hånd med dette går Ungdomstjeneeten'som'liar til app-
gave å eamle all norsk ungdom og bibringe dem den rette for-
ståelse aV.nasjoneocialismen oL; verdien avi•isipIin Og orden.

En tredje viktig oppgave er utdannelsesp,rbeidet:
Partiet er allerede idag sterkt nok til å vm,a stats-

bm'ende, men dette må ikke foranlse.ige oss til ikke å sette
alt inn på.å verve medlemmer. Idpalisme og offeXvilje må
herske skal.partiet vinne fram og disiplinen skal håndheves.
Deres:dåd må mane oss til.A fortsette kampen med innstats
av mbt og exergi..Vi'kjemper denne sak fram. til seier enten
vi selv skal stå eller falle, sluttet "minieteren'!.

"FUreren" besteg så talerstolen:

Når en hdr forbrutt seg mot livets lover, sg har en
i seg selv og rette på feilen, sa "f5reren" 4.nn1ednings-

vis. Det gjelder den enkelte og det gjelder folkene. ret
norske folk har bragt seg selv iulykke ved g forbryte seg
mot livets lover og derfor må d,et nå, gå i seg selv, erkjenne
sine feil og rttte på dem. De.som ledet do.t norske folk f3r

(Fortsettes)
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(Fortsettes).
kataStrofen brbt inn over landet de forsto ikke sin tid, og
de evnet ikke å gj3re det gode. De forskjertset Norges n3y-
tralitet og de trakk oss inn i krigen på den ene siden.

Det som vi nå kjemper for er å gjJxe det norSke folk
til en nasjon, fortsatte Quisling. Det cr en stOr og hård tid,
en eV-de hårdeste tider menneskeslekten har opplevet. Under
den forrige krig gikk liberalismen tii.atorm på Tyskland og
isterrikAjngarn. Det hele bryter nå sammen i den st3rste styr-
kepröve veraen har settog det går så voldsomt for deg at
stormakter som Frankrike ikke teller med.

Vi kan ikke endre utgangen av denne kamp noen av oss.
•Vi ken sammenligne det med NS. Det er en bevegelsO-Som-vel
kan'hindres en stund, men ingen kan stensc den. Det er der
det norske folk står idag. Det er derfor vi sier at det norske
folk må orientere seg og finne den veien det bJr gå. Sitie-
sjonen krever at vårt folk skal besjeles av.en nesjonal idea-
lisme, at det har et hjerte som besjeler hele organi.smen. Det
kreves også organisasjon. Ikke slik som det var f3r 9 april
for to år siden. Nei, nå må vi ha et organisk og harmonisk
samarbeid i vrt senfund. Det krever selve
ogs2, kreve en omleggning i forhold mellom kepital.og rbeid

Hvorledes var det fir, fortsatte'Quisling. Jo, det Var
kapitelen, gullet, son ver,grunnlaget for det hele, og det så
bfte sin fordel i å k2ste fOlket -ut av arbeid og- oVer på for
sorgen. Det er derfor helt klart at vi må semerbeie Med folk
med den samme livsinnstilling som ess selv. 2et er gjennom
det germanske folkefellesskap dette samarbeid går, det som
vil prege Europa og hele verden. Her står vi i et.verdensopp,-
gjir, det stJrste yerdensoppgjir som man noensinne har sett,
bg her må Vi finne, Vår plass

Hva betyr dette, boisjevismen for Europa og bolsje-
vimen for Norden?

HVis det skulle_skje at de r3de og de allierte IIT3rer
skUlle M3tes i Berlin:;-så er det klart hva,vi vilde få f3le.
Det går imidlertia ikke slik. Emigrantregjeringen her tydelig
klarlgt sin politikk. Norga skal ware broen mellom 'Jovjet-
samveldet og de :JngloSaksiske folk. Vet man hva det betyr?
Man kan bare taseg en tUr i,De Baltiske Stater. Der- får man
se hva det betyr.

Det er ikke.Mange'som er våre virkelige motstandere.
For å ta min egen hjembygd så er det 12 tolv - av 700 -
sju hundre. 1v disse.-12:Var den ene presten, den andre hadde
selv sittet med makten i bygden, Det var disse som var tråd-
trekkere og bakdem'står secret service og GFU som har gjort
enael nordmenn til mordere.

Og hva slagsprest var dette? Ja.;.det var en mann som
hadde samlet•seg en forMUe på. 300 000 kr., og de er nå tatt
fra ham. Vi grensket ..hana papirer og fant. Ut at han hadde
lånt penger til fattigfolk og tatt panter i gamle sO1usaker
som han kunne selge hvis gjelden ikke ble betalt.

Vi skal kjempe for Norges sak, for et mere rettferdig
samfund og for at Norge skal vinne den plass det tilkommer
i verden. Og det som er grunnlaget for det ex at Tysklend
seirer i sin kamp mot j3dedommen. Og her,.er, det forståelsen
må bane seg vei til alle. Det er ikke bare det finnske folk

(Fortsettes).
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Quislins tale.

(Fortsettes).
som skal forstå det og våre gutter på ,stfrOnten, Nei hex
må vi stå som en nasjon. Vi må mcd andre ord slutte å ware
Peer Gynt-naturer. Vi må f5le ansvaret overfor det norske
folks skjebne. Vi må filge dikteren i de ord: at 'Norge var ett
rike, det skal bli ett folk.

Mdtet sluttet med avsynelsen av fdrste og siste vers
av Ja, vi elsker.

Kl. 18.45 begynte et nytt möte iLiehallen etterat
Cet hadde funnet sted en vakker prop-?ganiamarsj gjennom byens
gater.

I fors„mlinssalen var alle plasser besatt o; fdreren
ble hilst med rungende heil og s.-21 da 11,,n viste seg. Fylkes-
förer Brynhildsvold leste cn prulog og hilste også fdreren"
velkommen.

Om kvelden var det kameratskapsaften.

Drukninsulykke.. 


18.00.
Under makrellfiske ved Ferder er to av-Nötterdys

kjente menn omkommet. Det er.los. .1tmar Tordd og
hvalskytter Einar Hansen, Stranna.

"Nor'esmesterskapet" i friidrett.

O.E„.
rets "Norgesesterskap i frii-1rett" ble hollt 13rdag

og sdndag på Frogner og Bislet i Oslo. Premioute1in-;,n fant
umildelbart sted etter hver övelse ved "iCrettsrd," Tn:rles
Hoff.

Vi hitsetter endel av result,tene for kuriositetens
skyld.

200 m. damer: 1, Ida Norman, Lill strdm 27.79
2. Vera Rensch, Bjart 28.9, 3. Lilleba Ber;e, Brag-'1, 31.5.

Sleggekast: 1. Jan J2ger, Holden, 13.52, 2,
Johan Trangen, Ma,nor, 12.259 ,3. Thure Lund, Snarum, 38.82.

. 200 m. herrer: 1. ,,rne 'nesen, Enebakk, 23.5,
2. Fr. Meltzer, Tjalve, 23.5, 3. Johan Fosse, Stav.

80 m. hekk damer: I. Ida Normann, 11.5 ny rekord.
Spyddkast: 1. Olav Sunce, Tjalve, 63.68. 2.

rartin Fuglemsmu,57.35. 3. BjUrn Sandnes,
5000 m. 1. Olav Leisingset, Tingvold 16.39.

2. Kåre Gjelsten, Vestnes 16.55.
800 m.: 1. Kåre Hertsenberg, rnes I.L, 1.59.2.

2. Hans Bråten, EiCsvold 1.59.3. 3. Per jvrum, 'Ija1ve 2.06.1.
Lengdesprang: 1. Edvard J,rntsen, Tjalve 6.3.

2. Johan Fosse, stav. 6.32. 3. Bert Engelsen, Brann 6.27.
110 m. hekk: Ï. heiCar Syversen, Stjdrdol 16.8,

2. /.sbjörn Bye, Eakkestad 17.8.
100 m. herrer: 1. Sverxe Thoresen, Hjnefoss 11.4

2. /,xne Lrnesen 11.7. 3. 72hor Stran" Fr. stad. 11.8.
1500 m. herrer; 1. Hans Bråthen, Eilevold

2. urnulf Engen, Freidig 1.08.0 3. Kåre Gjelsten

(Fortsettes).
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"NM" i friidrett.

(Fortsettes).
Stavhopp: 1. Charles Hoff 3.50. 2. Johan Fosse

3.40.
Kule: 1. Thure Lund, Snarum 13.32 2. Gudmund

Skjelland, Skade Telemark 12.92.
400 m. Herrer: 1. Kåre Hertzenberg 54.0. 2,

J. Sem Jacobsen, Tjalve 54.8. 3. Kåre Inesen, •nebakk.
Hjydehopp: 1. Lndreas Jahr, Stabekk 1.75. 2.

Johan Fosse, Stav. 1,75. 3. Carl Copper, Tjalve 1.70.
Kule Damer: 1. Liv Nora, Oslo Turn 10,62 ny norsk

rekord,
qlinisterpresidentens" pokal til beste deltager gikk

Reidar Syvertsen, Stjördal,
"Miniater" Stangs pokal for beste.resultat tildeltes

Olav Sunde for spydd med 63.68 m.

N tt fra Sveri e.

D.B.. 17,35.
I Sverige treffes det nå forberodoiserfor innfxolrJe

av rasjonering på elektrisitot ivinter.
Det blir ingen rasjonering, av det private forbruk,

men gatebelysning og reklamer så innskrenkes,

D.L. 11.30,
Igår kom det pånytt et leideskip til G5teborg fra

Sör-merika med for og stykkgods. Reisen hadde forlöpet uten
hendelser.

S.R. 22.00.
l')en svenske folkhusholdningsminister erk1,3rte idag

en tale at kornhöstene i 1940 og 1941 ikke hadde vwt til-
strekkelige for den nå=ende brjdrasjon hvis man ikke hadde
hatt store lagre ved krigsutbruddet. Lagrene var imidlertid
praktisk talt oppbrukt og Sverige måtte heretter lite på seg
selv. Hjsten iår så lovende ut, men det var enn: for tidlig
å uttalt seg om brjdrasjonene kunne forhdyes.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Naarin smiddelkontrollen sk r es.

21.00
Under de nåvwende forhold dukker det stadig opp nye

wstatningsstoffer på forpkjellige områder, kanskje awlig
levnetsmiddelbransjen. Formannen i nn.ingsmiddelutvalget
professor Schmidt Nielsen har i disse da 'er framlagt et
forslag til en rekke tilleggsbestemmelser til lmien om
nwringsmiddelkontroll av 1935.

"NTB" har henvendt seg til kontorsjef dr. Nilsen ved
Hygienekorcoret og spurt ham om hvilke bestemmelser man har
for kontroll av n,a)ringsmidler.

"Loven om kontroll av nringsmidler er meget om-
fattende og det vil före for langt bareatil=melsesvis å
komme inn på den i dette tilfellet," svarer han. "Noen
direkte bestemmelser om rorhåndskontro11 av n33ringsmidler
för de sendes ut på markedet har' loven, ikke, men,lovens
paragraf 6 sier at et wwingsmiddel må ikke bys til  sedgs
eller omsettes under omstendigheter som er egnet til å
villede kjbperen eller mottagexen med hensyn til kvalitet,
opprinnelse, beskaffenhet, art', mengde, sammensetning eller
andre forhold. Det er derfor straffbart å sende ut produkter
som ikke oppfyller disse fordringer. Uten forhåndskontxoll
er det altsa muligheer for svindel. Selvsagt på landet er
kontrollen ofte dårlig. Her kan man altså sende varer ut på
markedet uten at de,er kontrollert og fölgelig er det ogsa
muligheter for at det'blir sendt ut svindelprodukter. Man
kan altså si at det skorter på kontroll, men at loven blir
fulgt", slutter dr. Nilsen, De nye bestemmelser kan imidlertid
bidre til at helserdene.får btoppet surrogatsvindelen.

Norsk Film-muse ' •

22.00.
Ifölge Norsk Kinoblad har "filmdirektoratet" i disse

dager innlevert til "kultur og folkeopplysningsdepartementet"
et forslag om oppnevnelse av en forelöbig leder for et "Norsk
Film-Museum", samtidig som der oppnevnes en tilsynskommite for
museet. Mnnister" dr. Gulbrand Lunde har allerede stillet de
fornödne midler til disposisjon og arbeidet med museet kan
settes igang ilöpet av hbsten. Ifölge Norsk Kinoblad er det
grunn til å tro at de förste filmstipendier vil kunne uttdeles
ilöpet av hösten slik at våre "filmfagfolk" kan få en förste-
klasses utdannelse.

Stor söknin- til Ber ens Handels'Y mnasium.

19.00.
Ved henvendelse til direktör Scheie ved Bergens Hendels-

gymnasium får Bergens Tidende opplyst at det er meget stor
sakning til handelsgymnasiet dette skoleår. Imidlertid ran
bare 60 % opptas. Det blir ca 260 elever.
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Officiellt. 
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Ccnd. jur. Ccr1 Tr.sti er ansctt som
ved T,na sorenskriverembete.

Som ekstraordin= Jommerfu11mektig ved Strinda o
Sell3Usorenskriverembete er Rnsatt canc1  jur.

"Departementet" har ansat Birger Hansen soM
tidig kontorbetjent II ved Rai sorenskriverembete.

Henry Norstrdm er ansatt som ekstrabetjent ved Sör-
Gudbrandsdal sorenskriverembete.

Dcpertementet har gitt cand. jur, Erik -ndahl, Molde
og cand. jtr. Knut rs, Moss bevilling som sakfdrere.

GUstaV Grund ens

12.00. •
Gencralintendant Gustav Grundgens kom til Arendel

lördag med sitt fölge. Om kvelden ble det p;itt en forestilling
i "Soldatenheim" og begeistringen var stor. "Vestlandske
Tidende".har hatt en samtale med generalintendanteh som bl.a
forteller ct en svensk film nylig ble.framvist i Berlin
med Sonja Wigert i hovedrollen. i samme forbinnelse spör han
hvor det blir av de unge norske dramptikere. Dere hnr så
mange utmerkede romanforfattere, sier han, men man hörer
så sjelden om dramatikk nv den yngre årgang. Grundgens
finner det påfallende at så :få nordmenn skriver for tentre
iallfall vektige ting, Generalintendant Grundgens cr fordvrig
vel informert norsk literatur.

Kri. skadeeks erter å besdk i Bodd.

12,00.
Lvdclingssjef åstbye og arkitekt Poulsen i "Innen-

riksdepartementets" gjenreisingsavdeling og professor Sverre
pedersen som har overoPpsynet med reguleringen av krigsskndede
strök har i disse dager oppholdt seg i Bodd.' "Nordlandspesten"
har hRtt en samtnle med avdelingssjef åstbye som forteller
at herrene kommer fra Sverige hvor de har ordnet med forskjellige
spörsMål av interesse for gjenreisingen..Han er meget fornöyet
med de oppnådde resultater; bl.a er betyde1ige material -
leveranser sikret. For tiden finnes det,under bygging ca 50
hus i Bodö, opplyser hr-åstbye. Det er meningen at disse skal
v-3re ferdig för vinteren setter inn og hdn håper nt den mest
overhondige boligndd da er avhjuNlet. Krigsskndetrygdens
stYre ventes til Bodö og da hr. åstbye er formann i dette
styret opplyser han 'at styret med egne dyne vil se,på for-
skjellige skader. - -

In'eniör av,ått ved ddden.

19.00.
Ingeniör Fredrik Lindholm er-ali.gått ved döden, 70 år 111#

gammel.

dommerfullmcktig
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N.S. liksde ot skel wc,rette filial i Bergen.

19.00.
Disponent Granne frelN.S. riksdepot Oslo har imrt

i Bergen for 4 opprette ei filial der. Nu er det iorden,
forteller han, og i milten ev september åpner vi et utsalg

i partihuset. Det sks1 styres av Jakob Holvig. Her skal man
altså ± det man behbver av uniformer og effektor uton å
E14,tte gå veien om Oslo. Riksdepotet i Bergen vil sikkert bli
hilst med glede av alle kampfeller. Det har lenge v"..3rt savnet.

Brann i Rakkestad.

16.00.
Tidlig lördag ettermiddeg bröt det ut brann hos gård-

bruker Johannes Da.ngstor' i Rakkestad. Brannvesenet i Rakke-
stgd ble alarmert og i Wpet iv kort tid var det 134 pletten
og slukkingsarbeidet tok fatt. Det lykke4es ikke R begrense
ilen og.hele uthuset ble lngt i eske.

Ul kke i Fredrikstad.

_
Under arbeidet i dokken ved Fredrikstad Melt. Verksted

inntraff .imorges en ulykke idet en jernplate.gled og traff
en srbeider voldsomt i ryggen. Han ble i bevistlös tilstand
brakt til St. Josephs hospital hvor det ble konstetert en
brist i ryggraden, Han cr imidlertid nu ved bevisthet og genske

kjekk.

Biluk kke i Jevnaker.

08.00.
Onsdag kveld hendte en bilukykke i jevnaker. :n stor

1-stebil mel flere personer Wtte en mann som kom kjbrende me4,

en 1,5shest. Da bilen kjörte tilside for 4 un4g'°, kollisjon
gled den oL; veltet utfor en bratt veiskrånin„;. En mann ble
drept og noen PV passnsjerene lettere s4ret.

Prissaker. 


19.00.
Prispolitiet har igjen kommet over endel ulovlig

matvarehandel på (5vre Telemerk. Fölgende er forelagt og
har betalt: En direktör i Skien 2000 kroner. En tobakks-
handler i Porsgrunn 500 kroner og en sjaufbr fre lorsgrunn
300 kroner for ulovlig innky5p av kjött og ost. For alle tre
ble det inndraging av varene. Tobakkshendleren hadde 15 gjeit-
oster hver på 4 kilo. En slnkter fta Ulefoss har vedtntt
1000 kroner i bot og 1000 kroner i inndraging for 4 ha solgt
kjitt ulovlig. Han hadde bl.n. solgt til de to Porsgrunn -
folkene.

17.00,
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Fiskerimeldin-er.

O.R. 12.15.
Det heldige lagsildefisket ser ut til å fortsette i

Ringsaker. Söndag kveld var to karor så heldige å få et
kast på 1000 kg.

Histmakrellen begynner nå 4 komme for alvor, men man
må langt ut for 4 få tak i den. Et par karer fra sandefjord
dro 150 kg. stor fet makrell og tre mann fra Tjb11ing kom
hjem med 250 kg. De som fisker inne i fjorden må hovedsakelig
13.5ye seg med piri

Om bankfisket og kystfisket meldes at det vnr noe
'bedre enn for foregående yke. Således kom det til MA15y i
siste uke inn 47 tonn fiskx av forskjellig slag. Til Bergen
var tilförseIen 197 tonn, men störsteparten kom nordfra.

I den f3rste halvpart av august var fisket p4 Vest-
landet tålig bra. Ellers kan man ogs4 si at det har v52rt
ganske bra med sei og lyr. I fjordene har det dog imrt
mindre fiske men ganske stor deltakelse.

N tt fra Danmark.-

S.R. 22.00.
En 'fiskekutter fra :Edbjerg her tatt opp tre bri,tiske

flyvere  som drev omkring på en flåte utenfor vestk»ten av
Jylland. •De ble tatt inn, til Esbjerg og overleVert til de
tyske militære myndigheter.

vvvVvy VVVVVV vvvvvyv
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Oslo- ressen kommenterer d amittattentatet,

9.30 •

Aftenposten. I forbindeIse med sprengstoffattentate;
skriver Aftenposten i sin Ieder idag bl.a. : Fordverne er en
kommunistisk terrorbande, som riktignok.har'holdt til huse b'ant
oss, men som ellers er oss vesensfremmed. De er gjengangere'ra
det gamle marxistsamfUnd. DeXfor har det også falt lett-for
Meskvas og Londons agenter å tre i forbindelse med dette pak
og forberede forbrytelsen. Moekva og London er fånatiske mo;-
standere av ro og orden. Det gjelder for dem å aktivisere
ilbefolkningen i den krig England militmrt er or feig ti'å

kjempe. Soa ei aurligbefrielse vil Oslos befollming ta imt
meldingen om at saken ikke a19ne er oppklart, men at heveas-
sen av den kommunistiske terrorbande allerede er uskadelijort.
Med dyp beklagelee vil man erfare at den unge, sympatiskepoli-
timenn Arne Tofteberg er falt som offer for moxderhånd urher
utövelsen av sin gjerning. Og uavhengig av de/t oppsatte fore
belönning, vil enhver borger Gjöre sitt til a de 2 bnnettter
som ennå er på frifot, hurtigst mulig blir uskadeliggjork,
skriver avisen til slutt.

Morgenposten. Metoder som denne vixicer underbg frem-
mede her til lands, de stemmer ikke med almimelig norK men-
talitet. Det har ikke W.ligere vmrt grobunn for forbrrtersk
virksomhet av denne art. Norske sinn er for rtmdt og Lkevek-
tig til det, og viker uvilkårlig tilbake for hnndlinger som
ikke hdrer heime i et kultursamfunn. Slik har det vmrt fdr og,
slik bör det vmre nå også. Rettenkende norcbenn må vende seg
bort fra sike fremgangsmåter, likegyldig ILvem det er som
bruker dem og hvem de er rettet mot Sanset for liv og eien-
dom er så vidt grunnfestet hos oss at.ikkeen hvilken som
helst propaganda burde kunne Omkalfatre den i et gitt dye-
blikk og fremkalle farlige ubesindigheter,Myndighetene ven-
ter da også at enhver gjdr hva han kanl for R hjelpe til med
A.gripe de 2 som endnå er på frifot. ,

Morgenbladet. Med forakt og avsky vil nlle retten-
kende nordmen4 ta avstand fra den gemene md4d. Handlinger av
denne art og diai smrdeleshet i den tid vi levex i, kan ikke
fordömmes strengt nok. Fdrst og fremst på grunn av de ulykker
de i seg'selv fbrer med seg, men også for de ulykker de kan
fdre over andre, jdeleggelser og terror er knmpmidler som hel-
digvis alltid har vmrt oss fremmede. Med indignasjonen over
udåden, vil der følge dyp medfölelse med dem som har mistet
sine nmrmeste, og der vil fdlge beklagelse over at atter en
politimann er falt på sin post ved bakholdsangrep. Vi håper
at det vil gå raskt med,den endelige oppk1n4ring RV saken og
at vi må bli forskånet for flere forbrytelser av denne art,
slutter bladet.

En 7elsk fl ver bisatt mnder militMre mresbevisnin,er.

- 0.R.11.00
- .Sdndag ble liket av en engelsk flyver, som.er drevet

land ved.AndVik i Brunlanes t,bisatt under militmre'mresbevis-
Inger IA Undersbo kirkegård var stilt opp en

Inresavdeling  aV  de hervende-trepper under ledelse PV en'offi-
ser. Kisten ble -båret av:-6 underoffiserer..
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Utstill±n en 'firoTPes N "

Nr. 488.

-
-0.R.18.15' '

sembend med N.S.'s r±kembte i Oslø.:ietiden 25 til
27. septemberezrangeres sal.n kjont utstillingen "NorcesNy-
reisning" "N.T.B." har-i den anledning hatt.pn samtele med
,formannen i riksmötets hovedkomite, ekspedisjonssjef WJly 


enberg4 som har gitt en rekke interessente opplys4inger
'omkring utstillingen. .7ipningen av utstillincen finner sted
som et ledd-av'selve riksmbtet og skjer på riksmötets, förste
deg, "Minister".Lunde'som-har tatt .init±ativet til utåtillin-
gen, vil holde åpningstalen. SamtIige ealer i Naajonalgelleri-
es 2. etasje—er tatt i bruk og jeg t3r si st det vanskelig
kunne finnes et bedre sted..Hensikten med utstillingen er å
gi et billede av det Norge som skel ska4eqs 44 £runnlaPgeav nor-
ske tradisjoher og ku1turoverleveringh4,. Utstillingdn'viser
innledningSvis Nor'ges storhetstid og leorledes det norske

2 folks.muligheter'ble ,3delagt på grunn av uenigheten, kultur-
balsjevismsn og' det destruktive arbeid, som ft3rtetil 9. april.
Denne fbrste del nv utstillingen gir et kort tilbakebl±kk;
under mottoet "Vegen vi gikk".

Den-veeentlige del av'utsti1lingen preges imidlertid
av,det nye. Norges vilje til positiv nyreisning av land og folk
og har fått mottoet "Veien vi går". Her får man se hva det Nre
styre hittil har gjort for å nytte de mUlicheter Noree har pa
de forskjell±ge' områder, og de planex soM. foreligger for det
'videre arbeid-for landets nyreisning.

Utstillingen br bygd opp 4 hovedavsnitt, nemlig
1. Stat og samfunn,.2.- Arbeidslivet. 3. Individet, slekten og
folkehelsen, 4. Ku1tur1±.vet.,

Utstillingen v11 vise at de nye styremakter er i full
gang med gjenreisningen be nyreisningen av landet vårt. 411e
oMråder blir berc:}rt.

Arbeidsl±vet har en stor sal, likeså arbeidstjenes-
ten. Idretten har fått fremtredende plass. Deh kulturelle ny-
reisning blir behandlet i en av de störste selene. Den materi-
elle oppbyggning av Norge blir viet en.bred plass. I en av sa-
lene vil det også bli vist modeller og skisser av de planer
som foreligger for gjenreisningen av de krigsherjedo byer. I
den del sOm omfatter Norges storhetst±d,' får man se en modell
av en cammel norsk storgård, en Gudbrandsdalsgård, med sin ty-
piske mangfoldighet ev hus, I der salen som amfetter stet og
kirke, finnes en modell av Hemardomen slik som den en gang var
tenkt bygget. "Pöreren" har som tjent bebudet, et denne histo-
riske kirke atter sknl reiees. Deenkelte departementer har
hatt et stort arbeide i forbindelse med utstillingen, idet de
har skaffet materiale til veie, som skal gi et klart uttrykk
for departementenes planer.

Arbeidet med utstillingen har aZ.lerede pågått i fle-
re måneder under ledelse av generalsekret?eren, 0 stein Or e_.,
Eskeland. Ellers er en xekke av lan,lete.beste.krefter pa kun-
stens amråde:bed. Såledee-s6rger kunStnerne Demsleth og Zait-
20g for den tekniske utformning. Ekspedisjonssjef Klevenber
77Fteller til sist at det i forbindelse msd "Norges Nyreisn nc'
samtidig arrangeres en meeet ±nteressent utstilling av

Denne utetillindviser at mennene i h±rdens rekker og-
så er kunstnere på forskjellige områder: I den.anledning har.
Rikshirden aamlet inn malerier,,treskulpturer, billedvev, fe-
lemekerarbeider og lign. fra en xekke distrikter.
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Bevil nin, til den norske

O.R.18.00.
Ordföreren i Söndeled har beVi1get;kr. til

.dennorske Legion og?meldt kommunen inn i

Isarer Lars T7daJ n idrettsloder ved Ro1~ skole.

15 . 00
-1,63rerIars Tvda1 er oppnevnt soM'ny idrettsleder

_ved RoIvsby skole med -15rerVikesland og barerinne Mn nhild
.VaagenSom medlemmer av icre ss yre

Ulovli radioa arnt beslala ti Sauherad.

?.8.00
, Lensmannen i Sauherad forteller til Skiensfjordens

- Presse at han'forleden beslagla et ulovlig radioapparat hos

. en mann i bygaa.Mannen vil få et alvorlig oppgjtir med poli-

tiet.

Meget vansken med husrom for studentene i Oslo.

17.00
Universitetets Studentkontor meddeler: Da det for

tiden er meget vanskelig med husrom for studentene i 0s1o,

bbr de som reiser inn uten å ha ordnet seg med innkvartering,

ta med sovepose eller 1:111tepper. Universitets Studentkontor

vil så langt som råd er, ordne med en midlertidig, proviso
risk innkvartering for husvilleuniversitetsstuderende. En bör

skrive og si fra nbyaktig når en kommer til Oslo, og melde

seg på kontoret når exi. ar kommet.

De innenrikske norske brto,ru er o takster for brev o brev-

ort til T skland.

Pdststyret meddeler: Fra 1. september 1942 er hit5ye-

ste tillatte vekt for brey i innenriksk norsk utveksling for-

1V5yet til 1000 gram. Fra samme dag inntrer en del bindre end-

ringer i portotakåtene for innenrikske brev. Fra 1. se.ptember

1942 gjelder de innenrikske norske vektgrupper og takster for

brev og brevkort fra Norge til Tyskland.

Malerinnen tinniKielland o forfatteren Kaare Fastin tildelt

'tildelt-Frith*Of Sundå le at.

Skipsmekler Frithjof Sunds :Iegat for.kunstnere fra

Bergens Stift er tildelt malerinnen.Unni Kielland og forfatte-

ren Kaare Fasting. Legatet er på kr. 600. -

17. 30

21.00
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Hirdens fl kor har hatt mbte i Oslo. Teler av àaard.

tro sförer. Hvistandal.

21.00
den siste tid har en rekke av hirdens flykorps

beste folk oppholdt seg i Tysklnnd og tatt.del i an rekke
kurs i modelflybygging, seilflyvning o.s.v. Igår kveld år-
rangerte hirdens flykbrps et större möte, hvor an av delta-
gerne i Tysklandsferden, troppsförer Hvistendal, holdt et
foredrag om sine opplevelser og inntrykk.

M3tet ble åpnet med en appel av korpsfe'ret Aagaard.
Hösten 1918 sluttet den forrige krig. Tyskland hadde,t,apt.
Ikke på slagmarken, ikke til sjös, ikkei luftenj men på hjem-
mefronten, uttalte korpsfe5reren innledningsvis. Arsaken til
nederlaget på hjemmefronten, var den systematiske undergrav-
ningsvirksomhet fra je5der, frimurere og kommunister, som öde-
la sivilbefolkningens moral. I denne nederlagets time ver det
imidlertid en som ikke ga tapt, nemlig sveitfe5reren i Tysk-
lands ber6mta flyeskadre, Hermann Gdring. I ukevis fortsatte
han og hans folk krigen. Först da de ikke'hadde.mer'bensin
igjen, ga hanopp og lot sine kjente re5de fly brenne..Da han
tok avskjed med sine folk, sa hen: 41tsom atår i min'makt'
skal bli gjort for at Tysklnnd skal bli en flygernasjonen.
Han har holdt dette le5ftet. Hvorfor skulle vi nordmennte
dårligere når det gjelder flygningen. 9. april 1940 vaul-
tatet åv årelangt undergravningsarbeid her i landet frå;'Yide-
nea og parxistenes side. Jeg var en ganske alminnelig fiyof-.
fiser dengang. Jeg og så forfallet og sang ut. Resultatet var
at jeg ble fengslet. De lovet jeg at slapp jeg fra det med
livet, skulle jeg gjdre alt for å gjenreise Norges mre i luf-
ten. Jeg,slapp fra det, og vår förer har gitt meg anledning
til å tå fatt på gjenreisningsarbeidat. Korpsfdrer ;Elgaard
skildret hvordan jödene og frimurere her 1- 1'endetsöker 4'
sette en stopper for utviklingen. Men c14?tte vil aldri lykkes
hverken for jödene eller jödenes venner. Vi i hirdens fly-
korps skal se5rge for at Norge får sitt luftforsvar n4r denne
krigen er over. Taleren nevnte til slutt i sin manende appel
til medlemmene av hirdens flykorps, at hirdens flykorps skal
reiae Norgep luftfart og luftvåpen i samarbeid med det tyske
broderfolk. Appellen ble mottatt med stort.bifall av forsam-
lingen.

Troppsförer Hvistendal fortalte fra sin studietur i
Tyskland. Foruten nordmenn ver det deltagere fra Holland, samt
en.rekka tyske skolelm'ere aom utdannet seg for å gi sine
lwdommer videre til skolebarna. De unge skal så tidlig'som
mulig få et innblikk i flygningens verden. Teleren understre-
ket det gode kameratslige forhold soMheraket ved skolen, noe
som forövrig gjorde seg gjeldende over hele lai.det. Og han
sluttet sitt foredrag med en appel til ungdommer4 om å gå inn
for modellflygningen, grunnlaget for all flygning. Hirdens
flykorps går inn fbr at all norsk ungdoM skal få del denne
utdannelse, slik at de senere kan ta fatt på större og atdrre
oppgaver. Foredraget ble påhbrt med stor interesse.

Til slutt fikk man se en tysk flygerfilm.
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Hardan et op Sunnhord and Fellesforenin for Senta1miSton6n har

holdt årsmdte, Inntektene bket med.henim 60,0.

20.0Q
Herdanger og Sunnhordland Fellesfçraning for Sental-

misjonen holdt årsmbte i dystese i helgen. .,=,rsmeldingcg regn-
skap ble lest opp og godkjant. Arbeidet har i 4ret som gikk
vwt godt, og regnskgpet viste at inntektene hadde bket med
heninot 60$. I forbindelse med årsmbtet var det hbgmesse
kirken i Kvam med talere fra Santelmisjonen. Om ettermiddegen
var det mbte i ystese kirke. Begge steder var det samlet men-
ge mennesker.

H5 esterettsav 'brelaer.

20.00 •
En handelsmeriti., var ev Namdal.herredsrett idömt 50'

kroner i bot forl ha dt36 kilo smbr mot forskuddsklipp
av merker.,Tbyesterett" i'arÅ5Yde baten til 100 kroner. Det
gjaldt her overtredelSe av an krsebeatemmelse som det ver
prlig viktig at de haridlende nbye etterfUlgte.

En mann var av,randheim byrett idönt 45 dagers
fengael, betinget, for å h Undratt seg farsbrgelsesplikten
ovetfor sin familie, Mannen aoM har'hatt arbeid utenfor'bo-
stedskommunen, hadde 1 194C/41 ikke aendt sin familie nee
til underhold - og det til traeb for at han de 9 fbrste må-
neder av 1941 hadde hatt en inntektpå ca. kr. 5.900..—.
"Hbyesterett" skjerpet straffen til ferfgse1 120.dager, 'Ube-
tinget.

Dbdsul•kker3.

21,00
Politiet i dslomeddeier et to arbeidere lbrdag had-

de fått tek i en flaake trespritt som de drakk opp. Den:ene
ble innlagt.pk. UlleVål, hvor han avgikk ved dbden. Den andre
ble blind3

1.8.00•- -
Igår kveld hendte det en ti,afikkulykke i Sehwei-

gårdsgate. En lastebil kom kfflrende i retnin,mot bens sefl
trum. Ved hjbrnet av Hollendergaten kam.det plutselig fram en
syklist bak en lastebil som sto parkert-på gatens höyre side.
Syklisten kjbrte inn i lastebilens venstre forskjerm og ble
kastet i gaten. Han slo.hodet i brosteinene og ble i bevisst-

'

.1be tilstand brakt til Ullevål, hvor hen avgikk ved d3den.

23.00
:31esund. p Hellandshavn i Sunnmbre hendte i'gkr en-

ulykke. To arbeidere holdt på å legge papp på et tak de de• ram-
let ned. Antakelig har stigen som_de sto ph, glidd ut. aV feste
og begge to fulgt med stigen ned.:De ble sc-14t- til :lesund Sy-
kehus, hvor det viste seg at den ene, Maurita Myrvold, hadde
brukket. ryggen. Den andre hadde kommet Mindre til skede.
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Fiskeximeldin er.
+

0.R.12.15 »
- Sildefieket i Nord-Norge er f:07' enkelted.istrkters

vedkdmffende-ganske lovende,' . _
Fisket på:.Skagergkkysten. Dette fisket'hat'i- den Se-

nere tid vBrt usedvan1ig'Smtt..Hbstmakrellen harsviktet to-
ta:t. 3kj=gårdsfisket har også sviktet når undtas makre11-
SO 1,

Det rike stbrjefiske i Nord-Norge fortsetter med gode
fangser. Igår kom det opp en båt med hele 11.stbrjer, er
rekorafangst hittil. Med de priaer som betales,lxtbrakte denne
fangst omlag kr. 3.500.-påenenke1t natt.

10. 00
Interesserte fersksi1dekspoltbrer har holdt,mbte og

beslutet å danne en egen avdeling for Nord-Norge. Formålet er
i forbi4delse med Landsforeningen å vareta fersk-sildringens
interesser. Avde14ngens sete blir i Harstad.

11.30 -
Nord1and'fylkes Fiskarlag åpnet igår sitt årsmbte,

- soz vil st±ekke seg over 3 dager. En rekke betYdningsfulle
saker for fjkenringen skal behandles. I fbrste rekke gjelder
det utbygging av fagundervisningen for fiskeriungdommen. Nord-
1an som landets ledende fiskerfy1ke, står etter planen som
den ker f5rst skal få reist en fiakerfagsko1e. Nordland fylkes
Fiskarlag har satt seg det hbge må1 å skape en fiskernes kul
turresnizg.

Landbrukstnelin er.

O.R.12.30
Ozlo. Grbnnsakmarkedet er temmelig uforandret. Blom-

kål er fcr liden den vare det er stbrst tilfbrsel av. Av sopp
komner det aa. 50 kg. pr. dag, men man håper at tilfbrselen
nå vil ta se noe opp. Ingen forandring på slaktemarkedet,

•et er fastsatt nye maksimalpriser på ved. Prisene,
,er satt noe opp.

Den Offentli eH5 re Almenskole i Kristiansund *eno tar under-.

visnin/en 1. se tember.

23.00
Den Cfentlige Hbgre Almenskole i Kristiansund gjen-

opptar uhdervisAiagen4den 1. september. Etter hva rektor Yder-
staa opplSrser t-.11 Romsdalsposten blir elevantallet större enn
ifjor, nemlig tilammen 250.

Dbdsfall. 


23.00
Fra I411ehammer meldes at en kjent mann i lom, Tjes-

tOlv Kvamme, er avgItt Ved dbden, vel 90 år gammel.RIn grunn-
la denkjente Rbyshin Turiststasjon i Bbverdalen

r,1
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N tt fra Danmark.

D.R.11.30
Klokken 23.00 inatt bröt det ut en voldson brenn i

lakrisfabrikken Leko Company i Kjdbenhavn. Ilden grep kraftig
om seg, men i löpet av en times tid, hadde man kontroll over
den. Brannen oppsto i 3. etasje i fabrikkens pakkeri for drops.
Det brente gjennom taket og en del av bygningens förste og an-
nen etasje ble også ert. Skaden r på flere hundre tusen
kroner 2g 125 arbeje blir formolu2Glig arbeids1dse, da ma-
skj_nena er uerstatcilge.

Nytt fra Svcrige. 


O.R.12.00
Svenska Amerika Mexiko-Linjens motorskip, Blankaholm,

er sunket etter torpedering, meddeles til det svenske Utenriks-
departement fra legasjonen i London. Skipet seilte for de alli-
erte. Etter meddelelse til rederiet er 23 mann av besetningen
reddet og fört inn til en havn i Vest-India. En del av disse
har fått endel brannskeder. Det oppgis at 4 av besetningen
skal vRare omkommet. Av disse er 3 svensker. Blankaholm var på
5065tonn o8 var bygget i 1930.

17.30
Gunstige w2rforhold har muliggjort en betydelig dket

produksjon ev meieriprodukter. I juni ble det innveid 258.000
tonn melk, Av dette kvantum solgtes 72.000 tonn som konsummelk
og 5,400 tonn som f1dte. Smörproduksjonen dket til 7.700 tonn
og osteproduksjonen til 2.500 tonn, Imidlertid representerer
prodilksjonen i juni en liten tilbakegang i forhold til pro-
duksjonen i juni forrige år, Man venter at osterasjonene vil
bli öket i vinter.

18.00
Av Statsbanenes beretning for fdrste halvår, framgår

det at inntektene'er steget rekordmessig. Bruttoinntekten var
235 millioner kroner, hvilket er 37 millioner mer enn i 1940.
Utgiftene hvori inngår regulmt avsetning til fornyelsesfond,
var på i alt 171 millioner mot 142 millioner forrigeår.
Driftsoverskuddet er altså 64 millioner, eller 8 millioner mer
enn foxrige år.

vvvvvVVVVVvvvvv



NYHETSOVERSIXT PRA SKANDINAVIA..
- • ra.,

Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommando.

27 aug. 1942. Nr.  409. Fortrolia.
5c ainaer ons aLY aua.

Hdytidelig-
heten ble innledetmed "VårenY1 av Edvard Griea, hvoretter man sang salmen
"Jesus, det eneste, helligste, reneste". Biskop Trdysland talte deretter.
varmt og inderlig over ordene iajbhannes.Evangelium "HVa jeg gjdr, fora.aaa
står du ikke nå, men 1.1. Skal skjdnne det'siden". "Biskop" Frdyslandai#4~
et vakkert billede av avddde soM.var blitt revet så plutselig vekkrn4. --
3 uker etter at han Selv hadde stått Ved ain.fars båre. "BiskopenkS
avddde fram soM et eksempel i det byggende arbeid som •oregår i rOXg.Sag
og manet til samling om de positive og byggende krefter i vårt land. Av-
döde falt på sin post under utdvelsen av .sin plikt..Men i. de. 3 timer han
var ved bevissthet fdr ban ddde, holdt han oppgjdr Med sin Gud., og det
sier meget om avdödes karakter og hans innstilling, understreket "Biskop"
Prdys1and. Han:baderpå en inderlig bdnn for Arne Tofteberg og leste
Fadervår. 	 Etter talen ble salmen "I Himlen hvor GudVår
Herre bor" sunget. Det ble nedlegt en mengde kranser på.båren. "Fiskop"
Fr3ysland nedla enkrans fra avdddes hustru og hans lil1e-Sdnn. Reichs-
kommisar Terboven. nedla en kranaog hilste kisten med oppstrakt hånd,
hvoretter han- hilste på hver enkelt av avdddes familie sbm var tilstede.
"Ministerpresident" QUisling.la• også ned'en krans,og hilste avddde hvor-
på han kondolerte familien. Videre.var det kranser fra "der Hdhere o.s.v"
Rediess, fra sjefen for "politidepartementet" Jonas Lie, fra Nasjonal
Samling ved "minister" Fualesana, fra Befehlshaber der Sicherheitspoli-
Zai und des SD, SS-Standartenfthrer FehIis, ved SS-Sturmbannfthrer Kel-
ler, fra Befehlshaber der. Ordnungspolizei QeneralmajoraHöhring ved
eberst Strehlow, fra "Innenriksdepartemet" ved ekspedisjonssjef Hasle,
fra Statspolitiet ved generalmajor Mdystad. Tilslutt nedla awides bror,
Fer Tofteberg, en krana fra.familien.   Marskalker var
politifullmektig Kranz oafdrstebetjent.Thorhus.

FORHNDSPROGRAM FOR NS' G LIKSM3TE I OSID 25- 27

22.30. NrMer.e enkelthete om NS' dde Riksmöte i Oslo 25-27
sept. foreligger nå. Riksr4tet blir en storslått mönstring av  NS' virke-

bredde og store kampkraft, og vil fullstendig sette alle tidligere
poLitiske stevner her i landet i sky;gen.. Få o„; Vestbanestasjonene
blir det opprettet opplysninaskontorer hvor man vil finne representanter
for .hver enkelt fylkesorganisasjon foruten at en rekke av NSUP vil stå
til tjeneste med å vise folk veien. Riksmdtets åpning finner sted fredaa
med uttakinaskenkurranser for Rikshirdena store idrettsleker på Bislet
Stadion. Kl. 12 foregår åpninaen av utstillingen "Noraes Nyreisning".
Xl. 10.30 defilerer., samtliae hirdevdelinaer og om kvelden kl. 20 arran-
eres festforestilltner .ibyens taatre.På Nationaltheatret oppfdres
Bj3rnsons skuespiI1 Nar,ia Stuart"-. Lirdag avvikles hir(lmesterskapet i
vernei2.rett kl. 16 zamme a.<zfinner warmdtene sted. Om kvelden foran-



stalter NSUFhen oppmarb'j med fakkeltog fra Universitetsplassen med taler
av."minister" Stana. En stor foIkefest på St. Hans-hau;en avslutter da-
aen• Sdndaa beaynner med s=dter ba kl. 12 finner sted en veldia opp-
marsj av alle formasjoner i Froanerparken med minnehyti1 for de faldne.
Xl. 14 finalekampen i NM i fotball på Bislet. Riksmdtet, hvis'
arranaement ledes av Xlevenbera, avsluttes på Bislet om kvelden
med oppm rsj av rikshird oa aktive frentkjempere.

STATSIOLITIBETJ:NT TOFTEBERG BISATT. QUISLING OG TERBOVEN TILSTDE.

O.R. 21.00 & 22.00. Statspolitibetjent 4rne Hallvard Toftebexg,
som falt som offer for det skjendige attentat i Oslo forleden (9,ap, ble bi-
sått fta Det Nye Krematorium i midags. Reichskommisar Terboven og "mini-
serpresi.rent" Quisling var tilstede ved bisettelsen. Dessuten ver det
frammdtt en rekke hdyere personliaheter, tyske som norske, foruten kolle-
aer, slekt og venner som ville vise den avd3de den siste zre. Blant de
tilstedevmrende kan nevnes representanter for stat oa parti, politiet,
Arbeijstjenesten og hyore tyske myndi,;heter med der Höhere SS und Poli-
zeifthrer Nord, SS Obergruppenfthrer und General der Polizei Redies, SS-
Sturmbnnfthrer Neuman, stabsjef Wegener, Sturmbannfthrer Kellex og oberst
Stxehlow i spissen. Kl. 14.00 inspiserte "minister" Jones Lie en avdeling
av Oslo Folitibataljon som hadde tatt oppstilling utenfor Krematoriet. Kl.
14.15 ankom f.er Herx Reichskommisar og "ministerpresidenten" som foretok
en rask inspeksjon av avdelingene. 	 Krematoriet var-smykket
med et vell av blomster eg på hver side av den kransesmykkede kisten sto
3 politimenn mresvakt i uniform med stålhjelmer. 	
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NYE ORDF=RE.

reta.r:Atet'har oppneVnt-mobXf3X.er "johs. Tofte
•

som ordfirer Kommune, Horda1and, i stedet for bonde Enok H.
Eide, som samtidig er ldat fra dette, vervet.  :-1;r9P.,4s32,Prn-

•

Bj:3rnsta<1 er- eprnevnt sb'mor:Tf3Xer if-Heraa TCommun'e, H'orda1and, i stede+
, for Erik Skurtveit, som'samti.ig er lost fra dette vervet. 	 
Disponent Oddmun: Tokle er oppn'evnt til varaordfdrer i.Hen,'Commune, Mbre
Romsda1, i stedet for Sdren Da1e, som samtidig löses fra,ndette vervet.

  Den nhv2rende •varaordfdrer fisker Leinhardt Horn er pppnevnt
til orrer Nord-Vågsdy Kommune, Sogn og Fjordane, i stedet for kjdp-
mann Johns. Efland?, som'samtidig ldses fra.dette vervet.
Den nåv-53rende varaordfirer Steen Jacobson er oppnevnt.til erdförer
Lgersunl Kôïmune, i stedet for dyr1=Jge J. Kjos-Hansenr som samti'ig

ses fra qetteVervet. Kj3Tmann N. Retzius oppnevnes til,ny V.2xaerd'fdrer i
Kommunen.. •

•
SVINSKENE 0IZETTEL TUBTLIUL0SEHJI1-'70Y 13,31N. VED tiLTI}F-TWEE-.

,
09.00 & O.I. 18.00. Etter'hva Gudbrandsddlen meddeler skal det bygges
,et tuberkulosehjem for barn Foterudbygda. ved Lillehammer. Tuberkulose-
hjemmet, som er en fxa Norgeshlpen i, Stockhelm, blir,mod:erne-utstyrt.
Det er i U..dse,dageravs1uttet kjdp av om1ag 100 dekar tont til formet,
(Denne ble senere trukket tilbake, og ut p4 ottermi-l.da,gen bl.a.
O'Ver Oslo iadio sendt ut •hnytt i endret form, idet setningen om at san.-
toriet var en gave fra'Sverige die sldyfet). .

GENER,T=N0TTF1d3rIKK P HrDri= 


12.00. Generatorknottfabrikken i ysetervika på Nes i Hedmaxk
brente tirsdag ned til grunnen. Brannen bredte seg raskt, og det lot seg
ikke gj5re å slukke.,1 bygningen var det bl.a. flere maskiner som alle
strdk med.

NDEE BL."1NE-1..

13.30. insd-32; morgen ble et hus mid, i tettbebylsen
i.Kristia,nsalid herjot av brann. Brannen brdt ut i kjelleren og bredte seg,
til fdrste etasje som ble.helt dde1agt. Bygningen eies .av Bvjo "Z"...onmune.
Iet bl.a. bakeri, aPotek eg telefonsentral i. .huet..

.13.00. . • I .i.uestad Gartneri like vod Drammen er fyrhuset natt
tiI.onsdag Udelagt av brann. Pyrhuset, SW7L også arboidsrom og
etkontor, brente helt nedosanmen med atskilIige red:s,kaper

0.E. 18.00.. Ytre Eendalen har det vsrt sko-7,,brann. Ilden ble ini.
oppdaget i god tid eg det lyktes snart Bare,60-70 m41,

for stdrstedelen mindre verdifull mark, str-ik med.

NORDIJNI FYLKES 


16.00. Nordland Fylkes FiSkarlasMtSbM-tOk'tiI-t-BaIIL-
stad i Lofoten igår er det atirste i lagets histerie. Det deltar omlag.
160Ypersoner.• Iaget feirer saMtidig Med årsmdtet::15-års jubileum. Laget
har hatt.cn cneStencl.e vekst.dc Siste par 4r. MedlemStallet er n, over,
10 000. Mitet betegner noc av-en milepeI sNve1 for laget somfor,fiskeri-
m3ringen.i Noxdland. P. mitet igår driftet tan-den viktige Sak-; fagskole-
undervisningen. Lagets sekret-w redegjerde fer fagskelekemmiteens. inn. •
stiIling•og appellerte-tilslutt til mitet å t initiatfvet.til h'få fag,-
skolen reist i Nordland, Samtidig somban appellerte ,ti1fiskerne SelV
Jkenomisk h bidra til å få skoleplanen realiSert. Et 'framIagt forslag vil
det bli .votert over senere•. Det represSntatiVe mite er.preget av god hnd,
og arbeidsviIje.' Det er enighet om 4 helde n=ingen 'oPpe og fiskeriene
igang slik at en kan brinje mat- fra'havet i tTlenne Vanskelige tiden
langt det kan skaffes 'fiskerne Mulighet for h.drifte.

50 K. I MWK2 kor. HJ OVEETL2TT r,INFOLBUDET...

19.00. En del ungdommer i Nedstr,nd i Eyfylke satte seg en
c?ng i sommer ut over dmseforbudet. Forclibig har 15 mann ftt 50 kr.
i mulkt og C kvinner 25 kr. hver. Mannen som hadde spilt opp til
fikk 100 kr. i nulkt, raeldeler cb1adet



Side 3. Meldin'ler onedag 26 aup. 1942. Nr. 489.

MdTTY-TELIENE PLOPER'E. NYE PRISSÅ,KEL.

	

12.00. Etter hva det meldes til Hamar Lrbeiderblad har et stbr-
re sukkertyveri funnet sted fra Norges Kooperative Landsforenings 1ager
ved Rena. Det viste seg for en tid siden at 9 sekker var.forsvunnet fra
lagret, og det lot til at tyvene hadde tatt sukkeret i små porsjoner. Igå.r
ble det oppdnaet nt ytterligere 4 sekker vPr forsvunnet. Polj.tiot arbeider
med saken, men har intet spor å aå, etter.

	

13.00. Etter det Jstlendingen erfarer er Bakheim? Samvirkelng i
"Våler i Solbr blitt hjems3kt av tyver to ganger i Lipet av et par uker. Den
firste ,aangen ble det stjålet en hel del mel, nen andre gengen har tyvene
ikke wart så heskjw,ne. De tok med seg 17 par 1.3rst5vler, deriblandt beksim-
stvler,,og endel kondensert melk, som gikk inn i forretningens kvote nv
skogsarbeiderproviant. Dessuten tok de et per hundre kg. sukker.

	

14.30. 3 karer ble farleden tatt på, Trondheimsveien i besidelse
av ndskillige kg. spekalvkj3tt. De fortelte at de hadde få,tt kj5ttet av en
bonde for å hjelpe ham med potetsettingen. Det viste seg inidlertid at bon-
den ikke hadde noen tillatelse til å avgi kj3ttet, og karene hndde heller
eingen tillatelse til å motta det. De hadde heller ikke transporttillatelse.
Bonden og to av karene ble ddmt til 150 kr.'s bot, o; den fjerde 41annen til
100 kr.'s bot. Dessuten fikk de hver 10 kr. i saksomk-)stninger.

	

07.00. Innehaveren av en kaffe i Kristiansand er nv prispolitiet
ilagt en bot på 1000 kr. for å ha forlangt vanlia pris for en middag som
ikke besto av de vanlige retter.

07.00. Hamar Prispoliti her utferdiget flere rulktforelegg for
overtred.else av rasjonerinasforskriftene. En bonde frn Furnes som hadde
slaktet og solgt en okse ulovlig fikk 1000 kr i mulkt oa 1000 kr i inn-
dra-;ning. En annen bonde som hadde slaktet en okse, to kViaer og cn kalv,
fikk 2000 kr i mulkt samt 1700 kr. i inndragning.

21.30. Prispolitiet i Tinsbera slått ned på en del kjdpmenn
som har solt varer mot bridmerker som ennå ikke var gyldige. Tre kjpmenn
i Våle h;Lr fått 250 kr i bot, en kjdpmann i Borre 100 kr., ea i Lamnes
150 kr oa en i sc;årdstrand75 kr.

-TYTTLB=UKKTNGEN BEGYNNh. MEN •TaNSKELIGHETEE:MED:FORSENDINGEN.

0,R, & 13.00. Fra og Med iår begynte tytteb-2rplukkinaen idet det da
bletillatt'plUkking i omegnen av Skien. I-BbrUm Vil plukking bli tillatt
frå 1 spt. I denne forbinnelse insker ulandbruksJepartementett å opplyse
da det viser seg at flere kommuner har fastsatt forskjelligetidspunkter
or når by,adefolk og utenbygdsboende kan beaynne plukking,-at det ikke
foreligger hjemmel for en slik ordnina. UtenbYgdsboende Vil derfor kunne
begynne plukking til samme tidspunkt som måtte v-.3re festsatt for innen-
bygSboende.

Forsendingen er det imidlertid van&eligheter med, oa
som dct a'r fram aV Statsbanenes annonse i dagspre'ssen i disse dager, vil
foreSpdrsler pr. telefon eller personlige henvendelser til ilgodsekspedi-
sjonene i Oslo om ventende ilgodssendinaer, inntil viere ikke bli besvart.
r'sakene hertil er bl.a. d.eavanskelige plassforhold oa de s-3rdeles sto-



re mengder av ilgods som i disse daaer strömmer inn til Oslo. Hovedmassen
av dette aods aår til private mottakere og blir kjdrt til adressaten. Un-
der de nå rådende forhold med.toginnskrenking og restrikSjoner på Manae
hold'blir derfor transporttiden, selv på kortere avatander, 1enger enn
under normale forhold. Dette gY3r at mottakere av matvarer, i disse dager
spesielt haVebr, blir utålmodi:ge og ajJr henvendelser for å, få opplysning
om det ventende gods. Ekspedisjonene har ,jert alt for åaimdtekomme, men
som det forstå kan bare minimal tid avses for dette formål. Trafikken er
disse dager s-Wrre enn juletrafikken i nermale tider Alle stå,r seg der-

for på, å vwe tg,lmodige oa vente til aodset melder sag.. Det konmer, Sen-
derne må angi mottakernes nayn eg adresse nöyakti.g. Nytt god og hensikts-
messig emba11asje. spnde rips oa bringebr aamle pappesker er inaen
tjent med. Som saat, innstill alle foreap3reler. De-nenn som vilde EÅtte
stelle med disse speres derved til annet arbeid, oa utsendingene blir
vesentli mindre forsinket. For hver dea ekspederes flere tusen sendin-
aer oe; all arbeidskraft trenaes hertil. Merksendingen forsvarlia, ajer-.
ne med flere merker, oa anji gate, nr., oppg etasje.
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DLN NYE POSTOVILUSKOMST.

O.R. 10.15. Postdirektör Svendsen ga ikve1df Krin6kastingen en kor-
tere oversikt over de nye postbestemmelser som disse dager settes iverk.
Ifilge posteverenskomsten med Tyskland blir som kjent brevportoen mellon
Norge og Tyskland den samme som for innenlandske forsendelser Likeledez.
er all trasittr;o4tgjdrelse p brevpost avskaffet. Tyskland hax også lig
nende aVtaler med andre land, o meningen er å skape en europoisk postfor-
ening eller union forhåpentlig allerede fra hdsten av. På en europeisk kon-
gress som vil bli holdt i Berlin on en måne4s tid, vil man ta endelig stand-
punkt til saken. 	 For smApakker er portoen nedsatt til GO öre.
Videre er vektsatsene blitt adskillig rummelere etter den nye postordning,
idet vektgrensen på brev f.eks. er forhdyet fra 500 til 1000 •g'r: Til Sveri-
ge, Danmark og Finnland er den forhöyet fra 250 til 500 gr.

SIOLENE

O.R. 10.00. Levanger li,?.rerskole begynner sitt nye skoleår 1 sept, og
samtidis tas til med förste kull i-den nye 5-årige larerskole. Ifölge rektor
Almar Nss er det stor sdknad til skolen.

21.30. Etter hva det meldes til Lomsdalsposten skal ungdomssko-
len i Torvikbukt på M3re sette igan: et realkurs med omlag 30 elever. Kur-
set beynner 20 aug. Unglonskolekurset begynner omkring den 9 okt. o,g dr
er ialt innmeldt GO elevex på skolen.

F,41,D2N LEGI0N2E.

O.R. 10.00. Til familien i Stuvanger er let kommet melding om at le-
gion3x Thorleif Hodnefjeld den 31 juli er falt på jstfronten i kampen mot
bolsjevismen. Han var födt i Stavanger i 1923.
07.00. Også blant en stor del uv dem som står utenfor NS rekker
er det en stor forståelse av betydningen av den innsats norske frivillige
gjjr på ,:istfronten. En Tdnsberg-mann har således gjennom NSUF oversendt
1000 kr. til den norske legion.

VIL HOLLE RIDEOEPVISNING I STAVANGER.

19.00. I tiden 20-30 aw;ust foranstalter 71ehrmacht i Stavan,zer
et kjjrestevne som kommer til å nå sitt hdydepunkt med oppvisnin-



gen på Stadion sdndag middag. Byens befolkning er innbudt til oppvisningen,
og det vil av alle norske besdkende bli krevd 50 3re i innaw.spenger til
fordel for den n)xske legion.

ETTERDiNNINGER ETTEE KRIGEN I 1940.

D.E. 20.50. En dddsulykke har hendt i :len i jvre Gauldal hvor en
mann J. Holden omkom under slåtten ved at han stitte ljåen i et projektil
som lå gjemt i gresset, med den fölge at den eksploderte. Lensmannen i
bygden antar at projektilet stammer fra krii;en i 1940.

22.00. Johs. Flettum på Ring ved Lillehammer ble forleden dag
overrakt en pokal med diplom fra Foreningen til Dyrenes Beekyttelse for
heltemodig omsorgsfullhet overfor husdyr under krigsdagene for 2 ;'!r siden.

3 HII:DMENN I NORD-NORGE. 


O.R. 10.35. 3 hirdpionwer, Anton Fehn, krne Halvorsen og en til,
har v3rt på vervingsreisp iUord-Norge finansiert ved private gaver, og
avla idag rappoxt hos "fdreren".,Resultatet av reisen har stort sett vært
god. Om ldrdagen samlet de gjerne böndene sammen i et eller annet lokale
og framviste en film "Vi er V. Quislings menn", som som oftest gjorde stor
lkke. Leisen foreikk til dels pr sykkel, men veiene var oppbldtte og
d9.rlige etter alt regnet i sommer sr1ig i Lyngen og lengere nord. Gjen-
nom Nordreisadalen hadde de fulgt veien like til Fossmo og derfra tatt
en tur oppå fjellet via Stilså til finnskegrensen. Lappene hadde fått
stå for vertskapet.

DODSFALL. 


0.E. 10.00. En av de eldste innby gere i Telemark, I.d. Fossli,
er avg'tt ved ddden 94 3.1'
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INtY LOVENTE GD" Ia.TOLTYPE :MNSTRUERT 1,V NOLW: INGENI;T.

Ingeni3r ":arl B. Halvorsen i Moss har konstruert en ved-
;ass;enertor sola har v-3rt prdvd l rs tid og bestgtt prbven med ';lansa

I denne .;etterateren kan all slags ved brukes selv om den inneholder h3y
tj-3reprosent. 'an kan altså nytte både bjerk og furu. En annen fordel er at
velen ikke behiver g v.are så knuskt3rr da generatoren frambringer h3yva3r-
dig gass til tross for stor vannprosent. De skadeli,;e syredennelser som
t3re1' på materiLlet i -;eneratoren er ogsg fjernct. Generatoren er godkjent
av generaternemnda, og ?et er ;itt tillatelse til produksjon ved Yyre Gjer,
de- o, Metalli.ukfebrikk i Oslo hvor prdvegeneratorene også er bygd, Det er
startet et selskap for å utnytte oppfinnelsen, og det er tatt ut Tatenter
i Norge oa flere andre europeiske land.

FIS=J=ELDINGER.

	

O.R. 12.15. Stirjefisket i Oslofjorden og nedover Mot Langesundsdis-
triktet har aitt meget gode resultater i det siste, og deltagelsen er st3r.
re enn noen gang f3r. Man har store forhg:pninger framover.yOgså for snur-

,pefiskere sem har drevet far“st utenfor Skagen i Denmark har utbyttet vrt
bra, men på S3rlandet er skja3rgårdsfisket fox tiden ubetydelig. Det er lit,
eller intet av makrel1og heller ikke noe håbrand or; st3rje av betydning.

418;rYSNING P  LaWaBLITKSMLFKEDET, MEN PRITT POR • EGG. . RSVEXSTEN GJOR
•

	

0.1.. 12.30. .arsveksten har i det sommerlige v3rt gjort store fram-
steg siste uke og på setrene på jstlandet har man kunnet ta til med hest-
slåtten. På hdre og i Tr3ndelag henger hdyanna imidlertid litt etter. Med
hensyn til frdavlen har timotei. slått bedre ti1 enn ifjor, mers klöveren
er sent ute. TIOrnåkrene står bra, men her v-3rt endel plaget av vattersott
s2rlig for byggens vedkommende.

På landbruksmarkedet er det endel bedring å spore, og
potetsituaSjonen er 1itt lysere både på ist- eg Vestlandet. Oslo har hatt
endel purre og blomkål, men ellers har det va3rt_mest små grönnsaker. På
Vestlandet har det va3rt -IraMbudt ganske meget nepe.

Livkuhandelen holder seg som f3r. Tilbudene er ca. 10
kyx pr. deg og etterspdrselen er ster.,

. .NorSke egg har ikke vist seg denne måned. Heller ikke
er det kemmet noe fra Danmark, og man har derfor måttet ta av kriselag-
rene fox å kunne tilfretsstille behovet for de syke.

Fra 15 sept. får man nye rasjoner p4 est. N-3rmere en-
keltheter vil bli bekjentgjort senere.

	

'O.Fa lG00. Etter hva Bygdenes Blad erfarer blir det storproduksjon
ved potetmöllene i Larvik iår. Mbllene er-blitt tildelt 50 000 t3nner.

FORLNING.EN "h/V-11., BJ.LNEN" HIÆ BEVILGET OVER 1 MILL. KI. TIL NORGE. 


S.R. 22.00. Den svenske forenin; "RMdda Bernew har hittil betalt
ut over 1 mill, kr, til norske fedderbarn hvorav 3550 underholdes. Utde-
lin;en skjer gjennom Nasjonalhjelpen i Oslo.

NYTT FRa DLNMLLK.

	

21.30. folitiet i Kadbenhavn har avsldrt en kjempemessig sver-
tebörsaffwe. Det er slått fast at ti forretningsmenn i byen a;jennom fle-
re m3:neder har drevet ulovlig handel med varer som enten er unridiratt den
ordirrare omsetning eller er rasjonert. Det er omeatt bildekker til en
pris av mellom 2000 og 2500 kr. pr. stykk, kaffe til 70-30 kr. px. kg.,
Whisky og konjakk (originalmerker) til 65 og 75 kr. pr. flaske og C30%
toalettsgpe til en pris av 1.75 kr. pr. stykk.

	

13.30. Por sikre de mest nddvenige arbeider ble det for
noen tid siaen ,Ljannomf3rt en rekko restriksjoner i anvendelse av sement
i panmark. ITandelsdepartementet har i en ny bekjentgj3relse forbut bru-
ken av sement i en rekke na3rmere angitte bygnins- c) anleggsarbeider.
Sement må heretter bl.a. ikke brukes til nye breer, betongdekke til ga-
ter (); veier, gårdsplasser o.1., til gjeraestelper, kantstener oa fliser.
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NYTT FEji

D.R. 11.30. Den Danske Sjdmannsnisjon holder i disse dager rsmöte
i Kdbenhavn. Kongressen har mottatt hilsnin‘gstelegrammer bl.o. fra den
norske, svens-ce og finnske sjdmennsmisjon.

.åh
1:J.R.17.35. I det danske Landbrukerds te1lingsoppgaVer pr. 11 juir
iår mo:ldeles det at hornkvegbestanden er steget noe siden siste telling,
men er JAtt ned med 12.4% sammenlinet med 1939. Tota1tallot er 2.65.000
stykker. 	 Bestanden av hjns er gått ned fra 32 nill. i 1939
til 11.2 mill. i juli iår.

NYTT FRA, SV-EIGE.

S.E. 19.00. I anledning hertuen av Kents d5d har det svenske hoff
fra og med idag anlagt hoffsorg for en varihet aV

S.R. 22.00. Ennå et svensk skip utenfor sperresonen er antagelic sen-
ket. Ifi1ge en meldinLi fra len svenske sendemann i London bekjentgjör de
britiske myndigheter at "Svezia" ti1h5rende Nordstjtftmens rederi skal vare
krigsforlist 16 aug. Besetningen skal v2re reddet. Det er ennåikke inn-
15pet bekreftelse på denne melding.

S.R. 19.00. Genera1direktdren for. Svenska Amsrikalinjen opplyser at
det ikke er avgjort om selskapets motorskip "Gripsholm" skal venne tilbake
til Sverige. Skipet har hittil tti "diplomat"-fart.

8,E. 19.00.. Det svenske skip "Errand" med over 100 soldater ombord,
grunnstdtte imorges i tett tåke i Tylöfjorden og sprang lekk. Etter at
passasjerene var satt-ombord i et annet.svensk fartdy "Bjdrnir" drev ski-
pet av grunnen. L11 lek:sje ble tottet og "Er1and" kunne fortsette ved
-egen hjelp.

S.L. 19.00. Len hollandske lekter "Vesta" fra Groningen grunnstötte
også iformiddag i den tette tAken i. =heten av Simxishannpå vei fra en
Nord-svensk havn til Groningen. Den kom senere av ved egen hjelp, og kunne
fortsette reisen.

S.R. 19.00. Et tyske kurerfly kom iformiddag inn over forbudt områ-
de ved CAv1e.. Etter at.lidtf.tvernethadde skutt varselsudd tok flyet igjen
rett kurs..

NYTT PR FINITL,ND.

D.R. 20.50. Det finneke 2orsyningsepartement har innfdrt resjo-
nering pA poteter. Po-re13bi; er det imidlertid bare enkelte byer som
berdres av bestemmelsene -'eriblant Kotke.

vvvvvy VVVVVTvvvvvv
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A I.$44ET POIt4M0 TERR R PORTSATT TERRORVIRKSO T MEDVIRKNO TIL MORD•
• ' .• .

0 ;1a. 21 .
En S.S. und Polizei feltrett har dbmt fölgende noramenni,'„

I. REIDARZIISTOPF RSEN 4 ganger til döden for fortsett terrdrfor-
br se, OT Vl so e ti1 fordel for en fiendtlig stat, •-for mord og
fornok en. terrorforbrytelse i forbinnelse med mordforsök.
2., RJOHAN A.T18,4OBS_LiN2 ganger til dUen.for fortsatt terrorforbrytelse
og r no en error-f6F,brytelse i forbinnelse med mordforsffik.
3. 33-ARNE HANSEN 3 /tanger til döden for forsök på, terrorforbrytelse,
for le o errorforbrytelse og for å ha holdt våpenlager.
4, JOHAN G:UNERUD til 3 års tukthus for ulovlig våpenbesittelse.

ri n or de J,17r1ge anklager.
OD.SUF:LYKKE JURITZEN, til 2 års tukthus for Ulovlig Vg),exibesittelse.

Han. n. je o e övriFge anklager.
B».N HORGEN til års tukthus for ulovlig våpenbesittelse. Han ble

or e t3Yrige anklager. •'
'THOZEIF ANDERSEN, 3 ganger -bil döden for -fortsatt virksomhet til for-

cVel or, en, orå ha holdt våpenlager og for tilskynnelse til mord.
6. C-kRLSRITJOF •SCHEI, to ganger til döden for vikksomhet til fordel
for en en s og for tilskynnelse til mord.

De t.o anklagede Gunerud og, Juritzen får fratrukket utholdt varetekt
fra henhadsvis 6 mai 1942 og 10 juni 1942.

FRAT 2RA RETTSAKEN ,MOT. DE 0 Np- RNEVNTE . 


Saken Eakt ilterrnibandenl,' tok sin• begynnelse ved SS polizeigericht igår.
'Ved ftelskverdig im8tekommenhet9 fra de tyske myndi.gheter fikk endel

•Inorske" y,nssefo1k höve til for .rste geng å overvære en rettsak av
clette, slag. Det biUede sombe rullet opp"~cle 1.p)rske journalister
var i bby egnet.ti1:- å.v,ekke:orståe1sen åv hvor nödvendig det er med
hård hånd :g1 elå ned på den samfuridStliradelige virks'dmhet sdra 4rives av
Moskvas og :uoadons aenter her• emme, Itetten ,fikk det for1.6p åbmJev
vanlig norsk -;ett med avhring, prosed.yre og dom. De tre "norske" adve-

skater Wiese129r, Kristoffersen og Rhode dpptråtte som tiltaltes forsvarere.
og tiltalte 1-z&de gjez.nom tolk full anledning til å uttaIe seg. Bått
saken kom som t veldg ekko til det grUsomme og hensikts1,5se sprengstoff-
ettentat i Os:o i forrige uke, da den norske politimann, statspoliti
betjent Arne HJvad ofteberg fikk en så skjendig dbd., og for alle som
hadde hve til å f6lge sakena •gang, som en tydelig dokumentasjon av det
forbryterske og tu1turfiendtlige" undergravingsarbeide som den pågående
krigs Opphavamezn har imledet hånd i hånd. Kombinasjonen Stalin, Chur-
ehill, GPU, secre; servce, bo1sJevisme og kapitalisme, viser seg å
y-33re kopiert påQet njyaftigste i'Vr!ert eget land, iform av et samarbeide
Me1lomkomniunistrogjeinge, Det er et szimarbeide S0m bare har ett .
formål et sinnvkt vseri over 'et uavvendelig nederlag - å sette alt
inn på en vill og ±ormålaI,!5s terror. At .de ni tiltalte stod til rette for
sine udåder mot fo1k og land, ga et forstemmende inntrykk av den poli-
tiske forvirring og asosiale ånd som preger ,aktive kommunist
jZ5ssingkretser, og som dessverre ikke er egnet til å Iette kampen for
det nye folkefellessiapetrge. Vitneavhöringen rullet opp en rekke

Tire, -billeder ay hvor avstImpede"dg infantile de tiltalte er. Ingen av dem
kan gi noen bestemt gu.nzi inNS og-tyskfiendt1ige holdning. En av
de tiltale, kommunisten Jaeobsen - uttalte: den tiden jeg har sittqt

"inne har jeg til å tenke og nu skjbriner jeg ikke hvad jeg
det hele tatt har hatt j.mot .det- nye. Den. 24 år. gamle morder bg terrdrist
Reidr Kristoffersens ferk1aring.viser tyde1ig hvilke individer og
metoder verdensy3dedommen her tatt i sin tjeneste for å fremme sine MA,1.

fortsatt.
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KristofiTersene_Ungdapraer~.timv dea.e.amme vnetlige f.orhold som så
mange av vårt landb une-,zerin va Ivit imar tLge1e func1 med

a _ _ arbeidslb s het og soaial urQ"-T, I:'936'de1tbka'han et it1t 417r rabn'apans'
. boXTerkri“e-rbdes side. Her fikk Mn. kompletertden utahne1se

medlemskaPet i--ilbrgee,Kb~stiske Ungdome£6~6 had4e ~delt ham og
da han-kOm tiliSåke til Norge Var han et•beukbart ine'CrUiten“:jeta,
undergravings og sabotaajarbeide som\komMwairie her.i~et alt da
h.dde innledet mot aksamnktenes
forbinneleer og etter pålegg fra Moskva. Det
~muniste&Kristiansen og etter hjemkomsten var de-mepat aammen.

!riss4a4Mari.'besbkte  han i  1941aeg fikkaham til,å va3reed p en. 'ekke
akajoner,'torklarar.tiltalte. Kristiansen sa-aA,taiv.ar,hans;plikt. som

*Spar4a "DessUten", fortantte Kristoffereen med ettertrk4han sa det
var anledning til a tjene penger på virksomheten. Tiltalta tuller opp
Ct makabext billede av anslagene mot bedriftet,'1agre.,--4agbanelinjer,
og atasjoner. I hvert enkelt tilfolle utfbree 'attentateneMIter ordre
fre lederen med dekknavnet Osvald, som har hatt en--&e.mord.4,.ro,akt over
både Kriatoffereen og•tiltalto Jacobsen. Osvald sem, 'var.j., 11r,for
binnelse med Komintern og mottok sine ordX -er^fraMbskv411.4.1dt seg selv
utenfor alle-aksjoner.. Kombinasjonen Kristi,ansen, og dezo tiltalte
Kristoffersen og Jacebsen utførte villig og viljelb~a det'de ble
satt til. "Jeg skjbnner ikke hvordan vi kunne gjbre det":, koridarer
Jacobsen: og bekrefter i likhet med Kristoffersen-at-Oavalcis:ordrer var

lov."Jeg skalv. bare han snakket til meg.. Jeg skulle hg 'meldt ham. Der,•.,  finnes ingen • •-undskyldning". '
Om aksjonen_Mot östbnen og Vestbanen forteller de 'td-korbrytere at

de skjedde etter Osvalds bnske. På begge varadet ahensikten å g
gjbre mest mulig skade på mennesker og mate.ell. Osvald ga uttrykk for
at det bare var bnskelig at flest mulig norske sivilpersoner ble myrdet..
For da ville aksjonene .mot N.S. maktovertakelse virke enmå sterkere.
Om mordforsbket på den norske'polmaan,. Dbnnum avgir både Kristoffersen
og Jacobson-en forklaring som i höy grad er-kynisme,..4v,Rristiansen fikk
de beskjed om at Dbnnum måtte ryddes avveien fordJ.. han var en fare'fori
folket. De kan ikke forkle±e noen nmrmere grunn til.mordforabket..

Mordet på :rnesarbeideren Bråthen klargjbr fullt ut samarbeidet
mellom kommunister og jassinger. Her kommer også'tiltalte jbssingene
lbj;tnant og forsorgsbestyrer Karl Schei oog advbkatea Og forretnings -
mannen Emil Schieflo; som begge bor på nrnes, med sine beretninger. Som
bindeledd mellem :M(:)skvas og Londons agenter, opptrmr sersjant Andexsen.
Andersen tilstår å ha vært en av lederne i en landsgruppe som skulle trm

aksjon ved en ventet engslsk invasjon. "Det bië sagt at vi skulle
danne slike grupper i*London Radio hbsten forklarer han som.årsE
til galskapen. Under et besbk hos Schei, som skulle overta ledelsen av
gruppen, nevnte han at han kunne skaffe våpen. Schei hevdet at han kunne
skaffe penger tilveie til transport. Herunder nevnte Schei at man på
Arnes hadde en mann som het Bråthen. Han var angi:ver og-burde ryddes
av veien. Nmrmere forklaringer fra de tiltalte"viser at Br4thens dbds -
synn bestod i at han hadde avgitt Pliktiaforklaring som vitne for en
tysk rått hvor en mann stod tiltalt for fornmxmelse av en tysk officer.
Andresen fortalte at han kjendte folk i Oslo som kunne rydde Bråthen
av veien, og Schei novnte at det var på tide at Bråten forsvandt. Da
Schei fulgte Andresen på stasjonen viste han'hamBråthen og hvor han
bodde. Finansieringen av våpentransporten tillegger'han advokat Schieflo
som stillte 300 til rådighet. nessuten fikk han 100 kroner av Sche. til
å dekke utgiftene ved merdet..Gjennam Andresens forbinnelse med Oeveld
ble det fryktelige og koldblodige mord utfört. Morderen, Kristofreen,
fortcller at han fikk.beskjed av Kristiansen om å oppsbke andresen,
"Etter som jeg 'forstod kunne'jeg tjene penger på .det." Under rettsfor-
handlin•aene kommer det fraz, t KristoffaSan hadde forlangt reisepenger
og en nr hatt for å myrde Bråthen. 25de,fruar var han så reist noxd-
over. Pa veien mbtte han hndresen som trykket en revolver i hån''.en på
ham. Av forskjellige grunner kunne fl4.dlertid ikko mordet gjennom-
fbres. I slutten.av mars ble det gjort et nytt forsbk for å etterkomme
jbssingenes krav om at Bråthen måtte vekk. •Tiltalte mrkjenner at hen
skjönte pengene kom fra jiassingehold. Denne gnnglykktes anslaget.
Kristoffersen pesset Bråthen opp ved kinoen på arnes,.fulgte etter ham

Fortsatt.
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og spurte ham hvem han var. Han sa han het Bråthen. 11Vi gikk •et stykke
ved sid.en av hverandre. Så dro jeg revolveren Og skjöt ham gjennom nakken2.
Tiltalte forteller at ,han etter mordet fikk lånt en sykkel av en medsvoren.
Denne.ga ham også en-pakke smbrbrd son han hadde fått av advoket Schieflo.
Ord for ord av de tiltaltes forklering 1C.fter'på det nett av utrolige og
samfunsfiendtlige forbrytelser som er begått. Kommunistene her vært
vi14.ige redskaper i jdssingenes tåenestd. Metodene som her mrt brykt
svarer fullt ut til GPU's og Secret Service's besste oppskrifter. Med
ubbnnhörlig realisme.rullet rettsaken opp den fryktelige fare verdens-
jbdedommenz represententer sfter å zette Norge, ja hele Europa. Med
avsky h3rer man hvordan iristofferseh brukte sin lærdom fra det rde
Spania de han avfyrte nekkeskuddet mot BrAthen. Sytbolsk kan man fnge
de tiltalte der de sitter på to rekker. Foran og ytterst til h?Jyre
kommunisten .og terroristen Kristoffersen, bak og til venstre, jbesingen
og En,landsagenten, forretningsmannen Schieflo son forsWeerå- toe.sine
hender for all skyld i de fryktelige aksjoner. han selv har stbttet og
muliggjort. Mellom disse ytterligste sitter en rekke forskjellige typer,
bolsjevikker og jössinger, De to befelingsmennene •Andresen og Schei
glemmer den ære de burde være i besiddelse av og forsbker hensynlst
gjensidig å skyve skylden på hverandre og bak dette makabre skuespill
lurer skyggene fra Moskva og London.

e otetbestemmelser:

O.R. 12.35.
Fra "Produksjonsdirektoratetn er det sendt ut en henstilling til alle

potetdyrkere om å dyrke friske settepoteter selv og sZ5rge for at de
svake planter blir fjernet fre poteta,krene,«Det er iår stt5rre angrep av
forskjellige sykdommer på potetene enn det har vært för og en 14r derfor.
gå til sortering av settepotetene allerede nu. De,t e ting aO1a lar seg
gjennomföre av alle predusentene. Men kan velge ut stykke, f.eks. 1/3
av hele potetarealet og dette stykket går en over noen genger i vekst-
tiden og plukker ut sykelige og mistenkelige planter. Det blir gjort
oppmerksom på at stengelbakterien er mer enn vanlig utbredt og at
man ved å plukke bör være smrlig oppmerksom på denne.

Ber1ensin-eni,3r död•i Skien hai.

20.00.
Fra Bergen meldes at et telegrm til nærwarende slekt forteller at den

kjendte norske ingeniör, E. J. Muller i Shanghai er avgått ved döden der
6$ åx gammel.

tt la förerkUrsus,for A.T

O.R. 18,00.
Ved Arbeidåtjenestens skole i Elverum begynner det i disse dager.et

nytt lagförerkursus. Det får henimot 100 elever.

D3mt for å ha båret N.S'.-merket

13.00.
En tilreisende mann 80111i den siste tid har besökt Namsos er ilagt en

bot på 200 kroner for 4 ha båret N.S. merke'på jakkeoppslaget uten å ware
medlem av partiet.
xismse i Norske Meierifolks Landsforenin .

12:30.
Norske Meierifolks Landsforening skal ha sitt årsmöte i Hamar fre-la.g

og lördag.i donne uka. Det ex særlig kriseproblemene man skal drbfte.
‘wDeltakelsen tegner til å bli meget stor tiltross for transportvanekelig-

hetene.
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,Folkeregistre i alle landets kømmuner.

0 .R 21.00 .
Det blir i disse dacer arbeiaet med,a opprette folkeregistre i alle

landets kom.qiuner:. Alle de.fem Hadelandskummumene har for "kort.tid siden
cjort vedtak øm å få i,stand folkeregisteX'i bygdene. De-hbdvendige
midler or bevilget og,forberedelsene er forlengst igang.. FølkXegisti'ene

lette ligningsarbeidet og skaffe bedre oversikt over bygdenes
innbyggere. Registrene skal oppXettes nr departementets". planer er
ferdige.
•

Sammenslutnin ev seks kommuner.

12,30. .
Porsgrunn byting har nettopp behandlet den amtalte sak di sammen -

slutning av de seks kommuner i distriktet til en stor - kommune, pette
fbrte også til en langere debatt om stor-kommunens navn. Tinget•fandt
at det ville være naturlig å slå sammen byene Skien og Vorsgrunn med de
tett bebygde strkene rundt byene. Denne delen av Telamark er Grenlands
byer og bygder og et passende navn på disse vi1le vare Grenmar,'ffom-i
dst stbter opp mot Vestmar eller Vestfold Det store.Telemark
draget og elven forbi Skien og Porsgrunn bör da etter bytingets mening
hete Tela. Tela er symbolet på kraften og styrken på den kraftige r124.0-
nale befolkning som til alle tider har gitt nasjonen det,beste i vårt
folk.

Hest o mann overk._ört av. to .

•
Ved Darbu stasjon på Kongsbergbanen hendte igår kveld ved 20-tiden

en stygg ulykke. Et tog fra Dråmmen kyirte på en hest og vogn kjdrt av
den nesten 80 år gamle Alfred Kristoffersen. Han ble kjdrt'til'syke-•
hus hvor han avgikk ved dbden som:fölge av brudd'på hjerneakalIen.

To r.! dre er to k r.

11.30.
Utenfor planovergangen ved Heggedal kjrte et lastetog imorges over

to raukollkyr og en kir*ge. Man er ennu ikke blitt klar over hvem som eier
dyrene.

Prissaker etc.

11.30.
Rasjoneringspolitiet i Drammen foretok igår kveld på alle veier til

og fra Drammen kontroll. Kontrollen viste et meget gledelip; resultat. Man
fandt nemlig ikke en eneste ulovlig vare, men man knep en sjaufför som
kjörte uten kjöretillatelsew.

En mann fra Eidanger ble forleden-knepet på-fersk' gjerning da han 'hOIdt -
på med heimebrenning. Han har nu fått en bot på 300 kroner.

Pris og rasjoneringspolitiet i Sarpsborg axbeider med sn sak som er
den mest amfattende en har hett på de kanter. Til nu er adskillige
personer implisert og det er utsikt til at stedig flere blir trukket inn
i saken. Det dreier seg om kjöp ag salg av en rekke varer i strid med
rasjoneringsforskriftene og det har dessuten Irwt mange overtrådeiRer av
prisforskriftene. Det har o(;s4 wert en storstilet omsetning av brenne-
vinskort i forbinnelse med denne saken.

En verkstedsarbeider som Önsket å overta et annet og bedre betalt
arbeide, sa opp sin stilling vea -7erkstedet, men arbeidsgiveren nektet
ham å slutte. Irbeideren sluttet imic1tid allikevel og det ble fölgelig
reist tiltale mot ham i overensstemmelse mea -£nrordning av 27/3 1941.
Anklagede fikk 500 kroner i bot, subsidiert 60 dawc

11.30.
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FiskerimeldinPer.

R. 12.15. og 11.30.
Det er intet å melde om eommersildfisket i Finnmark. Derimot er det

tatt endel fangster i Vestfjorden og mrmeste distrikter. Hittil har de
besste fengstene vært tatt i selve Vestfjorden.

Nordlands Fylkes Fiskarlag dröftet på sitt åremöte agnforsyningen til
Lofotfisket. Det er meningen å söke myndighetene om et større kvantum
stor og vårsild til apnforsyninaen. Salulaget skal overta en större
del av omsetningen av agnskjell og reker. Pylkesfiskarlagets sekreta3r
redegjorde for de arbeidsoppgaver laget har og sa at det er meget
betydningsfulle spörsmål som er tatt opp. I fr$te rekke kommer fag -
ekolesakan, videre en utbygging av de mange kurser fylkeslaget har satt
igang,(navigasjonskurser, kokkekurser, filetkurser og kurser i liv -
redninc og förstehjelp). S33r1ig viktig er arbeidet med en na3rings -
geografisk planlegging av mringene i Nordland og en plan over hvordan
fiskerimringen skal utbygges i fylket, settx fra fiskerens synspunkt.
Fylkesfiskarlaget söker også å få nedsatt en kommite som skal ta seg av
,:lvnebygging, vannverk i fiskev=ene, rorbubygging, reising av folke-
\:Whd og ordning av grunnforholdene i fiskevwene.

"N kontors'ef i fors ninPsde artementet"

09.30.
"Forsyningsministeren" meddeler: I "Regjerinaembte" den 20de d.m.

har "ministerpresidenten" konstituert dr. ing. Oskar Herstad som
kontorsjef i "forsyningsdepartementet". Dr. Hersted har overtatt
ledelsen ev metallkontoret i direktoratet for industriforsyning.

N tt fra Danmark,

13.00,
Av Kredittforeningens interne oppgjr og tildels av utrekningene pr.

desember termin kan man danne seg et billede av konverteringens for16p.
Det viser seg at omfenget av de private konverteringer er endel större enn
man på forhånd hadde ventet. Konverteringsmulighetene kom fram i be -
gynnelsen av 1941 og et skjt5nnsmessig offgjör over omfanget, heri med-
ranet de private konverteringer som berettiger til kontant innfrielse
desember termin iår, kommer opp i en total konvertering på mellom

500 og 600 millioner kroner. Bare i tiststiftenes kredittforening ut-
legges til den kommende termin 72 millioner kroner mot den normale ut-
rekning av 10 millioner. Til de 500 - 600 millioner kroner må ytterlicere
legges konvertering som er cjennomfört eller under utf6relse for stat
og kommune, til et beløp av ca 300 millioner kroner.

N tt fra veni e.

O.R. 11.00.
Ifölge .en melding som det britiske admiralitet har sendt ut krigs -

forliste det svenske motorskip Suezia den 16de august. Skipet gikk
alliert tjeneste. Suezia som ti1ht3rte A/B Nordstiernan, Stockholm var
på 3705 brt.

Forhåndstegningen til det nye premielån ble tirsdag analått til ikke
mindre enn 220 millioner kroner, altså en overtegning på 70 millianer • "
kroner.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Rettelbe, •

'1 eårsdagens Melding om dP fem nye dedsdommer ver en av
de dtededentes nevn ejencittukorrekt. Det skulde vme Thorleif
AndXesen e ekke 4ftdersen,'

"M nistbr"Riesnes om heree' e o ayer i ebre-Nor Q,

19,00
eMiniater" Re

•

isnes er kommet tiibnke etter fen ukere rei-
se e NordeNorge sammen med höpsterettedemmer Vessbotn. De her
undersökt forskjellice.speeemal som gjelder rettslivets områder
6g eminesterene hnr semtih ee talt på41 meter. I en samtele for-
teller Riesnee at reisen her forlepet vellykket og etter progremm-

et. Det var den ene rike opplevelspn etter den andre? sler han,
Jeg vil nytte hövet til å sende en hjertelig takk til hver enkelt
kempfelle der nord, både for.den vilje og tro som ejennemgleder
den under vår voldsomme kamp INIfikefer.lendet idaeog foxdi de
gjorde våxb opphold på de forskjellige steder uten unntegelse til
serålende minneX, "Ministerene forteller videre at de ver gjester
hos den tyske kemmenderende geneeel ved Ishavsfronten oc de traff
også eenereloberstene Detl og StUmpf. lexieen deroppe hest,vint-
er og vår, er uten,tvil en eneste,evig lysende bedrift i den tys-
keehmrs histotie, Slikt knn bare den soldrt yte som vet rt hnn
kjeMper for å tileIntetejöre de mest djevelske krefter som noen
caneher sneket sec inn i menneekeheten. Det encste skår i min
glede oe stolthet som.eermener var tenken på et'her Oppe her
feest og fremst vi nordMenn.v&releisteriske kempplass mot morder-
ne fra øst. He/ skulde selvfölgelic vi ha vår p1s i enne ted,
skulder til skulder med dp finske og tyske kemerater. I mine tank-
er sendte jeg en takk,varmere enn noeneinde, eeroppe til guttene

Divisjon Viking og legionene, de soM gjenreiser vårt folks
På*.eperemål om emineeteren" ellers vil framheve noe bestemt besök,
syerer han nei, men jeg vil cjerne,heefremholdt en kjennsgjerning
som vi.nordmenn•aldri rå glemme: vårt folka rue clor nord-har kost-
et meXe eveoffervilje og ofre enn neen annen del av Norge. Ikke
bare fårhundre lange kamper met frenmeee folkeslee frn estemen

.ferst og framst i kampen mot de mektige naturkreftene som vi evig
kjempe mot. Der finnes vel ikke en slekt der nord som ikke i

denne kamp har bragt sitt Offer for vår rett til landet. Den vir-
kelige åreek til det inderlice torholdet mellem den berske hjem-
stevnen og våre landsmenn der nord, er de eterke kjenslene nv an-
svar og plikt som den harde knmpen og de tellrike ofrene her skapt.
En terdes ekke lenge dek•nord för,en merker'at disse stolte og
verdifulle egenskaper har större plass i menneskenes sinn enn her
syd leedet hvor vi forholdevis langt billegere er kommet til
vårt liverum oe vår frihet. Seenne sterkere kjennslen av ansvar
og plikt her sin store betydning for folkees'holdning til hele .
lendets frehetskaMp ideg. Også deroppevil en selvsagt finne en
hel del jesingdom, men meget mindre enn serpå, oe sserlie god er
stillineen mellem fiskerne, bendene oc eebeiderne. De her hett
oc har boesjevismen på nærmere'held enn her syd og vet hvc det
vilde betydd om de onde kreftene i ver'teds verden skulde fått
overtaket,  1)e ser finnenes heltemot og her venskelig for å se
noen xemt forskjell mellem Norge8 og Pinnlends stelling. De har

kee, jo så eldelee rett'i nt neenrenletet ekiller ikko det norske og
det fenekefolks stiing idag. 1.)et'ernitså i første rekke mel-
lem de nevnte legnv folket NS hnrsine medlemmer - uten tvil og
heefra ee oeså tileengen störet. På reisen her det altedvmrt en
amrskilt elede å se hvor mance stnutekvinner og menn NS teller
idtee.Ofte er det nettop de ferste siekter i byed og by som er
med i frihetskamlpene Poxsyninessituasjonen overskyceer alle
endre spexemål nar det gjelder de rent materielle behov, Jeg vil

eaueus
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så inntrengende jeg kan be alle som har med Nord-Ncrges ftri. • -
inger å gji:5re; myndigheter 'sbm private/ om atsleverensene og, trans-.
portene må bli s effektive,som m4jg.•Det ,ge1dez' i d.e ,kommende
uker intet ,mindre 'etm åike iittiur pâienr: liv or fielse
En ting riå vi nemlig 'alke 4a1'det noreke folk
kommende tider-beho149- sitt rum og verne vår 'historiSke rett til
jorden der nord, må vi stille oss ,ganske anderledes til Nord-Norge
enn partipplitikerhe. Etter utbytte Og"rent-er-må, spörres,
inen etter ubrytellg offervIl-je, pliktoppfyllelse; pb.,,$tore av-
stder må hensynslöst nedkjeldpes.‹!ålle,-krefter,i-,vår.6 'falkl-först
og„framst .arbeids- og ungdometjehaste må SetteS inn, for glPistå
våre nordnerske 'folkefeller. Det gjelder i vrrkeliglieten.Mere enn
tford-Norge. :Vårt folk& fbrery„.V.Q./ ,skrev fer Sriazt 'apk$ år siden
i et manende. oppsett : Redd Nord-Sorge for :Norgs.• Det er, en opp-

,gave som i inere, eller mindre gred ruller opp andre Spbrsmål.
Norge icIg, det vre sec.; ,av pelitisk./ bkonomiskl, kulturell eller

`rent alitær hatur. Som.sa meget av det fb-re'ren, Med sitt sanne
statSmnnssyn varSiet s.tt folk, om, er også dette blitt- senn.het og
gjelder ideg Mere enn noensinde. Men i,dag er'.det ,fler og fler
landSmenn som her fått bynene opplatt og som forstår ham. Idag
har vi med f6reren foran virkelig utsikter til 1.(Sse den herlige
oppgaven han har 'stillet oss : Itord-Norf;e ,far -Norge.

Henrik Dahl o.. den norske musikken.

LHenr±k Dahl har.vært på. ei lengere propagandareise for
I\TS med e foredrag "Norge i ord toner"'. I den, anledning ble

hsn. intervjuet i den "aktuelle sendiitgen"... Herr Dahl klaget svært
over at den norske musikken ikke hadde biitt .tilstrekkelie verd-

. satt •under det gamle styret. Men NS sbrge for' at det
ble forandring - den utenlandske j-unk:e.mUsikken. sku.lde forsvin-
ne.;Som avsluttning på intervjuet sia,11.s en:tysk militærmarsj :

'ömannesen inrlen blir stadi t ere.
• „ . •

I ,Sjömannssendingen hardet c Siste dagene ikke
vært noen personlige hilsener. Dagenå prog...am var meget tynt og
anstrengt ikke Verdt: noen rntl

Riisries forandrer 'sin menin r1 s1tuEs Onen i

' Dbt ble utsendt melding til redaktörene et avsnitt i
"minister" Riisnes' omtale av sine reise til No-d4. Norge måtte
strykes. Det gjelder avsni.ttet fx,a : - jeg vi,1 inntrengende

med ordene liv og helsu-. Istedet skulde '61gende settes
inn : Den( forsyningssituasjonen) er som i clet hel tatt alt i
Nord-Norge sterkt preget av partipolitikernes grove vtyre og
tallrike hårreisende synder mot landsdelet.

Politiet  i Kristiansand har me 'et å bre; •

Politlet i 'Kristiansand har hatt •hendene fulle de siste
drgene. En hel del Mennesker er,ilagt mulfcter for de, verete
blenningsforseelser. ,Det 'er også holdt'trefik-kontroll og på to
dager er det utferdiget-19 forelegg mot syklister og 6 mot  bil-

ere . Ti menzler ilagt bot for' ha urinlatt å melde fra om
flytning og 4 PerSoner har fått störi;e påskjinnelse for nytelse
av ciennturert

Gårclbrukeren ikk

En, yngre g.årdbi.kike,x fra Vale ve 11.Sberg gikk forleden •
berserkergang, i Sitt h,jeM blandt annet slo han sin kone i hodet
med en skerp stein og r3mte der,etter til skogs. Konen fikk et
stort .sår i tinningen. 411annen .ble senere ..anholdt og transportert
til fengslet i Horten. Det er nå avsagt fengslingskjennelse over
ham.
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Arbeidskort som sknl i ekstra ras oner til bestemte rkesru er.

j
f, 17.00,

Ved Reichskommisar TerbheVens forordning-avnovember 194l
om en regulering av det nOrske folks forsyninger under hensyn-
tagen til'de socinle forhold ble det gitt'fflulighet for å utstede
et arbeidskort. Dotte årbeidskort vil nå bli utstedt i rwr frnm-
tid, Arbeidskortet gir gPranti fer at vPrene blir'fodelt-på en
socialt sett rettferdig måte. Det tillater at bestemte yrkesgrupp -
er får ekstra tildeling aV levneds- og nytelseSmidler. De verer
som det vil bli gitt ekstrn tildeling av er fblgende: kjöttlgrbinn-
saker, fett, brbd, nlkohbl og tobrkk. Det er truf.cet nbynktige be-
stemmelser om hvilke yrkesgrupper det er som skPl få en slik eks-
tra tildeling. En meddelelse herom vil bli gitt med det Pller fbr-
ste. Arbeidskortet vil forelbbig b11 utstedt til bedrifter med en
arbeidsstokk på ti mann eller flere. Selvstendi,ge nrbeidere eller
grupper av arbeidere i de fastsatte ytkesrupper, son ikke opfyll-
er bestemmelsen om bedriftens stbrrelse, kan'hver c)i• .sog eller
i grupper sende inn söknad til forsyningsnemndene om tildeling av
arbeidskort. Bedriftslederen skal sende sbknad til vedkommende for-
syningsnemnd på grunnlag av lbnningslisteno og nemnde skPl tilstil-
le ham det tilsvarende entall arbeidskort. Ved å frnmvise Prbeids-
kortet vil den enkelte arbeider i , de forskjellige yrkesrupper
deretter få de kort for levneds- og nytelsesmidler som tilkommer
hnm. Utdelingen Pv tilleggsrnsjonene av levneds- og nytelsesmid-
ler skjer etter 'nærmere meddelelse slik at bestemte yrkesgrener
får seg tildelt bestemte levneds- og nytelsesmidler. Hvis en ar-
beider forlater sin stilling må han fölge nbyaktige forskrifter
slik at det sikres en fortsatt tildeling av levnedamiddelkort til
vedkommende arbeider.

2000 vestlendin er til Riksmbtet i Oslo.
.R. . •

Igår ble det i Bergen holdt et viktig tillitsmnnnsmbte-
for Nasjonal Samling som var preget av en sterk og god stemning.
Sveitfbrer Thue i Arbeidstjeneåten hGldt et ov.ermåde interessnnt
foredrag om arbeidstjeneste og fylkesfbrer Astrup tnite varmt og
inntrengende om situasjonens krnv til alle., 2000 NS-medlemmer frn
Vestlandet har meldt sin deltagelse til riksmbtet Oslo,

1)bdsfall,
17.00.

En av Egersunds mest ansette og fortjente_menn, fhv.
lensmann og politimester Halvard Mjblnes er nvgått ved dbden
81 år gammel.. Han hadde innehatt en lang rekke kommunale til-
litshverv og vr æresmedlem av Norges Lensmannsforening.

En av de mest kjente eldre forretningsmenn i Halden, J.
Grönn, er avgått ved dbden.henved 80 år gammel. Grönn stnrtet
1000 sin jernvnreforretning.i Halden, som han drev opp til å bli
den stbrste i bransjen, -

Rektor Thomas Pettersen ved Arend.ls Kommunale Hbyere
1J-menskole er Pvgått ved dbden 48 år gammel. Rektor Pettersen vnr
en sjelden dyktig skolemann otg under hans ledelse ble skolen
arbeidet fram siik at det stod respekt de resultater som ble
oppnådd der.
• For et per dpger sidon ble en 71 år gammel enke, Sofie
Monsrud, borte pa skogen ved Selvik. Hun vP,r om morgenen gått ut
for å plukke bnr, og da hun ikke vendte tilbPke am kvelden, b1e
det gå;tt manngard etter henne, Igår middng .ble hun.funnet-, ikke
1Pngt fra heimen. Det var morkelig nok hennes sbnn som famdt
henne.Hun var dbd ev hjerteslag.

Hollandske idrettsmenn.til Oslo,
. • . o•

. I en idrettseversikt omtaIte Storm Sbrli et interna-
sjonalt frj4drettsstevne som skal holdeS i Oslo i neste måned.
Foruten 10 tyske±e, er 5 hollendere med OsendPrp i spissen
anneldt. Det ventes også dansk og finsk deltPgelse.
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Fisket er.fremdeleS dårli

Fets1.1dfisketi Det har ikke vmrt noe notfiske i Nord-Norge
de to åiste dbgn.. Drivcnrnfisket har mrt dårlig. I den siste
uken er det kommet,inn til Lbdingen enkelte b4ter med opptil
hl. pr.båt.

Briaplingfisket i Oslefjorden ca i forrige uke megot dårlig
eultn-t. l'etingen etter brisling i Rogaland hnr hittil vært for-
joves.

Makrellfisket vnr ubetydelig. Bare 5 tonn.ble innbragt siste
uke, Seifisket i Ost- og Vest -Finnmark tok seg,meget bre 0PP i
forrige uke‘ Ialt ble innbragt 1000 tonn - dobbelt så meget som
uken  för.•

Tilfbrselen av annen fisk var ubetydelig.'

Lan bruksmarkedet.

O.R.12.30.
Tbrråteh hpr bredt seg adskillig på ri,runn av det varme

mmret. Potetene er oGså angrepetPV andre sykdommer i stbrre ut-
sttekkninc ean tidliere år.

Det er bra tilfbrsel nv blomkål, men hode- og sommer-
kål er det helt slutt med. De fbrste fruktsendinr,,er er kommet til
Gartnerhellen. Det ventes meget plommer iår.

Druknin
• ,

Det er meldt Om-flere nye dtukningsulykker. Således er en
fem års cammel gutt i Gresvik. ved Fredrikstad ±alt i elven og om-
koml'og L.Bremnes på Vestlandet er en tre år gammel.gutt druknet
i en brbnn.

Ferre tilfeller av oliom elitt.

06.00.
Etter hvP det opplyses et antallet av poliomyelitt-tilfeller

i årets fbrste halvdel for hele lendet bare nitti mot itjor hele
485.

Mindre brennevin.

07.00
Vinmonopolet meddeler .at månedene septeMber dg:ektpber

1942 ska).-alåsannmen ti1 en faigsperiode med den sanme rasjon '
son ellers VanIig for en måned.

Svertebbrshandeld Konfisvinrerdist iktet.

07.001
Politiet i Koncsvinger hnr i disse de[7,er knepet en svarte-

bbrsbande i Odal. Hovedmannen, en krbtterhandler fra Sbr-Odal,
er arrestert oc kommer'for retten med det fbrste. Han her drevet
oppkjbp av slakt som senere er omsatt på svartebbrsen i Oalo.
Sju gårdbrukere og en gårdsarbeider er ilagt bbter fra seksti
til to hundre kroner fOr å ha solgt ulovlig slEkt. Ialt er det
omsatt sju okser og en ku.

-
Liten ike dre t ved Elverum.

09.00 hendte
I Sollia ved Elverum/lGår en dbdsulykke. Rutebilen til At-

nabru stF.,nset et sted under vegs for å- Iere PV pakker post.'
Blandt dem som mötte opp ved bussen ver en dr.Brandt som ferierer
i Sollia. :3ans to et bal*t år gamle dattet kom se ubemerk-



et under bussen, og da den skulde drr videre ble den lille piken
overkjbrt og drept på stedet.
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Arbeidskortene blir ikke utsendt enda.
. o.

Den omtale av arbeidskortene som ble utsendt tidligere
( se side3 ) ble trukket tilbnke og saken sknl ikke ontales
forelbbig.

N tt fra Sveri,e.

	

• • , •
I et foredrng omtnite 1Pndshdvding Thomscn de store

vanskeligheter man hnr med å skaffe den nødvendige hjelp til
skog- og landbruket. Han hevdet at det snart vilde bli nödven-
dig med arbeidsformidling ved tvang, og eventuelt innförelse
av tjenesteplikt - også for kvinner. Den kommunale nnleggsvirk-
somhet må innskrenkes til bare ebsolut nödvendige oppgaver,

Ved et flyhavPri fredag formiddag ble en fenrik c)/, en
reserveofficer drept., I trakten ved Motnla kom flyet plutselig
inn i et tåkebelte. Det kom derved nnr bakken og styrtet ned.

N tt fra Danmark.
18,00. '

Igår kveld utspiltes i Hilleröd et ekteskapsdrame, idet en
20 årig kjbpmann, Konstantin Petroska, som er ev polsk evstam
ning, under en trette stakk sin hustru Dagmar med en dolk. Hus-
truens nbdskrik ble hört av en ung mann som löp til og avvepnet
Petroska. Kvinnen hadde fått tvstikk, et i armen og et i siden,
men nan tror ikke det er fare or livet.

vvv VVV vvv
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k-;21LIgILtSELNEIOLITI '011LETTES. =NSIOLITIET.

06.00. "Folitidepartementet" i. Oslo averterer ider; 1.5rdar; -
etter ospirenter for et spesielt kasernert politi som det er meninf;en 4
opprette under or'enspolitiet.

Sökerne må ha plettfri vandel, minstestörrelse 170 cm.,
o?; må vre i 21eren fre 20-30 år, fre 10 år hvis sr1i skikket.

Den som blir tatt opp sob aspirent må f3rst f;å jennom
et 6 måne:!ers utdannelscskurs. Un-1,er dette fP,r han fritt losji (keserne),
fri kost, fri beklednin);, fritt utstyr, samt kr. 60 pr. måned i 16nn.

Etter endt utdennclseskurs plikter de politiespiranter
som finnes skikket, 4 års tjeneste som politikonstabel i kasernert p-liti-
avdelin. Heruner får de Linn etter fastsatt redulativ, pluss ree',111erin-s-
ti11e, pluss barnetil1e, pluss uniformsg'odtgj,tSrelse.

Etter 4 ha 2,jort tjeneste i et år renet fra ut(annelses-
kursets bey,ynne1se, får de som har vist se;- brukbare, fast ansettelsc som
politikonsteeel med 13nn etter fastsatt rer;uletiv, pluss rcdulerindstil-

pluss barneti1ler, pluss uniformse,ogjrelse. Etter nåe;je1dende
ulativ er -,,runnlJnn for politikonstabel 4.020 kr. pr. år minus 10%.

Re,sulerinsti11er,:e;et er f.t. 100 kr. pr. år for ur;ifte o; 360 krå pr. år
for ;ifte. Berneti1leyet er 200 kr. årlif:; for hvert ufors3ret bern under
16 4r som ve'l,kommene har fler enn to. Uniforms,:;or'Alirelse er f.t. 300 kr.
pr. år. For inkasernerte plitikonstahler (;.jres for kost o ; losji et fra-
•',ra; i ljnnen btter de satser som til enhw.r tid er fastsatt.

Vej henvendelse til vedkommene politimester o på lan-
et til lensmannen f4s alle opplysniner samt de s3knasskjemaer som må
brukes. Sjkne,der sendes i byer til politimesteren Od på landet til lens-
mannen. Söknader må v-3re postlet senest 20 sept. 1942.

"Politiepartementet. Sjefen for orc.1.enspolitiet".

TYSK SOLDÅTLiJEIi INNVIET I NARVIK. GLU InNTEN St,R F/J)DER.

07.00. Prcdar ble sol'athjemnet i arvik hytidc1ia overlevert
til forsv,:rwiakten.

Hilsnenc fra Reichskonmiser ble sammen ne hans beste
5nsker for solathjennet overbrakt av Mealk.

SS-Sten(dartenfthrer Nortzke, eiter er Dienststelle
des Rcichskommisars in Nervik, aa så et overblikk over utviklingen av
1.athjennene i Nore. Leichskonniser, sa han, har innsett n3dvendihe-
av å dre omsord for troppene nettopp oppe i Nor,,e utover det som er

van1i o skape en enda n-Jrnere forbinnelse mellom hjemmet o trop-



pene. Dcn f3rste store eksjon var juleskipene, så kom forcynine;ene til
tropene av radioneteriell, hundretusener 'v b3ker o ; unerhol-!nin -s-
spill, inntil de f5rste sollathjoumene i Nor;e ble reist vd hjalp av
pen.eavor fra Tysklan.

'4,n;en av solathjemmet i Narvik ver som fUlre av
de store '1=v-t-Inder o' :en eenertede teli'enhet forbunnet med vansker
som imi,lertid ble overkommet ved en hanllekraft o' innsatsbereskep som
ble vist aV alle dem son tok lel i arbeidet. Ida k,2,n soldathjenmet i
Narvik, son står uner Geu 12rntens falderskap, overlates i forsversnak-
tens 'w,retekt o lerned tiI" solletene.

I slutten av sin tale overrakte Nortzke n3kkelen til
hjemmet til Territirielbefeh1shaber von Nord-Norween. I sin svartale
taki,cet denne Leichskommisar alle den son he,r v7art med på skepe hjenmet.

Hanllin' er, sa han, takken fra s-)1datene i N.
oa  når en;elsknennene aa stadid snakker om en front nr. 2, så ken det

‘-ev

re sis; Låtte cnelskmennene bere konme. De vil ikke bare stötc på vol-
r 2V bet-,n o; jern,'nen som under hele krien hittil vil dc stöte på

le tyske sol'eters pr3vce besluttsonhet o' seicrsvilje.
Solater fra h-aren na kirsnerinen hoiste så for f3rate

and rikskri;sfla;.'eneoVer det nye hjemnet. Om cttermilde,fen ble soldat-
hjemmets store sel, som nå er Nord-Nor,-;.,s störste, innviet ne1 et rikt
avvekslende proxen. Innvie1sesda ;en ble evsluttet med en stor filmaften.
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VALSEVERKET VED NES GÅMLE JELN= I HOLT NEDBRENT.

06.00. nis,everkeVo; Ôt bYgg tiihdrende:..dptgamle Nee•JGrnverk 1-501t-VeddStdria- brenie"redar; ne-1, .til ,;runnen.
Oh1ag 60-AT-gutter fra 2 Aust-Agder sveit utfirte et bra

sloknin-sarbeid 0, hindret illen i å bre seg videre til verkets 3vrieBrannårsaken-r"visåtnok gnister fra en g1ddeoVn,i Vjlsehu2at.

BRANNT MTEN,W wHARMONIEN" TRONDHEIMRYDDET. IDNEF. OM GJEN16PPBYGGING.
12.30. Det landskjente "Harmonien" i Tron'.heim er i disse dager
for alvor blitt en saga blott. Nedrivingen av det som står j.jen etter
brannen n:Prmer se nÅ slutten. Tomten vil deretter planeres og antage1ig
foreldbig bli brukt som torgp1ass. Det er ellers ikke bestemt noe om toM-
tens framtidige skjebne.

Klubbselskapet Harmonien har, etter hva dresseavisen
meddeler,eallerede tatt opp forhand1inger mcd de kommunnle .mynheter om
spdrsmg],et. Alle medlemmenes stdrste dnske er å få *Harmonien" bet opp.
i(jen på den gnm1e tomten mest mulig i -1.en gamle stil, sier formann
Harmenien,iSponent Ottesen, til bladet. Det er i denne forbinnelse kom-
met på talp,en ldsning som synes høyst interessant. Man har nem1ig tnkt
se "Harmenien" byet opp j.jen med en stor torghall under bygningen.•

PIL,NER OM SENKING AV GLOMSTADFOSSENI GI.if,MA.. ,
O.L. 18.00. .6ot Jordstyre har tatt opp spirsmålet om en senkning av
Glomstadfossen i Glåma. En slik senkning vil få stor be-Vdnine:, for bygda
idet ca. 3000 dekar dyrket mark blir oversvdmmet under varflommen og öde-
1egger jordbunnen.

ENGE TRESLIPERI I VALSJYFJOLD SOLGT.

06.00. Ifd1ge Remsdalsposten har Volsdyfjord Kommune solgt
Enge TresIiperisbygninger til et_utenbys selskap, som akter å sette

industrivirksomhet på stedet. 40-50 mann vil få beskjeftige1se.

NOIMJAND FYLKES FIKARLAG ,R:SWTE AVSLUTTET. HAt7EPLNICOMITE.N:2DSATT.

12.30. Det 3 dagers årsmdte som Nordland Fylkes Fiskarlag har
holdt i.die dager i Svolvr, ble 2vsluttet fredag kveld.

På mitet ble det bl.a. vedtatt å nedsette en havneplan-
komite:saMSkal fungere som et konsultativt organ for fiskarlaget i spdrs-
mål om havnebygging hy.pinp av:ishus c) kjileanleg for fisk. Det er
forutsetningen at komiteen også får med ordnin av grunnforholdene i fis-
kevprene å gjöre, fiskebureisingen og en rekke.andre s(1)drsmål av inte: ' se
for fiekevirene nordpå. På mdtet ble det også vedtatt a nedsette en k -
te som skal arbeide .med reisingen av fiskarlagskolen i Nordland. I denne
forbinnelse Vil komiteen også t2 opp spirsmålet om lrerkrefter.

' Som formann i Nordland Fylkes Fiskarlag gjenvalgtes
Martin Jensen, Bd.

3 MND. UBETINGET FOR TYVELI AV KW,SMERKEE.

12.30. Prisretten i Larvik administrert av sorenskriver Thomas
avsa fredag don i rasjoncrinssaken vedrdrende'tyveri...et av 15.000 klps-
merker i en mcnufakturforretnin i Larvik for en tid siden.

rrispolitiet innstilte på fengsel i 6 måneder ubetin-
et på pxwm av sakens alvorlige knrakter.: Dommen lid på 3 måneders ube-
tinget fengsel. DomfeltefOrlante betenknIngstid.

En,ung:,ingeniör hnr stått tiltalt for Prisdomstolen
Oslo. for å'h&tatt, for,hdye priaer.på varmeovner.

' Han kr,i,bot, 1200 kr. i inndranin o6- 25'
i eaksenkostniner::

NORSX BKIP SENKET?

0.L. 18.00. Det ameriknnske marinedepartement innrömmer tapet av
et tid1igere norsk lasteskip. Skipet ble senket utenfor 'en siranerikanske
kyst i juli,

//
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...ZZING I BESTIWIELSENEOM LES:24UBL,NTOFT FOP, FETT.

06.00. Ved forordning av 8 au. 1942 er ot i1fjyet et nytt
5te ledd i pareraf fororclnjnd av 1 mai 1942 om'fett c> olje til spi
sebruk.

Ved den'nye,bestemmeIse-er,det.innfört den ordninç;. åt:
kjjpmenn o andre som,se1er Smöri mor irin m v i etalj mot resteurant- '
kort, strake skal cverstemplekortet eller deler av slike'kort som inne-
holder minst5 sammenhone,ende'merker, med sitt navnestompel. Det er straff-'
bart å unnlate stemplin.

.Testrurantkort oe deler av restaurentkort som er over-
stemplet, cr 11.y1diee ved kjöp, sld o serverine„

"Eorsyninsdepartementet". "Dir. f. prov. & resj.",

FLIN:SJONRER OG LhBEIDERE F E FRI FOE.TYTTEWRPLIWING:

11,30. Jakten etter tytteb:er har o,T;så i Skiensdistriktet antatt
store dimensjoner, o det tilnres stadir; de private husholdniner betyde-
1iee kvente b2r.

Flere bedrifter i Skien har eitt sine funksjon,2rer fri
en da eller,to til b,erplukkinr:; et tiltak som men setter pris på„ De
kommun1b myndijqeter har fulet dette eksemplet, oe, idae er en rekkå kom-

'.:_ontorer lukkct for at funksjons3rene ken få, enlednine, til Piukke-iunoleI SHuherred cr samtlie butikker lukket ida av snunc

SKULONNA SVFJ-2 BEGYNT. OG

O.R. 12,30. ld.ri har interessen for kornavlen wert så stor som iår,
c) det har lene wert fryktet for nt kornet'ikke skulle ble mo-



dent.
ll frykt er imidlertid u;runnet. V-eret har i det siste

wert det eller beste den frostfaren i slutten av aw,ust er nå
ove/i,:,krene står averalt på istlendet dvere oe, fine, enkelte steder nes-
ten for sv2re, oe skuronne er så smått beynt. På Toten her mn skåret
den f3rste hjstrueen. Utsiktene for stere o ode avliner er-utuerket,

BLA MED ELG P'

12.30. "Distriktsjeermesteren" far SUrlenets jakt- oe villt-
amrde har uttnit se, om jektutsiktenc. Hen opplyser bl.e. at det cr me-
:et jevnt over 9er1i i Telemark (); Det er o;så me,-;et el-
i Ve5t-L;(1er mens Lo[;elend har en forholdsvis liten bestand. Reven er for
tilen en stJxste rovyrpla,;en. Det er uhy cli me»;et'av den.

11J1rIST,INGEN VI-)E1 I'JEN.

	

12.15. Det ser nå ut til nt brislinen kommer tilbeke iejen
etter å hn vert forsvunnet for en,stunn. L;år ble det således tatt en-
kelte fnn ;ster i 2»etrefjorden o; :krefjorr7en på Sunn-Hordeland. Ncrd for
-2er_en hey brislin,;en ennå ikke vist se';.

Jisket i Finn,.ierk v.r ;;rnske bre siste uke i
List-Finnunrk.

"&IMOTTGLNISJONEN" I ifONDHEIM ARRANGELER BLP2E.TURER.

	

1015, For en tid siden ble ciet fra'Ferieutvaleet i Trondheims
side tatt skritt til å arranere blåb,2rturer pr. bil for funksjowarer
o; arbeiere. .hrbeidet stjtte til å bes;ynne med på en rekke vrnskeliehe-
ter, uen tilslutt tilbjd de tyske myndiheteT se å stille 10 biler r;ra-
tis til Y:en skulle her ha ventet at Ferieutvelet skulle ha
mottatt tilbudetmed takk, men nei. Ferieutval,;et nektet idet de henviste
til et et slikt arrarrement lå utenfor dåres keupctense.

Semorenisasjonen under ledelse av kontorsjef Oscra
Ljnnin tok de eff:ere oe fikk turene istand. Etter on del letin fant
man oså fram til rode blåbmrplasser ved Hemmelvik o; i traktene omkrin
Jonsvennet. Blåb,er er et ellers vanskeli å finne iår.

En elskverdi kVinne i rondheim sette i forbinnelsc
med turene ut et rykte et blåtsrene vilde måtte nvleveres ved tilboke-

(Fortsettes).
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"Si.MORG,,NISSJONEN", I TRONDH:E'n.'[.4R1W‘1C4-,F4Uri,

(Portsettelse)... komsten. Man lia(''de funnet'henne c»; hun var nå blitt inn
kalt. Hun vilde bli innbudt til å være med på en b1å1z3rtur. Noe mer vilde
ikke skje med henne.

Porc5vrig hadde "Samoreanisasjonen" o;så en rekke andre
jern i ilden. Bl.a. hadde man i'tt on skilsmissesak å 1dse. De egentlige
or;anisasjonsspbramål var,he11er ikkc glemt naturlivis, oe man kunne
vente en rekke resultater snarest. OrzaniSasjonens myndighetsonre var
nå ved den nye ordnine betrakteli; utvidet, oe mulighetene var nå me;et
st3rre enn fbr:

NY LISTRIX.PSDYRIGE OS.

0.L. 21.00. "Innonrldepartementet" har.ansa;tt dyr1,-age Peder,
Thorsen Ils6 Notodden, som distriktsdyre i Os.

DEN NYE VED -..ST,JERNI=NDBU 1')BEGYNNEj-.

O.R. 21.00. , En avdeline av .i,rbeidstjenesten er i disse :"Jar;er kommet
til .1stjern i Brandbu for å 'eltn i oppfbrinen av den nye AT-leiren. Fore-
lbbi; er det meningen å dyrke 2000 mål jord.

ULYKKER. 


06.00. Ved et sammenstt,mellom ,en syklist, og.en bUss fredag
ved Bentsebro på Sazene kom en mann i 33-års alderen så styc;rt tilskade at
han aveikk ved döden på Ullevål son fölge av de skader han hadde fått. fv-
döde het Trygve Thoresen.

11.30. En mann i 60-års alderen O.M. Lndersen, Ulefoss, ble
freda.;.kvold funnet som,lik utenfor en av bryeeene i Skien. Han har vrrt
savnet noen dazer fra sitt hjem.

UTSTILLINGEN' "SOVjETPLRADISET" KOM= TIL OSLO.

06.00. En ut$ti1line noe utenom det vanligeJåpner på Tulinløk
ka 5 sept. 'Det erutstillinen "Sovjetparadiset", som på ReichskOmmisars
foranledning kommer til Oslo. Gjennom fiIm vil publi1ç4M,kunne-overbevise'
seg om at materialet på utstillingen er nöyaktir slik som det ble funnet
i Sevjet. Utstil,lingen omfatter hele 10 avdelinger.

Chat Noir feirer 304-årSubileum.-

0.h. 18.30. Chat Noirsnye navnlöse jubileumsrevy,:aom
de premiere i Oslo, ble anmeldt idveld i kringkastinen av Rulle Rasmus-
sen. Hum3rfylt hadde revyen ikke v=t, måtte han s1å selv om den
hadde hatt sine lyspunkter, (); hadde blitt varmt'mottatt av teatrets ven-
nepublikum. En stor del av revyen hadde v73-rt viet fullskapens pris hvil-
ket Rulle syntes var malplassert i disse tider. Herberth hadde bl.a. hatt
en fyllevise c) .en annen vise hadde lovprist hikken andre tine Rulle
ikke hadde syntes om.var Landi Heide Steens "madame Recamier". (Det fram-
eikk av Rulles beretnine at sketsjen lignet meeet på en tilsvarende
i Cochrans revy på His Majestys Haymarket). Utstyret hadde imidlertid
,,

.
v3rt firstek1asses, likeledes orkestret som fer3vrig var Bristols. Sisse-
ner-måtte Rulle også eien $pesiell kemplimang for hans iscenesettelse.
Pinalevise "Me eår rundt og•ferelsker see". hadde oeså •=t bra, og
vid Nilsen hadde vs3rt utmerket..-Damesiden halde også utmerket seg, men
primadonnaen.Manelet..Janitta Melin-og Mai Lindeeård nevnte Rulle spesielt.

I' neste uke åpner Juster pn revy i-Keysers Fate oe kort
tid senere åpnesnok en ±evy, Så. Qslo får i.hdst hele 3 revyer.

Krinkastingens HåndballaP for damer 1 


O.R. 13.45. Krinekestingens HAndballee, for damer fyller i disse
".aeer ett år. La-;et har for jyeblikket 17 medlemmer hvoriblant qerd
E:risti_nsen, .&,1mann, Martha 7.2.renskiold, kaptein, Titti W3renskiold,
Marthe Brunsrud, Bibbi GrOner, Lilleba Berge oe frk. Steinblad.
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SLUTT LVINMbN0OIËNE4 ,

,
O.R 21.00. ' " Det et nå innfprt.den otdningved Vinmonopolet at

personer hvis navn begynner ned bokstavene,l_til E i salgs -
pexioden septenber - oktober kan få kjöpt kvalitetevateX.vrige
kjöpeberettigede kan bare få k4öpe dobbelttenaet elletkrydret
brennevin eller kårveakkevitt i denne periode,men,hartiI
gjengjeld*fortrinerett til, kvalitetsvater i neate perioda.

OFFICIEUT. 


22  00 "Innenriksdepartementet" har ansatt distrikts -
veterinear Peder Thorsen Idsbe, Notodden som distiiiktsveteri,r
nmr i ks.Diåtriktsveterinmr Idsbe er fdt 6 august 1884 4,
Ryfylke og tok veterinmreksamenx ved hbyskolen Kjtipenhån
1913. Idsbe var i mange år privat praktiserende veter
Halden og ble i 1939 ansett som distriktsveterinmr
msd bopel i Notodden.

VOLDSFORBRYTER PI FRIPOT.

20.00. ,Voldsforbryteren fra Frolculd som for en tid siden
overfalt pg mishandlet en ung pike er nu gjenkjendt. Hen er
ennå ikke fakket men man mener at han holder til distriktet
omkring Arendal.

MORD I, OSLO.

20.00. Den 44 år gamle skomaker Anders Sandland er funnet
myrdet på sitt verksted i Kongens gate 2 idag. Han hadde 2
blödende sår bakhodet og man antar at det foreligger rolt -
mord idet den'drepte hadde på seg 4000 kroner som er forsvunnet.
Han ble sist sett på verkstedet lbrdag ettermiddag og da holdt
han på å stenge. Dn han ikke vax kommet hjem idag fikk hans
frue ned seg en mann og brt seg inn i verkstedet hvor Sand-
lnnd ble funnet. Politiet arbeider med scken.

11 9R41N I RENDAL.

22.00. Våningshuset p& gården Irsethbakken i Chrre Rendal
brente fredag ned tiI.grunnen. Alt innbo strök med. En mengde
mennesker kom til og hjalp med i slukkingen. Det lykkedes å

.begrense ilden til bare å omfatte våningshuset slik at man fikk
reddet årets avling.

HIRDUTSTILLINQ.

22.00, I forbinnelse med N.S. ede riksmöte som begynner
den 25de september åpnes utstillingen "Hirdkunst" i Nasjonal-
galleriets lste etasje. Utstillingen blir av veldig stox
interesse og arrangeres paralelt med utstillingen "Norges Ny-
reising", som blir en enestående manifestasjon av det nye
Norges mål og muligheter. "Stabasjef" Throndsen som selv har tat
initintivet til utstillingen forteller at den vil arte seg som
en omfattende mbinstring ev ekte norsk kunst.
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"$ beS tdd-156'..±e' av en andakt ved
"biskop'" Ha•gen. Det meste 1.7 denne andakten innehol,dt nopp-
fordzingg.til-de--n.orsRa e&foik orrt lutt sqi10 i abcTs

Ua e t var iiere -enn ti±strekke1ir t1 inen ska
'-'norMelt vere j„. 15 minutter men varte 10 •MinNgtter.

riö ian man snU reise et mi,nnesmerke de 14
'ciann Som oMkom. da dalcIP(skipet Ada a.orthon en tid

NYTT FRA

D.R. 17.35.
'De't danske landbrukade

'forbruk av kålrbtfrö.
fr3bare er., 5 til 10 % esv

fl

partement ha r 1,1tedt, forbud mot
Årsaken er åt tiøsten.'av kålrot-
den normale. • -

Fraro), ted lste september innfbres, et nytt bred
1),Anmark. Frå ‘denne dato bortfaller månederasjonene av franak-
bröd or; hvetemel.

' Den danske produksjon.av brUnkull."''r-k-dt'Sdtraktelig
de to siste månedene i 1nney9.,3rende år. I 'forhold 'til. pi'oduke
Sjonen år er produksjOneia'fordoblet.

vvvvvv ITVVVV\T vvvvvv.


	del1
	del2
	del3

