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"SOSRLDEPL.RTENENTET". TTITe rr1vflSJDEGLATIALE.

18.00. "Sosieldepartementet" gjorde ifjor vedtak
om at bedrifter som tidligere har ytet sine arbeidere julegratiele,
også kunne gjdre det i 1941 i samme utstrokning som tidligere år.
Bedrifter som ikke tidligere hadde gitt sine arbe-Idere julegratiale,
fikk höve til åjyte ot gratiale som svarte til en ukes ldnn.

"Sosialdepartementet" har den 26 november
gitt liknende tillatelso også for 1942, men adgangen til å gi gra-
tiale cr iår utvidot til også å omfatte funksjo•er som ikke tidli-
gere har hatt dette.

Departementet henstiller til bedriftene så
vidb mulig å yte en halvpart av gratielet i form av matvarer eller
andre nödvendige forbruksvarer, den andre halvparten i form av kon-
tanter. Gre.tialet er en Dnerkjennelse for god arbeidsytelse eg et
uttrykk for at arbeidstekeron har oppfyilt sino plikter overfor bc-
driften i det forldpne år, op dette må ds også vre en ::orutsetning
for at gratialet blir utbetait.

Adgngen til å gi gratiale er frivillig,
men departemertet vil hensi11e at adgengen blir nyttet i stöst mu-
lig utstrekning, og da i fdrste yekke hvOr det gjelder de lavest
13nte arbeider- og funksjo=grupper. 3Teilig godt lönte grupper av
lönnsmottakere bdr unntas fra gratiale.

Det er folutsetningen at julegratielet
ikke sk?el he noen innvirkJing på bedriftens v:erepriser.

TJENESTTIDE211 .j:„B:JDSTJEN=EN UTV1DES.

D.E. 12.50. lkd:oren for deh norske ‹erbeidstjenesten,
"general" Irdlich-e.hssen, har bebudet at Arbeidstjenesten vil bli
forienget fra 3 til 6 måneder.

(Det ble ikke gitt n=ere enkeltheter).

SV:RUS=NE S_Jvfl:L'E SPEBAKFUTSTYI TID NOLGE.

.S.R. 19.00. Det svenske Röde Kors har vedtatt å sende
5000 babyutstyr til Norge. Utstyret vil bli ondt en av de n-ermeste
dager.

NSH'S Ed SlIT FirREEr::INNVIES I DEDBAK, LANDSLE=  FOLLEGGTALER.

19.00. Det har alltid wert et prinsipp innen NSH
at arbeidet skal utfdres og hjelpen ytes mest mulig i de'L; skjulte.
Desto mer gledelig er det når man en sjelden gang kan stanse opp
midt i arbeidet og se et slitet virkelig har firt til et håndgripe-
lig resultat.

Det var nettopp denne filelsen en hadde da
en ideg veir på vei til Drdbak hvor KSZI8s firste fddeheim skulle inn-
vies.

Den nye iddeheimen ligger höyt, med den
herligste utsikt over fjorden og dyene omkring. Den he‘r plass til
12 p,aticenter og er meget vakker:t og smakfUllt innrettet. Heimen så
ganske enkelt ut til å vere et önekested for vordende midre.

Selve innvielsen fant sted iformiddrs kl.
11.50. Fra NSH mitte lndsleder Folleggr  sosielleder :Tartens og
dkonomileder gner og fre landsleder fru Olga Bjoner, Fru
Hauge, fru Eli u ing og fru dr. Smith. Videre så en dr. Hanheide
fra "Inheh-aiksdepartementet"s helseavdeling, Drdbe,ks'ordfdrer Hörk
med frue, distriktslge Gisle johnson og lgene Könnich og Langa-9,ter
m.fl. (Fortsettes)



Side 2. Meldin CT manda 30 nov. 1942. Nr. 585.

NSH'SF:jr.STE F3DEHEIM.

(FJrtsatt). De gjestene hadde besett huset og hilst på
heimens to förste petienter, grep landJleder Follegg ordet

Det er noe symbolsk i dette at NSH åpner en
födeheim,se landslederen bl.a. Hjelpeorganisasjonen er ikke bere en
död institusjon, men en institusjon som forst og frnmst står i li-
vets tjeneste. NSH har sett det som sin störste oppgave å hjelpe fa-
milien for derved hje.Lper en også samfunnet som helhet. Derfor be-
gynner NSH's arbeid nileede för barnet er födt, og det er meningen
at cn kvis det trengs skal hjelpc barnet under oppveksten, slik at
det kan bli oppdratt til fellesskapstanken og bli en nyttig borger
i samfunnet.

Landslederen rettet en tPkk til alle dem
som har bidratt til at heimen er kommet istand, cg ga deretter ordet.
til landsleer, fru Olga Bjoner, som foretok den offisielleåpning
av he-Zmen.

Det er betegnende for den nye tid at den
ikke har bencbegrensning og andre samfrnnsnedbrytende ting på sitt
program, uttalte fzu Bjoner. Den nye tid er livsbejaende, og en ons-
ker k oke folketallet og skape en ny, sterk slekt som er besjeZet av
de nye ideer og tanker. Fru Bjoner erklærte deretter heimen for åpnet

På vegne av NSH overrakte sosilleder Mar-
tens de to lykkelige mddre en bankbok til hver av barne som et sy:nbel
på NSH's ilje til å h2elpe også i tiden som kommer. Gjestene inntok
deretter en enkel middeg på Hoff-gården i Drobak. Ordförer Mox': tak-
ket på Drobnks vegne for heimen og meddelte a kommunen allerele har
vedtatt å yte bidrag til driften.

Etter at lands.Leder ru Olga Bjoner hadde
tekket for maten, besluttet forsamlingen å sende et hilsningstele-
g= til "fOreren" som hae skapt forutletnin3ene for det arbeid NSE
har satt igang for 4 fremme kemmende genernsjoncrs velferd.

HAMMERFEST FR SIN "GUIBRAND LUNDES PLASS". 


19.00. I Hamffierfest 1-7tings mote forleden ble det
gjort vedtak om å hedre "minister" Lundes minne ved å dope om byene
torg, som nå heter Osecrs Plass, til Gulbrend Lundes Plnss.

"Minister" Lunde erbeidet utrettelig for
Nord-Norges sak, og Norges nordligste by vil derfor på denne måten
overfor etterslekten gi sin takk og anerkjennelse tilkjenne.

OFFENTLIG REGULERINGSKONINSE I BERGEN

20.30. Etter dot Bergens Tidende erfarer ved hen-
,Tendelse til bygningssjef Madsen her reguleringsrådet i Beren satt
fram forslag om å innby til offentlig reguleringskonkurrense om
ströket som ligger mellom Våen og JernbeneJtasjonen og strOket
Lille Lungegårdsvennet oppover FjelLeiden. Saken er nå under forbe-
redelse av de kommunele instanser og vil om ikke lenge bli forelagt
bytielget til evgjörelse.

BRI,NNEN I S.WIBELG.

18.00. Under den store brennen i Skjeberg lördag

kw bxente som för nevnt endel dyr inne. Etter den oversikt en nå har,
omkom ialt 20 ungdyr, '-.j hester, 2 f011hopper og 2 folunger. Det
1.yktes i siste Oyeblikk å redde endel kyr. Skaden er ganske omfat-
tende idet uthuset, et gårdskarbolig og honsehuset strök med.

WDSFALL.

15.30. Sokneprest Nils Inimg, Vestre Totrn, er
avgått ved doden 67 år gemmel.
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LASTESKIP FORIIST. STR:+LENDE REDYINCSDY,D.

10.30 & 0.E. 19.30. En strålende redningsdåd er utfört nett til
lördag. En 1.stebåt som lå fortöyd i =heten av Kristiansund drev
av, 'og det lyktes ikke folkene ombord å hindre at båten dre,- mot
bråttene og grunnstdtte. Båten fikk sterk slagside og rommene
strks fyllt.

Det så lenge stygt ut for mnnnsknpet og det
ble sendt ut SOC-signler. Disse ble opi3f=get i Kristinnsund hvor
A/S Villie Wilhelmsen ble beordret ut. :Dedningssköyten fnnt hurtig
skipet, men det var tung sjö og redningsrbeidet var meget -s=ske-
lig. Etter on innviklet manövrering lyktes det skbten å komne på lo-
siden av skipet, og ved hjelp nv liner lyktes det F. få hele mnnnsl.a-
pet, 48 mann, ambord på sköyten. De to frtöyer lå. så nr hve=dre
at noen e,v mannEkpet kunne hoppc ombord på skdyten. Redqingsarbei-
det tok flere timer, men takket v,sre det glimrende sjömannskap som
ble u'Jfört av besetningen på redningssköyten, kunne wnnskapet brin-
ges så r i uskadd

Willie Wilhelmsen ble fart av den kjente
skipper John Bakken som også ver med da A/S Christi= Bugge for noen
år siden utförte sin htordåd nå Hustavike, dn den reddet besetningen
på Rokta. Besetn-ir—li _L'erOvrig var Gustav Hakkebo, Kerl T(nudsen og
Jon

SJOMANNSSENDIGEIL

O.R. 22.15, I Sjdmannssondir_gen ikveld ble det sendt
fölgende hilsner:

Nöytrale: Elektriker Mngnus Koht fra
familien; Styrmann Thomsen fra Ragnhild; Jens Alfred fra
mor, far og sösken på Skottfess;Styrmann Olav Halle frn mor og far
på FuruhejL og Helle; Stuert.Alf Ilbrahemsen fra Tdnsberg fra ensomme,
trofaste Fr=cis; Jakob Didriksen fra Alma, Else og Lrne Didriksen;
Halvr Gjarnes frn Tbnsberg fra Jenny; Arthur Rostad, Wönsberg fra
Ni.my; Matros 1Lrald Schultz fra mor og sdsken; jyvind og
Einal Thorsen, Havna, Kragerd fra famillen; og Alf Janson, Hillevåg,
Stavanger fra familien.

Unöytralo: 1-1f og. Rolf Lbrbach, hör ikke
på ldgnpropgandaen fra London, fra far, MOT og Marie; Fredrik og
Victor Kristiensen Hansteen Andersen samt Rolf Arstad fro kt,sine
Klara og familien; Nils T.dvar Johanser, slt.tt å seil, fre Johanne;
Kristian oz Johannes Mller, gå fra borde, fra Jakob Mi1ler, Sta-
vanger; og Sigurd og Torleif Petersen, kom hjem, fra Ingveld og
Nancy.

Hilsnene er alle satt opp etter et best•-mit
skjema.

Rudolf Mjrk, overIsrer ved Oslo Sjdmanns-
skole henvendte seg ?tter -n gang til sjdme-mene:

Icgjeringen London förer kommando e la
ski-ormr .uens störste synd er at den har forrått den nor-



diske og europeiske kultur. Engl nd .klar v?art og er der mest forak-
telige sviker av den europeiske kaltur. - Norske sjömann, når du
bringer varer til Lussland er du med på å utslet+e den norske sjel.
Marxismen er frihetens kirkegård. Den nv,erende knmp stå'r mellom
kultur og b rbarisme.

OMKOYMET I UTL,NDET. 


18.00. Til familien er det kommet melding om nt
maskinisi Even Sdrensen, Sander, er omkommet i dddsf=],rten på Eng-
land". Han ble 37 r g=mel.

VESTOPLND .L:LISIKKFORPUU HOLDEF 


10.30, VestepLrnd. Musikkforbund holdt igår genernl-
forsanlin2; r(--j7r;vik. mil ny -Ionnn eitnT Llf NordErd ble vn.lgt
Alfred Strand, Vrdal.
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NS-MiTE I BERGEN.

O.R. 03.90. Nasjonal Samling på Vestlandet arrangerte
i ielgen et stdrre stevne i Bergen.

Lördag ettermiddag arrangerte NSUP et ung-
domsmöte i Losjen som ble meget vellykket. Sdndag ble det holdt en
rekke miter for pe-Lets tillitsmenn og et mdte for NS-bendetillits-
menn, evelutning på stevnet ble det søndag kveld arrangert et
stert offentlig mdte i Konsertpaleet hvor fylkesförer Astrun talte
og se'3rlis understreket det tideverv vi nå er inne i. Trass i alle
hindringer vil Nasjonal Jamlin.g gjennomföre sine ideer og fdre land
og folk lykkelig gjennom en vanskelig tid, uttalte fylkesfdreyen
tils1,1tt.

GJeVIK BEVILGFI 300C KE. TIL DEN =SKE LEGION.

O.R. 08.00. Gjvik Byting vedtok ldrdag å bevilge
3000 kr. tiT. Den Norske Legion.

OrKeN VOLDF:-. S'OrE iDELEGCELUE I GUPB1a.,rLEN.

14.00. Under en kraftig orkan forleden over vesent-
lig rordre, delen av Gudbrandsdalen ble det bl.a. i Lom og Skjål eei.
rettet store ddeleggelser.

aedre Edver-lelen blåst; 5 låver ove erde
ot; b13 mer eller mindre ddelagt. Ogeå et stab'eur og taket på e be-
boeleesime ble skadet, På Lien gård ble to hua ddelagt unS,er uweret
I Skjåk kar flere uvear gjort store skader ihdst. Tusenvis meter med
gjerde er b21st ned og flere he.stak er revet bort av kraftjge nrL-
kast. Srlig hårdt her ce cAtt ut over skogsn i hele Otw-dalen
Y:ensdevis av tr3ar er blst overende og det er voldt skader på 13,a-
og telefennett, Alt ialt er det 5delest for tusener av kroner.

UHELL OG 


10.30. Fra Bjerkvik meldes at gulvet i en kaibu
forleden laste ut og en nengde varer falt i sjöen. Verdien av de
ddelasta varer belöpel seg ifölge Ofotens Tidende til 12.000 ky.

12.00. Lå landeveien ved Tofte i Ilurum herdte
Lardag en ulykke som kostet et menneske livet. En syklist kom til
å kjdre på en 44 år gammel dame, fru Thora som falt overende
på veien og pådro seg brudd på hjerneskallen, Nun ble streks byakt
til DYammens Sykehus hvor hun igåy avgikk ved döden uten å vere
kommet til bevissthet.

13.50. En stygg ulykke hendte iformiddag i Sta-
':angers sentrum. To burn kom på sparkstitting nedovey en bakke Tå
venstre side og stdtte i en sving mot en stor lastebil soi . kom kjd-
rende mot dem. En 3 å r gammel pike, Bodil Iversen, som satt på setct
av sparkatdttingen ble så hårdt skdet at hun straks avgikk ved dde
den. Gutten som sto bak og atyrte kom stygt tilskade og ble kjdr
på sykehuset. En kan ennå ikke si med sikkerhet hvorledes det vil
så med ham.

15.50. Li6rdag morgen fant men ifdlge Stevanaer
Aftenblad i Liska en fringsbåt som lå og hogg i stranden, og ved
ettersyn viste det seg at det lå en gammel menn did i båten. Det
var den 76 år gamle Nikolay Yikolaysen fra Stavanger son den fore-
gående aorgen var drat alene ut for å fiske os antagelig er ddd
av overanstrengelse.

1900,, En ulykke som medförte döden fant sted ldr-
dag kveld ved Kalendseid sbr for Bergen idet en av passasjarene mEd
Osebassen, elektriker Hellesd, ble drept under forsdk på å seive
moteren igang. Hellesi, som var bosatt i Fena, ble 45 år gammel.
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NYTT FRA  FINNLAYD. 


13.00. I anledning av 3-års dagen tor innledningen
av Vinterkrigen framholder den finnske presse at den nåwerende krig
må betraktes som en fortsettelse av Vinterkrigen 1939-40. Nödvendig-
heten av en forsvarskamp.har dengang som idag gitt heim og front den
indre og ytre kraft tfl å holde ut til det siste, skriver Hufvud-
stadsbladet. Den finnske folkeher som har kjempet med slikt mot har
sk2evet sine lysende heiersblad inn i Finnlands historie. Utfallet
av Vinterkrigen 1939-40 var urettferdighetens seir. Traps i dette
har ikke Finnland svikte sin tro på Vest-Europas kulturidealer.

Helsingin Sanomat minner om at det finnske
folks besluttsouhet 1939-40 er den saume idag etter 3 år. DTå som
dengang, skriver Uusi Slomi, dreier det seg om de samme problemer.
Mange av de sore dengang anerkjente krigens berettigelse iar nå for-
andret sin oppfatning. Det finacke folk har imidlertid ikke mistet
truen og forblir det samme.

Kr±gen hittil har vist, skriver provinsa-
visen Aamulehti, at det rinnske folke f'edrelandskj-er1ighet og idea-
ler er blitt rike11g Lelbrinet. Finnland vil også for framtiden f31ge
den vei det har valgt selv om den skulle vise seg å v-ere aldri så
tung.

Q.E. la.oU. Til sommeren skal det holdes en finrsk-
japansk studanterkongress i. Helsinki. Flere japanske professorer i.
bl.a. delta i kongresser-

NYTT FRA ilenAIK.

D.R. 12.30. :Jet danske motorskipet "Kristianstad"
grunnstötte igår morges i sterk snestorm utenfor Simrishamn på den
svenske kyst. I löpet av dagen ble skipet fullstendig slått istykker
av sjöen, og idag var det bare vrakstumper igjen av de+. Mannskapet
er reddet.

D.R. 12.30. De danske statebaner har nå fullstendig
overvunnet de trafikkvanskeligheter som oppsto etter den svwe sne-
storm natt til snidag. Alle tog har gjenopptatt sin rute.

D.L. 12.30. Det danske prisdirektorat offentliggjör
idag nye maksimalpriser på epler. Irisene tra detaljist til forbru-
ker er fornjy.et med gjennomsnittlig 55.

0.E. 12.00. En dansk astronom, rn for tiden arbeider
i Sambandsstatene, har nylig etter hva det meddeles oppdaget den
j.ende planet i vårt solsystem. Den iye p1anet, hvis bane ltgger

utenfor Ilutos bane, skal vere 16 ganger större enn Jupiter og
5000 ganger större enn jorden.

0.I. 18.00. Denmerk importerte i oktobor 1,7=Y for
110.3 iiill. kr. mot 102.5 mill, kr. i september. Utförslens verdi
ver 74.6 mill, kr. mot 71.1 mill. kr. i september. I oktobeT blir
det 1tså ot importoverskudd på 33.7 mill. kr.

D.E. 18.35. Det denske Röde KOrs' Krigshjelp fyller
ideg 3 år. Virksomreten her vert mengeartet. Til Norge er det sendt
forskjellige tritvarel til en verai av 80,000 1:T. 5970 ettersbknrn-
ger her utgått.

D.R. 18.35. Til ny depertementssjef i Arbeidsministe-
riet'er utnevnt kontoesjef Jtcob Torkel Höyrup.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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UHELL OG UL=LL.

20.00. To gutter fra Overhalla i Nord-Trbrideleg,
Petter Berge og I,xe1 Sbrunet, gikk lbrdag kveld ut på isen på, en
clv for leke. Kort etter hbrte en rop om hjelp, og folk lbp til,
men de kunne ikke finne guttme. En satte ig:mg sokning og etter noen
timers arbeid fant en guttenc på et 13:2,r meters dyp.

20.00. En kraftig storm gikk forleden over det 1i1-
1c fiske=et G•1T, Kristi=sund, som ble delvis satt under
1711111 c C Isieter av den kraftige molocn ble tatt  av sjöen.  En rekke
småbåter og ha]vdekkbåter ble også 3de1agt av stormen.

GENERLJZORS=ING I SLTSILDEKSPO 	 luxNDSFOREN-ING.

19.00. Norges Saltsildekspertbre.rs Landsforening
holdt ordimer generalf=amling i Bergen lbrdag under ledelse :V fn2-
m;linen,kjbpmenn Clemens Johnsen. Valgene medförte at det nåv-,erende
styre ble gedvalgt. Dette består foruten cv formPnnen av kjbpmenne-
ne 012.v Sandnes, HeuEesund, Erik Lee, H-ugesund, Bolf Olsen jY.,
Bergen, Jens Grytten, Y‘lesund og Hellstein H?llsteinsen, Yolde.

FISKERIMELDINGER.

O.R. 13.15. Det foreligger idag barc melding om kasting
av noe, tildels brislingblandet, mussa i Hordalnd.

Om fisket i 0s1ofjorden meldes at det fort-
satt iiskes noe brisling. Sildefisket her v,ert utsatt for vanskelige
fangstforhold i november måned, men det cr fremdeles utsikt til at
fisket kan ta seg opp. hekeflsket har wert bra

LINDBRUKSMELDINGET),. AV HUL OG FISK.

0.E. 13.30. 1,3rstyr:t har den 27 nov. fastsatt for-
skrifter for tilberedning -v 1,er av sjbly:ttedyr og fisk. Det er
fbrt avleveringsplikt re er også innfört -;v1everingsplikt for
kanins,

Fra og med imorgen innfbres det nye maksi-
wlpriser på norrke grönnsaker.,

0,E. 19.00. "Departementet" har gitt direktbr Hovli
konsesjon på kjbp cv 4000 mål skog i Ytre R,lid,1 for 65.000 kr.

NYTT FR/- SVERIGE._

O.R. 12.00. Streng kulde og kraftige snefall har i de
siste dager hjemsdkt Sverige. I Stockholm måltes minus 10 grader C.
I Skåne er det full vinter med meterhbye snedriver.

D.R. 21.50. De svenske wtrsjoner vil bli forhöyet
i anledning julen. Pasjonene av risengryn vil bli fordoblet og det
samme gjelder for kjbttrsjonene.

O.R. 12.00. Sbndag holdtcs de stbrste luftvern=bvrer
som noengeng er holdt i Stockholm. jve1sene vru' meget realistiske.

S.E. 22.00. 2 sverske frivillige, korporalene Strbm og
Enbom, flt igår på Svir-fronten, melder Svenska Frivilligbyrån.

S.R. 19.00. Ved et f1yhavai idag utenfor Lidkbping
omkom de vernepliktige offisersspir=ter Torsten S=dberg og Ang-

Irsaken til ulykken ey ikke oppk1rt,
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LEGION2EENE HR DET IKKJ IE12 HJEMME. L,TTER, HJS OG SKJELDSOLD

MJTER DEM S2 SI OVER,,LT

11,30, Nesjonel Srmlings gruppc i Berlin arrrAgerto fredag 27.nov.

/inntEkn ove=åte vellykket .1:orakmu2ikkaften til norske frivillige
ror ' som har mcldt seg til en norske legion og Wrffon SS. NS-gruppe-

leder i Berlin, konsul'Sam Simrmsen holdt åpningstalen der hrn bi.e.
uttrlte at dc fjcro tusen nordmenn som hrr meldt seg til Waffen SS
eller legionen ikke hdde det lctt hjemmc. Latter, hån og skjelds-
ord mettc dom så å si overnit og w.arlig hos dem ev deres landsmenn
som mente og frondelcs mcnor r;J ng1an.d. 7i1 gå soierrikt ut av den-
ne kriger. Overbovinng;en om rt Tysklands skjobno var blitt Ner-
ges skjobne, troen på det naturlige forbund mcd det tyske rike og
ikke minst troen på Tysklnds seier og dermed Norges framtid,  17r.r
imidlertid sterkere cnn rlt dette. Så drog de da ut i krigon disse
nordmenn, ikke fordi eneste dyeblikk tenkte at dores innsts
ville vrnavgjUrendc for krigens utfall men fordi de visste at
det'ikke kommor aTI på mengden,men pg„ viljen til innsats. Våre

or våre beste cg mest verdifulle representanter. L re-
presente2er Norge dcluto hvor Europas pg dermed også Norges skjebne
skal avgjöres fo2 århundrer framovnr. De kjemper med Tyskland .ror
et sterkt, fritt og retterdig Europn hvor også Norge vil få en
pless som svarer til dets gamle tradisjoner, dets kulturelle inn-
sats og dets folks sundo kraft.

,,LLE L2GER OG T-UNIL2GER SK-L TWCSBLSKnTTES FOF  SKLFFE PENGER

TIL DE MEDLEMSLåSE M=INGSFORBJNDENE,

S.R.22. 0. Fra uslo meldes -6 ra noste år skel rlle læger og tenn-
lægel bot le en avgift på 100 kroner for å få uWve sin praksis.
'e belp so,n kommer inn donne måten okal gå til de "fegforbund"
for ansger og trnnlægor som Quislingmyndighoteno har opprettet.
sc forbund har hittil berc hatt et fåtall medlemmer og trenger der-
for ökonomrsk s-U5tte.

25 000 KRONER TIL NORGESH,L=N.

5.E.22.00. Fra Holmens Bruk, Nordkjping, her Norgeshyllpen moTtrtt
25 000 kroner det störste bidrag til innsamlingen i do siste
dagene.

TYSK TELTERFOLESTILLING I Y',RVIK,

11.30. I Soldeterheirrn i 11,vik ble det igår kveld gitt en teat-
erforestill5ng av  nuy  kunstnerisk verdi. Skuespillerne fra Theeter
am Kuritrstendam, Berlin, oppibrte ITo,c en fiAllsatt sal skucepillet
"Der Ministerpresident", av Wolfgang Getz.( Må ikke fw-veksles med
en komodie med samme naVn .åom oppifres deglig i Oslo). Stykkets ho-
vodrolle ble spilt av den kjente karakterskupspiller Diedrich Otto
Fischer. Hans spill var mesterlig og im±onerende og gjorde et ufor-
glemmelig inntrykk. Også de andre roller var i de beste hender, og
det ble i det hele n festforestilling som lå på et sjeldent höyt
nivh. i en samtale Ofot.-ons Tidend hadde med herr Fischer fortelte
han at han her i Norge bare har spilt i Oslo, Trondheim og Narvik.
Fra Narvikal ensemblet roise tilbakc til Tysklend, men i rpril
neste år håper de å komme på en ny turno til Norgo ( hvis ikke on
annen turne kommor delL i forkjapet. Reds. bem.)
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DEN KVINNELIGE LRBEIDSTJENESTE TRENCER PLERE :e&TILSERPFL TYSKLLND.

19.30. Den 15.november var det to år siden KQ-inne1ig Arbeidstje-
neste ble under Departementet for arbeidstjeneste og idrett.-
I en samtale forteller orgenisasjonssjef i Xvinnelig Arbeidstje-
neste frk. Hanna Hanser., at KLT i begyLnelsen hedde mango venske-
ligneter å kjempe med, men at arbeidet foregr for full kreft
for å gjöre KLT til den orgenisasjon den fortjener å

Hvor1edes har forholdene vert i 1942 ?
- Iår har vi bett 31 frivillige leire, 3 obligetorisze

leire  og 8 tvangsleire, mod henh:o1dsvis 804 1 og 134 del;Geke-



re.
HP.: De noen ove2sikt over arbeidet i året acm gikk ?
FLLT utf-Orte i alt 23199 dapverk a 7 timer, og det uT

ikke s. ceneke lite når en tenker na erbeidstjenosten enda ikke
er

Er det noen kurser igang fer byeblikket ?
Ja, vi her to kurser for befel på iiaugetun Ungdomsskol_e

Ostfold. Förste oktober begynte et nytt lederkurs på Nermo
Crudbrandsdelen, Dette kurs her 66 elever og blir ferdig ved jule-
tider. Så har vi et gymnastik:-kurs som tok til 12.oktober i Turn-

med 41 deltakere, Desuten begynner flere nye kurser i jeree.ar.
Den 10.oktober weiste en rekke ledere tfl Tyskland på et to måne-
derls. opphold ng de vil som altid koMmo tilbake med nye impuleer
og med fornyet lyst til å ta fatt på arbe:Ldet her heime. På 11..hi-
leumsdagen ble det arrangert en höytidelighet på Nermo i Gudbranee -
dalen. SI1esjel'en, fre "Roere)s, heldt telen for dngen og ge er.
kort OVOY9i.1":t historie. Deretter talte lederen av fer-



valb,ingsavde1ingen i KAT, fwu Aageard em oppbyggingen av central-
admnist?asjonen, og flere ev skolens 1rerinner fortalte fre sin
förste tid i AT. l'etakerne festen sendte nilsener til sje.fen
for Arbeidstjenesten, ”(j'eneral" Hansen og til stabsleer
for KI;T, fru  Bergcluist-2irdresen.

TRIST ULYKK.E. ï VINJEe

13,00. jfn u1ykk er inntruffet i Vinje L Telemerk. En gutt i 19
års alderen, Ivar Kåsa, ble for1eden temet liggende ckd i skogen
i nærheten  Våmertveigrenda. #an  gikk em formiddagen ut til skoes
for å finne emner av  tre til husflidsbruk som hen syslet med. Hwe
hadde ikke 5ks med seg, men en tellekniv eom han gikk  med i  hånden,
D. han ikke kom ti1bake; ante foreldrene eg en mann drog ut
for å se etter den forsvundne. Siden rog flere folk ut. Igår kveld

ole gutten funnet liggende i skogen, z)et viste seg et han hadde
falt overende og hedde fått kniven rett i brystet.

SJOWNSWDINGEN.

-92.15(Meget utydelig). En kaptein frn Bergen, sele hadde seilt
ferrige vordenskrig, freffiholdt at amerikenerne hcedde gjor alt

mulig for å i5delegge den norske skipsfarten, Etter krigen må
nordmenn sörge for at den norske sySmannstand får levelige vilkår,
og ikke finne Oss i hva amerikenerne gjr.

Den gamle kapteinen haddo forövrig g1edet sog nver en ny,
frisk vind som blåste inn over Europe ikke minst Norge. Det
nye livssyn som fulgtE denne vinden, var rent enest"ende sr-



lig de for ejUluix.
"-'et var ingen hilsener9 men derimot ble det oppgitt

navnene på cr rekke sjö-folk som ver omkommet i"dödsfarten på
England. Navnene kunde ikke oppfettes.

EN KOMMENTAR SOM INCEN KOMMEN=

0.L.19.55. Det ver illrt at ledakr Fritz Ihlen skulde kom-
mentere Churehina tele. Her Iblen sn2kket i fom minutter om Fuee-
land, Tunis c){ mene ende ting, men han gleaLGe helt å si noe
om Jiquxch= o hens tele,
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STORE SURTEHLNDELSLF= F. HLDELLND.

11.30. Lederen for Vestopland pris- og rasjoneringsppliti, pris-
politfullmektig Calistedt,opplyser at det i den senere tid har
vært arbeidet med en stor svartehandelsaffre på Hadeland. Omlag
50 produsenter er implisert i saken. Disse har solgt sine varer
til oppkyipere i Gran og Oslo, som hor solgt kjUtt og flesk vid-
ere til folk i Oslo. Enkelte sjfiirer er også implisert i saken.
e priger som har vwt betalt har allerede på produsentenes hånd
15etrakte1ig overskredet maksimelprisene for kji5tt og flesk. Som
eks-empel kan nevnes at almindelig kukjött er blitt oirsatt fra
oppkjöper i Gran til oppkjöper i Uslo til en pris av 16 kroner
pr.kilo. Blant oppkjdperne har kilopriser på 10 krnher nærmest
vært regnet som spottpriser. Poliiet nar foretatt en rekke arrest-
asjoner i saken og hovedmennene kan vente et alvorlig oppgjör
med politiet. For samtige oppkjöperes vedkommende og for de pro-
dusenter hom her delttt i svertehendeleli vil det bli nedlagt på-
stnd om meget strenge fengselstreffer. det gjelder mennesker
som direkte spekulerer i vareknappheten foreligger det ingen for-
mildonde o=tendigheter. Ved siden av sine oppkjöp ev kjött og
flesk her oppröpeTe-e egs drevet med andre ulovlige trarsaksjon-
er. Vee=e,kningen i deres he-imer hor politiet kommet over gtore
partier korn og mel. Videre kcm et nylig brukt heimebrenneri for
dagen. Brennevinet er entagelig brent av stjålet melasse og solgt
til en pris av 25 kroner pr.fleske.

STORSKOL711/.,GEVIRKSOMHFT  I )PLLND.

13.00. Skolehagearbeidet i Oplender iår blitt gjennemfört på en
mege tilfredsstillende måte. 8000 skoleborn her deltatt i erbeid-
et. Til neste år rekner en med en betydelig utvidelse av virksom-
heten idet staten kon= til å yte bidrag. Flere skolekretser
fylket, som ikke tidligero her hatt skoleheger, vil ta fatt tll
neste vår.

GENE=ORER TIL TRLKTODDRIFTEN.

13.00. Kontorsjef Mdling(?) i Proruksjorisdirektoratet opplyser i
en samtele at det er meningen å sette igeng en aksjon for a få
böndene til å gå over til generatordrift av sine traktorer. Som
stillingen cr vil dette bli en påkrevet foranstaltning, og (er vil
i den n=este framtid b11 holdt en rekke möter i elle fylker hvor
jordstyret, formennene og trektoreierne blir innkelt. Her vil det
de bli giitt de nödvendige orienteringer om saken og praktiske råd
og vink,

Er det menge Mnder som her gått ove- til genera'Jordrift?
Nei, det cr bare 125 stykker eg det er ikke så meget når

vi tar i betraktning at vi har 4500 traktorer i landbruket. Det er
jo ikke altid gå liketil for den enkelte bonde å foreto en plik em-
legning. For å få fe-t i deL har Produksjonsdirektoratet kjdpt inn
1500 evle-eterer som vil bli stillet til gratis disposisjon for
,raktoreierne mot at de selv besörger mo t-eringen. Vi regner med å
kunne skoffe disse 1500 generatorer og ha dem ferdig montert til
1.mai. Det er også enledning for traktorciere til å få kjöpt dem
for en fjerdedel av kjöpesummen.

-Hvilke erferinger hor man gjort mcd hensyn til bruk av
generatorer til troktorene ?

- Generatorene fungerer udmerket når de bare blir montert
riktig og kjdrrne kan sine ting. Vi hadde flere demonstrasjoner
siste sommer og det gikk meget fint. ( Det vesentlige av ovenstå-
ende intervju ble gjengitt i O.R.19.00)
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LLNDBRUKSMLRKEDET.

O.R.L3.50. A/S Forkonservering melder rt dor er stor mangel på
baloner og at det ikke er mulig å skaffe noen nye. DE; som lever-
er inn gamle ba1ongel vil derfor bli fortrinnsberettiget ved kjbp
av syre.

Treskefristen var som bekjent satt til 1.desember og
bare i meget få tilfeller, hvor forholdene har va3rt serdeles van-
skelige, er det gitt 12.sette1se.

i:eenrodu.senene får iår bare beholde 3/4 av det korn
som de er berettiget til etter mdrasjoneringen.

--Uen sterke kulden i den siste tiden har stoppet de
siate rester av tilfbrsel av 1c1rot, så nå er det forelbg helt
slutt med grbnneaker. Man håper at det omkring den 10.desember
bli bli en ny utdeling nå et halvt

Det 9r også aterk tilbakegang i tilfbrselene av kjött.

FISKERIMELDINGER.

O.R.13,15. Cm musafisket Hordaland foreligger meldinger om en
del ganske bra fengeter.

I Vest-Finnmark er det ganske bra sIldefiske. Kve1iteten
varierer fra 35 til 50 stk. pr. kilo. I Nordland ser det nå ut til
å were noe bedre sildefiske. I det hele synes og, mus-



fisket i Nord-Norge å være tiltagende,

ULOVLIG OPPK,V5P

11.30. Prispolitiet i Molde m:ldeler pn foiretningsmann i Ku-
stian=d er ilagt en bot på 10 000 kroner, subsidimrt 60 dagers
fengsel ipr ulovlig oppkjbp av laks. Vic'ere er inndratt 600 kg.
laks og 1600 kroner som var merfortjenesten på den solgte laksen.

JERNBANEMOTORVOGN BR7TTE OPP

21.00. En jernbanemotorvogn br3nte imo:ses opp 1) Flisa jernbane-
stasjon. Personalet 30M forsökte å slukk med et kjemis,k apparat
kunde lite utrette vosnen brente ont-ent helt opp. en vc:2 av
nyere t:Lee

IT)RETTSNYT1'.

14.30. Vår kjente kunstlbiperske, Ingeborg Kirsebom, Hamar, har som
deltaker i et kurs for norske gutter og piker i den gernense land-
tjeneste olJpholdt seg på forskjellige steder i Tyskland i hbst.
disse dagene avsluttes kurset, men i stedetfoe å vende neren hjem-
over igjen, reiser frk. Kirsebom direkte til erlin hvor hun i 14
dager ekal trene sammen med et par av Tyskaends mest kjente kunst-

Opp'.1oldet i Berlin bekostes av Norger Idrettsforbund og
er kornmet i etand e;ter initiativ av forbundsleder Charles Ifof og
sk(3ytelederen Aksel
14.30• Norgesmesterskapet i en-mannsturn arrangeres på Lillehammer
lbrdag og sbndag. Forgrunnsfigurer blir utei tvil våre eminente
turnere, Knut Hoel, Kjell Quist Christensen og !rnfinn clennessen-

23.00. i et brev hjem forteller Gerd Helland Bjbrnstad, som har bo-
satt seg i Wien, at hun nå er i full gang med treningen. Hun er en-
gasjert til å delte i Karli Shaefers jerevy, som skal gjeste en
rekke 3V Tysi,:a'...nds byer, samt noen av de stbrre byer uten-forT.ysk-
lerd.

K5T,VREV=TILLINGEN OT,RN._ 	. _ _ _ _

22.30, SdIvrevutstillingen i. Ulen i 1-Trdalvnd ble åpnet idag, Ut-
stillinger. hrlddo fjYut-, stor tilslutnin cg kvaliteten betegnes soi
iieget god.
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NYTT FEL SVEPIGE.

0.h.12.00. De siste abgnencs kraftigo kuldc hr voldt ovbrokk i
trafikkon på Götekonalon. P viss i. stedor, specielt ved sluseno,
er is og isnd blå,st sammen til on kompok-4- masse som stenger all
trafikk. esultatet cr t on hel del sk::p eT innefrosset.
11.30, -L'en svenskc forfatteren Magnus Lundstrdm onkom igå,r ved
cn drukningsulykke.
11.30. Mandag morgen fnnt det sted et f1yhavari i rirhoten av
Linköping hvorved to vornepliktige mistet livet.
D.R.21,50, Svon liepin nar utgitt en ny bok "nerika i den cont non-
tale kompen" hvori hovaer ot Loosevelt cr aomokratienes dik-



tator, Forfottc-:ren fromhover tyskernes "monneskelige bohandling
ev de overvunane folk" !
0.R.12.00, Gdtavorken hor for tiden becAilling p 35 store skip.

NYTT FT.1 D=i":ÅRTC

D,R.18.35„ Justisministoren tel .?el:ketinget framsatt forslag
til Ær1ige -11'cranst:Itningor for å, verne om liveviktigo onlegg
og prodjoner. Det vil bli forctatt spociell bevoktning aveper-
ring og onlegg av 21armapparat0J:.Uiftene skl bwos av ac on-
kelte virksomhet(--

tjhdor Folkctingots möte id2E mcddelte formonnen t han
fra riksadvokten hadde mottutt modJolelso om at dot var rcist
siktelse mot folkotingsmann jeT.jj Thomsen for overtrodelso av pris-
1ovons pgf. 13, som ansrarlig for Et ulovlig salg.
DrR,21,5J. Dot hrtige snofall fertsatto i nntt og har forårst
en reLke -rnfikkforstyrrolser over holo landet. Biler og tog har
storr, -,ranker med t komme from, og mange ruter er innstillot,
0.11.12.00. juletror vil bli lasjonert ijyllond på, grunn av den
knappe tilfdisel.. Frajlland sendes 200 urer til Köbenhivn.
11.11,21.50. Islndinsono f(irer idag Islo.nds irihetsdag. I Kdbonhavn
ra=go:2tos et start möte i Studentorforeningen, hvorfro det ble
sendttelerafiske hilsener til Kongen og til riksstyrar SvelL
Bjernsson.

Ettor nyh,teno ble to islondiHger intervjuet om den
islandske foronings -rbede. Dc kem ikk inn på, politikk i de.'„
hole trtt,

v vv VVV v v v



NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINhVIA.
Frn

Regj erinprn& Informasjonskontor.

3. doseeer 1942.Nr. 587. Fortrolig.
Meldirller nnsdnP 2. dosember.

N.SQ-fylkesstevne i Trendheim 5. - 7. desember.

8.00 Nasjonal Samlings fylkesstevne i Trondheim i dagenr:
5. - 7. desember tegrer til å bli on veldig mönstring. Mam venter

,ster deltagelse frn Trdndelags-fyikene, hvor ..nteressen for N.S.
nå er stdrro enn noen gnng. En rekke nv partiets og statens fremste
menn og kvinner vil delta i stevnet, scm konmer til å by på on
rekke möter. Lerdeg holdos et möte Skjetlein Landbruksskele for
skelens I:Brere og elever snnt S5r-Trbndlng :f'ylkos landbruksråd,
Her taler "m:Lnister" Fretheim. L3rdng kveld. arran;eres on nssjonal
aften i Studentersamfundet ved Norges Tekniske Hdgskolo, Det blir
urderhc3dn1ng Lied deklnifinsjn. av "teatersjef" Barclay-Nitter
musik av Trndheim Rndi()ensemble. Kveldens tnier er "minister"
Fuglesan6. Si5ndag finnei det nted en stor hirdoppmarsj med talo av
hil‘dsjof Köystad- Selve stevilet avsluttes sdndag kveld mcd et stc:rt
effentlig mdte hvcr Ll.a, fylkosfdrer Rogstnd taler. Söndag fer-
'middag holdes et mdte fer folkeskolens ?_ærere med tale av landsle-
der i Norges Iærersali,band, 02v0r Sæther, cg skoledirektron L
Tröndelag. Samme.formiddag taler også "minister" Lippesed på et
nbto for næringslivets m.ern. Det arrangeres en rekke særmdter
snmband mod fylkessevnet. -f,slerre på særmötene er "ministro-



ne" Pretheim, 2ten3, Lj.ppestnd g Fuglesang. :Andre talere cr Ilird-
sjef Möystad, f=annen i rbeidornos faglige Lsndsorganisasjon,
Odd Fossilm, landsleder iTLS.K. fru Bjoner, avdelingsleder Willy
Klevenberg, pro— Beggerud, samt fung. landsleder i
kvi-Linj,.L.Luen fru Roberg.

Ny_psdförer  ogny varnordibrer i Lnvik kemnune.

7.00 "Innenriksdcpartenentot" bnr last bonde Hnns H. Tor-
vnnd og lensnann JOQS. Instefjor(' fra Tervene som henholdsvis ord-
fdrer og varnordförer i Lavik korLiune, Sogn og Fjordano, og opp-
novnt handelsmann KAre Nyheim som ny erdförer og bende Hans Ringer-
cide som ny varaardförcr i kommunen.

Frs juristvordenen.

13.00 "Justisdopartementet" har ansnt cand. jur. Otto
Jobons son ekstraorcflnær donmerfullmektig ve. Salten sorenskri-
verembete.

Son tinglysningsbotjen ved Indordy sorenskriver-
embeto er nnsntt cnnd. jur. Axel Undall.

Cand. jur. Arne Hagcl0r, Fredrikstad, har fått bevil-
ling son skfdrer.

"Departenentet" har utferdiget erklæring em at s,:lk-
förerne 4rne Hagoler, Frodrikstad, og Rein Henriksen, Egersund,
kan optyo som advokater ved lagmarn3rettene cg ved herreds- og
byrettene.

Dödsulykker.

13.00 _;r1drukningsulykke inntraff igår i Drangedel, idet d.er.
9* åT gamle .rne Jonsfet gikk gjernom isen og ble bortc. Han viIle
vise noen andre hvor råken ver og så kjbrte han selv rett uti.
Först on god stund etter kom folk til og fikk reddet han opp, men
opplivnirgsforsdkene var da forgjoves.

13,00 Den grufulle bilulykken ved Våler jernbanestasjon
Snlhr igår, har nå kostet den 28 ?1,rgamle sjåfö'r Kristian Kjelds-
moon fra Brummundal livet. Det ble foretatt biodeverfdring på sjå-
fören og det ene benet ble amputort, 'nen hans kvestelser var for
store til nt livot kunne reddes. Han döde sent igår kveld
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gkerime1dillwr.

Sildefisket, Fra Trondhelm moldes at det er  tett
bra Zangete:r i Trogidhelmsfjerd. Ellers meldes um fangste.e i.
Sogn og Fjordene  os  Romsdal snmt ved Namsos. Silden er fiere
steder olandet med brisling.

Brislingfisket Alt tyder på at dette fisket er
bortinot slutte Siste uke ble det bare tatt helt ubetydelige 2atg-
ster.

Landbrttksmeldiliger.

Pettkortenes merker l g oå h skal gjelde i peri-
oden  2l242 til 6.1,43 og 16 i ce j i tiden 7..43 •il 22.1-45.
Det blir sLledes ufo=dret fettrasjon. Salg  ph  forskudd er forbudt,

Putetsittnsjonen. Skadete poteter og småpoteter
kan nå anvises til lumpebakniPs. Men da potetsituasjonen er anstrengt
gjelder dette kun for poteter som ikke er skikket til opbevar:Lig,
Bre når det kan phviees at potetene er uskikcet t±1 spisning  vil
anvisnng bli gitt. • Det er av stor 'eetydning å få öket  pLeCet-
kvLaltumet. Det er bydends nödvenuig at det spares på potetor I dee,
forbinnelse åjöres opmerksom på, et spisesteder og anstelter uten.
vanskelighet kan benytte frost- og råteskadete poteter samt småpe-
teter. Disse må derfor benyties.

.1Wstp1öiningen er nå innstillet på (5st1ande, hvor
man höst har fått p13iet mere enn ifjog. Ph Vestlandet står det

meget igjen, men her forteetter
Treskingen pkgår for full kraft, men det er

nanse som ixke blir ferdige til 1 deeember  os  derfor må söke em
iL fristen forienget ti1 13, desember.

siste uke var v!.:ec'furho1dene gode for skogsdrif-
ten, man det mangler arbeidskaft ti]. ved- og tbmmerhogsten. Tran-
snorten er ogrå et stort problem. Det L;elder å ta fatt på skogs-
driften strake ng med kraft.

Grnnsakmarkedet. Let er nå s?.utt på g:ffinnsakene,
ret  eneste det kummer st?irre mengder av er kålrot, men denre er av
dårlig kvalitet.

T.T-eLleveringen er begynt. Det viser seg at svært
• 1.egnet hsr alt for stort vanninuhold„

TTT.sts1aktningen er undagjo.t og ti1f5relen er der-
for sterigc evtagende, Tilfbrslen av gris lear eamme lave nivå som
tidligere.

Sternexaden Ottaden. Stor sKadeogn.

13.00 Det er nå innlöi)et flere meldinger om stermskadeg
Ottednlen. Det viser seg at skaden ph skogen er atskillig stre

enn fra .fret av antgett. På enkelte strekninger er trærne blLst ned
orPtrent for ende så terrenget ser snauhøgget ut. Bare på vestsiden
av Otta-elva, fra Eide-.Zoss og nedever til Veggum i Sel, en strek-
ning på 6 km,/ er det anslått å Pvære oa. 6000 tylvter som er blåst
cverende. Ogsa p% ht3åfjellet inne i Rondane herjet stormen hardt,
på ervielte steder sh kraftig at det var u:Jåå å få stelt hestene i
stallen cm kvelder på nøen av setone. Selv em va.,ret löyet litt ut
pk nacten, tck det 3ndgl sh hardt at karene måtte tjore seg fest i.
husene med kjett::.ng mens de var ute.

Stard i Mee1v hjems!5kt av brann,

1,00 Irnehammer. Strand Bnderi på Mcelv var igår
liemsökt av brann. Det 'eegyhte men branu-



veeenet fra Mcelv eg Wllehammer fikk heldggvis begreneet ilden
det bare bIe gjert endel. innvendig s-de.
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Lov am tildeling av arbeidskort og rasjoneringskort 221ennon bedrifter, 


18.00 Den 27. november 1942 er det vedtatt fölgende lov om
tilduling av arbeidskort og rasjoneringskort gjennom bedrifter.

Paragraf 1. Mannlige kroppsarbeidere i do yrker Sosial-
departementet etter sanråd ned Forsyningsdepartementet bestemmer,
skal få tildelt rasjoneringskort gjennom bedriftene.

Sfln.hjelpemiddel ved tildclingen utsteder bedriftene
arbeidakort i samsvar med fastsatt skjema.

Paragraf 2. Denne lov gjelder bare bedrift med nins
10 mannlige kruppsarbeidere.

Sosi.aldepartementet kan dog etter söknad fra den enkel-
te bedrift bester= ot lovons reler skal giolde også for mindre
bedrifter 1 yrke som det er truffet beselse on etter paragraf 1.

Paragraf 3. Dedrift sorl kommer irr undor denne lov,
skal innen de frister don måte som Forsyningsdepartemenet
besenner, gi or.e over sine mannlige kroppsarbeidere til For-
synir„enemilda der 'ecdriften ligger (arbeidsstedet). Like ens gir
bedrifter. oppgave over endringer i arbeidsatokken og opplysriri.ger
on endring i tyngden v det arbeid hver arbeider utförer.

Faragraf 4. L.rbeidskort skal i utfylt og underskrovet
stand legges fram for Forsyningsremnda til kontroll og deretter
oppbevares av bedriften,

lisjoreringskort for arbeider med arbeidskort blir ut-
levert av Forsyningsnomnda til bedriften, som hver uke overleverer
den til arbeideren i samsvar med nwmere bestenneiser av Forsynings-
departenentet.

Paragraf 5. Dedriften er pliktig til å utlevere til ar-
beideren arbeidskortet med pfört sluttattest og de ukerasjonerings-
kort den har for ham, nar han fratrer arbeidet på lovlig mate eller
utleveriw; blir bestemt i samband med avgjerd etter 3. ledd. Bedrif-
ter er pliktige til å holdo tilbke arbeidskort og rasjoneringskort
derson arboideren fratrer arbeidet på rettsstridig måte.

I tilfelle aV tvist, a.vgj Sosialdepartenentet eller
den det gir fullmakt, om og i tilielle for hvilket tidsyum, bedr:_f-
ten har plikt til å holde arbeidskort og  rasjoneringskort tilbake.

Paragraf 6. Offentlige og komnunale myndigheter, bedrif-
ter, enkeltpersoner og institusjoner plikter å gi de myndigheter som
det tilliggerå gjennomfbre denne lov, den hjelp som er nbdvendig tiL
dette.

Paragraf 7. Sosialdepartementet gir n=mere E'orskrifter
cm tildeling og avgjerd av tvister som nevnt i paragraf 5.

Forsyningsdeparte2entet gir nwmere forskrifter om til-
deling av ras;lor,ukort og kan gjöre unntak for enkelte rasjoner-
te aee vedkommerde.

Paragraf 8. Enhver sem handler i direkte strid med den-
ne lov eller rPed forskrifter gitt i nedhold av loven, eller som om-
går loven eller forskriftene, kan straffes med böter eller med feng-
sel inntil 5 måneder eller begge de:er, hvis ikke forholdet rammes
av et strengere straffetud, Det samme gjelder medvirkning til slik
overtredelse.

Paragraf 9. Denne lov trer i kraft straks.

Tildeling av rasjoneringskort i samband med arbeids-
kort skal gjennonföres fra 21. desember 1942.

Sosildepartementet har den 27. novenber bestemt at
loven skal gjelde for Sjfart, B. Landtransport, dog unntatt
jernbanedrift, postverket, sporvegs- g forstadsbanedrift, drosje-

(fortsatt)
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on tildelin_av arbeidskor': . (fprtsatt)

eg fatebiltrafk4:. 0. Tygge og anle8gsrkoomhet, gravedrtft, jord-
og steinindustri, teg:.verx, glasa- og poxselensindustri, D. Jer!1-
4,_;metellindustri, s,e2b-cuk og treforecUingsindustri,

kjemisk og elektrokjems 1.e.dustri, olje- cg fettindustri0

medheld av luven har Forsyliingsdeparteventet den
28, november 1942 gitt fölgende fererdning am utdeling av ukerasjc-
neringskort å grunnlag av arbeidskort,

medhold av lov av 27, nevember 1942 om ti1de1.ing
arbeidskort og rasjoneringskort gjemom bedrifter bestemm.es:

Parggraf 1. Bestemmelsen i. lov av 27. november 1942
c‘m tildeling av arbeidskort og raejoneringskort gjennom bedr7ter,
gjeldex bare for utdeling v vanlige :rasjeneringskort og tilleLG-
kort for rol- og bridvarer, vanlige rasjoneringskort og tilleP,g.J-
kort for l'ett, varlige rasjoneringskort for sukker og kaf-feersta-
ning, semt ekstrakort og arbeidstilleggskor.

Paragraf 2. .årbeider scm .2år utlevert uketasjcne-
kort, plikter å innlevere til bedriften sine rasjonerir,gskort for
de varex ukerasjoneringskortene omfatter.

Y-aragra:f 3. Beirirt som hRr mottatt ukerasjonerigs-
kort for utdeling til arbeider, plikter å gi Forsyningsnemnda regn-
skar for tltdelingen.

Når Forsyningsnemnda krever det, skal bedriften også
innle%ere restbeholdning av ukerasjoneringskort samt de rasjene-
ringskert clen har mottatt fra arbeiderne

Paxagraf 4. Overtredelse e11er medvirkning til ov:e,--
tredelse er srafbar, jfr ov av 27, november 1942 om
aV arbeielskort og rasjoneringskort gjennom bedriftei.

af 5. Denne forord. tntrer ikraft strakg.

Oslo, den 2. desember

Sesialdepartenentet. Porsyningsdepartemee.:cte

N.S.U.F.s förerskole_lå Lena åpne'J idag,

21,00 av N.S.U.F.s förerskole 1)8, Lena fan
idag, Tilstede ved apn 4mgen var stabaleder .sdemann Ruud. un-
sveitidrer Tallerås m er leder fur upplbex.egsavdelingen vec cung-



der.,sfc5rere.:es ntab, kretsförer Opdal, =förer Rognerud, LT fy1
ingaörer Hevden, fylkingsungdomsleder Seljeseth, kretsuncUur

Mehren 6.fl. - Stabsleder Tiedemann Ruud fciretok
kl. 14,00 den höyidelige åpning og holdt en kort tale. Kl,
ve,r det en times/og senere en leketime h,ror guttene viste sine
ferdigheter. Stabslederen med gjcster inspiserte belegningen S(.411
ble funnet i beste orden. Ikveld arrangerea kamerataften med ta1e
av bl.a. stabsleder Tiedemann Ruud 2  ungsveitf?Jrer Tallerås og er0.-
förer Rognerud. Förerskolen skal vare i 6 måneder og Inr for t±uen
23 elever.

Fylkesförer  Lirik Tokle beordret til N.S. reiseinspektör.

22.30 Ettee det Felk" erfarer har "Ibreren" beere
iylkesflirer Eirik Tekle tLl N.S. reiseixispekbör. Han skal beL,'ke
de forskjellige og bistå fylkesfbrerne i deres arbeide.

skal fortna't benevnes fylkenfrex.

En redni,wdå(,. utfrt ?,7redningsskyten

22.30 Radr:!.nz:J91byten har idagbget manu i en matorb
Llom drev h elpeia t emkring på havet, meides det Egersund,
(Jelin .roher fUrs av kaptein Hans Theedersen,
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Druknin,sul kker.

19,CC Som tidligore meldt er fabrikkeier Brynjulf Peder-
sen omkommet ved en drukningsulkke Mosterhavn i Sunnhordland
hvor han tilså et bergingseeebeid. Etter hva Haugesund Dagblad opp-
lyser kostet ulykken 2 mann livet, idet det foruten Brynjulf Peder-
sen også omkom en annen mann, 010 Kristian Grönås. Ulykken hendte
da d.Q to menn sammen med en tredje person om kvelden rkulle sette
over havnen. Herunder törnet båten mot en wire sh den ble kastet
rundt,

19.00 En drukningsulykke fant sted fredag iÅ.ure De 2
brdre Predrik og Jon Oldervik fra Mjösundet i Aure rodde om et-
termiddagen ut for å sette garn. Mens karene holdt på med garn-
settingen ca, 50 meter fra land, kom det plutsclig et vindkast,
og under erbedet med å öse båten, brakk de en åre, Brödrene kun-
ne nå ikke manövrere båten og denne ble hurtig fylt med vann.
Fredrik, den eldste, sr,m er en ypper:tig svömmer, fikk tak i breren
eg begynto å dvömme innover met land. Da de var omlag 15 meter fra
land, var Fredri:r Oldervik helt utmatfet og han måtte slippe bs?o-
ren. Ved å -inspenne sine 2iste krefter nådde han land og 113
km. til nærmeste gåed for å hente hjelp. Det ble etraks satt igerf
sokning etter Jon Oldervik og tirsdag ble han funnet. Båten er
også funnet, men den er -Cullstendig knust. Der forulykkede var 27
år meees broren er i 5G-års alderen.

Bettrn Bruk i Valsbyfjerd nedbrent.

25.00 7ed middar:stid idag 10.-2öt det ut brann i Betten
Bruk Va3söyfe- Jj:,pet2V kort tid var sagbruket, hövl2riet,
lyse eg et stort lagerskur brent ned til grunnen. Det eneste
som står tilhake cr e lite lagerskur. Det ble gjort fortilede
fo7's,5k å slukke brannen, gen forgjeves, Mar har ennå ikke full
oversikc over skeden.

Kurs for utdannelse av pianistinner til cymnastikk. Fru Hewaard er

kursets leder.

22.00 Norges Idrettsiorbund holder i disse dager et kurs
for utdannelse ev pianistinner for gymnastikk. Kurset blir holdt
i Turnhallen r,g ledes av fru Heegaard.

Nationaltheatret opförer Finn Halvorsers skues i31 "IY3r st=en".

18.00 Nationalteatret rykker mandag inn i Det Norke
Teaters 1:kaler, og tirs.J.ag får Finn Halvorsens nye skuespill,
"För stormen" sin urpremier. "Hr stormen" ble innlevert til
Natirmaltheatret i august og ble strLÅks antatt til oppförelse.
Skuespillet som handler m familickonflikten, oppstår i en poli-
tisk b-7tningstid og har, som alle gnde skuespill, en tendeels,
Teatersjef Berg-Jæger skisserer skuespilletsom on kamp mellom
forkjemperen for et slegs nytt livssyn med ideclle krav og den
personlige eguisme. "För stormen"2 roller utfbres bl.a. av Johen
Hauge, Olafr Havreveld, ÅdC Kremm, K)lbjörn Buden og Finn Lange.
Christian Stenersen har lavet dekorasjonene.

Nytt 2:,ea Sverige. 


8.00 Khappheten på gummi er et av de vanskeligste pro-
blemene i Sverige fer tiden. Bare ved sparsomhet kan forsyningen
til bil og sykkeJArafikken oppretholdes. Det ex heller ikke lett -
å skaffe nok materiell til gummiskotby og lign. Det eneste landet
nar å holde seg til cr leveringen av syntetisk gummi fra Tyskland.
Uten disse leveranser ville situasjonen bli vanskelig.

(fortsatt)
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-tt fra Svcrie (fortsatt)

19,L;u Lederen av d uviet-£ussiske reisebyrå "Intou-
rist1', Vasili Sidorenko, ble onlag av byretten i Stockholm dr)mt
til 10 hrs straffarbeide fer spionasja, forsök på spionasje, for-
sk på ulovlig etterretningsvirkr;omhet, voldsom motstand e7 vold
mot en politimann. Fru Ingeborg Wallin ble for delaktighet I spio-
nasie og forsök ID?1 spinasje, dömt til 3 års straffarbeide og hen-
nas 17 år gamle datJJer, Margot Wallin, til 10 m4neders straffarbeJ,
de, for delaktighet i ulovlig etterretningsvirksomhet og for med-
virkning hertil. Begge tikk trukket fra 15 dager for utholdt vare-
tektaarrest, Cv.eiseren Axel •ansson sm tidligere har vært arre-
stert, men var satt på frifot igjen, fikk 3 månede7-s strafl'arbeid
for urott1es3ig å ha skaffet seg opplyning om forhold som burde
-2,o1des nemmelige for fremmed makt av hansvn til rikets forsvar,

7400 Ea norsk e.sligrart i Sverige har stått for retten
for foskjellige lovbrudd, Ifölge "Göteboruposten" hadde ban gioi
seg skvld.g i bedrger-.L, skjelt ut en politimann, tigget pengei:
tolk m.m.. Under lfte om bot eg bedring slapp han forelöpig fenp;-
saltraff. Endel andre aviser mener imid1erid at fense1str
1=de være kommet til anvendeLJe stl.aL.,30

v'vvv
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Meldinger J-orsdaY 3 des.

532 NORSKE JjDER  KOMMETFR/X TIL EN TYSK jSTERSJilL.VN.

BLRE 200 JiDER  1GJEN I NORGE. 	 TALIRIKE JjDER FLYKTET UT AV TL.NDET.

S.2. 19.00. Det meldJs fra Oslo at 9000-tonneren som
forlut Oslo oisdng den 26 novenber fullastot av norske jöder, nå
cr kommet til en tysk istersjd-havn.

Antallet av„r-Js-Jjerer oppgis til 532.
Det meldes egs:,1 at ct nntell jöder er fiyh-

tet fra Yolge. Bare 200 jödc,r bcfinner seg f=icteles i landet.

S.R. 22.00. 21 svenske kirinneorgn,nisasjoner her v-Jcita,-
en uttnleJse i forbjnnelre med behnndliAgen nv jödene i Nerge hvori
org -Tunsjonene ut 4;rykleer sin nc.rme overfor de overgrep scm hrr f-dn-
net ste0.

TEATRENF T 1GJEN

D,R. 12.30. For rn tld siden så det ut til nt alle te-
lrene i Oslo måte stenge 1)1 grunn rv brendselssituasjonen.

Det meldes imidlertid nå at det er kemmet
istr-,nd en ordning hvoxetter tentrene igjen krn åpnes i hvert fr11
forPl&big. 3 teatre hnr bl.r, slått seg srmmen og nytter samme Lo-
kale.

31JAGSM -J MELLDM SVENSKER OG NORDMENN V:TD SUNDSVALL ?

0.L. 08.00. I =heten nv Sundsvnll hrx det funnet sted
et voldsemt slngsmtl nellom en del sveilsker og "norske emigrenter”.
.Års-ken til intermessoet er man cnnå ikke på det rene med, men ( pi-
soden viser tydelig at "irritesjonen over de nDrske flyktningene
stadig stjger". Et par persener ble så alvorlig skadet nt '1c måtte
underk,stes begebeh:ndling. 2 mann, deriblnnt en norsk flyltning,
er nrrestert.

KNOTTIWRIKKEN P1 SKÖYEN NEDBFENT.

03.00. Igår kveld. begyntedet å brenne i en en-
etasjes trebjgning på Sköyen i Oslo Som tilhörer Knottfnbrikken.

Brannves-et la ut 8 slanger, og man klartc
å begrense ilden til selve fabrikken, men denne brente helt ned.
bycs bplitonne-fabrikk, som her et större miterinllager like innpå
Khottfabrikkun, vnr en sterk 4:

Om årsaken til brannen kan forelpig intet
besteml sies, forteller Morgenpostn. Den ble först oppdnge -k;cv en
av fabrikkens vnktmenn som plutsclig så nt luene slo ut gjennom to
nv fnbrikkens sjlocr, ug e-LJer var hele bygningen i lys lue og
lnget et flammchnv EOM kunne ses over store deler av Oblo og omegn.

Knottfnbrikken ble opprettet i mar 1941 og
bc kjeftiget 7-8 menn.

BRANN 2  d.L,DELAND.

10.30. ' Den gamle brenneribygning på gården
Midtre Gjefsen ved Jarenvanret er brent ned til grunnen.

Endel redsknper, mbb1er, kl,er osv. strök
mcd.

Bygningcn .,flr . opprt i 1832.
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BR£1\TN i7 NJTTERJY.

24.00. Et gjenglent strykojern ver til en
temmeli,; dramatisk brann p. Nötteröy igår. Sent p kvolden kom det
melding til brannvesenet om at dot var brutt ut brann i kjdumenn
Hnnsens hua p?3. Volden på NbttorCiy, o ved ankomsten til huset fnnt
brannmnrinskpet elle dörer stengt. Det vistc seg nnt det ver 4 bnr

hjemme i husets förste etsje og 2 bnrn 1cno hjenne i nriqen
et-sje. En cv guttcnc i -DlIrste etsje oppdnget b=nen först og fikk
v.rslut naboen. DeTetter fikk en reddeG do endre bernn ut gjennom et
vindu. Det vnr i sisto öyeblikk de ble reddet for ilden hn.ddeft
sodt tak. Brnnnvesenets gode slokningsarbeid hindret imidlertid brnn.
nen i bre seg, og huset ble reddet. Det ble endel brann- og vnnn-



sknde i vwelsene bgde i förstc pos- nnnen et-sje.

FOROFDNING OM i,FFFT1-G.SENTi; I NORGE FOF ARBEIDERE FRA OST-Ogli2DWE,

OSIAEBUIDERVCIFTEN TILFALLEF MED 3/4 TYSKLAND OG MED 1 4 NOLGE.

P. OSTAEBEIDEFE T NOFGE. 


23.03. I medhold nv prngraf 3 nnnet ledd i Ffihrer.,
ferordningen om utbving nv regjeringsmyndighetcn i Norge nv 24
1940 forordnes fdlgende::

bestemnelser:

Med erbeidere fre Oetonrdene (jsterleidere.
forstar men de erbeidere Tv ikke tysk nnsjonnlitet, som i -c.eich9kom-
niss'erintet Ukrnine, i Genernlkonmisserietet Hvit-Rutenin cller i om
rg,der som i bst,grenser til disse omrder ig til de tidligere frista
ter Lettlend og.Estlnnd, etter besettelsen gjennom den tyske verne-
nekt, er blitt vervet fornnledning nv de tyske myndigheter og inr
satt i nrbeid i Norse.

1. De österbeidelo som er sysselsntt i Norge,
hnr egne spesielle nrbeidsforhold. De or utelukkende underkestet
tysk rett. Deres nrbeictsbetingelser retter seg etter de tyske besterr,
melser, frmfor nit "Forordningen om nrbeidsbetingelsene for iJstar-
beidere" utstedt nv Ministerret ft.r die Reichsverteidigung den 30
juni 1942 (heichssesetzblatt del 1,5 419) såfrent ikke ennet bes;11#
mcs nedenfor.

2. Reichskemmisser for ac besette norske omrg-
der trer istedenfor de tyake myndiheter. som er nevnt i. forordninger
av-30 juni 1942.

	

II. Spesielle ar)eidsbetingelser:

	

». Forholdslönnen (peragraf3, tredje ledd i
forordningen nv 30 juni 1942) bestemmes i tvilstilfelle av Reichs-
komnissar for de besette norske omrder.

GodtgjC32el3e for arbeidstap på grunn av u-
gunstig Vær utbetales ikke til de batnrbeidere som 02 sysselsa-ct
Norge. -

Såfrent ikke sykehusbohnndling er nbdvendi
eller gis, skel arbeidsgiveren y-te opphold og forpleining for den
tid som C5starbeideren ikke k-kn erbeide på grunn ev sykdom eller ti,l-
skndekomst. Omkostningene herved sem-t utgiftene til hele den sykkliø-
hendling inklusive det sykohusopphold som er nbelvendig fornt bstnr-
beideren knn gjenvinne sin nrbeidsförhet, bres ev arbeidsgiveren.
For opphold og forpleining også i forbinnelse meo sykehusopphold -
sknl det belöp som utbetnles Österbeideren for den lönnstermin som
sykedegene faller i, reduseres med RM 1.30 pr. dag, såfrant beldpet
störrelso tillater dettc.

	

III. jstnrbeidern:vgiften:

	

6. Jstnrbeidervgiften tilflyter ned 3/4 det
Tyske Rike oG med 1/4 Norge. (Fortsettes)
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FOROLDUING OM l.RBEIDSBETINGELSENE I NORGE  FOR RUSS1SKE  LRBEIDER.E.

(ForGsntt). 7. Under sin bokjeftigelse i norge erlegger
d,stnrboidoren hverken tysk lönningsSkntt eller norsk skatt.

Totalbeldpet for dstnrI)eidernvgiftrm sknl
innbetnles til "Oberknssc des Roichskonnissars fftr die besetzten
Norwezischen Gebiete" i Oslo.

I. For :Inndriving oz oppkreving o.v dctarbeider-av2iften gjelder bestemmelsene i "Reichsnbgnbeordnung".
' 2. Rogistrering cz tilsyn med de c+rbeidsgivrc

sem må betale dstarbeidernv-:ift, skjer gjennom Roichskonnissnr ftir
die besetztwi. Negische Gcbicte.

	

IV. Strnffebestmmelse:

10, 1. Dor som handler mot denn forordning, strn2,
.fes red bdter eller fehgsel e.1.1e2 er av disse etraffer.

2. Påddmmelsex nv overt-2edelser er underInt
SS- und Polizeigericht Nord.

	

V. Ikrnfttreden:

11, 1. Den2e forordning trer i. kraft :Aed vlknIng
fra 15 juni 19429 p,?.ragrnf 10 fra og med dngen for kunngjdrihgenav
dende -rerordning.

2. BesenmeIsene om östarbeideravgiften oknl
ftrste gang anvendes på den nrbeidsgodtzjörelse som utbotales etter
15 juni 191-2.

Oslo, den 25 noverber 1942,

Reichskommissar ±or de besatte norske

Terboven,

nv dstnrbeidere i Norge er for
tiden ikke så stort, men det er allikevc?_ nddvendig at det oppstilleLb
bestemte regler or deres nrbeid. Disse reglene er med få unntakel-
scr de samme i n1.1".H 1-11J hvor östnrbeiderne er satt inn. Deved ska-
pes ea. som må vmre forutsetningen fo2 at dstnrbeiderne skal
kunne gjöre en fullverdiz innsats. Forskjellige nrbeidsforhold i de
forskjelligc lnnd ville lett virkc urettferdiz.

Det er smrlig verd legge merke til at
dstarbeiderne ikke sa1 betele tysk lönningsskatt eller norsk sktt,
men arbeidsgiveren tilbnkeholder en del nv deres lönn son Östnrboi-
dornvg.J.ft. Dehne avgift tilfaller det Tyske Rike med 3/4 o . Norge
med 1/4, og vil innbringe vårt lnnd mer enn en alminnelig beskatning
ville gjre. Det e/ en n.nsjonnlsosialistisk tanke som ligger til
grunn or bestemmelsene om dstarbeidernvgiften. Det ville vmre urime.
lig om den tilfalt bedriftenc, og den vil derfor komme hele samfunno
til gode. Dot bdr i denne forbinnelse også nevnes nt et nrbeid öst-
arbeiderne utförer i Norze i like h(iy grnd tjener norske som tyske
interesser.

:ÅRSMOTE I VELEIN DER DEUISCHEN SCHULE 1N OSLO.

21.00. Den 30 november ble det holdt medlemsmöte
i Verein der Deutschen Schule in Oslo, hvor lederen Herr von Trcutic
ga en beretning ovcr nrbeidet i det forldpne år.

Det frnmgikk nt mnn i den siste tiden hnr
gjennomfdrt en rekke betydninsfulle tiltak for de tyske og norske
barnn som underviscs ved sko)en. Do minste barnn i barnehagen får
höyfje1lsso39 og i;Jammer opplcvdc de noen horlige ferieuker ved en
leir. I iNrcts löp har skolen vmrt representert ved en rekke festlige
anledninger som ved konsert av Fiedc•-triocnfrn Mfinchen.

(Fortscttes).
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DIE DEUTSCHE SOHULE IN.OSLO.

(Fortsatt). Videre her framtredende tyske personligneter
som Reidfisminister Rust›ng enuamtsleiter Trbbst fra Auslendsorganise-
tion der,NSDP inel)isert skolen.

'I tilknytnins til Herr von Treutlers bere-
ning holdt undervisninsslederen, Direktor Behrens, en tale.

Deutsche Schule in Oslo er först cg franst
bereknet pg,,ungdom hvis foreldre er tyske statsborgere og som ikke
har foreinnelse med bjemmet. For dem er det skoleplikt. Dessuten Gel-
tax tyåk-rettede og norske bnrn, hvis foreldre önsker at dc straks
skal bli fortrolig med et verdenssprg,k.

Iberegnet de minste i barnehagen her skolen
for tidon tilsaimen 220 elever, og urdervisningen foregar dels pg,
tysk og dels norsk. Der fire-g,rige folkeskolen bygger uniddelbart
pg, bernehn.gen, og deretter kommer den g>,tte-g,rige höyere skole. Her
undervises i alt det stoff sol.1 123res ved andre tyske og norska skolg.r

For framtiden vil man legge mer vekt pt
fellesskapstnnken ved skolen, uttalte Direktor Behrens. Skolen
sU.edes med full kraft inn for före videre det verk som cr begynt.

UNGDOMSSENDINGEN  "NORGESFRAMTID".

O.R. 16.00. Ungdomssendingen "Norges Frnmtid" var idag
viet folkeviser og folkeeventyr. El.a. talte Thorvald Lammers gm fol-
kemusikken, Lille Marie jstvig sang noen folkeviser og Anders Under-
del fortnite eventyr.

Barn var tilstede i rtudio, lo kort o mi-
litrt p de rette steder eg deklemerte tilslutt et NS-opprgp
ungdom. Ellers var dat lite propng,rndn.

este barnetime er fastsntt til torsdng om
14 dager kl. 16.00.

SJOMANN'SSENDINGFN..

O.R. 22,15. (Utydelig). Fölgende hilsner ble opplest:
Nöytrale Stuert Asbyirn Eriksen Halm fra

mor; Sisfred J'ensen Ropmo ire familien; .01av Lnton Olsen fra Ln-
vik, Jan.skal begynne p. skolen til hösten, fra Erling, Mars og

.Johan LndeXeen Skg,rre fXa Mori •rling Nikoleysen fra mor; Björn
Svan, Belangen fra mor, far og Rand,i; Torbjörn.Cunn,arGundersen fra
familien;. Berlaug Hcrt(?) frn Borgly og Evang;',Matros Torbjörn
Solbakken fxa mor; og Er3ing Berglund fra Mn-y, berw og mor.

Unbytrale; Styrmann Leif Söylnnd og sk'lps-
fd:2er Osmund BergmO, kom hjem, fra,r01 og fer; Hartvig Johnneen frn
dalden, kok hjem kjære bror, fre Tidemann; Holger Snmuel Eig. 'r.c)
.ikke pg. lösnpropagendaen, kom hjem, fra mor og far; Rolf Markus
Kolling. scil .ikke _et'Ensland, din fnr ingoniön Kblling; og styr-
mann Sigurd og Wilhelm Handen, et nytt Norge stiger fram, kom hjem,
nilsen lærer Kristien Hensen.

REDLKTOR NÖKIEBY BISATT,

20.00. Is4r ble fhv redaktör J.L. Nökleby, Fred- 1
rikstad, begravet GIemmen Kirkegrd under werdeles stor tilslu
ning :tra byen og diatriktene. Pastor Nosacn holdt taIen.

ULYKKE. 


10.30. Forleden kveld inntreff det en kollisjons-
ulykke i Elverum som n. h-r krevd et menneskeliv. En snekker i 40-
rene, Hans Porgrsveen, syklet i mbrket mot et hestekpretby og fnit

mot on av skjekone med den Mge nt bLn pgdro seg indre lesjoner
magen. Ig'r avgikk han ved döden p Fylkessykehuset p Elverum.
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BjR ODD.L BLI BY?

20.CO. Odd: Hcrredsting hr nedsett en nemnd
utgreic spb/sm.s,let om Odde bbr h1 by. Redaktbr Kolltveit cr formenn
i nemnda. Det er n. 25 r siden byspdrsmlet fd-stc gr,ng ble trtt opp

Odda. 'fidligere hor to nemnder -rbeidet mcd seken, men du cr ennr,
ikke kommet til noc resultet. 1\lr spdrsm?det n. er tett opp ijcn cr
det fordi fylkesedujnistr ,sjonen erbejder med revisjon ov herreCs-
gr(-nsene.

JUBILEUMSFESTLIGHEIERVED SLIPETERFBRIX.KE Pt NOTODDEN.

08.00. I Notoddcn .dministresjonsbolig ble det
gr holdt en Tellykket fest for 19 25-rs ubilmcr ved Notodden
Selpeterfebrikkw. Ecutcn vflr det 9 jubilonter  t'rfl hovedkontoret

Oslo. Gunereldirektbr Eriksen med fruc vor tilstede.
Gencr21direk+bren holdt en enslende telo

for jubilontenJ og to.kket dem for godt Jemorbeid i den tid
og uttrykte it  11.1) om et detnttc fortsette. Hver yv ju1e-

lentcr overrekt et diplom og en pengeg2vo. P ju.bilen+enes
vonc tekkur mekaniker 1.1f Lersen. Sekret,w Garben holdt en tele fo
gc=eldirektbren soni ogs cr 25-rs jubilent

Ideg er j_;encrldirektdren p. Herdya hvo
det b1.J2 fciret 25-.%:rs jIbileum for en rekke '213cidere og funksjon
rer ved Eideng:;r

ONSJY BEVIL2ER TIL NSH.

O.L. 22.00. I si3te herredsstyre i Onsby vudtok formar.-
nen bevilge 1000 kr. tU NS Hjelpeogenisesjon.

SIRUP V SUKLERROER,

O.R. 19.15. BwUms ftpr.r)sseri her tett opp fremstil-
lingen ov si/åp av sukkerrocr. fispOncn -ft, Ein2r Lersen opplyser til
kringkostingen t solgsprisen vil kommc opp i-el 3 kr. pr. kilo.

Sukxerroer dyrkes n i stor utstrkning
over hele Syd-Norge.

1 KG. VINTERSILD T1L .LIE I OSLO. 


O.R. 19.00. Disponent Lu1fscn i Oslo Forsyninsnenr_d
olJplyser et det vil bli tildelt 1 kil( vintersild til olle i 0s3o
til julen.

PISKERIMELDINGER.

O.R. 13.15. Si1dofiskc Pr Nord-Norge meldes
om et pr snurpef_ngster i Repparforden i Finnmerk og om noe Lrur-
ping i nfjord og Storfjord i Lyngen. P Helgelend her det vmrt noe
snurping i Melby.

Ellers meldes det om tiltekende mussefiske
swlig i Sogn. De.t er også tatt musse i Mesfjorden, Osterfjorden og
utew'or Heugendsosen i bergens-distriktet.

B.RKINNI.LILINGEN.

O.R. 13.30. B-,xkinnsomling er  /1  sett ig-ng i Hedel-,nds
elmenningene hvor dpertenentet her plegt levering av 30.000 kg.
Ikku mindre ern 60.000 kg. 10',rk ur semlot inn i Br,:nnvol og Vinger,
moldes det fro Kon,:svinger. Plukkingen gir god fortjeneste, opptil
20 kr. degen for m:ngo.
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1.050.000 TOB,KKSKOLT TY2DELT.

0.P, 19.00. Konro1lkontoret for Tob( kk hnr hittil ut-
delt 1.050.000 tob kkskort til kv-'_nner og menn. Utskrivingen vil nå
bli st-nset. Dc som ennå ikke 11-,r hentut sine kirt er neppe egent-
lige rökere.

OPPLÖFTENDE  BILJ E  P. G.,E,NERHÅ:GLEN 


0.h. 13.30. Det ver et opp1bftende bilde på Gertnorh=1-
len idag med tilförsler cv noLekål, gulcrötter og dessuten roen lu,s-
ser epler. V-irene blir nå kyirt ut til butikkene. Bestemmolser om
tildoling for jalen vil bli utste(t sencre.

20,00. Prispolitiet h.r i det sisto ryddet godt opi
svortehLmdels2ffercne i Nord-Odal. Forleden ble det arestert "(

1=in sor_ Ilndde stjålet endel okscr og oinsat+ kjöttet cv der på SV'T-
teloUrst_,n i Oslo. Den ene cv k,rene er d5mt til ett års fengsel ubc-
ting)t qed forhrsrecten i

NY "LOV"TOR NORSZ FOTMLL.

21.00. . Norges Idrettsorbund helder i dagene 22-23
jenuer 1943 et fotbcdlting i Oslo hvor kretsfotbnlledere )g
klubbormenn vil nöte. På tinget vil den nyc "lov" for nork fo+1)11
for för2ste geng bli lngt frnm.

NYTT PEL D=RK. 


D.R . 21.50 . Natt til torsl.ng ble det målt flere kulde-
der mnnge steder Parmark. I Jylland \mr det således hele 19,5

kuldegrnder.
Tidlig idng morges la en tett tåke seg ov

KTbenhvn og forårs-ket store vfmskeligheter for trafikken. Stns_
mister Sonvenius bil som ver på ci for 4 hente stntsministeren til
Christi(Insborg, kolliderte i tåken med en sporvegn og fikk forpnrtie-
fullstendig knust. Sjåffören slepp med skrekken.

NYTT FR FINNIJ2=,NTJ.

S.R. 12.30.- Den finnske sosilministor F(::gerholm kom-
mer til å tre ut cv regjecingen don 15 desLber, melder flere finnsk(

Ifnge Helsingin &-momat er vttredelsen begrunnet i usedvan-
lig arbeidspress og ikke i uoverensstemmelser med de vrigc regje-
riL.gsmedlemmer.

NYTT FEJ. SVER3-GE. 


D.R. 21.0. På grunn cv de ökede fisketilförsler vil
de svenske mksimnlpriser på fisk bli betydelig nodsett frc og med
imorgen.

D.R. 18.35. I Uppsla vil det i slutten nv uken bli
holdt de störste luftvernövelser hittil i Sverige. Befo1kAingen
måtte oppholde seg i tilfluktsronmene i flere timer. Den nye folkc-

ess=ske vil bli nUye prövd.
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NYTT Fre., c'VERIGE.

S.R. 12.30. Den kjente svonske komponis-uen, Wilhelre
Peterson-Berger avgikk natt til torsdag ved ddden 75 år gamme1.

Komponisten vil antage?.ig bli begravd på
sitt landsted Sommerhngen pg Frösön.

0.R, 12.00. Forleden kveJd byöt det ut brann j en av
Sveriges viktigste febrikker i krigsindustrien, Weda-verkene
Södert!'llje.

Ved brenrvesencts ankonst var hele fabrikk-
området innhyllet i tykk röyk. Det viste seg senere nt ilden ver opp-
stått i fabrikkens elektron-leger. Da dette stoffet blir ytterligere
brennbert når det kommer i ber5rirg med vann eller skum, måtte brann-
vesenet slokke ilden 1-qed sand. Den raeske slokningen forhindret en
forferdelig katestrofe. %,rsekentil brannen cr ukjent.

De'J er den tredje brannen i Weda-verkene rå

10.30. Åbortproblemet her wart oppe til diskusjon
p. et sesjaldemokretrisk kvinnemöte i Steckholm. Dr. Per Wette-del,
som vnr kveldens foredregsholder- framholdt ferene ved å avbryte
svengcrsknpet. Han henviste j denne forbinnese til erfaringene fre
Sevjetsemveldet hvcr ,Abortas Prov)catus var tillett i 6 gr. I 1937
ble de holdt en 1gekongress i Xiev hvor srmtlige l'eger ericlrto
at fUjlgenc av bryte svangeskep cr furferdelige. 140.000 inegrep

foretatt og fölgen v-r rrt störstodelen av kvinnenc ele
öde2egt fer livstid. Under slike forhold er dut foxklarlig at /:bor-
tus Pro7ocetus er forbudt i srmtligc lend i Furopa, uttnite dx.
Wettelewl.

O.R. 12.00. En veldig sterm her rrst i VMrmland og an-
rettet stor skade mrnge steder. S5eerlig i traktene omkring Lrvika syne
stormenh ha herjot verst. Bi.e. gikk det stygt ut over ot område
som var beplantet med trær. Over hele Sverige r det nå full vintor,
og i den nerdligste delen uv landet nr det flere steder målt 30 kul-
degreder. KUlde, syLe og storm har voldt store ulemper for trafikken
og har desauten hindret fiskerne i drn ut.

D.R. 18.35 & 20.Ce. Frankfurter Zeitung behandlor i en lederer-
tikkel bveriges nbytrallitet, og sitexer innledningsvis en Imrekbe-
ristikk av den indre situasjon aom nylig tle offentliggjort av den
svenske avis Norrbottens Kurir. Dct heter her at den bolsjevikiske
og engelsk-amerikenske agitasjon foymelig oversvmmer Sverige. Tele-
grambyråene ser sitt ensidige stoff ut oveYedet stakkere svenske
folk. Pressen, forfrttere av brOsjyree., kringkastingen og de meLge
t::dsskrifter tjener denne agitasjon sem blir stttet kraftip,ere og
mer hensyns1ret enn noensinne interessert atenlandsk hold.
Hvis Norrbottens Kurir vrx et utbredt og meget innflytelsesrikt bled
kunne man kenskje tro nt opinionen i Sverige gjennomgår en renselses.
prosess, skriver Frankfurer Zeitung i denne forbinnelse. Men det cr
dessverre ikke tilfellet, fertsetter nvisen. Som begrunnelse for sit
stnndpunkt peker den seerlig på den kjennsgjerning at f.eks. Göteborge

og Sjöfertstidning i enloGnilg av 25-års dagen for Okeber-
revolusjonen i Sovjetsemveldet offentliggjorde en jubileumeertikkel
nv den bolsjevikiske ferfatter Ilje Ehrenburg der han i fullt elvor
bcbuder at Oktoberrevolusjonens barn i kempen for sin egen frihet,
vil gi det ev tyskerne underkuede Eurepa dets frihet tilbake. NOTT-
bottens Kuri7 har i. den omtalte ertikkel gjort oppmerksom på nbdven-
digheten av å gripe til kraftige forebyggende forholdsregler. Hvor-
dnn den svenske regjering oppfettex det, er dens snk. Den må Imidler-
tid v:ere kler over at hvis den svenske presse fortsatt tillater uni5y-
tynle -L,endenser, kan men bare slutte nt den svenske regjering riktig-
nok bekleger, men ikLe knn hindre den svenske presses utskeielser,
eller et den ikke vil hindre et nytx‘elitetens grunnleg blix ödele,gt
i det svenske folks dyne. I dette tilfelle må regjeringen finne seg
ri nt dens offisielle erk133ringer bare ken tillegges den nutoritet sce
den selv formår å hevde i sitt eget lend. Det kan oppstå konsekvensee
som den svenske -ejering og den svenske presse i. egen interesse her
grunn til å unngå, skriver Frankfurter Zeitung tilslutt.

et hnlvt år.
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4 ULOVLIGE RLDIOAPPLRATERBESLAGLL•T I RLULLND.

O.R.19.00. I Rauland her poliUet besegIagt 4 ulovlige redie-
apparater. 2 personer er fengslet.

FORORLNING OM OPPRETTELSELV NORGES BNKFORBUND.

O.R.19.00. Finersdepartementet har den 28.november 1942 gitt for-
ordring om opprettelse avNerges Bankforbund. Porbundet er oa kor-
porativ oemmers3utningav -uen norske bankforening(forretningsbanke-
ne), Centralforeningen lor Norges Sparebanker og Statsgarenterte
bankers foren::_ng. Unntatt Norgeo bank 02 alle utbvere av bankvirk-
sonhet i og med utövelsen av sin virksomhet medlem El7 en ev de tre
nevnte foreninger. Disse foreninger beholder sine nåværende ved-
tekter og fortSetter sin virksomhet som hittil. Formålet for Nor-
ges Bankforbund er å vareta bankenes faglige interesser og å danre
bindeledet mellem bankene og Finansdepartementet. Styret i Norges
Bankforbund b.estår av formennene i de tre nevnte foreninger. Fin-
ansdepartementet bestemmer hvem Pv disse som skal -re styrets
leder, og har som sådan eppnevnt formannen i Centrelforeningen
for Norges SparebnnKer, benkdirekör Hartvig Gundersen. Finans-
departementet oppnevnerlikoi0s Veramenn for lederen, og har
som sådan oppaevnt formennen i en norske bankforening, banksjef
L. ThorstenSon. ,et tredje styremedlem er formannen i Statsga-
lanterte banker.3 forening, bankdirekt3r Sverie Sohlytter-Henrich-
se-1.-Vaiemannenfor lederen og tredje styrmedlem er lederens rd-
givere,

Forordninen om ITO2T,DE3Bc4kforbund er uterbeidet i forstå-
else med lede1a iLie 3 bankforeninger. Norges Bankforbund ex et
viktig tiltak i bestrebelsere ettex å -3Wce fremmet et Orgen som
kan vereta de feglige interesser for samtlige banker i landet.

LOV OM ALDERSGREXSEFOR TJENESTWENN OG T'::LLITSMENN I BANKENE.

21.30. "Ministerpresidenten" har den 26.november 1942 underteg,
net en lov om pldersgrense for tjenste- og tillitsmenn i banker
m.v, et v.er tidligere ikke ensartede bestemmelser på dette om-
råde. Enkelte banker her i sine vedtekter, reglementer e.l. hett
visse regler i så henseende, andre har ikke hatt faste regler å
gå etter. Fölgen ev dette har v33r et mange tjeneste- og tillits-
menn i banker nar så höy alder et det må sie å ve'3re,tvilsomt om
da har evner og forutsetringer for å kunne s,.ejötte sine verv p5
en T,7orsvarlig måte. .Dette knn inneb53ire resiko for vedkommende
bank, og kan også få samfundsmessig skPder. Finansdepartementet
fant det der2or 5nske1ig å ta spörsmålet opp til revisjon. flepar-
tementet antok at det for bankers tjenstemenns vedkommende burde
være faste aldersgrensebestemmelSer på samme måte som fox offent-
lige tjenestemenn, idet stort sett de samme hensyn gjör seg gjeld-
ende. De samme synspunkter Kan egså anföres med hensyn til bankers
tillitsmenn. Finansdepartementet framkom dexetter med lovforsleg

nye regler for dette okråde. Ministerpresidenten vedtok dette
i regjeringsmöte den 26.nov.

Loven bestemmel som hovedregel at festlUnnet tjenestemann
i Norges .Benk, eksjobenk sparebark, statsgerantert bank eller an-
net krediGinstitrutt skel fratre sin stilling når han har fyllt 70
år, forsåvidt det for stillingen ikke er fe,stsett en levere al-
dersgrense i vedtekt, pensjonsvilkår e.l. Lönnet elllor ulönnet
tillitsmann i erier kred::.tinstitutt som foran nevnt, skal
fratre vervet ved ft5rste tillitsmannsvalg etterat han har fyllt
70 år,.unnsett om han da er på velg.

For å gfc, personer sem ved lovens ikrafttreden har fyllt

(Fortsettes)
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LOV OM idiDERSGRENSE fortsatt.

70 år en rinelig fiist til å retto seg etter de nye bestemmelser,
er loven inntrett visse overgangsbestennelser.  1)et uttales her
at fastlönnet tjenestemann, som ved lovens ikrefttreden hnr fyllt Å
70 år, ikke plikter å fratre sin stilling etter hevedregelen fdr iNF
etter ut1de2et nv den oppsigelsesfrist som gjelder for stillingen.
Oppsigelesfristen betraktes så å begynne å ldpe ved lovens ikreft-
treden. et snmme gjelder tjenestemnnn som har fyllt 70.år etter
lovens irefttreden, men för utlöpet rv den oppsigelsosfrist som
gjelde-: for Stillingen, reknet på srmme måte som fornn.nevnt. Til-
litsmann, som har fyllt 70 år ved lovens ikrefttreden., må frrtre
vervet ved fdree arlige tillitsnennavelg. Hvor s,erlige forb.old er
tilstede, kan Finrnsdeprrtementet dispensere frr hovedroglen om at
en må fxrtra stilling eller til1itsve2v ved fylite 70 år. Finrns-
departementet hrr allerede benyttet seg rv denne rdgrng i to til-
feller, begge i s Bank. (get ene tilfelle gjelder formannen i
Norgee -2?eliks direksjon, direktdr Rygh. 'et nnnet tilfelle gjlder
reprosentrntskapets nåværehde fornenn, godseier Borch. egge disse
herrer er gitt rflgrng til å fortsette i stillingene sind. Denk-
o6 Spnrebrnkinspeksjonen vil Om kort tid sende bnnkene en rundsk:^i-
velSe on den betydning loven får for de iår forestående eller 211(
rede foretatte vrlg.

FINT BESjK I HINDVERKERFORBUNDLT.

18.00. "Minister" Blehr og NS onbusmann for nwingslivet, di T,
rektdr Whist, nvla ideg et besdk i Norges Håndverker orbund. ')e
beså konterene og ble presentert for lederene i 3.andssammenslut-
ningene innen håndverkerforbundet. 'enerelsekretw Höstmark
Norges riåndverkerflorbund ga en kort oversikt over Le,ugssalens
historie OgYtilblivelse. Etter omvisningennötes semtlige i sn-
longen hvor det bIe servert en enkel middrg. ed bordet holdt led-
eren for Norges Håndverkerforbund, snekkernester Kjell Gundersen,
en tale, etterå. hn dnsket de frrmnötte velkommen, og rettet en
særlig tokk Blehr og Whist. Håndverkslederen kom inn jå apörsmål
som er aktuelle for håndverket. Vår oppgrve, sa hrn, - er å skr-
pe et sundt og godt håndverk. Vi vil sepe en grranti for at det
håndverks=ssige elrbeide er godt. Håndve2ket kan gi oss tilbrke
vår nrsjo4ale kultur, den kultur som vi her forsönt. det viser
seg at nasjonalsocielistiske land hrr en positi7 innstilling til
håndverket. Slik er det også i vårt land. Ministerpreseidenten og
minister Lunde hnr ofte understreket betydningen ev å he et livs-
krnftig og sundt håndverk.

Blehr besvarte trlen og sa bl.n. : vil som sjef
for Handelsdepartee.. Letarbeide for å fremme det gode og kultur-
sknperee Indverk og jeg dnsker nit godt for håndverket i fram-
tiden.

Blehr og Whist ble sem en speciell oppmerksomhet cver-
rakt et praktbind av fdrerens og Lundes taler til håndverkerne.

INDLjS"KULTUR"-DEBTT OM KRINGIC-STING OG PRESSE.

O.R. 20.00. Norsk RikskringknstingsIqS-gruppe arrrngete stox
diskusjon om forholdet nellem presse og kringkastirig. Det ble
innledningsvis gjort oppmerksom på at NS-framste kulturrepre-
sentanter skulle deltn - og man kunne rltså vente seg litt rv
hvert. Samtlige deltrere i di,skusjonen forsökte seg med en

slags-.Elannj.evning idet men folutsatte som en selvfölge at det
skulle være et motsetningsforhold mellen kringkrsting og presse.
'e l.l ikke enig om hven som var dårligst. Her er noen smekebiter:
Eivind Mehle som arbeider i kulturlivet - bryter nye veger
for folket. Vi nrsjonrlsocinlister tror ikke rt Guds veger er der

hver godt-folk går. Vi skel bryte '5Åre egne veger. Vi har motvilje
mot de som stikker fingeren i jorde og lukter hvor de er. Hvis
det lukter så skr1 vi drenere (!!). Vi or revo1usjone3re - men ikke
i den forstand nt vi bruker fener og bygger brrikrder. 'et er en
sInnenes revolusjon vi skel gjennemföre med v&r uimotståelige nr-

(Fortsettes)
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KuLTURDEBLTT I KRINGKSTINGEN - fortsatt.

sjonalsocialistiske vilje.
Mehle opplyste at 7.av gruppens nedlemMer var ved jstfront-

en og.anmodet beveget om at forSamlingen reiste seg og sang NS-kamp-
sang ( nokså spinkelt).

Byråsjef Fjell mente at damene ikke var noe interessert i
kringkastingen de holdt seg til evisskandeler - små og .store.
Han opplyste at mange avi9er nå hadde lange ventelister for felk
Som vilde tegne seg sotr nye abonenter. Jpplagstallene for avisene
bket stadig og det var se3rlig gledelig å konstetere at dette i
förste rekke gje‘lt uer som hadde fått NS-redak-Wrer.

die som b;adde innlevar hallomenn Martinsen(?), frk.
Kari 'as, Finn Halvorsen, reporter Lolfjensen, redaktör Dorry
Smit.

GRUFULLE OG FANTI,STISKE UTSIKTER FOR DE NORSKE KVINNER I STOR-

BRITAIMIA ETTER .WTLTP, MELI&WTRYGVE LIE OG MLISKY.

O.R.22.15. I Sjbmannssendingen uttalte en mann (ikke navng:!_tt,
men antagelig ver det "matros" Jdegård), bl.n. : Vi har tid-



ligere omtelt eMigrantregjeringens uloVlige ferordning on mobili
sering av alle norske kvinner og msnn i Stor-Britani9 - noe som
betyr oppgivelse av den enkeltes bestemmelse over 1i7 og eiendom.
Det viser seg nå at våre værste forutanelser var riktg. ct viser
seg nem3ig ved en officiell melding sent ut i London om opprett-
elsen av Marinene Kvinnekorps ( Her referertes hva som her stått
i Norsk lidend). Dette er resultntet nv en ny overenskonst mellem
Trygve Lie og nmbesadde2 Maisky Menn og kvinner' skal likestilles
etter trr kopi fra Russland. Det heter endog at kvinnene skal
sendes på aktiv tjeneste. en slags hP.r hittil vwt fremned for
hvite folkesleg.,-og er bare blitt ptaktisert blant ville folke-
stemmer. Så la.vt er emigrantene nå sunket. -Jet heter at kvinnene
undor treningen blir behandlet som sjfolk. Det oppruller gru-
fulle framtidsutsikter for disse stekkars jentene, me ulovlig
1nstrekk, hvilenjen og endre former fo konsentrasjonsleire.
Norske amasoner i britisk krigstjeneste. Fra et sikkert tilflukts-
sted kan Maisky, Lie og de nndre velfornOyd gni seg i bendene over
sitt nye. geniale påfund !

Let lc deretter sent fölgende nytrale hilsener Gunnar
Tögersen, f2a Lilly og Sverre Berpf. 1,1f Henning Kristinnsen fra
Bergby. Anton Blom, fra Arne Kristeffersen. Kokk Adclf Brunes, frp
mor og famil.ie. Hans Rudolf Larsen, fra hustru. Erling Jakobsen,
fra •fuu Maren Jekebsen. Per og Bjerne Skar, fr familien. .Llne
Jörgensen, fra venner på Storvåg.

Ent hvelfenge2 fre Nitterby anirodet sine gamle venner
om å konne 1-"jemr

LOO -ÅRIYG SOM VAR MED DÅ SUEZ=LEN BLE IÏPNET, 


22.00. Tidligere skipsförer ,Inund Hansen i Mandal fyller söndag
6.desember lel år. Han var i 1869 til orlogs med Tregatten "Nord-
stjepion" da denne representerte Nwrge ved åpningen av Suezkannl-
en. Lnunö. Hansen er sikkert den eneste gjenlevende nordnPnn som
ver ined ved denne historiske begivenhet, og kanskje er han den
eneste gjenlevende slyimenn i verden som var med ved åpningen.

SNEKKEE LNDERSENS VERKSTED I LILLESIRJM TOT/LT jDELLGT. VED BRikNN.

23.00. I kveld er snekker Andereens verkstedsbygning på Lille-
ström totalt ddelagt nv brann. Ma9kinene strök også med, bnre noen
småneterialer ble reddet. Hvorden ilden er oppstått vet mnn endå
ikke, mer de sem först kom til så nt det brant i rnrheten nv der
hvor motoren stod.
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BRJ,NN VED LJRVIK MjLLE.

O.R.22.00. Larvik Mnle har vmrt herjet av brann som hnr bdelagt
hele tredje etasje i bygningen. Forbvrig ble det nnrettet betydelig
vannskade. Möllen hadde inne en del kom som var kjöpt inn for
Statens Kornforretning ug en del korn til maling for bönder.

11.00. Et vningshus i Vykling brente igr kveld ned til grunnen.
I firste etnsje var dot foruten loilighet ogs. et forsamlings-
loknle. Bare litt rv innboet ble reddet.

SVOLUIP BEVILGER TiL LEG1ONEN.

O.R.19.00. Ordföreren t hnr bevilget 500 kronr til en

norske

OG ORDFdRERENI RLKXESW GIR TIL

0.R.19.00. Ordföreren i Rakkestrd hnr bevilget 1000 kroner til
nH.

UNGDOMMENF.ÅRIKKE D.NSE... 


O.R.19.00. Politiet grep forleden 75 ungdomner son h dde stelt i
strid til d, ns i Sauherrd. Ungdommene hn,dde byggct e dnns%;u1v

• i nmrheten nv skolen og f4tt trk i en spillcmrnn. J.)e, vil
et nlvollig oppgjör med politict.

Dt5DSFLLL. 


E1'.speditör Per Olsen er etter noen tids sykeleienvgåttved
döden. Olsen vnr lagfMrer for NS i

07.30. Dosent dr. Georg -Lledichen er nvgått ved döden, 72 år grmmel.

VIKTIG VO-UDGIFTSDOM FOR SKOGSI,RBEIDEEE.

19.00. I disse dnger er det nvsagt en vollgiftsdom nv stor prisi-
piell betydning for nlle skogbruksarbeidere i lrndet. Ved et störle
sagbruk i nmrheten rv Kongsvinger vrr det oppsttt tvist mellem
eieren og nrbeiderne idet eieren nektet å betnle det tnriff-feste-
de tillegg for borskur. Han hevdet nt bygdesagbruk ikke kom inn
under 1andstariffens bestemelser. bnken ble rnpportert til Norsk
Skog- og Landnrbcirl:orbLnd som nuket den inn for voldgiftsretten.
Dommen gikk i arbeiolernes fnvör.os i:rbeidsgiveren ble tilpliktet
etterbetnle 1318 kroner i opptjent arbeidslnr• Forbundets formnnn
opplyser at hrn hnr f1ere snker av lignende nrt som vil bli nvgjort
med det förste.

ROTTEKLIG I KRISTIL,NSUND. 


12.00. Stdsfysikus i Kristiansund hnr i disse drger sntt ignn
krig mot rottene - en slik Opprydding er rv og til nödvendig. et
er noen år siden den forrige rottekrig'i byei og selv em resultnt-
et den gnng vnr bra, lyktes det ikko bli kvitt rlle dyrene. Stnds-



fysikus opplyser nt hnn nå sknl organiscre en lynkrig son skal 2ore-
g. i tre dager.

POLITISK SKOGSFREDNING ?

19.00. Her-redsjegermestrene i Solör- og Odn1sbgdene vnr idng sam-
let til.mbte i Kongsvinger. Distriktsjegermester Lsehenberg ga en
interes.snnt oversikt• over den N/..c jrktloven. Han presiserte sterkt
at det for .frnMtiden vil bli slatt hnrdt ned på de skogeicre som
freder eiendo=ene sine av politiske grunner. I höst har det fore-
komnet mange slike tilfeller, men dette vil det bli sntt en stopper
for til neste
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MERE WRE OG BYGG I KOSTHOLDET. MYNDIGHETENE REKNER MED Å KUNNE g

DEKKE MELWJONENE I VINTER.

O.R.16,05. 1:ontorsjef Dernt Kar1grd redegjorde i et forediag om
melforsyningen og aostholdet i. tiden framover. Han uttalte bl.a.
at under no:male forhold atgjör no1et emlag 30 prosent av
nmringsmidler. En svikt i melforsyningen eller en omlegging av det
mel sor brukes, vil derfor mmre meget fblelig.

De ansvarl:;.ge myndigheter rekner med at nelrasjonene
tiden faanover kan dekkes. .arets avling ev korn har vært ganske bra,
og aammen med det korn og mel som vi er blitt love fra utlendet,
skulle det bli tilstrekkelig til allo. Derimot kan vi ikke love at
husmödrene kan få de nolslag som de helst vil ha - og det vil bli
forandring ra det åre.t som er gått.

Vi blir nödt til å spare på hvete og rug og omlegge mei-
forbruket t±1 mere bygg og havre. 75 proaentav 7år kornproduksjon
er bygg og havre og iår kommer vi også til å importere forholdsVis
större kvanta av disso kornslag.

Dygg og havre har ikke dårligare nmringsverdi enn h.T..ate
og rug, men er dårligere egnet til brödbakning. Hvis det er for
meget bygg og havra i brödmelet, blir ikke brbdone så gode. Maa
bygg og havre kan brukes på andre måter, til grbt, velling, kjeks
osv., og dette må vi gjöre for 4 minskobrUken av bröd. Hvis vi kan
få brödkons sjoer ned, kan vi til gjengjeld ha mege hvete cg rug
brödmelet. Vi haper å kuane holde 50 prosent rug og hvete i brbd-

aielet.
beste bröd av dette melet vil man få når deigenet

holdes litt-sur, Er2g2ingen viser at en kort g>,ringstid er den
heldigste og babdene må ofte pensles med lunkent vann. De som

hag lært seg til å bake gode brbd.,• bbr rådföre seg med Statens
Opplysningskontor for hustell. Det er også utarbeidet aa ny broa
sjyre som vil bli nit ut i.disse dager.

I'oruten brbdmol vil det bli anledning til å få kjöpt
paodukter av bygg og havre.. Siste vinter var..det lite havregryn,
men iår vil det bli mere av denne verdifulle vare, slik at alle
resjoneg blir dekket.

Byggmel vil det også bli beiydelige mengder av. Det
egner seg heller ikke til baknin6, mon e verdifullt som flatt-
brbd, grbt, klubb osv.

-Det er i alles interesse at man legeer om • forbruk-
et av melprodukter etter de iinjer som her er nevnt. I bygdene

vil det ikke bli vanskelig - for der er man allerede vandt med
bygg- og havremelet og kjenner dets gode egenskapeg.

For å dryge ut nelrasonene, kan en. også bruke nelet
sammen med potater. -1?brst og fremst gjelder et at en fordeler
bde mel og potetrasjonene jevnt i tiden -fraover.

Tilslutt nevnte kontersiefen lagringaforholdene, amr-
lig for poteter.

LLNDBRUKSMAR=ET. 


O.R.13.30. Statens Kornforretning har nå kibpt inn 48 000 tonn
norskavlet korn, derav omtrent halvparten haglre. Det er forholds-
vis lite hvote og 'rug , og derfor vi: det forelöbig ikke bli meget
brödmel. Det ex også kjipt inn betydelige kvanta erter, som sikkert
vil komme vel mud utoyer vinteren.

I de sista ukene ei det overRlti landet holdt en lang
rokke pelsdyrutstillinger som har mmrt omfattot med meget stor in-
tereese. Tiltross for de vanskelige foringsforhold, er skinnkva-
liteten ,aeget god. Den förste skinnauksjon vil bli holdt 15.des.,
og imbtosees med atal spenning.

Den 6.utdoling av grönnsaker vil nå snart forogå,og
:Corhandlerne skal lovere ut alt hva de har på lager. Rasjonen vil
oli omtrent 1/2 kg., mest vinterkål. Vinterk&len or ganske bra,
men or noc småfallen. Det vil også bli utdolt 2 kg, kh1rot pr.

(Fortsettes)



 ft
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LLNDBRUKS=KEDET foltsott.

husstnndsmedlem. •
Tilförselen av nlat har vært avtagende her det

vmrt lite storfe, det har w3rt ökonde tilförsel av gnmle hes-
ter. Det sor ut soM ob grdbrukerne foretrekker å skilleeeg med
en hest fremfor en-god melkeku, hvis de har valget.

Sau.er det fremdelcs dårlig med. All primn vare blir
nedsaltet.

FISKERWELPINGER. 


O.R.13.15. Om musafisket i Hordaland meldes at dot i 3sterfjorden
er tntt en del Mindre fangster på tilsammen 800 skjcpper.

Om sil.défisket i Finnmerk fcreligger bare meldinger om
en del fallgster i Vest-Finnmerk. I Vest-Finnmark hnr det også vært
brn med torsk,. Siste uke har fnngstene v.2.rt större enn i hele fylket
forT:iga uke.'Det er også fisket noe sei, bromse og flyndrn.

LITE FISK I ROG,LLLND

G.R.18.30. I et intervju uttalte formannen(?) for Rogaland Fiskar-
lag,.nt •fisket i Rogeland hnr vwt meget dårlig. Det ser ut som om
1:isken holder seg utenfor de vantn plassene. Tilförcelen av fisk
td1 byene har derfor lnngt fr2 vwt tilstrekkelig. Neen lengere
turer kan ikke fiskerne ta fordi o::_jeforsyningene er meget begren-
aede. Ei del fiskefartöyer har gått over til generatordrift.lvlan
forbereder.seg nå til vårsild2isket.,

14.00. Hummerfisket i cten vestre del nvvest-i,gder er nå på det
nmrmeste slutt for'iår. Stort sett er fiskerne godt fornöyd med
fangstene, og med de gode priser er det blitt en brn fortjeneste,

IDRETTSNYTT.

18.00. Håndballsporten her i den siste tid hatt en stor og merk-
bar framgang, og med den interessen det for denne sporten
i motsetning til tidligere, vil,den stoe framgengen utvilscmt fort-
sette inntil noTsk håndbalisport nr  kommet  opp på internasjonale
hdyder. Nores håndball-leder har i disse dagene sent ut en over-
sikt over handballarbeidet i tiden 9.mars til 31.oktober 1942.
Håndballavdelingen består nå av 18 sju-manns herrelag, 9 elve-
manns herrelag og 34 sju-menns damelag som'ex fordelt over hele
.jstlandet. jjet er stor etterspörsel etter instruktörer. Ret er
holdt to inåtrUksjonskurser hvor Eitropas störste kapasitet på
håndball•ns område, tyskeren Carl Schelenz, v-rknt som instruktör.
I ct dommerkurs på Gjvik deltok 14 menn.

18.00. net er nå forslag oppc om at l'ergens kommune kjöper•Brann
Stndion, for pantegjelden med tillegg av forfalne, ikke betalte
rentcr m.v. - init, 123 000 kroner.

18.00. Vår sympatiske og evig unge spyd-4kaster, Olav Sundc, de-
monstrerte toradag aften i Turnhallon lor en.rekke innbudte, sin
oppfinnelse som.muliggjör spydz_knst innendörs. Solve.oppfinnelsen
er i og for Seg ganske enkel. man bruker et almindelig spyd, hA,or-
på mnn first setter on stopp'3kive:Og'så en,bandyball på spissen
så denne blir dekket. I saleno hvor kaetene foregår heiscr man opp
ot brannseil-e.l. i bemmen, og under silet leggee matter. Når mnn
skal knste, tar en vanlig tilIp og"knster spydet amleg 6 meter for-
an sellet. 'an.kan også trene med kUle eg diskos innenWrs på denne
måte. Sundes eppfinvielse har-stor betydning for norsk f-iidretts
videre fremgang, i. U nlle våre unge loVende emner i spydkast kan
trene Lelc vinter undex ledelse av Sunde.
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STLTSBLNENE. 


]I.30. Som strsjonsnoster ved Meråker or konstituert 1.full-
mektig Leif Hoff. DiJtriktssjefons kontor, Trondheir. Som full-
mektig ved generrldirektirenskontorer(Trafikkavde1ingen) er
stituert jernb-neekspeditör E. Edvnrdsen. Som •ullmektig i Oslo
distxikt er konstitueut jernbeneekspeditr Halfdrn Indseth. Som
fullmektiger i Kristiansand distrikt cr konstituert jernbaneeks-
peditörene S. Röste og Erl. Sveinungsen. Som jernbrneekspeditiJr
i Narvik distrikt, cr konstituert tc1cgr,fist 2etter Teigen. Som
overkonduktbr i Kristi-nsand distrikt er konstituert konduktör
Jörgen Slid, uslo.

Li.NDTJFNESTENS  SKOLE I 1SNES.

10.00. Landtjenestens skolo på Hovelsåsen gård i ,rsres er nå
full geng. Kurset tok til 1.dose,lbor og skal vare til 1,april

neste år. lcvrntllet er 301 nen etter jul vil dette antall bli
fordoblet. Leder for skolcn er ungnestsveitförer Hans Wilde, so
opplyser et det til dete kurs er innkalt ungdom fra hele landet,
1:Åde by og Landsungdon. Jeltkerne skal oppdras til dyktlge fbre-
re i norsk og germansk landtjeneste. Gården skal helt drives av
clevene som på den måten nå vno mod i gårdsnrbeidet hole tiden.
En venter seg de beste resultnter.

NYTu:PP.LSVERIGE.

0.11.12.00. Er svensk d3rkko har hatt den uhyggelige opplevelso
å vwe to tire- vnnn ned foten i on klemne, et ble to for-



ferdege uinor i en rivondc, olvestrbm, för en annon dykker nåde
nod og bcfridde hrm.

Politiet i Uppsi3t1a hai arrestert en 24 år gammel studeut
som har stjålet 2030 kaffekort SJM han har solgt til kr.1,50 pr,
stk.

Det svenske Iasteskip "Mery", av Vestorvik, xcolliderte
inatt utenfor Trmlleberg ned et ukjent skip. "Mery" som er på 2200
tonn fikk neget alvorlige skader, nen c'et ljktes mannskapet å
skipet inn i havnen. '4'et ukjent skip frsvandt i sn:östlige rett-
.1ing,
S.R.22.00. Den Phikyrkjeliga Sannenslutliingen her vedtatt en meget
skarp uttalelse i forbindelse med jöd,forfölgelsene i Norge,
D.R.18.35. Studenteksamen vil neste år i Sverige bli holdt neget
tidligere„ av hensyn til studentenes verneplikt.
S.L.22.00. Det er frensatt forsIg on opprettelse av luftskyds-
kolonner, for å forsterke br-nnveclenet i de mest utsntte byer.

NYTT PPLL DLUMLRIC.

Klokken 18.30 slut-Get plutselig daisk radio å sende. Ett mlnutt
senere dette var nidt, i nyhete,utsendingen,- ble det sagt aG ut-



serÅnen var avbrutt inntil videre. Sendingen ble ikke senere
gjonnopptatt.

vvv V V V v vv
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Fortroli,.

N.S.-f lkesstevnet•Trondheim.

7.30 "Fbieren" og en rekke höye representanter for parti og
stat, reiste igår ettermiddag til Trondhein, hvor de skal deltA i
den store partimörstringen for Trbndolas og Nord-Norge. I "fbrereq"c4
fblge shes •bl,a. "minister" Lippestad og "minlstcr" Stang.

Radioapparat beslagt i Dranmen. 2 mann er  aYrestert.

0.P.19.00 Under rnn--1- etter heimebrent i et hus i Dralmen,
fant rolitie J,£ cåde et heimebrentapparat og et r'idioapparnt,
2 unnn er Arrestert, mebdeler "Dramnens Tidendo",

Dbdsulykker. 


1.50 Igår e,,terniddag skjedde on dbdsulykk) i Lier. Den 48
år ganJe arbeider Emil Palmgren ior beskjefti,set nel å skylle on
beholr',er på Nordiske Destillasjonsverker. Under dotte arbeidet er
ban på en eller nnnen måte falt ned i beholderen og er blitt bedbvei-
og kvalt av noen terpcntingasser son var igjen i beholderen. 1,k.nnen
ble trbt unde lægebehandling, men livet stod ikke til å redde.

0,R.12.00 Tronsb. En notorbåt med 3 mann er forleden forlisi un-
der fiske i Porsanerfjord. L.11e 3 ombordværende onkom, Dot var in-
gen byenvitner til ulykken.

Den stbrn'e generatorknottfabrikken i ndal,listriktet nedbrent.

O.R.19.00 Den störste generatorknoccfabrikken i .trendaldistrk-
tet er brent ned ti] grunnen. To bygnine;er ble lagt i aske ph 10
minutter og endel knott og ved strbk Brannen er ante,;elig opp-



stått i den elektriske tbrkemaskin, Brannvesenet ble varslet7 nen
fabrikker ligger utenfor byen, os dn hjelpen kon, var nit sluknings-
arbeid forgjeves.

12,00 2ylkesforsyninssnemnda for Sogn og Fjordane fvike har
i disse dagel holdt mne på Leikan,;er for å dröfte spbrsmålet om
ekstraproviantering for vintersildfiskerne og sildearboiderne. Sön-
dag vil det bli et möte på Florb for a organidere denne proviante-
ringen. Det er osså på tale at torske- og seifiskerne innen di-
striktet skAl få nyto godt av de sanne fordcler son de andre nevn-
te srupper av fiskerne.

Landbruksmeldinger.

0.D.19.00 Det er blitt henstillet at det riko fröåret på grnn
blii u4Qpnyttet til konglesanking. "istlehdingen" forbeller son et
eksempe:. på hvor lbnsont dette arbeide kan være, at en 15 år gr,n-
mel citt fra Elverum på mindr3 enn 2 måneder har tjent kr. 600.-.
Ot;,(Å andre barn i bysda har hatt utmerket fortjeneste på kongle-
sanking.

14.00 I Toten-alneningene skal det samles inn 35000 kg. barx
og arbeidet er nå i full gang. Den f0rste jernbanevognen med bark
er allerede sendt og store mengder vil fölse ned det fbrste.
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Ote.,'en svldrt blant saueflokkene å Vostlandet.

0.R.12.00 Oteren har herjet swart blant saueflokkene på Vest-
landet, smrlig i Siirnhord1andet. Man har nok for en stor del gjort
en skjeln urett når nan har trodd at det var Mikkel Rev som har
vært ugjeininsmannen. Utovor sommeren har oteren gått hardt frar
not sauene i Alsfjordon i Sunnhordland, hvor oppsitterne på en
encste gård nistet ialt 20 lan og flere voksne sauer. Skjuld her-
redstinG har forhöyet promien for oter til kr. 100.- for å fN
på uvesenet. Flere otere er da også blitt tatt i den senere tid.'

Pris- og  ras'oneringssaker.

11.30 Svolvær. Lofoten og vesterålen pris- og rasjonerings-
politi hal eTter det "Lofotposten" får opplyst, ilagt böter oz fore-
tatt inndragning til et belöp av over kr. 18000.- i november. En
kjbpnann fikk kr. 8500.- i bot og inndragning for beregning av 50%
fortjeneste på manufakturvarer.

Större skattesnyterafmre i Svolvr. 


14.00 En stöl-re skattesnyteraffmre er konnet for dagen
Svolmmr. Det er en fiskeoksportb2 som har unndratt store inntekts-
belp fra beskatningen, Ordförerenhar zjort vedtak i bytinget o
akseptere et belöp på kr. 100.000.- son straffe- og etterliknin

for kommuneskattens vedkommende.

En s'åiur st'eler 4 L;assgeneratorer og 600 liter fr seveske.

14.00 Gjbvike ra cn lagerpless på Fagernes ble det forle-
der natt stjålet 4 ,zcsszeneratorer og 600 frydeveske. Det vi-



ser seg nå at en sjåför fra en av nabobygdene i nattens mulm oz
nörke har kjört til Fagernes og hente4 sakene i en lastebil mod
falsk numner. Han vil nå fN et alvorliz oppgjör med politict.

Pelsd rutstillingen å Austråt. Stor omsetnin o{- enestående priser. 


13.30 P(å den store peludyrutstillingen på Austråt har det
vært ualminnelig stor o,lsetning og prisene har vmrt enestående
de. For de beste hanner har prisene vært fr2 kr. 2000.- til kr.
3000.-, og for hunner fra kr. 1500.- til kr 2000.-. Ellers her
)risene for annenpremiedyr ligget omkring kr. 1000.- og for tredjo-
preniedyr opptil kr. 800.-.

Sjömannssendingen.

0.R.22.15 Lördagens underholdningsprogram lå som vanlig på
et så lavt nivå at ethvert referxt 7ille oppfettes som overdre-
vent. Det er utrolig at så meget vrövl kan presteres 13 så kort
tid.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Fortrolip.

N.S.-f lkess-evnets 1. daa.Taler  av Quslin o "f lkesmann" E/

22.30 Nasjena1 Sunlings fylkesmbnstring i Trondheim ble on
kraftia demonstrasjon av bevegelsens sterke posisjon og stadige
frengsag i Tröndelagsfylkene. Trass i alle transportvansker hadde
et imponerende antall kampfeller fra Mre og Romsdal, Trbndelags-
fylkene og Nordiand funnet vegen til Trondhe5m. Stevnet som hadde
kostet store forberedelser, ble i alle deler utmerket avviklet.

"Ministerpresident" Vidkun Quisling ankon til Trond-
heim lördac kl. 11,00 fra Oslo for å overvmre flkesstevnet. Det
var en flaggsmykkeic og feststemt by som hilste "föreren" velkem-
alen. Avdelincer av riksha.rden, Germenske SS Norge og ordenspeliti-
ets beredskapsavdeling, unghirdmarinen og kvinnehirden dannet
æresvakt foran stssjonsbygningen hvor en mengde mennesker hadde
samlet seg. Blant de tilstedeværende såes foruten fylkesförer
Rocstad og "fylkesmann" Crundtvig, Mr-alLröndelag, Dienststellen-
leiter Christen, fylkesförerne Brokstad, Martens, Wassenden, "fyl-

' kesmennene" Eggen oeKvadsheim,  3biskop" Lothe og i_olitipresident
Lance.

"Föreren" ble hilst velkommen av fylkesförer Rogstad
og "fylkesmanu" Grundtvig. I "föreren"s ft3lge så man bl.e. "alni-
strene, Stang og Lipp3stad, Leiter des Einsatzstabes, SS-Sturm-
bannhrer Neuman, siefen for "föreren"s og "ministerpresidenten"s
kanselli, fylkesförer Lundescård, pressedirektör Beggerud, lands-
leder for Nasjonal Samlings Kvinueorganiensjon, fru Bjoner, fung.
landsleder for kvinuehirden, fru roberg, landslederen i Norges
lærersamband, Orvar Sæther, sbabssjef Thorvald Thronsen, avdelings-
leder Klevenboaa, esesleder Tiedemand Ruud og formannen i Arbei-
dernes giige nandsorganisesjon, Odd Fossum. Etter at "föreren"
var hilst velkommen, ble han overrakt 1,1cre blomster av 2 hirdjen-
ter og 2 hirdgutter. Under begeistrede "heil og sm1"-rop fra men-
neskemassene, mönst,ret han så de epstilta æresavdelinger.

Nasjonal Samlings möte for offentlige tjenestemenn lar-
dag ble meget vellykket. Avdelincer av rikshirden dannet espalier
fra inngangen ot; opp i salen. De "fbreren" ankom reiste den store
forsamliag seg og hilete ham med oppstrakt aam. Etter at alle hadde
inntatt sine plasser, besteg "fylkesmann" Gr aadvig talerstolen og
uttalte sin glede over nt "föreren" hadde fått anledning til å være
tilstede.

"F lkesmann" E-aens tale.

"Fylkesmann" Eggen i Nord-Tröndelag grep så ordet. Han
påviste hvordan det norske folket hadde koamet bort fr det grunn-
lag som fedrene hadde bygge 4; og bort fra de livEprinsipper som var
den nödvendice forutsetningen for fortsatt liv og for fortsatt livs-
utfoldelse. "Fylkesmannen" pekte videae på hvardan en uodt ledet
bedrift fant sine lodere etter fbrer- og ansvarsprinsippet. Bare
gjennom ansvarlic förerskap, vil den enkelte funksjonærs interesse
kunne ivaretas. Slik er det oaså idag i vår viktigste bedrift, i
vår stat, sa talcren bl.a. Den feelige plikt kan ikke oppfylles til
fulle, uten at en helt ut arbeider mot de mål som den ansvarlige

ledelse aar. Vår "förer" Vidkun Quisling bygger en del av den nye
verden, og vi nå fdlge ham i tillit oc troskap fordi han har vist
oss vegen. Vi er _21'6e over å kunne være med i hans rekker, slut-
tet "2yikesmann" Eggen.

(fortsatt)



Side 2. Meldinger desember 1942. Nr.591,

N.S.-fylkesstevnets 1. da.. (fortsatt)

VidkinQuislings talP. 


Under stornende begeistring besteg &23, "fdreren" talerstolen.
Når vl i N.S. for 12 år siden, reiste,denne bevegelse i vårt

folk, vsr det fordi vi.klart så det som brygget seg sannen i verrien
eg truetVårt folks nasjonsle eksisten3, uttalte "föreren" innled-
ningsvie. Når skjebnen laget det slik at vår bevegelse fikk sh sto.r
.inn21yte1se sor. ingen tidligere har hatt her i landet, var det for -
• di vi forstod det som skjer i verden idEg og besluttet å redde vårt
folk sjennen verdensbrannen. Vi har mange midler til å fremme dette

Vi har mn'et som vi ned god senvighet xan bruke, fordi vi
vet at retten står bak css.,

"Fdreren" pekte på t mnkten mange ganger i Norges hieterie
er blitt biuI for å ho1de årt tolk i pakt med utviklingen i ][liup,
Vi nisbruker ikke makten, unde)wstreket "dreren", men vi viker ilrko
ti]bake 2or å bruke den når det gjelder å redde vårt folk

"Fdreren" kom så inn på den betydning opp1ysnigsarbeidet
hsr i kampen for Norges fremtid. Isn frenhevet de farer det nedftsrc-
at folke'J ikke forstår hva kanpen idag gjelder og hqilke uhyggelie
begivenheter denrie uviashet ker fdre til. PenGekapitnlismen fjrbe
til at menneskene ble slaver ev pen.genakteu. Og den törte også med
eeg de store ökononiske krieer scel i ,,hyggelig grad rammet
de norske bönder. Nasjenal her valgt å bryte pengekapie.alise
men ned og reise e reietcen for folket, Gjdre bdndene og fiskeJ--
né og gire arbeiderne til deleere i produksjonen, sa
"reren". 7i vil med andre ord gjennomföre den nasjonale sosialisme
oe, utvide dette ti et samarbell mellom alle nasjonale og sosile
åtater. Bak den flendtlige fronten står utvilsomt jddene som heher-
sker'pengene og gullet> De eT bwere av de ganle systene?,kapitelio
me, parlamentarisme og demokrsti og konmunisme. Tqva ville skje hi

' disse makter skulle seire, hvls Englnnd ag Anerika krigen ?
I beste ±llvilie resultatet vre at Eropa ble delt opp og
tet og at folkene måtte gjöre visse innecinme1ser til Russland. Dis-
se innrdnnelser i1 e bestå i at 1c Bs1tieJ.ke Stater kon inn under
Russland, at Finnland ifc,,jen måtte avst de områder de tapte under
vinterkrigen og at Tyskland ble stykket opp. Men etter all sannsyn-
lighet vil3e det ikke stoppe ned det. Bolsjevikene ville utvide
Rueslands grenser til Atlanterhavet. Og hven skulle kunne stoppe
'dem ? England og Amerika eller et knekket Tyskland ? England ville
aldri kunie reise den eamne styrke son det ncejonal-sosia1istiake
Tyskland.

Når vi i N.S. e/ kommet ti3 klarhet over forholdene - noe
do andre ikke er - dte nå de forstå a, det ikke spörres etter tler-
ts11 eller nir;Åretn11, ren det spdrres ou hvem son Gjör sin pik
not dot noreke folket og skaper det en ærefull pinse i den nye ver-
densordning, sa "föleren" til slut.

"23rewer."s tnle ble hilst av 1angveris og varnt bifell fra
den lydhöre

"
.&-,ermötene-.

Lördas ettnrattIeg. ble dat holdt en rekke interessante og
vellykte e,ter lor tillitsmenn iin.n bevegelsens forskjellige or-
garisasjoner. På Nasjonal Sanlings Ungdonsfylkings =mdte i Jrbei-
derforeningen talte ungdonsfdreren "minister" Lxel Stang og stabs-
sjof Tidenand Ruud. - De dvrige w3rmdter ble holdt i StudenteTsnn-
lundot. På rikshirdens swmöte vsr stabssjef Thronsen dagens hoved-
taler. På Nasjonnl Sarlings Kvinneorganisesjons særndte talte lends-
2eder fru Olgs Bjoner eg trakk opp retningslinjene for arbeidet i
tiden son kommer. Swrnbtet ble arrangert septid:I.g ned kvinnehirdens
hvor fung. lnndaleder fru Roberg var, hovedtaler. På N.S.-bondesrup-
pcns nöte Ga ekspedisjonssjef Grinde en redegjörelse for situasjonen

(fortsatt)
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N.S.-f lkesstevnets 1. dag. (fortsatt)

innen landbruket, og på N.S.-Hjelpeorganiasjons særmdte talte fung.
landsleder kontorsjef Paul Follesg. Irdndelag Faglige Sanorganisa-
sjons særmdte i. Arbeireningens sal hadde smlet en mengde til-
hdrere.Her tal-te landsleder Odd Fossum. I et interessant foredragredegjorde han for arbeidernes kulturelle og sosiale kanp fra fag-
orsanisasjonens spede begynnelse fram til 9. april, og trakk opp ho-
vedlinjene i det frentidice arbeidmed å bedre de sosiale og ökono-miske kår for det arbeidende folk.

N.S.-fylkesstevnets 2. da • Taler av f lkesfdrer Ro stad o Quislinr
0.30 Nasjonal Samlincs möte i Kinopalee i Trondheim ikveld
formet seg sou en stolt manifestnsjon av nasjonal-sosialismens raske
og seierrike fremmarsj i.Tröndelagsfylkene, og ble en spontan hy3lest
til Vidkun Quisling. Da rföreren" ankom til nötet, reiste hele for-
samlingen seg, som en nann og hilste han med begeistrede "heil og
sa31"-rop.

Fylkesförer Rostads tale.

Etter at Nasjonal Snmlings kompsang var sunget, grep
fylkesfdrer Rogstad ordet og åpnot mdtet. Han nevnte fdrst de for-
skjellige aksloner som var xettet mot Nasjonal Samling og fortsat-
te: HV2 ble resultatet ? Jo, at Vidkun Quislings bevegelse vokset
sec sterkere dag for dag, os den står idag fast forankret i vårt
folk. Ja, sterksre eLn noengang tidligere. Fylkesföreren sluttet

tale med å forsikre at alle ville fdlge "fdreren" videre i dyp
takknemlighet og i den sikre forvissnirs om at han er den nektigste
fdrerskikkelse vhrt land har fostret. Dette Norge, son skal erobres
for Vidkun Quislings ide, skal vi bygge opp både sterkt og sundt

Jfdkun Quislin s

Dexetter trhdte "fdreren'' under endelds beseistring
opp på talerstolen.

Imorgen, begynte "fdreren", er det ett år siden ,Lmeri-
ka  og  Japan gikk inn i det suore verdensoppsjdret, hvorved den euro-
peiske krig utviklet seg til en virkelig verdenskamp i dette ords
videste betydning. Vi vet at dette verdensoppgjöret er et oppgjör
mellom 2 livssyn, nellom sammel tid som faller og en ny tid som vok-
ser fram. Det er den 40. kricsmåned son vi rykker inn i. Og når
Vi tenker tibake på den 40. krigsnåned i. den forrige verdenskrgen,
onkring årsskiftet 1917-18, så kunne det kanskje danne grunnlacet
for en sannenlikning.

Hvorledes var det ved årsskiftet 1917-18 ? Da stod
Centralnaktene, Tyskland eg det svake isterrike på den ene side -
dertil det lille Bulgaria og Tyrkia. Sannen behersket Centralnak-
tene ved de store militære seire som Tysklands militære nakt også
den gang brakte, et onråde i Europa som omfattet runTG regnet om-
lag 200 millioner mennesker, 1/10 av Frankrige, Belgia, en del ai
Balkan ned til Grekenland, og et stykke inn i Russland bortsntor
Polen. Og hvem var det •som stod mot den ? I Frankrise de fransk-
britiske hære utslått sterkere og sterkere for hver dag. Og imerika
son begynte å se sine soldater og sitt krigsmateriell inn i Frank-
rige. I sdr stod Italia som motstander cg i dst stod Russland og
Japan imot.

Hvorledes er det så idag ? Idag har ,,ksennktene her-
reddnnet I så å si hele det egentlige Europa, nhr vi unntar de
britiske dyex, Snia og den ubesatte del av det europeiske Russ-
land. I dette område på noe over 300 nillioner nennesker, er det
bare CR. 10 millioner, Sverige ned 6 nillioner og Sveits ned 4
millioner, son ikke sthr under .kiksemaktenes herredömme, i forbund
med dem eller besatt av den. Frankrige er slått helt ut, i öst er

(fortsatt)
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N.S.-f lkesstevnets 2. da . (fortsatt)

riktignek bolejeviamen idag sterkere enn i 1917-18, men bolsjevis-
mens smittekraft som undergrov de tyske he-erers.konpklaft i .forrige
krig, er 5delogt. Enhyersoldat på åstfrenten er idag immun for bol-
sjevismen. Videre har viidet fjerne jsten.Japan- som en fremstående
verdensmakt, som i det fjerne sten idag behersker et landonråde ned
550 millioner'nennesker. Mot det bri-tiske.verdensrike, mot. ,Imerika
og mot restene ov Russland står idag en Sanlet europeisk blokk på
over 400-nil1ioner mennesker. I det ressiske rUm bor 80-90 nillioner-
mellnesker. Og ser vi på det som er den drivende kraft i disse mekti-
ge områder, hvsrledes var det da under. dxn f5rste verdenskrig og
den 40. krigemåned ? Det tysku Rike ste'dda temnelig trykket av blo-
kade og undergravet 2V propaganda. Idag er Det stortyske Rike svei-
set sammen og hnr innen sitt eget riksområde 125 nillioner mennesker,
derav 80-90 millioner nasjonal-tyskure, videre Italia med 45 nillic-
ner, også sammensveiset, Ungorn og Roma.eia snnt Finnland som direkte
forbundne, altså i Europa en extiv blokk på 200 millioner. (Jisi det
Ilerne jsten, innenfor det storasiatiske run ned 550 nillioner, et
aktivt Japan ned,over,100 millioner, altså tilsannen 300 nillioner
aktivt kjempende nennesker. På den annen side står idag Åmerikn leed
sine 130 millioner, England og dets Dominions ned 70 niJlioner, alt-
så også der 200 millioner. Og devtil restene av bolsjevikveldet
öst, rundt regnet 100 millioner', altså også der emlrring 300 millio-
ner mennesker. Det er som man ser umåtelig mere gurstige forhold for
Tysklend gnn under den fbrste verdenskrig.

Ser i p. enknite andre ting, på ubåtkrigen, :så koz.
pen mot, inerikas og England ejnerredonne, sa finner vi at de kjem-
pende flåters styrke, med Jopan på :ksenektenes side, jevner seg så
god:  J som ut, mens de'u under den f3rste verdenskrig vor en knusende
oerlee.enhet på cle -]iicrtes side.

Man skal ikke'undervurdere motstanderne, men hellor
ikke overvurdere dem. Man sks1 ikke undervurdere Churchill, å tro nt
.11,1n er så dum som mango vil be det til. Men det er noen son er dun-
mere enn Churchfll, og det er de folk som lar seg bruke nv England.
Men det er den son er ennå lurere enn Clurcbill, det er Roosve:t som
nå får England til å kjempe for seg. Men det er kanskje de son er
både lurere erin både Churchill, Tbosvelt og Stalin, og det er de som
her satt dette i scene, nemlig den internesjonale j5denakt. Hva er
krigens nhl for de stridende krefter, fortsotte teleren. Hva var det
som gjorde nt dette verdenseppgjöret br5t 15s ? Hva er Tysklands
mål ? Hvorfor er Tyskland trådt inn på krigens nrena ? Tyskerne er
trådt inn i denne kampen for et helt legitint fors.U. De er trådt
inn i katspen for å virkeliggjbre de nasjonale mål son de fleste av
Europas stater ferlengst har kunnet virke1ig jöe. Det ver ikke noe
annet Tyskland sikk inn i kempen for enn å-k„Lnne fullstendiggjire
Bismnrcks verk, hekunne senle alle tyekere i et rike. Det er ikke
nue =et son cr ?)'runnen, til dette oppgj3r fre lysklends side. Når
vi tenker på de betingelser som Jdolf Hitler foresleg Polen: Det var
bare Ildo1f Hitlersstere prestisje som gjorde det mulig for hon å
stte fram et slikt forslog..Det f3rte til krig fordi det ver krefter
8on ville-ho krigen, först eg frenst Englend ned sin tradisjonelle
"splitt og hersk"-politikk. England som ikke ville su den mulighet

öynene at de europeiske stater samlet seg enkring TYsklsnd i et
europeisk forbund. Dette or Englands -credisjonelle politikk, som
mobliserer allu EurOpas. folk met on makt son truer ned å få en doni-
nerende stilling på det europeiske kontinent. Men bekon står igjen
den internasjonnle j5denakt. Og hve er så dens beveggrunner ? Det
Var kenske hat og hevnfölelne fordi de var skilt ut fra sin nakt
det nye tyske

70 nordmenn i Erprland fratatt sitt n3rske statsborperske).

O.R.14.00 70 ne.'^dmenn som oppholder se'; i Englend er fretatt
sitt norske stetshorsurskep og deres formuer inndradd. De son inne-
hadde offentlig stiliins er å betrakte son evskjediget med tap av
titel og verdighet. Blant disac or Johen Beichmenn, Rolf J,tndvord,
/Lndreas Lulie, Maric Louise Berg, Gerd Egede-Nissen, N3rdahl Grieg,
Ingvald Haugen, Olu Reistad, Hereld Sund, Winsnes o{: Haldis
'i7insnes, 1:onreed Nordahl, Hhkon Lid, Erline Mossige.
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om omsetning  c) bruk av ,eneratorbrensel.

18.00 "Forsyningsdepartementet" bar ved forordning a 2. de-
sember 1942 gitt bestemmelser on omsetning og bruk av generatorbren-
sel.

Salg eller annen overdragelse av generatorbrensel kan
bare ckje mot framrinning av fblgende :1.egitimasjoner til bruk for:

10 Motorkjbretbyer, ved kjbrebok utstedt av transport-
utvalget i distriktet eller av politiet eller lensmannen hvor dettc
er bes-tent.

Motorfartbyer som brukes til lbs fraktfart eller til
transport av fersk fisk eller fersk si:d, ved fartsbok utstedb av
trafikkne=da eller transportutvalget r distrikte6.

Motorfartbyer og notorbåter som brukes til f5ske, vec4
kjbpetillatelse fra transportutvalget etber uttalelse fra oljenemnda
i distriktet.

JorC.brukstrakterer, ved kjbpstillatelse fra transpert--
utvalget i distriktet.

Stasjonerte gassgeneratoranlegg og

T"1 og håndverk, ved kjbpetillatelse fra komruu-



nikaujeeur uktoratet eller den d2tte benyndiger.

Bruk av eAen tilv-rkning eller eget lager av generator-
brensel uten legitimas:loner fra de nyndigheter som er nevnt foran
under pkt. 1 - 5 er fe:-budt. Forbrukeren nå i dette tilfelle se:1.v
fbrs sitt uttak på kjbrebok eller fartsbok.

Kommunikasjonsdirektoratet har for desember måned 1942
fastsatt fblgende tildelinger:

Lastebiler over 2.5 tonn lasteevne, herunde2 også rute-
lastevogner og kmbinert person- og last,rutevogner : 50 hl..knett,
500 kg. trekull.

Laste- cg varebiler 1-2.5 tonn lasteevne 40 hl. knobt,
400 kg. trekull.

Laste- og varebiler under 1 tonn lasteevne : 15 111.
knott, 150 kg. trekull.

Rutebiler (busser). A.Med inntil 8 citteplasser 25 hl.
knott, 250 kg. trekull. B. Fra 9 tfl. 25 sitterlasser 50 hl. knott,
500 kg. trekull. C. Msd over 25 sitteplasser 6C hl. knott, 600 kg.
trokull.

Personbiler 10 hl. kno-ut, 100 kg. trekull.

Drosjer ;ielevogner) : 25 hl. knott, 250 kg. trekull,

Spesialvogner (veghbvler, sykevogner, likbiler m.v,)
AO hl. knott, 400 kg. trekull.

For le:-1:e),kstraktorer, s'basjonerte anlegg og fartbyer
er det iI1 lustsatt bestemte kvoter; sbknad må sendes t2ansporta-
valgat i distriktet.

For de vodgessdrevne gessgeneratorer konner et tillegg
på ca.1 hl. trekull pr måned.

Kommunikasjonsdirektoratet har dessuten bestemt at der
ikko kan kjbpes eller selges ner enn 8 hl. knctt eller 80 kg. tre-
kull pr. motor pr. dag. Sbknad om dispensasjon sendes trensportut-
valget distriktet.

Porsyningsdepartementet. - Kommunikasjonskontoret.
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Nytt  fra Finnlaw:1

0.30 I anledning av Finnlands 25 års dag son selvstenLig
stat, holdt prosident Ryti en stor tale i kringkastingen til det
finske folk. Etter et historisk tilbakoblikk over det fredelige
finske folhs århundrelange kamp for sin selvstendighet, understre-
ket han Finnlands betydning som forpost mot faren frn öst. I of7 med
at det finske folk kjenper for sin egen eksistens, kjemper det også
for hele Norden. Prepident Ryti minnet deretter om at den krig son
Soviet-Semvoldet innledet not Finnland 30. november 1939 er den
mo son den son nå pågår idag. Krigen ble den gang av et utenforst-
ende orgnn - Folkeforbundot - orklmrt for et uberettiget anerep fra
Soviet-Sanveldet. Idag blir Soviet-Senveldet fra sanne hold begun-
'stigetpå gruunav den ng,vr:erende og dets fremgangsmåte
forsvart ut fra skinnuotiver. Soviet-Samveldet ken bare bli slått
en landkrig a\r uhyro onfang og det eneste 1aild verden son er det
overlegent i en slik krig er Tyskland. Hvis Tyskland hndde s+Ltt
svekt og forSvars13st, vj_110 Soviet-Samveldets fly og kanpvogner al-
lerede st-tt ved Europas vestkyst. Soviet-Samveldets innblandng i
Europas an1iggender vil bety Europas undergang. Soviet-Sanveldet har
hensynaMst forkePtet de snå statews rettigheter, noe som bådr, til-
intetgjörelson ev de beltiske land og besettelsen av Bessarabia og
Karelen beviser. Uten å vakle stg,r Finnland også idag p°1 vnkt som
y'Jterste forpost mot öst. Denne krig skal forberede en sikker fr2m-
tid fo-Å: Knnlands barn. Finnlands veg er ikke bare cten eneste muli

men også d-n rete, er1:3=to presidenten til slutt.

22.30 Hele Finnland feirer idug 25 års dagen for sin selv-
stendighet. ,visene dkriver et det finske folk ikke skyr noe offer
fer slii frihet Lt tiI å leve sitt eget liv. Det finske tolk hac
ervo: ,d, deg retten til å kunne stole Då at betydningen av denne
kanp vil bli anerkjent overnit hvor man verdsetter friheten og nen-
neskehetens idealer. En rekko aviser uttrykker sin takknemlighet
eVer at den tyske hr danner en beskyttelseanur not den kommunis-
tiske oversvömmelse.

vvvvvYVVVVv7vvv
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FOR .WJONLL SMLING ER DET INYET KO=OMIS I JiDESPiRSWLET.

NORGES FORKEINING ER STKRE'_'? TIL NESTE

30.000 LRBEIDERESKLL BESKSES ;:7 BEDRIFTENEI TILLEGGTIL RL,SJONENE.

KORTREFERLT V QUISLINGS (L,LE UNDER NS-STEVNET I TRONDdEIM..

O.R. 08.00 & 07.00. Störste hegienhet under Nasjonal Samlings
fylkesmbnstring i Trondhciu i helgen ble mbtet i Kinopeleet söndag kve:.

sin brett anlegte tnle pekte "ninjr-terpre-
sidenten" på den kjennsgje-,:ning at Tyskland ved den 40de krigsmkred nå
står gonske anderledes godt stillet enn under forrige verdenskrjg. TeJJ
meseig cr det belense mellom aksemektene og deres motstendere, men fox-
heldene nå er umåtelig mere gunsige for Tyskland. (FUrste del ev Qlb
tale referertes i gårdsdegens Nyhetsovers_Lkt. Siste del foreligger be-e
i referats form). Til sjöss ex naktforholdet mellom partene utjevnet,
og 1^sm senkningene angår så ble det f.eks. i novembe:- 1917 senet
300.000 torn fiendtlig handelstonnesje mot i november iår 1.000.000
tonn bare av de tyske ubåter.

Quisling gjennomgikk videre årsakene til
krigen. Tysklend er trått inn i denne kenpen for et helt legitimt for-
mål, nemlig det å kunne 2u1latendiggyire Bismareks verk, å kunne samle
alle tyskere i ett riko. Men Englend tklte ikke at Tyskland kanskje
kurnieVOYSC seg så sterkt at det kunne dnnne kjernen i et Europas fo2-
ente stater. Det W.:!YEnglends og herskpolitikk son drcv Europa
inn i krigen, påvjet 1isling. Men bak England sto den internasjonale
jbedeL. eL ,ille ha krigen med Tyskland kanskje eV hat og hevnfblelse
fordi de var skjeltet 1.14 i det nye tyske rike og fordi Tyskland sto
veien fer deres kemp om verdensherredbmmet. Og bolsjevikene her "aelt
siden de kon til makten utstanselig rust3t og ventet på at andre mekte
sæerlig stornaktene, skulle konme i krig med hverendre for i det belei-
lige byebltkk sette igang den verdensrevelusjon de hele tiden her
forberedt.

Den jbdiske rase cr den mest nasjcnalistisk
ev alle nesjoner, fortsatte Quisling, oppfyllt ev hat og forekt ovelfo:
endre folk. Men vi må tro at utviklingen vil fare til en nyordnin
som bygger på menneskenes rott og verd, bort fre utbytning i enhver
form. Jödene her ikke nee i Europa gjbre (si!). De cr et internasjo-



nalt ideleggende element.
Også her i lnndet har vi jbder, og den tra-

gedie et jbder har gircet seg med norake. Le jbdene få et oller nnnet
land lengst mulig borte fra Europa, helst på en by. For oss i Jesjonel
Semling er det intet kompromis i denne kamp.

Tilslutt kon QuiSling inn på forsyningssitixT
sjonen i lanet i den ulvetid vi nå gjennomlever.

rolk er snare til å klage over ting mot bed.
re vitende, sa han bl.a. Like fUr den 9 epril sendte de styrende 40.00C
tonn fett til England. Det ver fettfor=ingen for to år. Og tenk på
Norge f.eks. importerte nere kraftfor åkig enn hele Norges snmlede key
hbst. I 1809 de Ncrge og Dannark vnr blokert ev England fordi de sto
snmmen mcd Nepolcon, dde 10.000 mennesker her i lnndet av sult. Under
den nåværende situasjoA er ikko et menneske dbd av sult. Det ken befol):
ningen tekke Tysklend og NS for, sa Quisling, som videre meddelte et
takket vwc bistena fre de tyske nyndigheter cr Norges forpleinine op.s

	

, •
sjkret til neste T)et gje1der både fett, nel, sukker osv.

Vi er elle senmen det arbeidende folk, bbn-
de.es og fiskere ster tnkk skyldig, som tross alle venskeligheter her
gjort sin plikt fullt ut. Det er derfor vi hnr fått besteunelsen on et
hver arbeider skel få sin ukentlige porsjon kjbtt på 300 gr., og det er
bestent at 30.000 erbeijere skel bespises ved bedriftene i tillef2g til
den alminneligearbeiderrnsjon.

(Fortsettes),
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QUISLINGS ,TALE. 


(Fortsatt). Og vi gjennomfUrer ikke vårt program for å
fange stemmer, men fordi vi erlig og oppriktig går inn for en rettferdi,,-
norsk samfundsordning, sluttet Quisling idet han rettet en appell til
alle om å forstå hva kampen dreier seg am og ta et klart standpunkt.

Hvis alle mannsterkt dlutter opp om NS så
vil den nasjonale nyreising bli en lykkelig tildragelse i det norske
folks li i like hör grad som den 9 april var en enestående liasjonal
katastrofe.

Om kvelden lördag var det en nasjonal aften
i Studentersamiundet.

Det ble holdt tale av "fylkesfbrer" Rogstad
som ga det iedfte at neste gang "föreren kom til Trondheim, skulle det
stå en enig samlet trönderfylking bak Norges "förew".

Videre talte avdelingssjef Klevenberg som
konkluderte med at NS har tatt konsekvensen sv alle tidens kjenlisgler-
ninger, og er villig til på alle fronter å sette alt inn for å redde
det norske folk.

Söndag var det hirdoppmarsj etterfulgt ev
möte i Verdensteatret hvor stabsjef Thronsen holdt en fIaumende tale
fer den politiske suldat hirdmannen, som kompromislöst går inn for
"föreren"., for friheten, fr Norges ære og for virkeliggj:)relsen av der
naEonaloosialigte ide.

ORVAR S2THER OM Ii,?:R.RSAMBANDET, Igl,hERNE VIL IKKE GODTA VIR

LIVSANSKUUSE.

21.00. I samband med Nasjonal Samlings fylkesstevn•
i Trondheim ble det iformiddag noldt et möte i Arbeiderforeningens sto-
re sal for 1Mrerpersonalet ved Trondheim og Omegns folkeskolex.

Landsleder i "Norges Iærersamband", Orvar
ther, redegjorde for 1,ererdambandets niå og mening i ut meget inter-

essant fo/Jdrag.
_ To ting har bevirket at endel -723rere ikke

har villet gå inn i lrersambandet, nemlig troen på at England vinner
krigen og at vi har en livsanskuelse som de ikke kan godta, uttalte
landslederen bl.a. Det har lenge vp,rt et utbxedt -Sriske blant norske lm-
rere å få en samlet organisasjon. Det er like rimelig å ha en felles
organisasjon for lwerne som det er å arbeide for en enhetsskole. Det‘i,
nye som er skjedd på 1gererorganisasjonens område er faktisk at det er
tilsatt en formann og at de organisasjoner Igarerne tidligere hadde, er
slått sammen til en. Disse faglige spörsmål gi ikke grunn til argumen-
ter mot det nye iærersambanlet. Altså er det frykten for at Fng3and vin
ner kligen og motstanden mob den nye i-s)sanskuelse som er grunnen, un-
derstreket Sther.

I denne forbinnelse omtalte Sæther Englands
tradisjonelle politikk i Europa. Da Sovjetsamveldet så dagens lys ble
Englands polatikk fatal. Om England skulle vinne krigen idag vil dette
bety en seir for bolsjev5smen og Europas undergang. Problemet bolsje-
vismen ville reisJ eeg. Seirer England vil vi ikke oppleve annet enn
ulykke, ug tapex England vil 1,2rerne lide under ikke å ha bygget cr,_)p
en organisasjon som kan ivareta deres ihteresser, framholdt Seyther.

Smther nuvnte videre den feilaktige oppfat-
ning av den nye 1j.vsanskuelse blant lærerne. Man behöver ikke endre
livsoppfatning for å slutte seg til Norces Igarersamband, men idag må
man forstå rbdvendigheten .av å revidere livsoppfsbningen på noen pwik-

S:Dther nevnte den farlige vei man var inne
på för krien da lærerne ofte bröt ned verneviljen hos barna. Idag må
alle innrömme at dete var feilektig.

Landelederen pekte også på den oppfatning
som hersket blant mange Larere f3r om at alle mennesker var like. Dette
gikk så langt at man unde/viste begavede og ubegavede barn i samme klas
se. Resultatet vor at de ubegavede bestemte farten. Den nye skole vil
bygge på den kjennsgjerning at menneskene er ulike. Alle mennesker vil
imidlertid få den beste behandling i det nye samfund i erkjennelse av
at alle mennesker er medlemmer av folkefellesskapet.

(Portsettes).
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ORVAR. S2THER OM L=RSAMBANDET.

(Fortsatt) Dette prinsipp skal skolene bygge på. På dis
se meader må livsanskuelsen revideres, uttalte landslederer.

Norges Lwersamband er intet annet enn en
faglig orf,fanisasjon som skal ivereta 1.rernes intoresser, fortsatte
&ether. Na når le3rerne 'ear fått senne at de opplysninger om Ierersam-
bandet som er framkommet fra visse hole" er lögn, bbr de slå om og
sitt til at deres een oreanisasjon kan titbygges og bli en fektor ev be
tydn5ng i samfundet. Det er bnskelig at lærerne slutter opp om Norges
lærersamLand som deres egen organisasjon, og virkelig går med i gjen-
reisingsarbeidet, sluttet Sæther.

Lendslederens foredrag ble påhbrt med den
störste oppmerksomhet.

LIPPESTAD TALER FOR N2RINGSLIVETS MENN.

VIL IXKE P.DYTTE  =INGSLIVETS MENN EN BESTEMT POLITISK OPPFATNING. 


21.00. Iformiddag holdetes et möte for neeringslivee
menn hvox Lippestad talte.

den tallrike forsamling sås representante.
for byens forskjellige =inger, industri, handel, hLndverk m.v., Cm-
budemennen for =ingslivet, ingenbr Berg, uttalte i. sin åpningstele
at det er av den stbrste betydning å få istand en kontakt mellom statee.
cg nearilegdlivet.

Ordet ble så .6itt til "minister" Lippestad
som innledningsvis nevnt,e at det er galt å bruke dagens situasjon og de
vanskeligheter som krigen förer mcd seg ved bedbmmelsen av Nasjonal Saff
ling. Ua,Jaett politek oppietning, bemerket "ministeren", tror jeg det
ville -=e :Peenuftg ev neeringslivets menn å gi akt på utviklivigen i
andxe land. Gjör vi ikke det, vil det norske neeringslis uvegerlig bli
akterutseilt i den• knivskerpe 1:onkurrense som fblger etter krigen.

En ha hvilken mening en vil om de poli-



tiske forhrld, bemerket "ministeren" vidce,men ingen er vel så naiv
å tro at de gamle forhold i næringslivet kommer til å spille noen rolle
mex. Enten det gjelder Amerika ellet Tyskland  så  vil xmringslivet treke
ke nye erfaringer ut av den nye ti.ls ideolegi til beste for samfundets
trivsel og framgang.

"Ministeren" emtalte inngående yrkesveiled-
ningen som er et av grunnfundamentene i den nye tid og som alle nesjo-
ner vil komme til innrette sitt sosiale liv etter.

Det er ikke min hensixt, uttalte Lippestad,
å pådytte n2ringelivets menn en besemt 13olitiek oppfatning. Jeg vil
bare be dere å ta de forskjellige.spbrsmal av .aeringsmessig art  eg  be-
tytming opp til alvorlig ettertanke.

Det saklige ng greie fcdredrag ble påhört
med spent oprmerksomhet og hbstet livlig bifell.

Omløudsmannen takket "minister" Lippestad
for hens utredning og uttalte det håp et mdtet hadde vmrt innledningen
til et fruktbringende samarbeid.

"FORSYNINGSMINISTER" BLEHR OM ERN2RINGbSITUASJONEN.

V1RT ERN2RINGSGRUNNIAG SKULLE V2RE SIKRE2 FOR DE LIVWVIKTIGE  VARERS VED-

KOMMENDE FOR Fj:STE HALVDEL AV 1943 NVIS. TYSKLAND INNFRIR SINE LiFTER)

BRJDRASJONNE T?'ET k)UKKER NOK TIL MAI VANSKELIG MED FETT C4-Rji\TNSAICS-

H.L5STEN ELENDIG, iflN FISKEMANGELEN VII FORSVINNE. 


O.R. 19.15. Sjefen for "Forsyningsdepartementet", "mi-
nister" Blehr ga ikveld i kringkastingen en interessant redegjbrelse
for erneringssituasjonen i Norge, som også ble referert i utdrag over
svensk radio. Ledegjbrelsen ga et delvis trbsteslöst bilde av situasjoe
nen, men grunnlaget for emeringen skulle veere sikret hvis Tyskland
innfrir sine evtalsforpliktelser, noe Blehr håpet ville bli tilfellet.

(Fortsettes).



Side 4. Meldin er mendag 7 des. 1942. Nr. 592.

BLEHR PEDEGJJL £01, EI=ING3SITUASJONEN.

(FOLTSATT). Den norske by- og industribefolkning har i
de site måneder gått gennom en periode av delvis dårlige forsyninger,
sa "ministeren" bl.a. Uhder slike omstendigheter har ryktemakeriet en
særlig fruktber jordbunn. Jeg har derfor tenkt meg at det ville were
riktig at jeg sier noen oru om hvorledes det i virkeligheten står til
med oss ideg er=ingsmessig sett.

Vår ermering har som kjent vwt basert på
forbeukeren skel •få en vesentlig del av sitt kaloribehov dekket gjennom
rasjenerte verer. Når nå rasjonene ligger i levkant, også fisken og
grönnseL:ene de3vis svikter, foretår man at SITUASJONEN FOR  STORE DELER
AV BEFOLKNINGEN CG FOR MYNDIGHETENE HAR V2hT YTTERST Vid\TSESLIG OG HAR
VOLDT OSS STORE BEKYMEINGER.

perioden fra okkupasjonen til omkring års-
skiftet flJt fersyningene i stor utstrekning på gamle lagre. Da Quisiire
regjering tilt:åtte 1 februar 1942, c) jeg overtok mine .oppgavex, ar
bunnen renskrapet. Hertil kom utover aret uforutsette ulykker og prode.k
sjonssvikt på \iiktige felter. Våre vanskeligheter begynte med den potot
knepphet vi fikk på forsommeren. Våre forhåpninger til grnnsekavlinger
og fruktevlingen ble gjort til skemme av Pn våt og kold semmer. På top-
pen:ev alt dette-sle sommeren og hbstens fiskerier feil og vi fikk men-
gel på ferskfisk. Allikevel har vi kunnet klare fiskeforsjningen s4
noenlunde.

Ennå alvorligere ble knappheten på spisefe2¥1,
-Vi har wert klar over at relkemengden ihöst, som ellers om årene, ville
gå sterkt ned. Men v-  -eg.de6 med det vanlige småsild- og fetsildfiske,
som sarr aar ettimpoxten fra TysklEnd skulle gi oss de nödvendige
råsto_Uer til en tilstrekkelig margarinpreduksjon i tiden frem t:L1
stoe- og Arsildfisket i 1943.Mon neturen er lunefull, og sildefesket
ihJst slo totalt fell, hvilket kostet ose tusener av tonn råstoff til
margerinproduksjonen. Denne svikt ter det tid å erstatte ved import.
Her ligger årdaken til margarihmangelen i det siste.

Situasjonen'har videre ve3rt spent'for både
kornets og sukkerets vedkommende. Vi har manglet de nödvendige omset-
ningslegre, og våre disposisjoner her del-for vwt meget venskelige.

I sitt .?.oredrag lördag i Trondheim har "fb-
reren" gitt det norske felk den gledelige meddelelse at våre forsynin-
gdr nå stort sett er sikXet for en rommelig tid, f:eamover, og jeg skal
nå gjöre rede for det som er oppnådd:

For brdkOrnets vedkommende importerte vi
för krigen henved 350.000 tonn og selv avlet vj bare 80.000 tonn. Her-
av ble mer enn 4/5 impo/tert. Ved krigsutbrudd tble kornimporten fra
de tilvente kilder totalt stoppet, og vi ville nå vrt henvist til å
söke å berge livet ved hjelp av det barkebrJdet og den sellulcsan 30111
spöker i London-kringkasternes hjerner, nvis vi ikke hadde fått hjelp
fra Tyskland. Tyskland har nå sikret oss en import av 180.000 tonn
vesentlig rug, så VI REKKER FRAM T1L NESTE, HJST UTEN BEH3VE SENKE
V:ARE RASJONE.

Det er i denne forbinnelse verdt å legge
merke til at de 180.000 tOnn brödkorn vi får fea Tyskland, ,skaffer oss
mer mel enn vi får ev vår ogen produksjen av alle kornsorter sammenlagi
Så lite forutseende har den norske /1.ringSpolitikk vært.

Det gemle styre yar mer interessert i en
kapite1iej.s:1„ frihandelspolitikk enn i :folkets selVforsyning. Vi kunne
årene för. krigen selV bare Evle 43 av vårt forbruk av lendbruksvar

og sto i så henseende slettere enn noe anhet curopeisk land med unnte-
kelso av Fogland. Jeg ber ålle dem som idag syns de hår knapt og skrike:
opp om erweringssituesjonen, tenko over hvilke menn det er som ved sin
politikk her fört oss dit hen vi står idag.

For sukkerets vedkommende er vi forelöbig
over venskelighetene, og med de kventa som vi.har kjøpt eller som vi
her tilsegn om, DEKKER VI VY-Æ,E NV;2RENDE EASJONER FRAM TIL UTGANGEN
AV MAI 1943.I löpet ev innevrende måned skal vi forhandle om den im-
pert som ytterligere cr nddvendig for å dekke oss inntil hösten 1943.

(Fortsettes).
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BLEHR OM ER=INGSSITUASJONEN,

(Fortsatt). FOR FETT FR SITUASJONEN FREMDELES YTTERST
VANS=IG. Men vi her nå fhtt tilfört landet fra Tyskland så mcget mar-
garin-rhstoff nt =rgarinfabrikkene skel kunne dekke de lbpende rasjo-
ner i vel en måned framover. Og i lbpet ev desember/januar regner vi
med •å få innf3rt et betydelig kvantum smbr.

I det hcle syns det berettiget å gå ut fra
at vi nå etterhvert blir istend til å dekke fettrnsjonene i rett tid,
og når stor- og vårsildfisket setter inn i januar, skulle vi ved hjelp
av den sildeoljeproduksjon vi da får, også etterhvert kunne dekke våre
forpliktelser etter gamle fettmerker, som hittil ikke hnr kunnet hono-
reres. jeg framhever i denne forbinnelsa spesielt at disse gemle fett-
merker ikke blir foreldet.

Over rittår begynner ellers også vår melke-
produksjon og dermed også vår fettproduksjon å be seg opp. Arbeiet med
planleggelsen av den videre fett-import til sikring av våre rasjonE,T
påg?3,r og mbter forsthelse fra tysk side. Jeg vil i denne forbinnelse
få framheve den store Reichskommissariatet alltid viser o,)p-



rettholdP--n av vare forsyninger, og den effektive hjelp det har vrt
istend til yte oss i flere vanskelige sjtuasioner som alnenheten ikke
her fått kunnskap om.

Vi har også nå utvidet vår'; potetareal fra
500.300 dekar för krigen til 900.000 dekar nå. Sommeren var våt og kold
og skaffet Oss Store bekymringer og frykt for framtiden, men potetene
Sviktet ikke, c) avlingen ble stort sett bedre enn den elendige ornnaer
og hbst syntes a betinge.

Avlingen av grbnnsaknr og frukt ble som nevnt
elendige, og frukt ble det bare til syke og litt til barn. TILDEKXGE
AV GI-JNYS.f.KER KOMEP NOK TIL I OPPHiRE OVER NYTTÅR. UTOVER VINTEREN OG
VIÆEN BLIR VI NJDT TIL 1 KLARE OSS MED IdLROTEN. Vi må glede oss
over at kålroten er en av våre vitamin-rikeste planter.

Den ::iskekneppe tid er nå swit forbi, hvis
vi ikke får nye ubehagelige overraskelser 43, dette område. I så f311
klarer vi vanskelighetene med du beholdni_iger vi har igjen av klippfisk,
törrfisk og frossen vare inntil de store sesongfiskerier tar til i ja-
nuar.

Med de Nre eksportavtaler jeg har evsluttet,
blir vi ikko stillet.v=skeligere pa fiskeområdet enn vi var ifjor. Vi
har begrunnet håp om å få tilstrekkelig med drivstoffer til fiskerflå-
ten, og vi bör kunne regn-3 mcd dekning av vårt ferskiiskbehov i förste
h2lvår 1943, og vi må kunne regne med å få lagt opp tbrrfisk og klipp-
fisk til bruk i den fiskefattige tid annet 1943.

Når jeg nå taler om fisken har jeg lyst til
å si noen ord til alle dem her i landet som gjbr Pt stort numner ev at
vi eksporterer fisk Tyskland. Det kan vel neppe ventes at et land
s()m er i ai o som i hb3 grad trenger eggehvite, skal forsyne oss med
drivstuffer til fiskerflåten uten å få en del av utbyttet. Vi kan vel
heller ikke vente at dette land skulle forsyne oss mod over halvparten
av vårt kornforbruk og med andre nbdvendige varer på kreditt. Selvom
vår clearing med Tyskland viser at Tyskland kreditterer oss store belbp
forlanger det dog visse innbetalinger, oFf, for en stor del betale: vi da
med fisk. Jeg kan ellers opplyse at regnet etter kalorier, får vi minst
like store matvarekvanta inn fra Tyskland som vi eksporter3r til Tysk-
land, herundex medregnet det som vi selger til Wehrmachts forbruk her
landet. Det som foregår er altså det helsemessige riktige, at vi eks-

porterer eggehvite som vi har for meget av, og får igjen kullhydrater
som vi ner for lite av.

Noen virkelig fiskemangel har det ikke v2rt
her i 12ndet, men seken er at folk gjerne vil ha fersk fisk og ikke ba-
re klippfisk og tbrrfisk, og det kan jo på sett og vis w2re et rimelig
bnske.

FOT landbrukets vedkommende er å si at FOR-
SITUASJONEN ER DEN SAMME SOM IFJOF. VI FEGNER MED AT VI N. HAR NIDD
EUNNEN FOR MELKE- OG SMJRPRODUKSJONEN.

(Fortsettes).
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BLEHR OM EEN.,IINGSSITUASJONEN.

(Fortsatt). Nelkerasjonen vil heretter kunne dekkes bedr
enn tilfellet har wert i de siste måneder, og smörproduksonen vil som
vanlig .stige fra og med januar måned utover våren.

KJTTT- OG FLESKEFROD=JONEN ER C4TT MEGET
STERKT TILBAKE. Vi må bruÆe både potetena og kornet direkte i folkehls-
holdningen, og har ikke grunnlag for kjöttproduksjon og heller ikke fc--
produksjon av flesk for salg. Vi kan derfor bare rekne med kjbtt i fo,
binnelse med melkeproduksjonen bortsett fra det vi får av sauen. VI MA
REKNT• MED AT KJ3TTFOLSYNINGEN I SIN ALMINNELIGHET IEK1 BLIRBEDRE.

Foreldpig kan jeg forsåvidt forbrukare i ei
alminnelighet angår, bare love en utdeling til jul av 250 gr. rent ky-3.iJ
på kjöttkortene. Men vi har gitt de tungt arbeidende bedre vilkår også
hva kjöttfersyninger. ene'lr. 1)e vil framover kunne rekne med den ekstra-
rasjon 79:; g. kjött pr. Uke som

I det hele har jeg lagt an på en sterkere
gradering av tildelingene enn tidligere, og jeg kommer til å fortsette
på denne vei når anledning gis. Jeg anser det rettferdig å gjennomf5re
-en bedre forsyning ev de tungt al-beidende grupper.

En annen ekstratildeling til jul består i at
det blir anledn:'_ng til å få kjöpt 500 gr. erter mot klipp av brödmerker
svarende til 350 gr. Det var også meningen å dele ut 300 gr. sirup pr.
fprbruker, men det er blitt endel forsinkeIser i transportene, så'don
u4,delingen vil frst kunne gjennomfbres ut i det nye år. Videre Jkal
jeg etter oppTo2dring fra Vinmonopolets styreformann meddele at det til
nyttår blir anledning til å få kj-Cpt en hel flaske brennevin på vinkor-
tene, Det har av tekniske grunner ikke vært mulig å få dette istend til
julekvelden.

STOLT SETT MEYERJFG A KUNNE SI AT 1RT ER-
N2EINGSGRUNNLAG MED DE TILSAGN SOM IORELIGGER,SKUILE W.RE SITCRET FOR
DE LIVSVIKTIGEVARERSVEDKOL=DE FOL STESTEDELEN AV Y.,RET 1943. MEN
DET BIIR :KKE NOE OVERDDIG KOSTHOLD. Våre beregninger forutsetter at
våre produksjonsmuligheter blir utnytte'l; -est mulig, og at produksjons-
o±genene makter å gjennomföre en riktig -‘.arefordeling.'

I denne forbinnelse vil jeg gjerne få b2ing
våre bnider og fiskere on takk for den innsats de hittil har gjort hvee
på sin plass under meget vanskelige arbeidsforhold. Men den samme inn-
sats trenger vi også i tiden som kommer. Det 1g preduseres mest
Avleveringen må skje etter de linjer og på denmåte som er foreskrove:
så vi knn komme svarthanc'el og dermed skjev• vare:Pordeling til

Jeg vil illslutt gjerne få si ncen takkens
ord til ie nlino tusener av medtJrbeidere i mine departementer oj orga-
ner under disse som idag under vanskelige forhold setter hårdt arbeid
og rlig vilje inn til beste for sine lendsmenn. Alle her de en felles
skjebne. De må v,we syndebukker for de venskeligheter som det gnmle
styre her bre,k-!, over lendet ved sin uforutsette politikk. Allikevel er-
beidel de trefest viJere. Den store mejcritet e,v dem tror jeg utgyires
ev ansversbeisste folk som ikke tr noe hensyn til de oppfordringer
til sabotasje som de tildels har mottatt.

LANDBRUXSMEWINGLE. INGEN JULETLAFIKK.

O.R. 13.30. Det er meget stille på landbruksmarkedot om
eigen og absolutt ingen tegn på noen juletrefikk.

Grninsaker og frukt forsvinner snart helt
fra markedsbildet. Swert vil det bere bli kålrot å få.

Tildelingen av en halv kilo lök pr. hus-.
stendsmedlem fortsetter etter planen. Noen ny tildeling blir det ikke.

Nye maksimalpriser på grönnsaker trer i
kreft fra og med imorgen.

Prisoppgngen er jevnt over en öre pr. kilo
foi de fleste vereslag. For fdrste gang forekommer det også prisstig-
ning på kål_rot.
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"MINISTER" FRETHEIM INNKALLER TIL M3TE FOp WiFTE HUSDYRBRUKET.

21.00. "Lendbruksdepertementet" her i disse dager
innke2.t en rekke vare framste fegfolk på husdyrerneringens område
til et mdte for å dröfte ektuelle spdrsmål og problemer i forbinnelse
med husdyrbruket og forproduksjonen.

M3tot som tok til iformiddag, ble åpnet nv
"minister" Fretheim.

Jeg her hntt höve til å fölge de rorske bön-
dene i deres erbeid, uttnite "ministerer". Og jeg vil få lov til å ut-
tale en Ilertevnrm takk til våre produsenter og landbruksfunksjonrer
for deres store sel,:oppofrende og uegennyttige arbeid i denne tiden.
Jeg her ennå ikke, sn han, bett bdndene om noe uten et krnvene er blitt
mött med.full forståelse og velvilje. .0g jeg er overbevist om nt elle
også heretter vil gjdre sitt ytterste fcr å hjelpe lnndet vårt gjernom
krisen.

Ordet ble sg gitt til assistent Hvidsten sole
ga en interessent oversikt over de erferinger 1=11 her gjort med sellu-
losen som for. Foredregsho:Ideren omtelte inngående de forsdk som er
gjort med selluloseforing til drövtyggere, og utnite nt forsdkene viser
at sellulosen her Meget stor maringsverdi til disse husdyr. Forsök ned
sellulose til gjddning nv foringsokser viste at okseno likte selluloseee
svert godt. De tok vel 4.5 kg. tdrr sellulose pr. dag og fikk to trede.
deler nv sitt forbehov dekket i sellulose. Til hester kan nyttes opptli

törr sellulose pr. dag. Den bör gis i findelt tilstand, eg 2n
kan rekne med et det går med 1.3 kg. til hver forenhet. Alle erfaringel:.
går ut på nt hestene må ha findelt sellulose.

i.NDRE LÅ,NDBDUKSMLLDINGIR.

O.R. 19,U9. Tca en tid siden ble det satt igang en inn-
samling til et feee-egeLgsfond fer landbruket i Troms og Finnmnrk fylkel
Resulteue% av innsemlingen foreligger r4 og viser at det er kommet inn
ove-,2 90.000 kr.

O.R. 22.00, Det er nå bestemt at unghestskuene over
Vest-Opland skel holdes på vanlig måte også ivinter. Bladet Hadeland
opplyser at ettr forsleg fre statSkonsulenten er skuene bestemt siik:
Ryfoss i Veldres 23januer, Fagernes 25 jonuar, otre Toten 26 januer,
Gren på Hadeleind 28 og 29 januar, Dokke 3 og Gjövik 9 mars.

krir
09.30. Pelsingen er nå begynt i revegårdene i Jster
dalen. Oppdretterne beholder nå bnre de eller beste dyrene, resten blir
pelset. ]).e er stadig etterspbrsel etter livdyr til hbye priser, opptil
3000 kr. for fine han-hvelper.

23.00. For en tid siden fant dat sted et innbrLdd
i .1cers Resjoneringskontors lokaler hvor det ble stjålet adskillige
rasjoneringshefter. Gjennom et par enonyme telefonoppringninger kom
politiet på speret etter. forbveren og et par helere. Seken ble ideg
behandlet fo2 byretten hvor ielt 6 personer satt på tiltalebenken. For-
dveren s innbruddet ble dbmt til 5 måneders fengsel, en av helerne
fikk 45 dager og en ennen 45 dager betinget mens 3 ble frifunnet.

21.00. En ny bunnsnurpenot har kjbpm= Orar
Karlsen, Jyjord, tatt patent på. Den knn ta 4 skdytelester i ett kast,
og skel vere aerlig skikket for -.2ngst av sei og sild.

O.R. 13.15. Fre sildefisket forelå det idag bere mel-
ding on, et per mindre steng med musse i Osterfjorden i Hordelend.

STi.,NGF BLVILGER 2000 KR. TIL NSH.

0.h. 19.00. Stenge elmenning bevilget i sitt siste
möte 2000, kr. til Wsjonnl Samlings Hjelpeorg nisesjon.
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DAMPSKIPET"HARDHAUS" AV HAUGESUND FOPIIST UTENFOR LINDESNES.

O.R. 12.00. Dampskipet "Hardhaus" nv Haligesund forliste
lördag morgen utenfor Lindesnes på vei fre Kristiansand til Haugesund
med stykkgods.

Skipet sank i 1.5pet av omlag 20 minutter,
men hple besetningen, jn3t C mann, ble berget ev en mindre hollandsk
motorbåt oe bra'tt inn til Kristinnsand i god behold.

lrsaken til forliset var at en del ev dek
lasten, 80M besto Flv kassematerinler, ferskjv seg slik nt skipet krdn-
get over. "Hardhaus" ver bygd i 1912 og disponertes av skipsreder A.A.
Xnudsen, Haugesund. Den var på 192 brt.

TOPDALS DAMPS=PSSELSKAP SKIFTER NAVN.

21.00. Det er hold ekstreordinær generelforsamling
i Topdal Dampskipsselskap. Til behandling forelå bl.e. en rekke ved
tektsforandringer samt foralag om nytt nevn på selskepet. De nye ved-
tekter ble godkjent og nytt navn ensstemmg vedtatt. Det ble Rutelegot
Bergen-Vest A/S. Topdalsselsknpet er nå 44 år gammelt.

SJiMANNSSENDINGEN. 


O.R. 22.15. Iblgende hilsner ble sendt:
Wytrele: Osear Wold, fra Melle Andreasen,

Trondheim; Riehard og Edward Holter, fra Knrin Holter; Arnulf Karl
Lind, fra Petra, Jen, Aglojrg og Randi; Sigurd H. Gulbrandsen, fra
fer, Mor og Edith; hvalfnnger Halvor Haugen, fre mor og far; styrmann
Konrad Redno, fre Björg og barna på-Huse; Svein fra Oslo, hilsen frn
din tente Maren og din Marie;-1:ngvald N. Stavnes, fra elle hj2mme på
Flatanger; Gunnar Pedersen fra Lil1ie og Sverre Berg; og Birger
Andersen, Skien fra mor, Per, Synnöve og Olav.

Unöytral: Sverre Strand, Bunnefjord. En
ny tid er brutt fram. T/o iklre på lögnpronagendaen. En

Foruten sjdmahnens 12 grunnsetninger ble det
lest opp et brev fra maskinist Halv,er Stersholt, Nötteröy, som fortel-
ler om sine inntrykk fra en tysk fangeleir. Stensholt ble tatt tilfangE
ombord på moterskipet "Storstad" av Oslo idet det ble kepret ev en tysl;
hjelpekrysser i Det Indiske Hey höston 1940. Oppholdet i en fengeleir
i Tyskland skal ha v!.rt genske behegelig bortsett fra uvirksomheten.

SJJMANNSPREST JOHAN NILSENTILBAKE I SHAJGHAI.

22.00. Etter det.IT3ergens Tidende erfarer har dan
norske sjömannsmisjons hovedstyre mottatt telegram fra Buenos  4rres  om
at sjömennsprest Johan Nilsen fra. Bergen er kommet- tilbake til sin gnm:.
stasjon. Pestor Nilsen opprottet og ledet en ny stesjon i Shanghni, men
måtte under krigen forlegge sin virksomhet til Hongkong.

ULYKKER. 


En eiendommelig d3dsulykke er hendt i,Dr=en: En sveiseskjöt på en
trykktrik sprang plutsclig under benene på en ung arbeider, Trygve Ask_
som fikk brudd på hjerneskallen. Hen döde senere på sykehuset. E.skVar ,
hjemmehdrende i Lier og etterlater seg  hustru og ett barn.

09.30. Fra Gildeskål på Helgeland meldes om en druk
Nsulykke forleden dag hvorved Johan Laukli omkom. Den omkomne ver i);

40-!:Irs 1.deren og ugift.

SPORT. 


07.00. Blent premievinnerne under NM-skepet i turn
på Lillehammer i holgen (11 deltnkere) knn nevnes: Kjell Quist Chris-
tensen, Oslo Turn; Arnfinn Johannesen, Per Sakvik.
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NYTT PR FINNLAND.

0.R. 12.00. Det finnske forsyningsdopartement meddeler
at be.2o1kningen f4r kj3pe 100 gr. smbr ellex 250 gr. ost ekstra i tiden
10de til 31 desember. Likeledes f4r man kjöpe  3 esker sigaretter eller
endre tobekksvarer utover den normale rasjonen i tiden 16 til 31 des.

0.E. 12.00. I anledning av Finnlands 25-4rs jubileum
som selvstendig stet understreker dc evonskn aviser i sine kemnentarer
SverJges semhörighet med Finnland samtiCig sen de gir uttrykk for h4pet
om en lyeere framtid for det finnske broderfolk.

S-eenska Dagbladet orklmrer at det for Firn-
land bare finns e.1 ut av vanskelii;hetene, nemlig den fortsette reke
veien trem mot frihet og sikkerhet.

0.R. 12.00. I forbinnelse ned 25-års dagen for proklame-
ringen av Finnlands selvstendighet fant det ic;år i Bucuresti sted en
h3vtidelighet son ble overvmxt av den romanske visestatsministel Mihail
Åmtonescu og samtlige J.vrige nedlemner av den romanske regjering. De
utenlandske diplometer i Rucuresti, deriblent den danske og svereske ser-
demann, var også tilstede.

Den finnske sendenann understreket i en te1e
det urokkelige forlrInd mellom de sLoter som ved Tysklands side kjemper
not bo1sjeviemen.

Ig4r kvold rettet visestatsminister ..ntenese
gjennom den romanske kringkasting en hilsen til det finnske folk. Han
understleket det finnske og det ronanske folks skjebnesfellesska. P4
grunn av sin beliggenhet her Finnland og Romania i 4rhundreder regttet
holde stand not den asintiske frentrengen, ikke ba/e for 4 redde sin
egen nasjonele eksistens, men ogs4 for g bevere Europas kulturvordier.
Da Tysklend den 22 juni 1941 gikk til kamp mot bolsjevismen sluttet
Finnland og Ronenia seg til. De ville ikke bare vinne tilbake de orirde
som var blitt rjvet fee (ikr. av Sovjetrueeland, men ogs4 oppfylle sin
misjon. I bevisstheten on skjebnesfellesskapet f51er det /omanske folk
seg b/oderlig forbunnet ned det finnske folk, og hilser de tepre
i full overbevisning om at degens kamp nok krever store ofre, nen at
den sentidig gir stolthet og ny kraft til4 olpfylle det nye Europas
oppglver, sluttet :Jitenescu.

D.R. 18.35 Den svenske barnebespisning i Finnland som
gjenopptes i januer, vil onfette over 10.000 finnske barn.

NYTT FEA SV.TiRfl-E.

S.R. 12.30. Stockholm RhdhusrMtt &3mte idag professer
Holmuen til 4 m4neders fengsel for 4 ha forfattet en antitysk brosjyree

S.R. 12.50. Handelsforhandlingene mellom Svexige og Tysle
land om yerebyttet for 1943 ble gjenopptatt idag i Stockholm.

S.R. 12.30. Tidlig imorges oppsto det brann i sukker-
fabrikken i Hököpinge. Skeden er betydelig, men bygningen ble reddet.

D.R. 21.50. Isen begynnee n4 ettexhvert g skeffe venske-
ligheter lengs Sveriges kyster. Den trekker seg stadig lenger og lenger
srover og n4dde idag Ålendshevet. Flere og flere havner Bottniska
Viken stenges for trafikk, og iskruinger ses langt tilhavs. Vmret har
vmrt meget koldt den siste tid. I Norrland m41tes det iwitt 34 gr. fros

D.R. 21.50. I Stockholm innföres det fre nyttår resjo-
nering pe fisk. Sildefiskeriene har i4r v?art 30% d4rligere enn ifjor
lengs den svenSke vestkyst. 0gs4 torskefiskeriene her s14ett feil.

S.R. 22.00. DampskIpet "Svengen" ev Stockholm p4 1150
brt. grunnstötte iformiddeg i godt irr i W!sterviks skjmrg4rd. Skipet
st4r h4rdt p4 grunn. Dampskipet "Sage" cr kommet til ulykkesstedet og
forsöker 4 berge skipet.
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NYTT FRA SVERIGE. 


11.30. Svehska'TMndstick A/b fcirer'25-rs jubileur
i disse dager. Etter foctatt rekonstruksjOn med dr. Fred. Ljungberg
som leder, har konsernet i omlag 10 4r arbeidet Med konsolidering.
Mcget ev_gjelden.er: br-t og de siste irene har vist meget tilfrets-
stillenc,e nettoilintenkter.

'NYTT FRA-D,NMARK'._

D .R . 21.50 . K'xonprinsesse Ingrid er i diSde dager pi
bes(Jk i Söndor-Jylland.

D.R. 18.35, Det einnske Landbruk8departement utstedte
•idng en bekjentgjörelse om hjemmemarkedets forsyning med flesk Bekjen;
wörelsen er stort sett den samme som den tidligere bekjentgjörelso
med den forskjell at sl:Iktingstillatelse or blitt noe innskrenkct. Ogs
forsendelsesmulighe+cne er blitt skjerpet.

vvvvvv  VVVVVV vvvvvv
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Regjoringens Infnmesjmskontor.
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desember.

Fortrolig.

En rekke noxske havner dsriblnndt Bodö havn sten T for trafikk etter

mbrkets frembrudd.

S.R.22.00
for .rafikk
bestemrelso
for trafikk

En xekko norske havner har i den senere
etter möxkets frembrudd. Det meddeles nå at
on at Bodö havn med byeblikkelig virkning
etter mörkets frembrudd.

tid v33rt sten
det er truflet
er etengt

"Trondheinsfjord" strandet å wienskek sten.

S.R.22.00 Det nnrske skip "Trondheimsfjord" er strandet i 425rhe-
ten av Lysekil. Det J. for anker da det ble pårendt av et annet norsk
skip. Skipet drev mot land og sitter hå,rat p'b land. Bergningsbåt ey
avgått fra Gbiteborg.

"Underv',.s,f,r--,,ementet" får adgang til å gjre unnatak fra re elor

orr. it en 9ökor til en fullstendig 1.:J.cer ost må ha av an s röven fa en

1=erskele Jo/ å bli ansat i slik  ;3nst.

21.00 I lov av 16. juli 1936 om folkeskolen på lendet ex det
i paragr.:f 25 gjort den endxing at "Kirke- og Undervisningsdepatomen-
tet" kan gji:Sre unn-Itak fra regelen cm at en sbker til en fullsGendig
1=expost, fast eller oppsiing, må ha avgangspröven fra er II:rerskole
for å bli ansatt i slik post. Vilkåret for at "depnrtementot" kan gjö-
re et slikt unnatsk e/ at vodkommende söker har nvgangspröven fra
Stntens WJxerkurs. "Dep&rtomentet" avgj-2 slike saker stter tilrtding
av skoledirektören. Tilsvarendo forardri.,g er gjort i. paragraf 26 i
lov av 16. juli 1936 nm folkeskolen i kjöpstedene. A. Statens larer-
kurs har on tidligero hatt ett, nemlig på Koppffing iår.

JV'S Vinmnno olet. Ekstraflasken vil bli tildelt av lagrede varer av de

boste norske brenneviner eller av nnrske fruktvir.er.

0.R.22.00 Vinmonopolet har nå sendt ut n=mere bestemmelse om
salget av brennevin og vin i snlgsperioden januar/februar 1943.
tillegg til don vanlige xasjon blir det i denne perioden anlednirg til
å kjbpe den ekstrarasjon son blir delt ut i anledning av nyåret. Al-
febetordningen snm har vært benyttet ved tidligere utdelingex, blir
ikke orukt i denne perioden. Mot klipp av merke nr. 20 kan en kjöpe
A-vare eller B-vare eilpå merke nr. 21 bere kan få B-vare. Ek-
straflasknr, ii i tildelt av lagrede varer, av de beste norske
brenneviner eller av noxske fruktvinex.

illiw
Dis enses'on fra fnxbudet mnt Sal av n bakt 19..76d fra 24. til 31. dos.

18.00 Direktorntet fnr Proviantering og Rasjonering har gitt
dispensasjon fra forbudet mot selg av nybekt bröd for tiden fra og
med 24. tjl og med 31. desember 1942. 1 denne tiden er det sledes
t.1.1lett å selec all slngs bred, selv rNm det cr bakt samme dag.
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PiskerimeldiuyI,

O.R.13.15 Sildefisket. Fra Nerd-Nerge meldes at det lördag var
dårlige fiskeforhold på semt1ige fiskefelter.

Mussefeket på Vestlandet er smått.

Landbruksmeldinrier.

0.R.13.50 Landtraksmarkedet er for Osløs vedkommende mogot
stille. Slaktemarkedet har slappet betydelig av. Til avvekeling kQm
det idng litt rensdyrkjdtt. En holder nå på mel 6. t12.deling av grbn-
saker. Det er utdolt endel gulerötter fra et kriselager, skim det Jpp-
rinnelig hadde Irert meningenlå, pare til senere. Det er forøvrig ikk,
utelukket at det kanskje overs av gulerötter til utdeling
senere på vintoren.

Sjdf,)lks jul. Til julefester for sjdfolk i aktiv )-
neste kan det nvises minG.re mengder sukker og kaffetilsetnIngy ren
brNdvarer eg fett be.re met klipp på deltagernes kert. Det kan fortirr 4.
iår ikke anvises noe ekstra til tilste1ninger, inkludert P>egrav2ser.

Barkinnsamlingen går sin geng, men det mangler frar
leis s-rmrt meget. Men en får håpe dot blir bedre når tömmerheggston
begjnner frr alvor.

1£111  .Hprholdt Jndersens Piskeredskapsfabrikk i Tönsberg herl2t av:eranc,..

10.30, 0,R.12.00 Tdnsberg. Alf Herholdt Andersens Fiskeredskapste)rik
Yedre TJanggete, et av Wsnsbers bretnnarligste strök, er igår 1,711

heret av branr- Hele det betydelige le;e• ev ferdige produkter strd
med,foruten 15000 pappeeker trl emballesje. Te familier som boj.de
2, etasje over lagret, kem ssg ut i.gJd beheld, men. e fikk elig.
mesteparten av sitt ierrbe og verkty spm var on egen ev-
delinr! 1 .,å.re roddet. Brannen er aetakelig oppstått i ::.eser=1-
met, ved en ovn som det ver fyret i.

Pris- 4=12neringssaker.

8.30 Under en p...:isretssak i. Mandel som det igår er
dcm i og hvor tiltalte ble cY3mt etter prispolitlets påstanrt, ber det
prinsipielle spb'rsmål or handelssagbruk konbre bendesagbruk veer'G

frsmme. 5 betydningsfulle vitner gikk e ,erkt inn for at tr1-
911.12skulle frifirnes. De havdet nt de övre Lygdeleg i dalfdrere

på ;idrlandet trengte sine handeissagbk sc4m har rett til å ,alge
hele sin Preduksjon til deteljnriser, i metsetning til bondesagbra-
kene som bard har lov til å selge en femtepart av produksjonen
slike priser.

10.30 En prissak ble igår påddmt ved prisretten i Kristinn-
Tend. T. et interessentakan bestående ev 3 persone-r, blP den ene dörie
til Gmåneders fengsel, 300 kroner i bot subsidimet 20 dagers fengse.:,
og 100 kronsr i saksomkostninger; den annen 30 dngers fengsel, 100
kroner i bot subsidiært 5 dagers fengsel, og den 3. ble idömt en bot
på 200 kroner subsidi=t 10 dagers fengsel. I11e ble tilpliktet in
selj.dum å tåle inndragning av kr. 2160.-.

Peng.eu-t=essninGsaffmre i. Lillehammer-

11.00 En mann i 0stre Gaudda1 mottok et enonymt brev med
besked om et han hadde å legge kr. 1000.- i en pappeske s)m på et
bes-L,emet tids.erelk skulle settes på lasterempen på Ruebilsentralen
i Iillenummer. G,eusdd1en sendte til den tid som var novnt i brevet,
en mann med pappesken og den ble p:asert på lesterampen, 2 gutter
25-rso3deren var mött opp, me.i ble atrakte grepet av politet som
gaueddlen hedde varslet. De 2 unL,e menn hCrer hjemne i Lillehammer.
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Dödsulykke.

O.R.1.00 En dödsulykke er hendt på ården Sulebust på Sbre
Sula i middagstiden lördag, meldes det fra Alesund. Mannen på gården
var sammen med 3 av sine barn dratt avg?,rde for å lete etter gjeiter.
Det ene av berna, Mary Eulcbust, gikk opp i fjellet like overfor går-
den mens de andre holdt seg litt lengre sör. De holdt kontFkten med
hverandre ved å rope. Etter en stunds farlöp svarte ikke MEiry på til-
rop (,2). man begynte derfor å bli engstelig. Fjellet er nokså bratt her,
med sty62e steinurer. L li fxem t31 stedet, fant man Mary lig-



Gendo livlös, begravot av ot snöras. Bare den ene hhnden stakk
snöen. iun var blitt fört med sneen Gjennom uren og ph den måten blitt
slått ihjel. Den omkomne vav 2fl -^k år gammel.

Premieren på finn Halvorsens skuespill. 	 stormen".

25.00 Natienalteatret hadde ikveld premiere på Finn Halvor:.
sens nye skuespill "För stormen", som var im6tesett med den störste
interesse. Ferventningene ble fullt ut innfridd hos publikum. Den
fullsatte teatersal, som med spenning fulgte utviklingen av det ten-
kevekkende politiske drama, bel8nnet forfatter og skuespillere med
langvarig Man hörte etter forestillingen fra torskjellig
hol, at det var den interessanteste forestilling man hadde eett på
lenge, fordi de tenker som bryter m:et hverandre i stykket anghr alle.
Juhan Hauge, som egså hadde satt skuespillet i scene, var stykkes
sentrele skikkelse, dikteren Hans Roald, som ser feilene ved samfun-
det, viser veien gjennom et appro-e og blir stemplet som fedrelands-
ferreder av alle dem som bare ghr sine snevre interessers ærend. Jeg
hörer ikke hjemme i noen klasse, sier han, jeg hörer hjemme i et olk
Ingen rerdmann skal leve i usseidom derfor kjemper han sin karep em
sin hustrus sleksgård, derfor vinner han den og derfer gir han hele
gården bort til 20 unge bUnder, son får hvert sitt jordstykke.

Aftenposten ekriver nm utbetalin7  av juleg:eatiale til erbeidere.

0.ri.l2.00 Afteleposten har iddg en artikkel om juleGratiele til
arbeidereng funkejeeeerer. Den iat,:idete adgang srm her er gitt, er
kommet istand etter initiativ av Landsorgenisasjonen. Sosialdeparte-
mentet har heribtillet at denne adgang blir benyttet i störst mulig
utstrening. Arbeidsgiverne har stadig uttalt sin dypeste beklagelse
over at de ikke fhir - T.edning til å legge på lönningene. Disse kroka-
diletår ee, de spare se i julehelgen.

N tt fra Danmark.

23.30 Mlnisteren for offentlige Arbeider framsatte idag et
forslag om å la cppföre en 20 km, lang demning omlag 1500 meter bak
de nhværende demninger ved Thyborön, ved den vestlige innseiling til
Limfjorden. Arbeidet er beregnet å koste 16 millioner kroner. Det er
usikkert om ferslaget blir vedtatt, da ministeren i Folketinget bl.a.
opplyste at det ikke hadde funnet tilslutning fra alle hcld i regje-
ringen. Blix forslaget vedtatt må en stor del av Thyboröns beelkning
flyte og söke arbeid annet sted, og forslaget inneholder derfor be-
stemmelse om å yte dekning for flytteutgifter.

HYtt fr

23.30 Kong Gustav feiret iCag 35-årsjubileum som regent.
Dag,en ble feiret i all stillhet på Drot4;ningholm slott.

22.30 Prefesser Isra.el Holmgren som har forfattet en anti-
tysk brosjyre er Wmt til 4 måneders fegsel for overtredelse av visse
bestemmelser i en svensk presselov. Holmberg cr ogsh kjent for siile
skriverier i smuss--rgen t "Götehorg Handels- och Sjdfartstidning

(fortsatt)
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Nvtt fra Sverigee (fertsatt)

21.00 En s reballong cv engelsk fabrikat gikk idag mir2ges
ned i Ertserd like utenfor Göteborg, hvor flåtens personale tok vare
p4 den.

Nytt_fra 2inn1and,

19.00 De tendensiöse artikler som har vr?art offentliggjort
i "C-3.teborg Handels- oeh Sjöfaratidnin6", har ofte fremkalt forbsu-
eelse og hame i Pinnland, "S=.312Socialdemokraatti" kritiserer idag
en artikkel av (:acob de iker son bae gjeeitt av den beryktede (Mte.

borgavis den 28. n.4vember. Det fineke b]ad be-t;egner de Geers er-Gikkel
scre le:erd i mangel på forstand og t egitAsjonen for den bolejevikiske
imperJahise'e. Det t:'_1')Akevicee med :'orakt foist3ket på å rettferögre
Soviet-russornes krav om å få de baltiske land og gjenoprette
grensene fra våren 1941. Den holdning den svenske avis inntar over.£ 0:
Pinnland er overraskende og ubegripeljs, fortsetterden finske bielet.

den stund -dendels- och Sjfartstidr.Ing" forrige

 av de ivrigste til å -lor2ange hjelp til Fl iiLt

mot
Seviet-Semveldet. Man  må  spörre om for2atereli av slike skriveller et. •
11.en.sikt stil?.er se,g uvitende ove-:for Soviet-Samveldet og deta 7-edsole-
ile=ddme j de beltiske land.

21.30 Berlin. Under overskriften "Eksemplet Pmnnli i o2-
fentliggy52 den kjente tyske publist Meger1e i Berliner Wreen
Zeite.ng en lederartikke). der han kommer,:Inn på den fiske president
Ryt-ie tale i Anledning av 25-åre dagen for $pnrettelsen av den frie
og finske stet. Hvis det 1 De 'J'.('rente Stater og Zngla
fredeles finnes noe i retn1ng av ansvr;Jfb:ce .3017 den.

og knlry ck:Jiver M:egerle,
eneste crd tale bronnm seg dyp i ders

C46C ct demokr..itj. som TmJklailds mondere Ofli73 er g;
å rede. Denne

avb.oldt Englen.l gjre
angriper og under

Eurppe gis de tr eitideleFi ketser,
vere, som ikke innser 3tor2 .101;en i ()_; do

9-7rendo betydrg av den antibolsjevske kre, sem det
:e»; sf?.. del I I sanme gadaood'en belejejb.sk::

kel ,H: lastet .;s.tover (-;g svekket, miste k2etseI:
sen de t do som en i.sat de

d  bet  også den,
2or (91so kreer Tdent •ytis tele ";,e,y

og rn oppruskning :Cra s =1 peer
stJtt an met den at P:Tnnland et

ekto og erklserer at Fi=land k=ae nekrfte at
b.er gjort lot minsee fQrsk blende beg

Vi har bare sifilet ')ss mot denokratiw.e
de undel påboropelJe av cin demotiske karakter, com

hc:.t 12oenlIg med den tyske, her erklt cgos im Tyskiwcs
o; avoLhtt .7aire ljale medlemmer aee 1.t kjempende

pen not den bo1djevik1s.e, fare. Vi kan ba-2e gi vår
den flns)-e .residents U)uske om at Eurona j.kke lmger nÅ. 1511 c-kk
ev 1ndre kriger eg 3m at det må oppstå en ny oe'dning Elom or
lvpannede hevn- og under-trykkelsestanker, sk:ple:::( dr. Meerie

S. 1llge det står til ons vil da= bli beg4tent
levendo ansverslelo for Vestens kult= og for de europ1se

-:TvvvvVVVVVvv.t.vv
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NYHETSOVERSIKT  FRA SKANDINAVIA. 
Pra

Regjeringens Informasjonskontor.

Nr. 594.  Fortroli .
De ringer onsdag 9 des.

QUISLING OG PRESIDENT RYTI UTVEKSLER TELEGRAMMER.

21.00. Fölgende telegramveksling har funnet sted
mellom Quisling og Finnlands president i forbinnelse med 25-års dagen
for Finnlands se1vstendighetserkbering:

Risto Ryti, Republikkens President, Helsink
"Den norske regjering" som med den störste

beundring og sympati fölger Finnlands heltemodige kamp, ber republik-
kens president mo-fata dc-u.s hje-TteltEe lykkönskninger på 25-års dagen fo
Finnlands selvstendighetserklpring. I forvisningen om at det lykkes
Finnland å hevde uaykortet den i 1917 .,Tundne frihet og selvsteni'ighet
uttaler jeg som "regjeringan"s sjef mitt varme önske om fremgang og
seier for det tapre a'ae folk.

Vidkun Quisling, "Ministerpresident".

"Minieterpresident" Vidkun Quisling, Oslo.
För Edra nliga lyckönskningar till mig me

anledning av 25-års dagen av Finnlands sjlvsUlndighesförk1aring 1,3r
jag få uttaIa mitt tack och mina uppriktiga vffllgångsönskningar för
Narges folk,

Risto Fyti.

MARINEKAFTEIN EL1ASSEN  "BEORDRES" TIL SJEF FOR STATENS LUFTSTYRE.

20.00. "Ministerpresidenten" har beordret merine-
kaptein B.71. Eliassen som sjef for "Statens Luftfartstyre" fra 14/10-4

Ingeniör Alf M. Barggren  ex  fra 1/11 1942
ansatt som avde1ingsingenjf5r i "Statens Ifieftfartstyre".

MIDDAG HOS TERBOVEN FOR WRLIG INNBUDTE NORSKE FR RYKTENE TIL SVIRRE.

NOEN AV AMINISTRASJONSPWDETS MEDLEMMER TILSTEDE. FORHANDLINGEF 	

S.R. 22.00. En middag som Reichskommissar Terboven ga
igår kveld for endel norske innbudne, har gitt an1edning til adskillig
ryktevirksoMhetmeldas det fre Oslo.

Ved middagen deltok let representanter for
Norges handel og industri, noen med1emm.er av det tidligere adminisra-
sjonsrådet samt enkelte andre uten dirakte befatning med Nasjonal Sam-
ling. ReichskommissEar vt holdt en te2_e hvori han kom inn på en
rekke ake problemer av interesse for Norge.

Endel av dem som var tilstede ved middagen
har idag vwt sama.et i Oslo til landvarige forhandlinger.

INGEN REALITE1 I LYKTENE OM FORBUD MOT TEYKUNG AV NYE BIBLER 


20.30. Blant de rykter som spres ut for å skape urc
innen religiöst interesserte kretser i vårt folk er også at de tyake
myrdigheter i samurbeid med det "norske statstyre" har nedlagt forbud
mot at det trykkes flere bibler. Forbudet skal irwe motivert av papir-
rasjoneringen.

"Kirkedepartementet" har motatt en rekke
henvendelser i anledning av denne sak, gjennom brev, telefon og konfer-
ranse i "departementet". "Departementet" anmodet i skriv av förste d.m,
Det Norske Bibelselskap om å avgi en innberetning om det faktiske for-
hold i denne sak. Bibelselskapets sekret33r, prost Koren, uttaler i SW".2

skriv av 3dje d.m.:
"Det har ikke noensinne vært mangel på Papir

til trykking av bibler og testamenter på norsk papir".
(Fortsettes).
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EN REDEGJJRELSE PRA "KIRKEDEPARTEMENTET" OM TRYKKINGEN AV NYE BIBLER.

(Fortsatt). Anderledes stiller det seg med utenlandsk
papir - "India-papir". Sekretæren uttaler at disse mer kostbare u-Jgov(
av Indiapapir og skinnbind har vsart mege -J populære, og at disse utgavE
er vanskelig å skaffe. Men utgave i shirting har forlaget alltid hatt,
selv om ekspedisjonen ikke kan skje på dagen. Bokbinderiene er
overbelostet, og dette ferhold må selvsagt også i noen grad ramme iLn-
binningen av

Men på tross av dette forhold, uttaler pro:
ten, har Bibelselskapet hittil iår sendt ut 83.000 bioler og testamen-
ter. Prosten slutter cin innberetning med fölgende erd:

"Når det sies at det er mangel på bibler i
Landet idag stemwer det ikke riktig med de faktiske forhold. Det er
gel på utgaver i pkinnbind og i bedre utstyr, men ikke mangel på bibl(

Derved håper vi at ryktane om at det er 1T1T

gel på biblar, ja, at det er :orbut å trykke bibler, vil forsvinne.

TERBOVEN OPPHEVE:d -20RBUDET MOT SALG AV  ALKOHOL OG TOBAKK I TRjNDELAG.

23.30, I Tronetheim og Tröndelags-fylkene er det
sendt ut fölgende kunngjöring:

På initintiv av fylkesförer Rogstad har
Reierskommissar Terboven i betraktning av befolkningons lojale
opphevet fJrbudet mot solg av brennevin, vin og tobakksvarer, som bIe
titt urder der sivile unntakelsestilstand.

Kureegjngen er undertegnet av "fylkesmarl
Otto Grundtsiig og "fylkesmarn" Torbj6rn Egger. ForbuJet mot saig av
brennevin, vin og tobakksverer omfettet som kjent Trondheim, Strinda,
Orkenger, Tyda1 og Sælbu i. StirerLröndelag, Levanger, Steinkjær og Na13121

i Nord-Tröndelag eg ;:sme i Nordland fylke.

LEDELE INUEN NSDAP I Nel<GE,

00.50. 44 politiske redere innan NSDAP (Det nosjo-
nelsosielistiske tyske erbeiderporti) es kommet til Oslo fre Tysklond

De representerer elle deler av det stoetysl
reike og er kommet hi 4  opp etter oppferdring ev Feichskommissar Terbov,
fer A besöke de tyske tropper som er stesjonert i nord. Deres opphold
skel ialt strekke seg over 8 uker. I Oslo er de politiske leoere ved
rekke foredreg blitt sett rnn i forholdene i ncrd og tildelt sine opp
gever. Igar ble de mottnett ev Reichskommisser Terbo'ren og deeettec nv
Gberbefehlsheber, Genereloberst v. Felkenhers'.

GRO%=NDGEBUNG DEF NSDrU  T  KTJINGENBERG FINO.

Die Ortsgruppe Oslo-Aker ler Auslandergani.
set.;_en der NSDAP hedde laften innbudt til et mte i Klingenberg Kino

Presis kl. 20 steg Benu:Itragter der Auslnn,
organisation fdr Oslo, Kreisleiter Knoup, oup på talerstolen og bnske
de frammtte velkommen. Hon ge så ordet til afterens feredragsholder,
Kreis3seiter dr. Bubenzer, som fortelte om forholdene på hjemmefronten
og om den innsots tyske kvinner og barn daglig 'gjör for å yte sitt ti:
et Pysk1and knn gå seierrik ut nv denne krigen.

Dr. Bubenzer hnr også tidligere besökt Nor,
cg -1re hösten 1940 til juni 1941 hadde hnn sitt arbeid her oppe. I 19
reiste han så med sitt kompnni til Jstfronten hvor hen her deitet- i; i
kampene til for ker tLd srden,

Dr. Bubenzer kom först inn på forholdene
'Torge, og sammenliknet dem med forheldene i endre okkuperte land.

Jeg tror jeg trygt kan si at dere her i
Norge har hett det mer enn alminnelig rolig i denne tiden, SP han bl.,
Dette skyldes i förste rekke Wehrmacht som her en stor del av aren
at fonholdene er blitt så stebile. Når vi tyskere blir tvunget til å
besette et land, er vi alltid beejelet av önsket om å skaffe befolkris
gen frede1ige tilstender, og vi gjör elt for nt forholdet mellom inn-
byggerne og besettelsestroppene skal bli det best mulige.

(Fortsettelse)
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GROSSKUNDGEBUNG.

(Fol'tsatt). Her i landet hnr Vidkun Quisling og Nasjonal
Samliig  i aller hdyeste grad bidrett til at dette arbeld er lyktes så
godt. Det er imidlertid gonske Liatullig at tyskerne i Norge kan ha hatt
bekymringex av forskjellig art å kjempe med. Men jeg kan forsikre dere
at disse bekymringer ikke er noen ting sammenliknet med hjemmefiontens
ytelser,

Dr. Bubenzer fortalte så om hjemmcfrontens
og serlig kvinnenes e-lestendc innsats under krigen.

Jeg har hatt best anledning å sette meg inn
i foxholdene i egnene omkring Duisburg, og det er ikke for meget sagt
disse cgner hörer til dem som lidd verst under de britiske terro=.-
g2ep, uttalte han, derfor genske naturlig at vi fant ut åmåtte
evekuec '7:_liner og bern fra særlig utsette strök, og en kunne tr at d.
ville vrt lykkelige over å komme i sikerhet andrD steder. Men det vis-
te seg at k-rinnene, alle som en, 3Lsket å kommu tilboke til hjemmet for
de var overbevist om t de der kunne vigre til bedre nytte. AllE er vil-
lage til å yte sitt hvor det trengs, og ikke minst viser de unge enestå-
ende mot og tapperhet.

Foredragsholde-ren ble belönnet mad en storm
av bifall. Blant de tilstedeværende sås en rekke fromståelide represen-
t,enter for perti og stat med Landesgruppenleiter, SS-Sturmbannfthrer
Neumann, i spissen.

0=TNG OSLORADIO.

O.R. Det her i den siste tid over Oslo Redio (mv.,
•=t brakt påfollende r^.1age meldin.ger fra Sverige, uten tvil betydelig
mer unn tilfellet har vw-t för.

En stor del av det allierte nyhetsstoff acm
velges, offenfliggjles med Stocknolm som kilde, som oftest i form av
sita,ter fru svenske eviser, og også meget lokelt svensk stoff bringes
hvis meldingene passer inn i "Kulturdeparten,entet"s ramme. Det forekom.•
mer som om det såkalte "LTB" 1 Oslo Lar utvidet Ein medarbeiderstab i
Sverige betraktelig, eller at de tidligee medarbeidere har fått en på-
minnelse GM å vise större iver i tjenest,n.

Forövrig over=ket en av de tyske hallomen-
nene i Oslo Radio idag med å annorsere på norsk ved avslutningen av en
tysk militrkonsert. Hens norske uttale ver meget god.

NORSK SKIP SENKET?

O.R. 22.15. Det norslre dompskipet Besholt" på 4.967
brt. er senket av tyske ubåter, meldes det fre Berlin.

BUDSKAP F-U LARSANDERSEN I JJJMANNSSENDINGEN.

O.R. 22.15. I Sjmannssendingen ikveld lestes det opp  e.
budskep fra hvalfengstbestyrer Lers Andersen hvori det bl.a; het:

Norske hvelfangere. Nå ved juletider
te,nkene deres går hjemovor. Ingen föler lengelen hjem så sterkt som de-
re. Hjemreisenpå deres siste tur ble en stor skuffelse. Jeg vet dere
har fått oppgaver dere ikke selv har valgt, og jeg vet dere har vonske-
lig å se tingen i den rette belysning. Jeg vet dere har fått feil opp-
lysning om forholdene i det hole og særlig om forholdene her hjemme.
Faren fro Öst trodde vi var ovar etter Vinterkrigen 1939-40. Men idag
kjemper Finnlond videre .for Nordens frihet. Det sosiale arbeidet her
bjemme er i gode hender. Arbeidslösheten er det slutt på. Det er her
hjemme din plass er, og det er rom for alle.

Av hilsner sendtes fngende:
Nöytrale: Matros Ole Johannes Johannessen,

Eidanger, fra Gunvor; Sven nrkved fra Marit og Martinius, Holtsgt.
Kongsberg; Leif Eriksen, fra Wiihelm, Kokksfoss ved Hönefoss, eg Olov
Gjerter, fra Borte, mor og for, Frognerveien, Oslo.

(Fortsettes).
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pJjMANNSSEADINGEN.

(Fortsatt). Unöytrale hilsner: Sjimann Gustav Edvard
Andressen Gulliksen, Sett ikke livet på spill, fra Reidar, Kongberg;
Fyrböter Henry Berg, Gå i konsentrasjonsleir, fra Edvard Berg, Voldsgt..
8, Bergen; Torbjörn og Hnns Halvorsen, Gjör alt for å komme hjem, fra
Tora Halvorsen, Rudsvei, nsberg; og Nils Breines, Sett ikke livet på
spill, fra mor og far, Jnlie og Hagbart, Siglefjord.

RULLE OM  FINN.HALVORSENS  NYE =DENSSKUESP=.

O.R. 19.50, Nationaltheatrets premiere i Det Nerske
flatret på "det mektige skuespill" "För Ctormen" av Finn Halvorsen, bl'
en stor succe med et lydhört og takknemlig publikum, fortalte Rudolf
Pasmussen i et krrngkastingskåseri jver Oslo Radio ikveld.

Selvest(-,Agnes Mowinckel hadde innfunnetbEk
i sin kosakkdrakt og hadde instalert seg i parkett med hele air stb,
Jehan Hauge var stykkets belt, forfatteren med de nasjonale ideer, Hane
Roald. Ada K-rnm spilte Utmerket som hnne söster, og Finn.Lange a et
skyelig bilae av prafessoren, teolcgen, biskoppen hndde Rulle nesten
sagt. Også Olafr Havrevold gjorde en bra innsats.

Vi var glad for at vi har en slik dikter,
Fortalte Rulle tilslutt, da vi tumlet ut etter forestillingen i den
mörke natt,

DiDSFAL1J

18,00. Overlege JJrgen Sandberg, Bergen, er inatt
avgått ved dbden 92 år gammel. Overlege Sandberg var banebryteren for
den moderne kirurgi nå Vestlanet, og som administrator av Bersers ksme
munale sykehus ble det hans oppgave å nlanlegge Haukeland syke:d.aa, 3om.
han stadig sbkte å fuIceimengjöre. Overlege ,andberg var medlexaav
rekke utenlandske vitenskapsselskaper,

BRANN,

O.R. 12.00. Kirkekretsen skole på Dovre brente ved mid-
dagsaider tirsdag ned til grunnen. Det lyktes å redde lrerbygningen,
men en stor del av inventaret strök med.

PRISSENTRALENS LANDS9VERSIKT.

O.R. 14„00, Förste uke av desember er gått og man r,,å, nå
re'rne med at vinteren er satt inn for alvor. Höstarbeidene er avsutta-
omtrent ovel hele landet, men det arbeidea fremdeles meget med t/eskin-
gen til tross for at den skulle unnagjert innen i derember.

Det som fanger hovedinteressen på landbruke
markedet idag ex'brendselssituasjonen som ikke er den beste mange ste-
der. Prisene er bra 62 kr. for eik og 60 kr. for bjerk px. favn
hogstkvantumet for fic:se år eI fastaatt. Ialt skal det hogges betydeli;:,
mer enn iår, og det er derfor nödvendig at a/beidet tar til så snart
som mulig.. Forbrukere gjör best i å hogge vedon sin selv.

Etter 2,26innhöstingen nå er over er det an-
ledning til å få an e ersikt over grönnsaksavlingene ror iår. Bi1det

mindee bea. Ga.lerötter ga neppe over 50% av fjorårete avl og Eik
neppe over 60g. Det samme er tilfellet for en rekke andre varesing. 1)(e
som dominerer i de siste grönnankspartier som nå blir utdelt, er kål
og kållot.

Den verste potettrafikken er nå unnagjort.
heldigvis gikk det glatt og det meste kom f,ram för transportvanskelig
hetene begynte å gjöre seg gjeldende for alvor.

På strAformarkedet er det intet nytt.
Livdyrhnndelen e/ ubetydelig. Iå slaktemar-

kedet ventes större tilförsler etter nyttår. For tiden kommer det lite
av alle vareslag unntatt kanskje hest og rcinsdyr. Kvaliteten er jamt
over ikke noe å si på.
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VINMONOPOLETS FL.SJONER.

11.00. I kommende salgsperiode (januar/februar 1943'
kan d-t mot klipp av merke 20 og 21 kjöpes:

2 flesKer brennevin eller fruktvin; eller 4
flasker svakvin eller chmpagne; eller eventuelt 1 fleske brennevin el-
ler fruktvin og 2 flasker svakvin eller chempagne.

Llfabetordningen gjelder ikke for denne pe-
riode.

Varene inndeles i to grupper. A-gruppen og
B-gruppen.

Som L-vare regnes dyrcre aquavitter, branly,
bitter, punsl, norske likdrer og fruktviner.

Som B-vare regnes gin, stjerneaquavit, karve
aquavit, dobbeltrenset og krydret brennevin samt svakvin.

Mot klipp av merke nr. 20 kan kjUpes A-var3
eller B-vare, 12t merke nr. 21 kun E-vnre.

Utenlandske brenneviner (cognac, likrer,
genever osv.) samt sterke 7iner vil forlöbig ikke vwe tilsalgs.

Bestillinger for forsendelse bdr vre vedken-
mende utsalg ihende innen utgangen av janbar. Ved forsendelse må hele
rasjonen kjöpes på en gang, og det henstilles til publikw å gjle det
serrne ved diskesalg. Ved diskesalg kan ingen kjöpe på mere enn en fuil-
makt, og dette må eventuelt gjöres i forbinnelse med kjdp på eget kon,

18.00. Sogn og Fjordane .bliskarlag har holdt styreLi,
te i Florö. Det ble bestemt at sekret-eren i Fylkesfiskarlaget skal ta
seg av fiskernes og i dette övemed er det opprettet et sT, -
skildt i Hlord.

18.00. Pelsdyrutstillingen på SaLdane, som holdes
i disse dager, har samlet hele 1200 dyr, mer enn dobbelt så mange som
neen ,trinen utstilling i landet iår. Premieprosenten ligger meget hJyt.

0.E. 19.00. Tingelstad kommune har bevilget 2000 kr. til
Den Norske Legion og 2000 kr. til NSH.

41h/m7)fiGES 1DRETTSBLAD SENDER UT JULEHEFTE.

18.00. Norges Idrettsblad her i disse dager senc:t
ut sitt julehefte for 1943.

Bladet er fyldig og godt redigert, og inne-
holder en lekke interessante artikle2 blandet med små morsomme innslag.
Blant de mange kjente idrettsledere scm har ytet bladet artikier, leg-
ger men merke til nevn som "minister" Axel Stang, forbundsleder Gdarles
Hoff, kmtorsjef Kåre Methi, fagsjef Per Finnerud, brjteleder Arthur
Nord, bokseleder Otthar Larsen, pressesjef gc Christiansen, turnleder
Bjarne Pettersen og 21ere. Sportsreferent Wagner i Reichskommisseriatet
skriver en interessant artikkel om det norsk-tyske idrettssamarbeid, og
stabssjef Thorveld Thronsen skriver om verneidretten i hirden. Det er
videre en morsom enquete samt en god artikkel om hestesp=t.

Heftet er på 56 sider og bör leses av hver
idrettainteressert mann eller kvinne.

BERGEN KJ)PER BEANNS STAPTcm,

22.30. I Bergen bytings möte idag vedtok ordfdreren
ferslaget om at Bergen kommune kjdper Brann Stadion for en kjdpesum
svarende til pantegjelden med tillegg av forfaldne renter m.v. inntil
115.000 kr.



Side 6. Meldinger onsd 9 des, 1942.

NYTT FPA SVERIGE.

O.R. 12.00. Fremmede fly  flöy  tirsdag kveld inn over sb?.
kystev av Sverige fra sörvest, meddeler forsvarsstabens luftforsvarsav-
deling. Luftvernet åpnet sperreild, 3g fljene forsvant i nordvest1ig
retning.

kir S,R. 19.00. Det svanske utenriksdepartement meddeler at
det ikke har inntruffet noen endring i den franske legasjons sti11.ing
til den svenske regjerirg.

Vichy meddeler ifölge dansk radio at a1le
utenlandske for1ydende-2 om at personalet ved legasjonen i Stockholm
skal T2e gått ever til Darlan, er ubekreftede i Vichy.

D.R. 12.30. Den svenske forsyningsminister henstille
at det uvtsee den strengeste forsktigLet med alle kolenia1varer på
grunn av de vanskelige importforholl. Med de nåvremde rasjoner er det
kaffe nok for iyinteren, men det er usikkert on hverdan stilling2n '/11
bli senere.

Lysreklamer vil bli tillatt i de eveneke
byer i julen. 0gs iiielee1ser elektrisitetsrestriksjenene vil
innfört. B1.a. il det b1i tillatt oppvarrning av badevann i hus med
sentra1varnlegg.

D. 18.35. Den svenake landsorganisasjon og den sve.e.FIke
4rbeidee,l,rening gjenopptok forhandlingene om ny tariffavtale ifor-
middag etter fire ukers pause,

0.R. 12.00. Ifölge den svenske emigrantkontor var det
pr, 1 bktoLer innregist-ert 23,17C utlendinger over 16 år i Sverige -
disse har 14,479 fått arbeidsti1atelse, Til sdmme dato beant det -Jee,
også ca. 20.000 finnsks barn i Sverige.

0.. 12.00. Kriminalite,.;en i Sv3rige er stagig st:Igen(0
Den kosber Sverige årlig omlag 50 mill. kr.

1J.00. Sjefen for rad,opolitiet i Stockholm, o=-
kenstabe3 U2ving, er blitt avskjedigst e sin stilLing og lor2ayttet
til en arnen post på grunn av beruse1se. A-Pf-eren har vakt pinlig opp,
merkomhet i Stookholm, ikke minst i piessen.

S.R. 22,00, Ettor gårsdagens keaftige sterm 11.2r det dre-
vet iIand en rokke minor langs Sveriges vestkyst. Ierjetrafikken mellom
He3einberg og Helsingör ble innstillet idag på grinn av minefaren.

S.R. 22.00, Ved en overf1ygnin£; ver Gdteborg j.går eks-
ploderte en luftverngranat i et privathus i byen. Ingen kom til ske.

S.R. 22,00. Den svenske jordbruksminister Brandscrp kom
idag til Helsinki.

NYTT FRA. D.4NMARK,

D.R. 12.30. Den danske forsyningsminister meddeler at
det ikke kommer appelsiner fram til Danmark t-1 julen :1År. Derimot vil
det komme noe vindruer fre Spania og et mindre parti dadler fra Italia.

D.R. 18.35. Det danske prisdirektorat her fe,stsatt nye
maksimelpriser på kunsthonning. De nye priser er betydelig lavere enr.
de tidligere.

Melke- og smörproduksjonen i Danmark  e'  ste-
dig sesongmessig avtagende. Eggproduksjonen cr praktisk talt null.

D.R. 12.30. Postpakkoutvekslingen mellon Dannark
Italia, Vaticansteten or inntil videre suspendert.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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FORTROLIG..

NY TERBOVEN-FORORDNING OM INNSKRENKNING I RETTEN T1L 1 VELGE

4RBEIDSPL1,SS.

S.R.22.00. Fre 0slo meldes at Ileichskommisar Terboven har ut-
stedt en ny forordnine som innskrenker retten til å bytte ar-
beidspless uten speciell tillatelse.

Som årsak til fororiningen angies t men skal söke
å sikre en mere arbeidsinnsats.

ORDEING GM LT GENERLTOrBFENSETJ LARE K.Lq. KJJPES OG BRUFS MOT  

SPECIELL LEGITIMASjON.

0.R.12.00. For å kunne imötekomme fJt mulig krav om gencrator-
drift av biler og fartb,7er har 2orsyningsdeparteentet mentat
bruk og omselming av generatorbrensel bör regUleres. Departementet
har derfor ved foror ning av 2.desember d.å., som trer i kraft 5.
desember, påbudt, at generatorbrensel bare kan kjbpes og brukes
mot awskilt legitimasjon.

Samtidig er omsetningen av 4;rekull, uansett störrel-
se, blitt regulert, sål,edes også trekull til industri og håndvPrk.
.1)et innföres imidlertid ikke kortresjonering. Kommunikasjonsdirek-
toratet vil neMlig fcstsette hvilke kvanta knott og trekull det
til enhver tid kan kjOpes fra forhandler eller brukes RV egen pro-
duksjerr eller lager til de forskjellige kategorier gasgeneratorra-
legg. Lngående den nå fastsatte kvote henvises til tidligere kunn-
gjöring,

DE TYSYESOULTER FILR SENDEI'MD IU HEI=N=.

10.00. Le 44 tyske politiske iedere, som er kommet til Norge etter
innbydelse av -"ei.chskommisar Torboven, skal nå reise rundt og be-
söke de tyske tlopper som er stasjonert i 1)eres opperve er
å vike som sendebud fre ieim1andet til soldatene.

SV1NDELMED BRENNEV1NSKORT I OSLO.

23.39. 18 år9 gutt ha.r stått for retten Tor å ha fors nt
brennevinskort mcd falske stempler som var laget av gummityper. an
solgte kortene til foskjellige mennesker, utstyrt med felske stemp-
le:: og fingerte navn og und-3rskrifter. Likeiedeb kjöpte hnn selv
brennevin på slike kort og solgte brennevinet igjen. Retten fant
å måte reagere strengt nv generelpreventivo hensyn og dömte menn-
en, som var tidiigere ustraffet, til seks måneders fengsel.

WSMANN FOR LLGMANNSRETT I STAVLNGER.

23.30. En 40 år gammel mann fra jstlndet gjorde i pinsen ivår
innbrudd i postkontorct i Saudn og slo ned postekspeditören for 4
1-ene pengekassen som inneholdt bl.a. 30 000.kroner i kontanter.
eldigvis klnrte postekspeditren å kommeseg unne og få tilkalt

o mannen ble arrestert. ian har nå fått sin dom i lagmenns-
retten, en löd på fengsel i 1 år og 3 måneder.
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NYTT FEL D.L.NMARK.

O.R.19.00. Det meldes officielt frr. Kj3benhavn nt i de siste m--
neder hnr det vert foretrtt en undersökelse mot en krets pe.rsoner
som Inr stått brk eller på nnnen måte vTirt i virksomhet

med utgivelscn av det illegnle skrift "De frie d=ske", som
bl.n, hnr oppfordret til snbotnsje. Vedkommende vil nrg for d-nsk
domstol bli trukket til ensv,11 for sine hnndlinger.

vvv VVV vvv
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Fortrolig 4

De norske deltakere i Germnnsk Landtjeneste har fått 3 ukers *uleferie.

19.00 De norske deltakere i Germansk Landtjeneste kommer i
disse dager heim til Norge på en velfortjent 3 ukers juleferie. För-
ste kontingent kom til Oslo med utenlandstoget i ettermiddag. På
jscbanen ble de mottatt av kontorsjefen for Germansk Landtjeneste
Norgfl, Sen Wranpell. De unge eutter og jenter ha -T]
gjort sin innsats i Gau Wartheland. tier har de arbeidet i leire med
20 deltegere. De tyske ledere i Germanak Landtjeneste er fulle av
lovord over den norske innsats og regner de norske gutter og jenter
for å være bJandt e bene 1,,tlenctinger. Guttene og jentene struttet
av surdl-let r 1,ralu og ga det beste inntrykk. De ver alle begeistrdt
over tjenesten. - Tirsdag, onsdag oe torsdng kommer de bvrige kon-
tingenter norske deltagere i Gerlilansk Landtjeneste til Oslo for 4
tilbringe julen heime. 10. januar reiser de tilbake til Gau Warthe-
land for å tjenestegj3re til 1. juli 1943.

"Nlinister"  Li pestnd holder tale til arbeidere å Herö n etc,: De elye,

må ikke la seg formörke av "forargelsens tåke". 


20.00 "Minister" Lippestad talte idag til Nordisk Lettmetalls
arbeidere o funksjonærer på Heröya og deretter til arbeidere og
funksjonærer ved Porsgrunn Porcelensfabrikk. -

T foredraget framhcldt hminister" Lippestad meget sterkt
at vart lille folk på 3 millioner må sörge for å bli enige om bestem-
te retningslinjer for at vi kan stå sterkt når det gjelder å ta del
1 konkurransen em levestnndarden i verden etter krigen. Et lite folk,
sa han, vil aldri kunne få noe annet eller mer enn det som det har
gjort seg berettiget til i kraft av e2a3n innsats. Det er umulig
reise krav om egen eksistens med mindre vi er enige om bestemte lin-
jer som vi vil fZjlge. "Miniseren" henstillet især til de unge om
ikke h la seg formörke av det han ville kalle "forargelsens tåke",
men om h gjöre sin innsats og slutte opp om det de forstod var i
pakt med det beste for våert r=ingsliv og for vår sosiale utvikling.

N.S.K.'s ro a andeleder,_fru Hirschel Haa ol forholdene i  Tyskland.

18.0O Pasjonal Snmlings Kvinneorganisasjons propagandaleder,
fru Hirschel Haag, kom söndag til Oslo etter en 2 ukers
studiereine i Tyskland som Reiehsfrauenfthrungs gjest. "N.T.B." 11r
hatt en samtale med fruen som er svrt begeistret over det hun har
sett og lært i den xorte tiden reisen varte. Hva-imponerte Dem mest
ved den tyske kvinneorganisasjon? Den innsats den gjør for soldatene,
Den gjör et strålende arbeid for de shrede og for soldatene ved
fronten. Cveralt Var kvinnene i aksjon for å lage julepakker, bake
og stelle. Hvordan er stemningen i Tyskland? Overalt hvor jeg kom,
vnr stemningen meget god. Naturligvis merket jeg nt landet er
krig. Den imponerende arbeidsinnsatsen viste jo det. Jeg vil frem-
heve at folk så meget solidere ut nh enn för. Det er tydelig at den
almimelige mann har bedre råd og anledning til å skaffe seg kvali-
tetsvarer. Hvilket inntrykk fikk De av den tyske kvinnes krigsinn-
sats? Den er helt gjennom strålende. De tyske kvinner hnr en for-
bausende cvne til å gjre det best mulige ut av de foreliggende for-
hold. I det hele tatt ga den indre front inntrykk av å være ubryte-
lig og bunn solid, slutter N.S.K.'s propagandaleder.
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Landbruksmeldinger.

0.-R.13.30 Dot er nh fastsntt maksimalpriser for surkål,
bönner og syltede rMbeter, snmt hermetiske grönnsaker.

Videre er det fastsntt nye maksimalpriser for
syltetöy og snft. De nye priser er dels högere, dels lavere enn
de tidligere.

Endelig er det fnstsntt maksimalpriser for sago
og potetmel. Prisene er endel forhöyet.

Ellers intet nytt på grönnsakmarkedet.

Pelsskinn-aulonene be vnner tIsdag. Pe?sinEen er svært sen

det er Ikke kommet inn mer en dot halve nntall skinn mot_2å samme tid

 Reduks'onen i sölvrevbestn,Iden har frttll bedret kvali

13.30 Tirsdag begynner sesongene• förste pelsskinnauksjon,
opplyser Nordiske Skinnauksjdrer, A.M. Vik. Dn pe]singen er svyt
son iår, blir det et forholdsvis lite parti söl\,revskinn som nlir
frembudt, 1400 skr.i :eesten blir det frembudt ot liknende anta2-
blå=  1.9 00'pltina og 1500 minkskinn. Sekretær Mossin i Norges
Pelsdyrlag bekrefter at pelsingen er meget sen iår og det er C‘r

den grann ikke kommet inn til lnget mer enn det hnlve antall skinn
mot på snmme tid jjjcir, litoten av de skinn som er kommet
til laget.er meget god til tross for forvanskeligheter, og det be-
viser at reduksjonen i snvrevbestanden har fört til at de min(lre
gode dyr rå er utskiftet og at vi idag har en glimrende avlselite.

Pe1slyrutsti1ling på 0Mta.

18.00 Pelsdyrutstillingen på Obta nå avsluttet. Over
500 dyr ble bed(jmt og det var deltagelF.e fra store deler av jstlnn-
det. Trass i at det ble stilt ut helo (+58 sölvrev, lå preAleprosen-
ten DF1 temmelig nær 76. For blårev lå premieprosenten på ca. 85 og
for platina, som det var forholdsvis få av, lå den på ndskillig
over 90, Diplom for utstillingens beste sölvrev, platina- og bnrev
tilfalt henhoLlsvis Jahren Sölvrevoppdrett, Hauersæther, Per Svay-
stad, Lillehammer, og Eivind Fossheim, Valdres.

Nve ras'oner av erter.

19.30 10 I tiden inntil 31. mars 1943 kan selges P-31gene
rnsjonex av erter

J. Mot klipp av elt.Lx&merket E.149 og uten
av byMmerker: 150 gr. gule erter.

B, Mot klipp av ekstramerket E.152 og 7 brödmer-
ker: 350 gr. p>önne

Til anstalthusholdninger, herberger og bevert-
ningssteder, husstellundervisning, håndverksbodrifter og detal-
jister gis anvisninger på gule og grönne erter av forsyningsnemn-
da etter nærmere regler som er gItt,

Etter 31, mars 1943 kan törkede erter ikke kyJpes
og selges medmindre Direktoratet for Proviantering og Rasjonering
annerledes bestemmer.

Oslo, den 14. desember 1942.

Direktoratet for Proviantering og Rasjonexing.
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Dödsul kker.

20.00 Tönsberg. En omlag 60 år gammel mann
Konrad Didriksen, falt forleden natt utfor bryggen
Tbnsberg og druknet. Da han ble funnet, vnr det e
tross langvarige og iherdige arbeider på sykehuset
å redde ham.

11.00 Svelvik. Lbrdag omkom den 14 år gamle Karl Hennum jr.,
Rbrvik i Hurum, idet han med sin sparkstötting gikk gjennom isen da
han skulle over til Svelvik en tur. En annen ung mann som forsökte
å redde ham, gikk dennom isen men fikk reddet seg iland.

Sammenslutringen av Moss - Jelby og Eidsllere -  Myson. 


20.00 SLiU1d y1Lsuing t-dte idag sammen til ekstramdi-
nmrt mbte i Moss under ledelsu ev "fylkesmann" Jacobsen. Til be-
handling foreligger sp32-smålene om sammenslutning av Moss - Jelby
og Eidsberg - Mysen. Det b3e ejort vedtak om at do to saker skal
behandles av do ILge spesialkomitee:-. Komiteene fra de ordinwe
fylkLJ,:- skal fungere også nå.

Hbnefoss Gummiydrefetbrikks tidliwre fabrikkly.g nin overtatt ay et

nytt selskap - A/S Nasjonal  Fappemballas.eindutri.

18.00 Dot er stiftet et nytt selskap under navnet .£/rS Na-
sional Pappemballasleindusi, som har overtatt Hbnefoss Gummivare-
fabrikks tidligere fabrikkbyggning. selskapet har allerede fått en-
del maskiner. Selskapets kapital skal være minimum 1.2 millioner
kroner.

Drukningsulykke. 


22.00 En drukningsulykke er inntruffet i Eidangerfjorden,
idet un båt med 2 mann ombord hvelvet da karene skulle skiftes om
å ro, ned den fblge at en nv dem, Martin Gunnuldsen frn Eidanger,
falt i sjbon og ble borte.

N tt fra Danmark.

20.00 Dct statistiske Etterretningskontor bringer idag en
oppgave over arbeidsledigheten i n(vember. Ved utgangen av novem-
ber måned var det 31.678 arbeidsledige med en ledighetsperiode
7  dager og mer. Sammenliknet med oktober er det en stigning på om-
1ag lxv de 78 arbeidslbse var 21.890 og  9.788  kvinner.
Ved av november 1941 var det 52.483 arbeidsledige med en
ledighetsperiode på 7  dager og mer.

20.00 Den 24 år gamle arbeider Sigard Nielsen meldte seg
imorges til politiet i Kolding oe tilstod at han hadde drept sin
19 år gamle hustru. Han hadde kvalt henne og deretter skåret hal-
sen over på henne. Ekteparret levet ikke sa3rlig godt sammen og
etter hva man har oppklart, hadde de sbndag kveld en heftig frette,
idet ektemannen bebreidet henne at hun brukte for meget brensel.
Da hun neste morgen holdt på å stelle frokosten, for mannen opp i
sinne og drepte henne.

18.00
dyrket

fra Sveri.ze.

Svensk Utenrikshandel moddeler at det dette år ble
oljeplanter på et areal på 20.000 hektnr i Sverige.

vvvvvVVVVVvvvvy

fra Foynland,
i Byfjorden i

nnå liv i ham, men
lyktes det ikke
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TYSKE TROYIER I T=SITT CJEUNOM SVERIGE TIL =VIKFRONTEN UNDER

XFIGEN I NOEGE 1940. 	 UTENFIKWINISTER GUNTHER ANGRIPER GJTEBORGS

W-DELS- OCH SJ5FL:LTSTIDNIN(7.

O.R. & D.R. Den svenske utenriksminister Gtnthers skriv
til den svenske pressenemnd i forbinnelse med Witebnrs Handels- och
Sj3fartstidnings omtale av de tyske tr-eiransporter gjennom Sverigo
til Norge under krigen i 1940, ottaltes på fngende måte i Oslo Ladio
kl. 19.00 ikveld:

Den svenske utenriksminister Ceanther har
sendt et skriv til Den Svenske Pressenemnd der han gr skarpt i rette
mcd den engelskvennlige Göteborgs Handels- och SjJfartstidning for be-
visst å ha offentliggjort falske påstander. Utenriksministeren framset-
ter krav om at Den Svenske Pressenemnd griper til forholdsregler mot
avisen da dets vedvarende spredning av fe3ske rykter har en ugunstig
virkning på Svcriges forhold til sine naboland. Grunnen til utenriksmi-
nisterens skritt skal V=19Toet intervju som Göteborgs Hondels- och Sj-
fartstidning offentliggjorde den 12 desember. I dette intervju ble det
påstått at Sverige uner kampene i Nervik-området tillot trensport av
tyske forsterkninger på svonske tog. Dissea forsterkninger skulle settcs
inn mot de norsk-engelske troppene i Narvik. Dette er en påstand som
den evenske utenriksminister betegnor som et i bunn og grunn falsk rykt,

Dansk Radio kl. 12.30 uttrykker seg betyde-
lig mere forsiktig i sin omtale av uten/iksministerens skriv, og kommer
egså med flere deteljer.

Först og framst nevnes nt det engjeldende
intervju ver med en nordmann som nettopp ver kommet fra Norge, og som
selv hadde kjempet i Nervik-avsnittet. .Videre referes utenriksminister
Gfinthers erkl,ering i sitt skriv om at den svenske regjering dengeng
tillatelse til transitt av 150 tyske eyke.passere til Narvik. Disse få
menn mener utenriksministeren, kunne ikke ha hatt loen betydning for
kampenes gang. Utenriksminister Gtnther nekter at det ble gitt tilla-
telse til t=sitt av regulre tropper.

KIRKLWTE I 03L0 I JANUAE.

S.R. 22.00. Et kirkcmöte skel hc_des i Oslo i löpet av
jenuer mned under ludelse av Quisling, meldes det fre Norge.

Mötet skal ‘vlöse de tidligere bispumöter.

REOFESSO1 BIGEI H,LVOrSEN VG TT VED DJDEN. 


Professor Birger Halvorsen er avgått ved äö-

aelvorsen tok eksemen ved Oslo Tokniske
Skoles kjemievdeling i 1898. Hen studerte deretter ved den tekniske
hjyskole i Berlin og ved universitetet i Freiburg. I 1903 fikk hen sti2-
ling ved Det Norske Kvelstoffkompeni. I 1912 ble Hn:Ivorsen professer
teknisk enorgenisk kjemi ved Nerges Tekniske Höyskole hvor hen nedla et
stort og grunnleggende arbeid. I 1916 gikk han etter over i kvelstoff-
industrien idet hen ansattes som direktbr for Norsk Hydros underskel-
ser og dets kjemiske Jvdeling. Prof. Halvorsen velr president i Norges
Industriforbund fre 1933-36.

DiDSF,,LL. 


18.00. En kjenb mrnn innen forretningstivet i Tele-
merk, grosserer wi.ders Thorstensen, Torsgrunn, er avgått ved dbden 57
år gammel. Hans engrosforretning i Kolonial var den störste i fylket.

O.R. 08.00.
den 65 (1',:rgemmel.
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QUISLINGS JULEGLVER,

19.30. I likhet med ifjor vil også iår "föreren"s
julegave bli utdelt til verdig trengende over hele landet.

Ifjor ble utdelingen forotatt av NSH's lands
ledelse etter forslag fra de respektiv2; l'jikesledere, og en tok i först
rekke hensyn til barnerike familier uansatt politisk innstilling. So-
sialleder Martens i NSH fortCller i on samtale med pressen at årets ut-
deling vil bli foretatt av de enkelte fylkesorganisasjoner, som nå er
bygd ut til handlekraftige og selvstendtge ledd i NSH. Etter "föreren"s
sa3rlige önske vil en ved årats utdeling först og fremst ta hensyn til
folk som er henvist til å leve av små pensjoner. "Freren"s julegave
gir disse mennesker en velkommen stötte til innkjdt.av brendsel og ard-
re ting de måtte ha behov for. Ellers trer en stöttende til der hvo
hjelp trenges, f.eks. familier hvor familieforsdrgeren er syk eller bor

Forelöpg har en ingen fullstendig oversikt
over hvor mange som vil nyta godt ev julegaven iår, men det dreier seg
om tusener av mennesker over hele lndet. Sosialleder Martens opplyser
videre at det foruten pengabidrag også utdeles ernæringstilskudd i form
av styrkemidler gjennom NSH's mange kontroll- og hjelpestasjoner som er
i virksomhet landet rundt.

Tilslutt fo2teller sosialleder MarteLs at
det vil bli holdt en rekke julefeser for barn og for alle som er blit
tildelt "föreren"s julegave.

GERWSKE SS NORGE HOLDEF. JULETREFESTER. 


07.00. Germanske SS Norge feiret igår julefesten
med tilstelninger i alle större byer i hele landet.

SS Sturm jstfold arrangerte en fest i Sarps-
borg som ble meget ve3lykket. K7eldens l'icnedtaler ver löytnent Den
Norske Legion, stedfortrodende stacsleder i ungdcmsfdrerens stab, Björn
jstring, som særlig minnet om den score innsets kameratene på jstfron-
ten gjdr for germenernes fxamtid.

EGNESTLNGEN FÅR FRITT FOLKS GULLMEDILLJE FOR 2ESTE IDRETTSPRESTLSJON I 1942.

O.R. 22.00. Fritt Folks gullmednlje for beste norske
idrettsprestasjon i 1942 er tildelt Ellen Strdmmen eg Hnns Egnestnngen,

Ved utdelingen til Ellen Strömmen ble henne
:,ramrakende kjörirg i utforldpet i "Norgesmesterskapet" på Rjukan lagt
til grunn. Hans Egnestangen3 seire i sköytelandskampen mot Tyskland i
Klngenfurt ble avgjörende for hans vedkommende. Som tredje menn ble
Olav Reppen innatillet.

Beddmmalseskomiteen besto av forbundsleder,
idrettsråd Oharles Hoff, fagsjef Per -d_nnerud, skileder Dagfirn Carlser
håndbelleder Egil Tanding og rednksjonssekreber PCT Lie.

Vinteridrettsmennene cr ennå ikkc kommet
riktig igang når det gjelder ski og sköytesporten, opplyste Per Finne
rud i et rediokåseri i ettermiddeg, Sndforholdeno i Dnnmark har sntt
en Stopper for fotballsesongen der.

MOSS OG JELjY SI1S SLMMEN.

O.R. 19.00. Det ekstraordinære fylkosting i Moss behand
let iformiddag spdrsmålet om Jelöy herreds innlommelse i Moss by.

Det ble besluttet at jstfold fylkesting god-
tar JelOy herreds innlemmelse i Moss by. Sammenslutningen gjelder fra
1 juli 1943.Moss skal i erstatning til fylkeskommunaa betale 697.000
kr. hverav 197.000 kr. skal betales 1 juli i94 j esten i ldpet av
4

Spdrsmålet om sammenslutningen av Eidsberg
og Mysen ble utsatt.
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FISKERIMELDINGER.

O.R. 13.15. Fre Nord-Norge meldes at det igår og söndeg
ble drevet et mindre sildefiske i Finnmark. I Troms ble det lördeg tatt
to snurpefengster i Selengen. Også i Nordland fylke er det tett noen
små snurpefangster.

Fisket i Fredriksted-istriktet her lenge
ligget nede og det har vært små RV alle sorter. Snurreved-



fisket er opphört.

LANDBRUKJMELDINGER. KALK I BRJDET.

O.R. 13.30. Statens Kornforretning meddeler:
Melk, ost og grönnsaker er normalt våre vik-

tigste kelkkilder. Med de rasjoner som nå er gjeldende er det fare for
at ernæringen ken blt for kelkfattig. Ernæringsrådet har derfor bestegit
å erstette kalkmangelen ved tilseteling av finpulverisert rent kalkstene
mel i brddmelet. De mengder som er nddveninge er minimale og vil ikke
innvirko på smak og bakeevne.

O.R. 13.30. Det Norske Torvselskap meddeler at dct iår
er produsert 2 mill, tonn torv ialt. Hdyst i produksjonen kommer Nord-
land Fylke. Som nr. 2 kommer Rogaland og som nr.3 Sdr-Tröndeleg.

O.R. 13.30. Noen juletravelhet er det år ikke på land-
bruksmerkedet. Tilfdrslene er små og alt går rolig for seg. Det enesta
som tyder på hbytid er julet=ne som er utstilt til salgs på alle
torgene. '

O.R. 19.00. Ved Evenstad Skogskole på Elverum har 34
elever tatt eksamen ihöst. Jytt kurs begynner i januar med 30 elever
fra alle kenter av landet. Idag dimitteres 71 legfdrere som har fått
sin opplm'ing ved AT-skolen på Elverum ihUSt.

O.R. 19.00. Helgelands Folkebled,Mosjden, melder at
store flekker reiu er kommet over greneee fra Sverige og ned ttl Hatt-
fjelldel. Det blir opplyst at beiteforholdene for rein på höyfjellet i
Svcrige er ytterst dållige antagelig fordi det her legt seg is over
reinmosen. I de reinflokker som hittil er kommet over er det r,nslått
were mellom 5000 og 10.000 dyr.

18.00. Fylkesskogrådet i Opland holdt forleden dit(
på foranledning av fyikesskogmester Sörhus. Tilstede -‘7r ogsA "fylkes-
mannen" og skogmester Evenby. Men dröftet ondel spdrsmål angående neste
års vedforsyning.

19.00. Kermöyselterne forbereder i disse dager vin-
terens sildeselting som er tllfellet overalt i distriktene på de kente
En får seltet tilført i tdnner til sjdhusene. Saltingen er kvotedelt
slik nt det avhenger av de oppfiskede mengder hva den enkelte får til-
delt.

20.00. Forleden ldsnet et större skred fra den
historiske Fillarguri-toppen i Sel i Gudbrandsdelen, og det var et un-
der at det ikke ble gjort store skeder. En mengde jord og stein raste
ut, og skredet stanset ikke för langt ned på jordet under fjellet. En
del store stener passerte gården som ligger inn under fjellet, men hei-
digvis uten å treffe.

NY FORM= I DEN NORSKE SJJMANNSMISJONS HOVEDSTYRE.

10.00. På mdte i Den Norske Sjbmannsmisjons hoved-
styre er den nåværende veraformann i misjonen, bernherd Meyer, valgt
til ny formenn ettex den tidligere som er ved döden.
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SJUMANNSSENDINGEN„

O.R. 22.15. Fdlgende hilsner ble sendt:
Nöytrale: Meskinist Wilfred Strömberg,

Mor er död. Far og Rigmor. Torbjörn Olsen fra mor, Hans og Annn. -
Alf Svåsand, fra Marion, mor og sösken. Egil Mortmann Lersen, fra
Ragnhild og Jollennes på Holmsbu. Sven Mörkved, fra far. Harry
Pettersen, fra tante Emma og alle i Oslo og på Nesodden. - Maskinmes-
ter Birger Brekke, fra Borghild, Lilleba og Inger. - Jonny Norbers,
fre foreldre og sösken ph Listn. - maskinmester Kristian Johannesen,
fra 'n.ans hustru Solveig. - Reidar &wtre Vnxtdal, hjenme her vi det
etter måten ganske brn, hilsen din far Rasnus.

Unöytralg Ulf, fra hans nor fru Regna
Dahl. .orsdk å komme deg hjem.

Kaptein Hjalmer Seherwieh kom med fdlgende
uttnlelse i forbinnolse med en reportasje fra sjöen i tilleggsprogram-
mot over London som var blitt hnn -forelegt.

Av reportasjen fremgikk dot at også de nor-
ske båter nå har fått fullt mennskap. Det er jo gledelig. FCr gjaldt
dette bare de engelske skip. Men ex det egentlig tilfellet. Såvidt vi
vet er det ikke lettere å få mannskap nå enn för. Kanskje var det bnre
på den båten reportasjen ble opptatt forholdene var så bra.-YDet er en
ting ved disse reportasjene fra London at vi har mistanke om nt de for.
saker å binne oss noe på ermen. Og vi har god grunn til mistanken. Er
viss hr. Asneved påsto f.eks. forleden at norske mddre nå tar livet
av barna sine foydi de ikke nisker at de skal leve opp under de' her-
3kende styresett. Hva er dette for noe tull. Barnemord cr idag '-etyde-
lig ferre i antall enn 2ör krigen, under et annet styresett. Dette ver
nok et sing i luften hr. jksneved. Det bringer oss uvilkårlig til
tenke på bounernngen.

Foruten kaptein Scherwich talte ogsg over-
lwer ved Oslo Sjmennsskole Rudolf Mbrk. I sitt khseri om den britisk,
pengepolitikk kom han med nedenstående oppfcr-in.gil de norske sjöfo

Du mh ikke e. på den gple siden. I England
er du bare cn kapitPlrnbringelse. Hos ose er du et menneske og eu
landsmann.

TYVERI- OG PRISSLYER._

18.00. Ved et innbrudd på jerrbanestasjonen på
Klepp på Jæren ex det stjålet 8 flasker brennevin og julekvolJen av to-
bekk til en rekke handlende i distxiktet,

24.00. På stnbburet på ghlden Torp i Onsby ble det
igår natt begått et tyveri. Det er stiålet onlag 150 kg. nel pg 200 kg
korn.

18.00. En mann fre Vestre Toten ble forleden iddmt
6 mhneders fengsel Pv Toten Prisrett. Hnn sto tiltnit for 4 ha kjdpt
opp og omsatt en okse, 3 kyr og flere griscr til for höye priser.

NYTT FRA FINNWD.

C. 12.00. Son en julehilsen til det finske folk har
den romanske regjering sendt 150.000 romenske sigaretter til de finske
soldeter. Merskelk Mannerhein har tekket for gaven.

O.R. 12.00. En kjent svensk skipsreder har otter hva
Aftontidningen erfnrer gjort en stor donnasjon til fordel for Finnland
Det skal dreie seg om en miljon finske 11.?.rk.Donasjonen skal visstnok
overlates til det finske Röde Kors etter merskalk Mannerheims bestem.
melse. Skipsroderen önsker 4 vre nnonym.



Side 5, Meldin er tirsdag 15 (9ee. 1942.eee. Nr. 600.

NYTT PRiS SVERIGE.

O.R. 12.00. Stockholm påtalemyndighet lot mandag den
sveneke skipskaptein Jen Erik .4xel Erikson arrestere siktet for skips-
fartspionasje. Erikson er tiltalt for å ha gitt en engelsk statsborger
opplysninger som burde ha vært holdt hemmelige av hensyn til Sveriges
forsyningssite.asjon.

O.R. 12.00. Talle på grubeulykker i Sverige er steget
meget sterkt i den sencre tid. Lrbeiderne og arbeidsgiverne er imidlere
tid kommet overens om å godta endel nye effektive regler for organise-
ringen av sikkerhetstjenesten i grubene.

S.R. 19.00. En alvorlig tegkollisjon inntraff iformidda
ved Vanghdrrad stasjon nær Norrkping hvorved lokomotivfbreren ble drel
og tre andre personer såret. Linjen ble blokert fer flere timer.

20.00. En av Sveriges kjente ski]lipere, Geinard
Wikner fra 1WrnÖsand, ble mandae formiddag ramt av et #jerteenfall ur-
•dex en treningstur ved Vålådalen i JSmtland, og avgikk ved döden.

NYTT PRL DLNMLRK.

D.R. 18.35. Stats- og utenrikegel.istei Scavenius åpne
idag finansdebatten i Folketirg:t.

Under sin tale erklærte han bl.a. at alle
partier ± Riksdagen he,/ gitt sin fulle tilslutning til regjeringens
politikk. Det  vcr  ucnighet på visse punkter, mon alle partiers furrne/11.,
hadde erklært seg villige til å stötLe regjeringens utenrikspolitikk,
og alle innså nödvendigheten a ro og orden i landet. Pritz Clausen,
sa Scavenius, sto i opposisjon til regjeringen, men også han delte re-
gjeringens syn på do tiltak som må settes iverk for å gjennemfc5re inck
og ytre sikkerhet.

Seaverlius framholdt regjeringens mening om
at det ex enhver ansvarsbevisst danskes )likt å virke mot de anclvars1
se og lettsindige elementer, både i ærthr og på hjennefronten, som mo
det dansko folks önsker og landets interesser forsker å mane til sa-
botasjenandlinger eller andre forbryteriske handlinger. Scavenius nevl
også nødvendigheten av å bekjempe den kommunistiske virksomhet i hvil.
ken forkledning den enn måtte være.

Tilslutt kom Scovenius inn på pris, penge-
og arbeidspolitikken, og erklærte at det var rogjeringens hevedoppgav
å ta hånd om disse spørsmål med henblikk på det europeiske samarbeid.

D.E. 18.35. Den tyske vernemakc gjör gjennon Ritzaus
Bureau cppmerksom på at det ikke er tillatt for medlemmer av den tysk-
vernenaki, i Dannark å nytte'Andre beecealingsmidler enn dansk mynt ved
innkjöp eller bestillinger.

D.R. 21.50. Representanter for den danske faglige landE
organisasjon og den danske arbeidsgiverforening var idag samlet i Kö-
benhavn til forhandlinger om de lavere lbnninger. Forhandlingene vent
avsluttet imorgen.

D.R. 18.35, Bensinrasjonene i Danmark vil bli mindre i
neste rasjoneringsperidde. Meget få vil få tillatelse til å kjöre

D.E. 18.35. Den danske riksadvokat sökte idag Riksdage
om tillatelse til å reise tiltale mot folketingemann Waldemar Thronsei
for feilaktig formaling.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Ordförer Drövda1 Brandbu bevilp'er kr. 1000.- til den "norske" le ion.

22.00 I Brandbu herredstings 3iste möte bevilget ordförer Dröv-
dal kr. 1000.- til den "norske" legion, kr. 200.- til Studentenes
Hjellpefond, kr. 200.- iil hirdmusikken og kr. 100.- til idrettskursus
for skolelærere,

Meldingen om invasjon av svenske rein er meget overdreven nen beitefor-

holdene er både må svensk o norsk side meget dårlige og det  er fnre for

at dette vi12, ut over reilibestanden for de norske samene.

18.00 I anledhing av den oppsiktsvekkende mc31ding fra Mosiben
om en invasjon av svenske rein i den sbrlige de1er. 2v Nordland fylke,
bar "N.T.B."s korrespondent i Bodb hrn ct ses til lappefogden
Nordland, Petter ilagen. Lappefogden erklærer at han ikke hadde hbrt
noe on innvandringen. Han fant det sannsynlig at det var kommet ende
rein fra Svorige over grensen til Helseland, men han kunne trygt si
at det antallet, melIom 5000 eg 10,000, son var nevnt i meldingen fra
Mosjöen, er en veldis overdrivelse. Iår JOM ellers er det kotmet endel
svenskerein ned i de nerske samenes reinflokker, men dette er ikke nee
usedvanlig. Msd hensyn tilbeiteforholdene or det riktig at de er dAr-
lige på svensk side, og det samme er nok også tilfelle på norsk side.
Hvis ikke beiteforheidene bedrer seg i löpet av en måneds tid, vil
det sikkert komme til å gå ut over reinbestanden for de norsku samene,
uttalte lappefogd Hagen til slutt.

Dbdsfall.

22.00 En kjent og staut sjbmann, kaptein Tolli Tollisen, Stavan-
ger, er avgått ved döden, 53 år gammel. Han tok skipsförereksamen 191'(
I sitt fbrste år som skipsfbrer utförte kaptein Tollisen en strålende
redningsdåd som foruten tysk utmerkelse, brakte ham Robins legat.
Under meget vanskelige forhold berget han sammen zied et jPpansk damp-
skip den 40 mann store besetning på D/S Otto Fischer av Hamburg son
var blitt vr2k under en orkan i Biscaya.

Dbdsul kker.

14-.00 Den 73 år gamle Ole 5i.berg i Flesberg skulle igr formid-
dag rydde opp blandt endel trær som var gått overende, meldes det frn
Dremmen. Do han ikke kom hjem til ble m-n engstelig for ham
og gikk ut i skogen for å se cter ric‹ril. Man fant ham da liggende dbd
under en trerot,

22.30 En dbdsulykke er inntruffet ved Sunnlend Papirfabrikk ved
Drammen, idet en 70 år gammel arbeider, Karl Helland Johannesen, ble
ramt av et illebefinnende under arbeidet og falt ned mellom to val-
ser. Fbr en kunne stopre maskinen, var Johannesen klemt til dbde mel-
lom valsene.

Fru Olga B.oner holder foredr2, om o timisme. 


O.R.13.20 I serien "Heim og Samfund" talte fru Olga Bjoner om opti-
misme. "Kvinnens liv er bygget på optimisme, kvinnen sir liv".
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Fiskerimeldinger.

0.R.7").15 Sildefisket. eu msatisket på Vestlandet meldes at
det jc;år ble fisket endel i Sogn. I Hordaland var fisket ubetydelig.

37.'rst og bankfisket. I Pirnmark var det minimalt fiske
siste elke Line±iske-, 5 som eivenlig -.0°t denne tiden, ga lite ut'eytte.

10.00 Fyikesforsyningsrennda ha i samarbeide ned Forsjning
departementet, Neree Påfisklag og opsyessjefen for Lofotfisket lagt
en plan for provianteringen under Lofotfisket 1943. Planen forutsetter
at det som tro ekstra matverer m.v. for å delre.de tilflyttede
fiskeres og ar.le tilreisendes behov skal sendas til Lofoten for lag-
ring i god tLd fe:r fisket tar til. Det er besteelt at fiskere som de
tar i Lofotfisket og i fisket på yttersiden ev Vesterålen, skal
les ekstrarasjoner av visse metvarer og tobakk for den tid Lofotoppsy-
net N'erer. Dessuten har fiskerne 21,!Lfått tillatelse hos forsynielgs-
nemnda på heimstedet til å kjöpe rasjonerte varer på forskudd, meade-
ler "Nordlandsposten".

1Jandbruksmeldine,er.

0.R.13.30 1.4åer all treskingen over for iår, leveringen av kor-
net kan se 4:te inn for alvor.

Priscentralens Landsoversikt.

Det er juleforberedelsene som opptar tiden ute på
det nå. Treskingen er over og hbstplUyningen ex gjenopptatt på en re'e
ke steder.

I Ncrd-Norge er fylkesinennene  bem:rrdiget til å iverk-
bestemmelser om potetlagriug,,

Det er fstst -J mc.desirr,alpriser på 50% kaligjbdsel,
Transpor -G E.1v potetex kimne gjenoppts i uken som

men trafikken cr mor eller mindre over. Oge sebengen for potet.
er sii

Slak.tonsetningen fortd,±ter obtrnt bon tidligere, £,
(".r utgj- hOvedmengdon, Li1 jul skal det utdeles 1/4  Lt,

til hver avtagcr - ialt ca. 700 'Jonn  oqe-7 k.ele lrndet.  Det komrp
eLci-21. ket  og  1.7,&172 men svært lite glis. ;:-11.claktningen cr

rasipreri=s&kcx

Sken .20.j6 de 2 svartiiidlc:1' ua for en tid sidee:L ble
kilw»,::; & de verp. veg til  Xlesvndemed kjött, omlag 500
kj*), p§..W5m av prisretten i n ne av de Lrepliserte

	

,neders fengse-:. o?; en bot på  611.1a,9Idimi't 30 dagews
:!.nneragning kr. 625C,-, -1:5=1 fikk 3 måL..;ders
bot'på 250 kroner subsidirt samt

	

c-:v kr. 1300.-. Dessuten ble var beslaglagt, Lin
ti -

13.30 En ung mann har st,t fer .AlesunJ ferh:Srsrett siktel
fo: t ,reri av endel pelsoxinn. Vedkommende ftngcrte som medhjelper bw-
en Jeeretningsmann frg Were Sunnmöre og unaer et opphold i Ilesund så
ber sitt snitt til å fjerne endel sölvrev- og pintinnskinn fra en kcf.
fert p. forretn-;_ngsmannens hotellvmrelee. Krell e igjen et anonymt ma-

brev hvor han kom med en rekke trusler mot forretningsman-
nen. Uer skrev at det var best denne ikke anmeldte tyveriet av skin-
nene da hnn så fall selv måtte stå til rette for en rekke svarthand-

Han kom også med et godt råd, nemlig at forretningsmannen
burde vare meget forsiktig overfor sin medhjelper, altså tyven sjU 2
30m ikka ver til å stole på. Dommen le3d på 6 måneders fengsel.
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3 un dommer dömt for forfnlskning av offentli e dokumenter.

18000 Stavanger. Byretten hnr behandlet en sak mot 3 ungdom-
mer som var tiltalt for forfelskning nv offentlige dokumenter og ra-
sjoneringssvindel. Tiltalte nr. 1 som isommer var ansett ved forsy-
ningsnemndas skotöyavdeling i Stevanger, hadde forfalsket skotöyanvis-
ninger og tekstilkort og utstedte dem på fingerte navn. Disso kortene
solgte han til kjente og til slutt allierte han seg med de andre til-
telte som nærmest opptrådte som byseleere for tiltelte nr. 1. De til-

41,
talte erkjente sog skyldig i de fleste tiltalepunkter og nktor hadde
inntrykk av at det var rene svertebörsen disse karene hadde drevet,
Ved en ransakning heime hos tiltelte nr. 1 like etter arrestasjonen,
ble det funnet omlag 200 kort. Tiltalte nr. 1 ble dömt til 9 måneders
fengsel. Nr. 2 og 3 til 60 dagers fengsel hver, og nr. 4 til 75 id.:Igera
fengsel. Jdle domer var ubetinget.

Samvittighetslöst tyveri. 


22.30 redrikstd.. Natt til igår er det fra :isebråten Kursted
forövet et samvittighetslöst tyveri. Tyvene her heret seg veg til stab
buret og stjålet all julematen til ,-)nt.e_Jene. Det som kjeltringene
kar tatt med seg er: 2 hele griser, 4 skinker, 1 sau og en sekk suk-
ker. En skulle tro at det selv hos slike forbrytere skulle were en
liten smule nedfölelse, spesielt når det gjelder et sed som dette,
hvor det i sannhet trenges å skape juir.glede. Mon de banditter rlom he2
har vært på ferde, har tilsynetatende en så tilslöret snmvittiget, at
de ikke leneer har den rinseste tnnke for sine lidende medmennesker.

Nytt fra Dannark. 


7.00 Politiet i Kjöbenhevn fikk idag et brev fra en kontor-
assistent som skrev at han söndas hadde drept sin kore og 2 små barn
med eyankalium, og at han mandag kveld ville drepe ses aelv. Han over-
sendte santidis nmklen til sin leilighet, og da politlet kom
fant de hele familien död. Hustruens og earnas senger var pyntet med
hvite krysantener og begge belrna, 2 piker på 3 og 5 år. hadde en duk-
ke hos ses. Ifölge brevet hadde de fått leke med den like för de fikk
giften. Dukkene var deres julegaver. I brevet opplyste kontorassisten-
ten videre, at han som kasserer for en julespareforening for persone-
let ved et sykehus hvor hnn var ansett, har gitt knssens innhold til
forskjellige veldedige institusjoner. Kontorassistenten og hns hustru
var henholdsvis 29 og 33 år.

N tt fra Sverige.

0.R.12.00 Det svenske skipet "Utklippan" av Stockholn sank for et
par dager siden i danske fnrvann utenfor Mden etter on kollisjon. Be-
setningen som var på 19 m=1, er rede+ fJrt inn til Rostock. "Ut-
klippan" var på 2300 tonn d.w. ee var bygd i 1883. - Senere meddeles
at besetningen ideg kom til Helsineborg.

S.R.12.30 Stockholmeki_pet "Svangen" på 1500 tonn d.w. som grunn-
st5tte for en tid siden, er nå brakt flott og er buksort i havn. Ski-
pet cr meget lekk.

Hytt fre Finnland. 


0.L.12.00 Tirsdag kveld gikk det finske skipet "Ara" av Helsinki
på 3000 tonn på grunn i Torhamnskjærgården i tett tåke. Besetningen
på 21 menn og 4 kvinner er ennå ombord. Bergningsbåt er gått ut, mel-
des det fra Karlskrone.

vvvvvVVVVVvvvvv
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REPRESEN'Ti"=I8MOTE I SELSKAPET FOL NOLGES VEL.
18.00. Selskapet for Norges.Vel holdt idag sitt årlige represen-tantskapsmöte i Oslo under ledelse'av preses, gårdbruLer Jon Sund--by. l'reses åpnet mötet med å lyse fred cver minnet til de medlem-mer av selskapet som er gått bort i det Jiste år. Det er. direktörK.K. Heje, fyikesagronom Per Gjerdrum og gårdbruker Peter 5ver1and.Gårdbruker Peter Jverlands testamentariske overdragelse'av (5verinndgård er det störste legat selskapet noensinde har mottatt. Selskapetfor Norges Vel vil altid hedre og bevare minnet om denne stautehedersmann.

Preses opplyste a ram nå endelig hndde fått ferdigtrykprofessor Haslunds imponerende verk om selskapets historie fra1809 til 1909.
.uerette.r ble regnskapet forelagt og godkjent og bb.dsjettfor neste'år benaudlet. Berettningene fra de forskjellige utvalgble referort. Direktr Olav Hillestad, formann i Planteaviutvalg-et, emtalte såvareutstillingen ug nevnte at det er arbeidet me3etmed stamsedcvlen som det er meningen å utvide, særlig elite og for-meringsavl. Direktören behandlet også nrbeidet for å skaffe til-strekkelig og .fö steklasses såkorn,

I meldingen fra seter- eg beiteutvalget understreket kon-sulent Sakshaug den store og gl.edelige interesse det ex for tidenfbr anlegg av kulturbeiteX; Han omtalte også de undersökelser overfjell beitene våre.soM cr i gang for tiden og klargjerde hvilken be-tydrijng det har at dette gjöres. En skaffer tilveie geografiske,geologiske og botaniske oversikter og vil med dette grunnlag fore-+a en ökonomisk kartleggingav fjellet.
Ved ve1gene preses, gårdbryker Jon Suncl.by, gjenvalgt.Likesg, etter tur uttredende medlem av direksjonen, skole-bestyrer Kr. Grebsted, samt varamann, skolebestyrer Kr. TolIers-rud. Som nytt medlem av kontrollkomitee.a etter svdöde direktir X.K.Keje velgtes disponent Otto ChXistophersen. I kontrollkomiteengjenstår som medlemmer skogeier Asmund Enger cg landbruksdirektöTBjanes.

NORGES WKS DIREKSJON OG.REPRESFNTANTSKAP.

21.00. Etter lov om Norges Bank av 23.aprj1 1892, pgf. 21 og 22stod ved utlöpet aV 1941 et direksjonsmedlem, 8 representanskaps-medlemmer og samtlige varamenn(henholdsvis 3 og 7) fox tur til åuttre av Norges_Banks direksjon og representantskap. Nevnte til-litsmenn ble på grunn av forskjellige forhold stående i sine vervegså i 1942. Finansdepartenentet 4ar imidlertid funnet det dnske,lige at forholdet blir bragt i normel gjenge f-a neste års begynn-else, og ber i den anledning fornnlediget at fl.nisterpresidentenden 5.desember d.å. har truffet besiutning om oppnevnelse cv nyemedlemmer med varamenn. Det er snmtidig bestemt nt de nyoppneiintetillitsmenn kun skal 2ungere for resten ai den valgperiode sometter loven forutsattes å skulle ta sin begynnelse 1.januar 1942.1;tter ovennevnte lovbestemmelse vil dette si 5 år inntil 31.desember 1947 for de faste medlemmers vedkomJrende og 2  ‘år, innti133.desamber 1944 for vnxamennenes vedkommende.Som nyt medlem av direksjonen har ministerpresidenten opp-,nevrt ordförer i Oslo, sousjef densen. I represententskapetvirker etter ministerpresidentens oppnevnelse 7 av do tidligeremedlemmer, mens 8 er nyoppnevnt.

STORT NS-STEVNE I TELEMi2X I HELGEN.•
18.30. I helgen samles over et hundre NS-gruppe og rodeledere fra'elemarks byer og bygder til stevne i Skien. Stevnet varer i 3 drg-e2 og det vil bl.a, bli foredrrg av m::.nistrene Fu,lesang og Lippe-stad.



Side 3. Meldin er torsda 10.desember1942. Nr.595.

UHYGGELIG OVERFALL I STAVANGER.

Ved 11-tiden i formiddag fent det sted et uhyggelig over-
fell ± Möllegaten i Stavenger. Restruretdren på demtsklpet "Hjelme-
land", Alf Nilsen, og hens ble overfelt av en mann som trengte
seg inn i leilighci tilfdye dem flere knivstikk. Overfalls-
Mennen Jordtvedt og dot skal vwe en.ge-;_ime1 ejelusieff?ere som
ligger til grunn for overfllet. Han hadde tidligere sagt til
nt hen skulde få igjen for en urett sam hen mente ver s4edd mot ham.
I formiddeg trengte hen seg altså inn i leiligheten og overfalt Nil-
sen som fikk to knivstikk i brystet og det cne dret skåret av. Etter-
på overfalt hen fruen sem fikk 7julsåren i arman skåret over. Der -
etter aprang overfl1smennen ut ev huset og kom seg vekk. lan han
ble sett av noen barn som lekte i gaten cg politiet ble byeblikke-
lig sett på sporct.

Ni1sen cg b1c straks bregt til sykehus, og så yidt en
kan 80 er det ikke noen fare for fruen, mons derigat tilstanden er
elvorlig for Nilsens vedkommende. Hen er ori mann på 37 år. Kniiistikk-
eren ble eenele i fOrmiddeg nrrestert i sitt hjem. Hen hadde gjort
fersdk på å te sitt eget liv og måtte bringes til sykchus.

SKAPURENGER RCiMMERPTA FENGST,RTI =V,XGER.

13.30. En kjent skapsprenger og voldsforbryter, den tredveårige
Hary 'eder Thorsen, römte i nett fra et av fengslene i Stevenger.
Det vereenne mann som i sommer ble grepet pP3 fersk gjerning eter
en skapsprengrinE og under errestrojonen slo ned en politim= Lied
et brekkjern. For noen dager siden ble hen idömt 1 års fcngsel pg
5 års sikring.

5600 IONN KTETER rr2,DANMARK. 


O.R.13.40. Det cr :_kke alle som her fått sine rekvisjoner på
potetel =6, men i der n-srneste fremtid vil dette bl* rettet
på idet ian venter 5600 tunn poteter fr- JanmPrk og da skulle det
bli nok til alle.

ANDRE Iii,NDBRUKS=DINGER

0.L.13.30. De f?'srse jultrer ur nå kommet til torvet. i Oslo.Pris-
ene er regulertc og verierer fra kr. 1.50. til 8.

Grdnnsaksmarkedct viser ingen forandring. En del for-
hendlere som haddc sikret seg store kventa kålrot har Må'Gtet avgi
en del til andre forhandlee for å sikre en re'tferdig forde1ing

På slaktemarkedet var det bedre tilfdrsel av storfe.
Det er frendeles lite f;ris og sau, men i det siste er tilfört noen
spekalvex. Gjdkalv er det blitt helt slutt med i den siste tid.

18.00. På Selskapet for Norges Yel's årsmite bpplyste konsulent
R. D. Tönneson i Norsk'Hydre et en for 1943 vil disponere en be-
tydolig större del av sal-petergjödsel til det norske landbruk enn
tilfelle var i år. -`'et er ennå ikke'endelig evgjoxt.hvo2dan fordel-
ingen av se]petergjdelsel skal foregå i. detaljer. Denne melding vil
bli mottatt med glede ev e'.11e gårdbrukere. Sa1petergjödselmensdene
har jo også hittil vært rikelige. De adskillige större kvanta en
får neste sesong vil bevirke at swlig kulturbeiter og eng som skel
nyttes som AIV-for vil kunne gjödsles ennå sterkere. Jordbruket vil
derved bli i stand til å Tn)dwlere mere lettforddyelig eggehvitte-
rikt for.

18.00. Vestl-ndske desteavl er kommet mod et meget interessant jule-
nammer. Bladet en meget instruktiv sammenligning mel-



lem scacaaa ifjor og iår. ;et viser seg Pt omsetningen på travbm-
en på Nestun iår er dket med omlag 1 million kroner. Beste norske
liest iår ble "Sverregutt" med en bruttopromiPsumpå 11477 kroner,
Blent blodshester ligger "01d Sei1or" i teten med 11567 kroner.
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L-iNDSKONKUI<ANSEN I FOTOGRAFI.

20.00. Landskonkurensen i Norsk Selskap for Fotografi er iår bedömt
I Kristiansund. Juryen består Ry Jon Myren, P.A.Offenberg og R. Fi-
trem. Til_konkuransen ble det innåent 268 billeder, ferdelt på fire
g upper. JJet bre ikke utdelt noen guldmeialjer, zen 3 sdlvmedaljer
som gikk til R. WerensKjold, Bergen, Egil i.J.vsager, Bergen og Rolf
Mortensen, Oslo. Bronsemedrlje ble utdelt til föigende: Fred.Elster,
Oelo, Ragnnr Mörk, Oslo, T. Kristiensen, Bergen, Olav Odd, Oslo , og
l engt Bltcher, Oslo. Sistnevnte fikk to bronsemedaljer. Det ble vide-
re delt ut 6 dip1omer, og vandreprenien gikk til Oslo Kameraklubb,

SJJMLNNSSENDINGEN.

0.R.22.15. I sjöm_nnsendingen ble det lest opp en berettning an-
giVelig forta]t ev to kerer,Otto Nilsen og Gunner Jakobsen. e hrd-
de tidlig i vålnmbnat.2et 1å i Tew York omilbord på en av Nertrships
9re båter, en 10 000. tonner som ikke bare ver ev det gode. Mera de
la og lastet var det stedig montörer 1 arbeide. Kapteinen ver er.
amerikaner. For å pa.3se på meskinene under den förste turen var det
med en ingeniör,som dem av maskinen tidligere hadde til-

:=o1 Ost-Imdia-farer. Dette tok kapteiren hensyn til, o6
de kunde derfor ikke holde noe særlig fert. I Wykjavik.måtte  do
forete en rekke reperasjoner, tiltross fo± at de hadde hatt en for-
holdsvis fredelig reise. En del ey besetningen ble utskiftet, og de
oppdaget at årsaken til dette va9lruten til Russland ble betraktet
som usikker, og at de derfår ikke kunne ha hvem som helst til menn-
skep. Tilalles forargelse ble samtlige nektet å gå i land i Ry-
kjavik.

Nordöst for Bj.örnJya begynte de tyske f1yangrepene. -ilen
förste dagen var de heldige, og bare en liten skute ble senket.Men
senere ble det ikke anledning til å få en blund, stadig angrep c.
f_Ly og undervannsbåter. Llle steder flöt det vrakgods og de kunne
se skuter som ble sprengt i luften. Båten SOT de to karere ver om-
bord på kom velberget helt inn i Kolabukte, d. den ole ahgrepet og
senket ev 6 tyske fly. De to kom see i en livbåt sammen ned •en hol-
lender cg en emerikener, som begge var sAret. e rodde i lend hgor
det ver folketomt. Re fandt et egatnelt skur fivor de heldt til noen
deger. Pre skutevraket hentet de mat og klær. -ue besluttet et de
ikke ville söke kontekt med bolsevikene, og istedet besluttet de

sette kursen for Norge. De ver godt kjent i f,irvannet. Hollender-
en og enerikaneren döde  ev  sine skadur, og det ble derfor bare de
to nordmenn som satte ut på turen. Det varte ikke lenge f31 de ble

opp pv en tysk'forpostbåt og det ver de meget tekkneml1g for.
snart etter kunne de gå i land i 7-ardö og fikk ta rutobåten sydover.

FISKELIMELDINGFR.

0.R.13.15. Om sildefisket i Nord-Norge foreligger det meldinger
om fen.gster i See'Jen, Malangen, Lyngen og Söröysund. Kvpliteten
er 20-30 bk. pr. kg. Ved Senjen er det tatt noen steng og også
ved Levanger i Tröndelag. •

Musafisket i Hordelend og Tröndelag var dårlig i uken
som gikk. Sogn var fisket ganske bra. Kvaliteten V3k heller små-



fallen.

18.30. Hummerfisket i Hordeland er nå avsluttet. Det har vwt et
meget brn hummerfiske i Hordaland iår, og tilförselene til Bergen
har vwt mcget store.

NY KI=SIDRETTSLUDEP I L5STFOLD.

23.30. Som midlertidig kretsidrettsleder for istfold idrettskrets,
her forbundsleder Charles Hoff utnumt Le1f H. Brodde, Fredriksted.

err Brodde inneher også vervet.som kretsfotb11-leder. en tid -
ligere kretsidrettsleder, Lsbjörn Bye, hrr nedlegt et stort og
grunnleggende arbeide for idretton i fylket.



Side 5. Meldiner torsdag 10.d9sember1942. Nr.595.

NYTT FPA SVERIGE2.

S.R.13.00. En mengde folk or blitt satt igJng med arbeide etter
det store snbfallet i Stockholm. Hittil har snbrydningen kostet
byen 200 000 kroner..
0.R.12.00. Avholdsfo1ket i Svo.rigc har framsatt forslag 0111 at
pi1snerbllet skal gjbres svakere. Forslaget har dog mbtt kraftig
motstand fra forskjellig hold.
S.R.19.00. En statslbs sjbmann er blitt arrestert siktet for
ulovlig etterretningsvirksomhet (?).
S.1L19.00. Regjerint;eh har fremsatt forslag om straff for de
som gjbr skade mot matforEyningen.
S.R.22.00. Under et mbtc, t ,7rsvarsforbundet ble det opplyst nt
188 svenske fn på 194 000 tunn er senket under krigen- 195
mann er o,ikomet,
D.R.21.50. I Sverige er det s1uttet on kollektiv avtale for 10 000
bygningsarbeidere, Wnnen blir uforandret.
D.R.21.30. De siste år er det i Svorige utfCrt et meget godt
beide for å bekjempe tuberkulosen. Dbdsfallene er gått ned meci 30
prosent. Alle svenske borgere blir nå rbntgenfotografert.

D.R.21.50. Fra Stockholm meldes at'ryktene om at yriedlemmene av
den franske legasjon i Stockholm skulle h'sluttet seg til Dar-
lan, er forhastede. De franske i Sverige stiller seg forelbbig
avventende melder legasjonen.

NYTT FRA FINNLAND.

D.R.21.50. På grann av den dår1ige hbsten er potetrasjonen i
Finnland redsatt til 10 kg. pr. måned.

22.0u. P, autoritativt hold i Helsinki uttales at de rykter
som g'zr om utlevering av jbder fra Finnlahd til Tyskland er helt
grannlbse. 1de 150 jbdiske flyktnihger i Finnlmad behandles på van-
lig fulkerettslig måte av Innenriksdepartemen4;et. Enkelte cv dem
er blitt utvist på grunn av spionvirksomhet
S.R.22.00. En finsk kull-båt er grunnstbtt utenfor B1ekinge. Den ar
lekk. mer. det cr håp om c.3t don kan bergeL.
0.R.12.00. 2500 finske carn SkLl i vinter få svensk mat.
0.R.12.00, Hittil er 200 000 mlner uskadeliggjort i Hangbdistrikt...
et etter russernec evakuering for et år siden. Opp/ydningen er
annb., ikke ferdig.

vvv V VV vv v



NYHETSOVERSIKT FRA SKANDIWIlå.
ra

Regjeringenp Informasjonskontor.

12. desember 1942.Nr. 596.
en er re a• esem er

Fortrolig,

Der BevollmitIchti e des deutschen Reiches in IkInemark SS-Gru enfthrer

Dr. Best o Der Befehlshaber der deutschen Tru en in DtInemark General

der Infanterie von Hannecken ankom idag til Oslo. 


23.30 Forennevnte personer ankom ved middagstidew idag mec
fly til Fornebo for å avlegge besök i Norge etter innbydelse av
Reicskommissar Terboven. Ved ankomsten til Fornebo ble herrene ön-
sket hjPrtelig velkommen av der Herr Reichskommissar. Tilsted- ved
mottagelsen ver Generalmajor Bamler, Regierungspresident dr, Koel,
Leiter des Einsatzstabes SS-Sturmbannfthrer Neumann, Senrtor Otto
samt Oberregierungsrat dx. Schiedemrir. (Stockholm radio gjengn der-
ne meddelelse samt tilföiet at det senere ble orplyst frr Oslc
besnet var RV offisiell natur.)

Tecterdirektör Reic JI;to o hans hustru Si run Otto arrrestert.

S.R.2200 Fra Oslo meddeles rt fhv sjef for Oentraltent_et
Reidar Otto og hrns hustru er arrestert,

MarLickaptein E.W.E. Eliassen beordret 30M n s'ef for hirdens flvkw,Ta

23.30 "Freren hnr den 15. oktober 1942 beordret sjen for
Statens Luftfartsstyre, marinekapten E.W.E. Eliassen,som ny sjef
or hirdens flykorps. Eliassen har hele 19 års akti tjeneste som

marineflyver bak seg og har deltntt ak4-ivt i oppbygningen av hir-
dens flykorps.

arrangerte idag stort mote for arbeidere i Oslo med "ministex"

Lippestad som foredragsholder.

24.00 Oslo krets av Nasjonal Samling arrangerte ikveld et
stort mr,te for arbeidere i Eldorado med bl.a, "minister" Lippestad
som foredragsholder. "Ministeren" understrel2t betydningen av at vi
på alle områder dyktiggjör oss til den konkurranse som vil oppstå
landene imellom etter krigen. Det est först og fremst gje1dar9 er at
vi ikke s4;ritter mot den naturlige utvikling, men at alle som har
viljen til å se de store mål i tider, som er villig til å Ofre alt
for den nnsjonale samlings tanke, i sluttet tropp marsjerer fram
mot målet : Det ncrske folks evige liv og lykkelige framtid.

Foroxdm avgift på lelsdyrskinn.

22.00 Sjefen for landbruksdepartementet har den 11.12.d.å.
gitt en forordning om avgift på pelsdyrskinn. Avgiften som skal beta.
les ved ftSrste gangs omsetning av uberedte skinn av rev, mink, ilder
mår og nutria alet opp i pelsdyrgård, er fastsatt til 2% av salgs-
summen, etter det belp skinnet er verdsatt til når det gjelder skin
som sendes til omsctning over utenlandske auksjoner. Forordningen
trer ikraft straks.

Beslutning_opa2Ibeidstiden ved "re 'erin ens" kontorer i 'ulehel en,

22.00 "/"Iinisterpresidenten" har ved beslutning ev 26.11.
fastsatt arbeidstiden ved "regjeringen"s kontorer i jul- og nylt-
årehelgen 1942/43. Publikum kan etter denne ikke gjöre regning med
nt disse er åpne i tiden 24, desember 1942 til 3. januer 1943.
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Fiskerime1dinger.

0.R,13.15 Kyst og bankfisket i Finnmark. Fiskedirektören med-
deler at agnmangelen på det nærmeste Cr avhjulpet, men til tr'ss
herfor var utbyttet av fisket for siste'halvdel av november mindre
enn ventet på grunn av de dArlige fangsforhold. Den samlede fangst
i. uken som gikk, var mindre enn foregående uke. Det ble vesentlig

.fisket torsk og endel hyse, mens sei- og kveitefisket var ubetydel
i Nord-Norge fortsetter og det er kammet

melding om en rekke fangster, bl.a. i Lyngen, Malangen og Melöy.

Landbruksmeldinge-

O.R.13.30 Som tidligere opplyst (se Nyhetsoversikt nr. 592)
ver aet hensikten å utdele til jul 250 gr. rent kjött på kttkor

-- telle, vesentlig ster.fe.og hest. Imidlertid har tilfrslene vm-?t
knappeste laget og•det er tvilsomt om •det blir tilstrekkelig kvan-
tum til den bebudete utacling,

De siste porsjoner av grönnsaktildelingen (juleut-
delingen) blir nå solgt ut fra butikkene, vesentlig kål av bra kva-
litet, men også endel gulerötter som det hadde vært meningen a spa-
re til senere u'udeling. At gUleröttene blir solgt allerede nå sky:‹
des vanskeligheter med lagringen.

Pris- og_21o_ngssaker.

8.00 Prispolitiet knep for en tid siden en svartehand1ea
i Våler i Solör. Igår ble saken behandlet i prisretten. Mannen har
dreve svartehandel fra ifjor til mai iår og solgt storfe til for-
brUkere i 0s2o til for hdye priser. Svartehandleren ble döm'G til
120 dagers fengsel, kr. 1500.- i bot subsidiært 30 dagers fengsel,
og kr. 1000.- i inndragningy meddeler "Jstlendingen".

8 års fengpel og 3 års sikrin fox å ha 2tjålet livsv:ktige varer.

14.30 Drammen. 3 mann som har begått en lang rekke inn-
brudd i Hurum og stjålet matvarer og anneb for meget betydelige
belöp, har nå fått sin dom. Hovedmanneny som er fra Oslo og som ved
flere anledninc,a- bje:ec voldsom motstand mot politiet, fikk  44j
8 L-r- og 3 års sikring. Også en annen mann fikk 2 års feng-
sel mens den tredje slapp med 5 måneder. Retten tok, ifölge "Buske-
rud Blad", I skjerpende retning hensyn til ct det her dreict seg om

varer sem var stjålet.

Uh- eli iorbrate1se i Hjortlund,

8.00 Torsdag kveld skjedde det en uhyggelig forbrytelse
Hjortlund, omlag 6 kilometer fra candsted. Mens den 40 år gamle

fru Marer Pedarsen holdt på å legge 'det minste av barna i seng, ble
hun -ramt i hodet av en haglladning fra et jaktgevær. Skuddet var
avfyrt like utenfor soveværelsesVinduet. Fru Pedersen fikk frykte-
lige lesjener i hodet og på sykehuset i Grindsted uttaler man nt
det er fare for at hun ikke vil overleve skadene. Politiet står he
uten spor etter gjerningsmannen.

21.30 Kriminalpolitiet anholdt idag en 46 år gammel enk
frue som mistenkt for å ha begått drapsforsök mot en annen kvinne.
Hun har tilstått å ha avfyrt et skudd mot henne og ved forhbret i
retten Ifermiddag gjentok hun sin tilståelse. Hun kunne ikke oppgi
noe om motivet til sin handling, men innrömmet at hun hadde stått
i forhold til vedkommende kvinnes mann. Enken er mor til 8 barn og
den andre kvinne er mor til- 9 barn.
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Offisielt.

Offisielt fra regjeringsmdte 10. desember 1942,

Distriktslæge i Levanger E. Brun meddeles etter sök-
nad avskjed f±a og med 26. februar 1943.

Distriktslmge B.M. Pallesen-Mustikay beskikkes til
distliktslmge i 1dd f:ra den tid innenriksdepartementet bestemmer.

Sokneprest i Hjörundsfjord Skram, meddeles i hen-
hod til lov av 15.10.1942 on avskjedigelse og forflytning av of-
fentlige tjenestemenn, avaed fra sitt embete.

bokneprest R.S. 'Kreutz ke,n.stitueres som soknepreat 1
Fagerborg soknekall, Oslo.

Tollkontroldr K,F, .as3aard utnevnes ti1 distrikts-
sjef i Vadsd tolldlstrikt.

Sekretær i "Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet"
J.W. Bbek, knnstitueres30/11 byråsjef i Statens Teaterdirektorat fra
15. desember 1942.

Kommunale bevilin er til N.S.H.

22.00 Ordfdreren i Mandal har på siste mdto i bytinget be-
vilget ker. 500.- til cg kr. 3000,- til N.S.H. I Manda1,

Dddsulylk

22.00 En dddsulykke Inntraff onsdag på et hotell i Gud-
orandsdalen idet en ung mann drev med svoveirdyking mot utdy, Han
ble kvalt av svovelröyken mens han arbeidet på et vmre1se. Den for-
iflykkede var i 24rs alderen.

Hövik Lerva2efabrikk hjemsdkt av brann. 


8.00 Hövik Lervarefabrik (potteri) i Bmrum er igår kveld
. hjemsökt av en brann som anrettet atskillig skadc i den store mur-
bygning. Hvordan i]drn er eppstått vet man ennå ikke.

Nytt fra Danmark. 


22.00 Den dans'!:e regjering fikk idag i Riksdagens möte,
bemyndigelse til å oppta 2 innenlartske statslån, hvert på FO mil-
lioner krnner. Det cne lånet skal ha en ldpetid på 30 år, forrentes
med 4% og utbys til on kurs av 99%. Det andre lånet har en ldpetid
på 5 år, forrentes med 2.5% og utbys til en kurs av 100%. Det fore-
ligger tilbud om cpptagelse av lånene.

22.00 En 26 år gammel lagerarbeider som var anklaget for
utdeling av kommunistiske skrifter, er av Zj5benhavn byrett dömt
til 6 måneders fengsel. Skriftene hadde en tysk-fiendtlig karekter.
Ett av dem var forfattet av den kommunistiske partisokretmr Å,ksel
Larsen.

NEttjre Sveri e.

22.00 I nærheten av Luleå, har et passasjertog for full
fart kjört inn i en reinsdyrflokk på omlag 3000 dyr. 45-reinsdyr
ble overkjdrt.

vvvvvVVVVVvvvvv
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DR. BEST BESJKER RESKTPTr I EKEBERG.

O.R. 19.00. Der BevollnYchtige des Deutschen Reiches in
Dttnemark, dr. Best, besbkte iformiddag den tyske mreskirkegård på Eke-
beig, der han la ned en vakker krans på monumentet over de tyske solda-
ter som ofret livet under kampen om Norge. I fronten av monumentet var
plasert en stor julegran med tallrike lys, noe som gjorde den hbytide-
lige handling meget stemningsfull,

Tilstede ved bekransningen var bl.a. Regio-
rungspresident dr. Koch, dr. Bests ledsager Graf Mecklenburg og der
Stadtkommandant von Oslo.

NYE HAVNEPASS FFA 1 JANUAR.

O.R. 12.00. Fra l!janual 1943 trer en ny serie hagnepass
kraft. De tidligere pass er erkl,ert ugyldige fra den 51 desember.

PAUS PAUSETH UTGIR VERK OM NORD-NORGE.

G.R. 19.15. ' "Hå1oga1and i kunst og åndsliv", et prakt-
verk ved redaktör Paus Pauseth, foreligger idag i bekhandlene.

Til tross for at hr. Pauseth 'er bstlsnding,
og aldri har oppholdt oe noe lengre tidsrom i Nord-Norge, er hans in-
teresse for 1andsdelen sa stor at han e'Jter Hålogalandsutstillingen
ivr og isommer ble gitt i oppdrag av "kulturdepartemmtet" å uterbeide
et verk som hadde til oppgave å skildre Nord-Norges innsats i kunst-
og åndslivet.

Leeu1tatet foreligger idag og er ment som
en hyldest ti  clle  kulturskapere fra Nord-Norge. Verket sknl dessuten
vise at det nye Norge er istand til å skape fullbdig literatur.

I et intervue i kringkastingen med redaktb-
ren ved pressesekretmr Gerhard Hedlund nevntes endel av bidragsyterne
som tilsammen gjennom sine artikler dekker de fleste områder av inter-
esse.

Forordet er skrevet av cvdöde "minister"
Gulbrand Lunde. Salmediktningen i Nord-Norge er skillret av Degfinn
Zwilgmeyer. David Monrad Johansen har en artike1 om folkemusikken, og
professor Sbren Onsager omtaler de nord-norske ida1ere. Videre er det
artikler av professor dr. Anton Mohr, Knut Hamsun og en biografi av
Finnmarks-presten Stockfledt nv redakbr Pauseth selv.

DÖDSFALL.

20.00. Östfolds eldste, enkefru Berte Marie Fjeld,
Degernes, er avgått ved dbden vel 102 år gammel.

IDRETT. 


18.00. Instruksjonskurset for Imrere i Hedmark og
Oppland fylker på Hamar er nå avsluttet. Kurset som er det fbrste i
sitt slag her i landet, talte 20 mann og har vart i 4 dager.

FISKERIMELDINGER.

O.R. 15.15. Fiskeforholdene i Trems i det siste har vmrt
mindre bra. Seifisket er opphbrt og torskefisket er uten srlig betyd-
ning. Hjemmefisket har vmrt hindret cv amå forekomster. For et par u-
ker siden fant det sted et mindre uerfiske utenfar Skrova, men dette
er nå avsluttet. Også småhvalsesongen er avsluttet med bra resultat.
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100 DAGERS FENGSEL FOR 7k HA BETALT FOP HC,YE LONNINGER. 


13.00. Salten herredsrett har behandlet en sak mot
en entreprenbr i Bodb som sto tiltalt for å ha betalt for hbye lönningei
til arbeiderne. Firmaet hadde gått utenom tariffene og garantert arbei-
derne en minimumsfortjeneste på 3 kr. pr. time ved akkordarbeid. Dess-
uten hadde det betalt akkordforskudd og tatt inn arbeidere uten å gå
gjennom Arbeidsformidlingen.

Firmaets to innehavere ble idömt 100 dagers
fengsel betingetr, IOCJ kr. i bot.

ANDRIL SAKER.

12.30. I Drammen og distriktet har det gått omkrirg
en ung mann som har gitt seg ut for å vgere blendingskontrollör utsendz
av det sivile luftvern, og har på atedet iaagt fclk mulkter og innkes-
sert disse. Politiet her nå ifblge Drammens Tidende fått fatt på
som også har avlagt t:lståelse. Han hadde permisjon fra sin etilling,
og var kommet i pengemangel, sa han.

12,30. I Lier Forsyningsnemnd har det i den senere
tid foregått tyverier av rasjoneringshefter. Politiet har nå arresteri,
en ung mann som midlertidig har vært ansatt i nemnda. Ved ransaking hee
ham har man funnet adskillige rasjoneringshefter samt en god del bren-
nevinskort som var innlevert til nemnda for folk som var döde. V:_dere
fan-t man 150 kg. bakemel som den uage mann hadde stjålet hos en baker
i bygda.

TUNE LAG AV "TORGESBONDESAMBAND" KONSTITUEPT. 


O.R. 08.00. Tune lag av "Norges Bonde$amband" har holdt
konstituerende mdte under ledelse av formannen, gcdseicr Bjbxn A. Næss.
I sin åpningstale framholdt 2camannen sterkt viktigheter av at böndene
sluttet opp om sin egen organisasjon som eka1 danne birneleddet mellom
böndene og staten.

65.500 2= ZORA INNKJ0PT. 


O.R. 13.50. Innmeldingen av norsk korn til Statens Korn-
forretning ekrir raskt fram. Siste uke innmeldtes 17,500 tonn. Ialt har
Kornforretningen nå innkjøpt 65.500 tonn norsk kom hvorav over halvpeae
ten er havre, 35.000 tonn. Hvete og bygg utgjr: 20% hver og de siste
8% består av rug, erter og blandingskorn.

ORKANSKADENE PÅ SKOGLN I GUDBRANDSDALEN.

10.00. Man har nå fått bedre oversikt over den ska-
de som orkanen ferleden anrettet på skogen i Nordre Gudbrandsdalen.
Skogforvalteren i dette distrikt opplyser til Gudbrandsdblen at i en av
statsskogene som bare er på 600 mål, ble det tellet opp 6.780 vindfelte
og skadede trmr. Det viser seg merkeli nok at orkanen har herjet versl
i skogenes laveste- strbk, mens de =harde trakter prektisk talt er u-
rbrt. Rarere enda er det at skogen nede i lune fordypninger i lavlandet
var meiet ned på steder hvor man minst av alt skulle vente vindfall.

REVEFANGST MFD VERONAL.

O.R. 13.30. Fra Skien meldes at sbknadene om å få kjbpe
veronal for revefnngst har tntt et betydelig oppsving. Det er mye rev
i Telemark og den har gjort meget skade. Ialt har over 100 personer
fått tillntelse til å drive fangst på rev med veronal.

vv vvv v VVVVVV vvvvvv
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Me in er sbn ag 57desember.NS-TILLITSMANNSMJTE  POF. VALDRES.20.00. Krets- og tillitsmannsmötet for Valdros bogynte lbrdag på

Gjövik. Valdresbygdene var godt repregentert. Mtet ble åpnet av

kretspropagandaleder Månum, hvoretter kretsnrer Ulven ga en grei

orientering om dagsaktelle apörsmål. Han pekte på flere store so-

ciale oppgaver L1,)1iman delvis har satt igang arbeidet for å fremme

og andre dOM ligger og venter. Lagfrorne ga så rapport om utvik-

lingen og de nödvendige tiltak jrglien sine aksjonsområder. pet frem-

gikk at parttet overelt er i jevn og sikker framgang.

Den nye fylkesförer , Aksel aas, trakk sna app retningslinje-

ne for kretsens og lagenes videre erbejde og fyIkesorgenisesjons-

leder Otto Olsen holdt foredrag om organisasjonsledernes arbeide.

Videre talte fylkespropagandaleder Linde, som fremholdtnt prope-

gandner3 fremforalt må være sand.. et var også tale av lederen for kretsens bondegrupp, som

hadde ed en hilsen fre fylkoslederen, Aslak Högetveit, hvor Hbge-

tveit gn organisasjonen fngende oppgaver 1. A bygge ut Norges

Bondesamband. 2. A gjennemföre NS-bondeprogrem og först c) fremst

å hindre nt jorden og skogen glir fre böndene og kommer pa uverdi-

ge hender.
Videre talte fylkesledox Tilln Falster om NSH og fylkesjente-

leder Solveig. Holset.Sbndeg var det förermöte hvor bl.e. legförerne, ordförerne

og lensmennene var semlet til en konferanse mod fylkosfbroren.

Som evslutning på tillitsmennsmötet telte fylkesföreren for

NSUF, Egil Storbekkon.
:OROFAGANIVLEDERNE I AUST OG VEST-I=HAR MJTE I OSLO.

20.00. NS propegendeledere i Aust og Vest-Viken her i helgen .72art

samlet til et arbeidsmbte i Oslo. Möt-t;gem ver arrangert ev rks-

propegardeledelsen ble alle deler vellykket. Etternt mötelederen

kontorsje:F. Osmund Thorsns, hadde foretett nevneopbrop, ble ordet

gitt til kretspropegnndele(9=e som ga en rekke igteressante og inn-

holdsrike rippD arbeidsresultatene i året som gikk og ut-



siktene oi det viderg arbeidet. Stöttet til plensjer gn fylkeepro-

pagendeleder Bjarne Steff en grei utredning over temnet mbteteknikk.

Hilst eV stor begeistring besteg deretter bevegelsens riksor-

ganisasjonbsjef, glinister Lippestad, telerstolen og holdt en på

samme tid seklig og spirituellt formet forelesing M.or han under-

streket nt men ikke kn snekke om noen fronter i dagens strid her

heime, me..1£ i höyden om en misforståelsens krittstrek mellem IUS og

bevegelsens motstanderel Hen minnot om nt bovegelsens tillitsmenn

ikke bare her makt, men ftSrst og fremst ensvari„ et nnsver som ikke

minst perticts propagendeledere er bwere ev. Detto ansver innskrenk-

er seg imidlertid ikke bare til å omfatte partiets tillitsmenn, men

hele bevegelsen og i sistc .instens også hele det norsko folket.

Etter en kort pause fortsette forelesernes rekke med nt kontor-

sjef Thorsnæs ga en utredning omkring presseprepagande, der hnn

særlig kon inn på tidsskriftets og degspressens vesen og prope-

gendistiske virkning.Etter en like enkel som hyggelig middeg , avsluttet rikspro-

pagendaleder Willy Klevenberg arbeidsmötet med on bredt nnlegt ut-

greiing omkring emnet "Oppgever og mål", og ge rettningslinjor fox

nrbeidet i det nye år. Han tekket tilslutt sine mederbeidere for

deres innsats i 4/'et som gikk og önsket dem et godt.nytt år, i inn-

snts og arbeide for folk og fedrelend.Etter evsyngelsen ev fedrelendssengen fulgte en begeist-

ret hyldest til NS förer.
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"MINISTER" RIISNI HOLDER GERMANSK JUIETALE OG BLIR CENSURERT.

21.30. "Minister" Riisnæs tale på Germanske SS Norges juletrefesti Aulnen sndelg klokken 20. Idag er det attervintersolhverv. Don
evig ange sol gjör seg.rede til å begynne på et nytt lysets og liv-ets år. For våre germenske forfedre var denne dagen den helligste avalle årets deger. var knyttet så sterkt til jorden og naturenat de var blitt en del av den, og de visste om den dype betydningvintersolhverv hadde for alt liv. (qet var altid ut fra dennedypetro et de ved midnattstidtendte sin ild på de höge fjell. Fyllt evglede og store tanker feiret de tidsskiftet eg gjenfödslens tid, -Midtvintersfest, julefest. Det som vi har overtett av skikk og brukfre dem, de mange synbeler og overleveringer i sagn, myter og even-tyr ken beet fertel1e ose om dette. Idåg feirer vi atter denne dag-en og våx ju?.efest i sin opprinnelige betydning (!!) For oas ex sol-hverv og jul atter en livets fest, en samlingens fest. Som vår ger-manske slekt fra den tid vender vi oss med våre tsnker igjen til dedöde og t13 forfedre som ennå virker i vårt blod. Vi föler beviestat det er en evig skaperlov eom nå fullbyrdes, loven Ors, å bli og ior-gå, og vi fylles av kjærlighet og takknemlighet til mc5dre og bern,vi akter og ærer dem.

Vi har igjen funnet sammen her idag som i alle fredensogså krigene år foT å feire juleaften seirenen etter gammel skikk,tr vi dsgin&h,egtidelige stund vender oss mot den tid som har værtog minnes våre tidliere juleaftener og vintersolhvervfester, dnser vi at nange av vare gamle kamerater ikke lengerer blnndt oss.Plikten som kaller på oss alle, har sendt dem til frontene, harsendt dem dit krigen krever den störsto innsats. Med den tapre inn-sats de her gjort og de stolte seire de her vunnot siden denne ev-gjbrelseskrigen begynte, har de gjort sit for å gi vårt heimlandfriheter. og sikre vår framtid som folk. Qerfor er vi stolte av dem.eres eksempel har eneporet oss til med å te på oss hva offer8p erbeide det enn måtte være, ferat deres kemp skal krones Medhell, e1v om de ikko er tilstede her ideg, så er vi likevel fcren-et mod dem i ånden. Men med den störste ærefrykt og tekknemlighetvil vi minnes dem som lydige og trofeste mot leven i sitt germen-ske blod og SS har gitt sitt liv for vår folk. Le oss i disse dng-er tenke på det testemente de har etteraett oss: det iorplikter oss,det er drres pårörende vi nå på beste sknl sdrge for.;Iret som gikk, 1942, var et kampens og seirens år. P. nllefrenter, til lends,til vanns og i luiten har germenske soldaterutfrt det overordentlige. r vi nå begynner på det nye år, davet vi Pt,rlf?t,iL eJille store oppgaver, fbrste rekke til vårekamerater i den feltgrå uniform, men også til oss som står på posti heimlendet. Vi vet ikke hva skjebnon kan ha tiltenkt oss i detenkelte, men vi vet et seiren er css viss. Heeland og front vilstå sammen som en blokk ev stål. Vi vil stå v.i Jdolf Hitlers sideog fölge hem ut fra SS's gamle prinsippor og retningslinjer, somgrurnen er karakteregenskaper som Lle födt i kamp, og er b1j.ttherdot og her stått sin pröve i kampen, og som gjr at vi vil seireover enhver motstander i framtiden. En stor tysker hnr sagt Omverden full ev djevier er, så skal det lykkes oss. Med denne åndvil vi begynne året 1943, og i denne ånd vil vi fullende det. Dengrjmne granen og de ranke ]ys skal Være symbolet på vår ukueligekampånd, vår livstro og germanske seiersvile,
22.00. Det tidligere utsendte referat av "minister" Riisnms's talepå Germanske SS Norge$ julefest i kveld trekkes tilbeke. Et nyttreferet av talen vil bli sendt ut em kort tid.

Ne.SJONLLSOCLALISTISKE DIKTEEE.

O.R.18.00. I en nye serie "Nasjonalsocialister i noysk litteratur"holdt Finn Halvoreen det frete foredrag om Knut Hemsun, det 20.år-hundres störste dikter, kjempen som stod ensom midt i et forvilletfolk. Han så dagen som nå rUmer. Drmmen i all hens diktning vardet nye germenske Europa som Vidkun Quisling og Hitler nå ledeross fram til.
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VLLLYKKEDE BEDRIFTSMJTFR I jSTFOLD.

18.00. I siste uke hrir det wert holde en rekke vellykkede bedrifts-9
möter ved flere bedrifter i Jstfold. På forste möte, som ble holdt
på Newsk -2eknisk Perselensfabrikk i Fredriksted, talte propagandr-
leder Josef Hmsen, som  g-  en klnr orientering om forskjellige spörs-
mål som dukker opp på rrbeidsplrssen. D,-gen etter ble det holdt möte
på Nabbotorp mek.verksted. Her tnite Rolf Brekkon. I en krrftig rppell
slo teleren fast nt uten nt fgorgn.lis2sjonen er snmlet knn den hel-
ler ikke oppfylle sin stoxe misjon. Tredje bedriftsmbte ble holdt
på dstfold Skofnbrikk, som er en mönsterbedrift hvr do sentitære nn-
legg på arbeidsplessen angår. iå ta deltok såvel -,rbeidere som
bedriftsledelsen. Direktören gr ordet til trleren, Josef Hrnsen,
som ± et interessent foredrrg ±remhevet nödvendigheten av et -lbeid-
erne sto org2nisext.

Bedriftsm'-_, 1 jstfold fortsetter med mbto hos Helly linnsen,
Moss. re..euer blir dot et möte på Greåker Cellulesefebrikk.

FELLES FYLKESKRSYNINGSNEMND FOT. JWGEN OG HORDK,LLYD, 


18.00. Vod lev nv 19 novernber i år er det bestemt at Bergen og
Hordnlend fylker sknl hn felles_fylkesforsyningsnemnd. l'enne skr1
bestå ev fem medlemmer, to frr Eergen og tre frr Hordaland.Fylkes-
forsyningssjefene i Bergen og Hordelnnd delter i -11e möter. For-
syningsnemndene f.prtsttter som tidl:Lgere rdskilt med hver sine opp-
gever. Fylkesmannen blir formenn i den nye fylkesforsyningsnomnd,
hvis oppgeve er å koordinere produksjonen i Hordeland og Bergen og
utnytte distriktets muligheter til beste for forsyningcne.

18.00. Fylkesmann Astrup moddeler nt hnn nå her tilsntt fem inter-
kommunele lasjoneringskontro1113rer i Hordalnnd fylke, en for hvert
so=skriveri.

GEN=FORS=ING  I BEFGENS KUNSTFOLSNING.

18.00. Bergens Kunstforening holdt gen.relfers:,m3ing -fredng under
ledelse av styrets formnnn, skipsreder S.W. Grieg. MedlemstalleT er
nå bkot cil cr.900 og hnr en formue på 2L,000 kroner. Poreningene
utstillanger har h-tt 12600 hesökende.JJ uttredende styremedlemmer
ble gjervalgt.

SMINYTT. 


20.00. Skepsprengeren Harry Peder '2horsen som forodon r3mte fra et
fengsel i tavnr“,-- 5 na knepet.

20.00. Overfellsmennen fre Möllerg,-ten i Stev.iger er nå blitt foi-
hört. Al' tyder på nt hen er strinsyk.

20.00. En.ung dame, frk. Elfrid Lnrsen, ble idag overkjbrt nv toget
i Stevnnger og drept.

18.00. En kvinne i Sarpsborg er Wmt til et års fengsel ubetinget
for fosterfordrivelse.

NYTT FFA SVERIGE. 


S.F.22.00. Den kommisjon som fxbeider med en lbsning av melkekon-
flikten her nå fremsett et forsle.
D.R.21.50. I Sverige planlegges na en stor utvidelse RV lufttrn-
fikken. l'ierotrensport og Svenske Amerikalinjen, som begge hrr sökt
om en rekke konsesjoner, vil semnrbeide. Turen Stockholm New
York beregnes å te 19 timer og koste 1500 kroner. Ruten Stockholm -
Tokio skel te 3 deger.
18.00. Det svenske dnmpskip "Bengt Sture" på 854 tonn må nå nn-
sees som tept. Skipot forlot Denzig 28.oktober og siden her men
ikke hört noe om det..
21.30. Den svenske hdgsterett hnr idömt prof. Isrnel Holmgren 100
degsbötera 20 kronor for spredning av fnlske rykter som var egnet
til å true den lminieligc ro og ordon,
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TERBOVENSTLLE P1 SKAUGUM.

S.R-22.00. Fra OsIo meldes at Leiehskommisar Terbovens tale på
Skaueum forleden, da en rekke industridrivende vnr innbudt, nå
er offentligejort. Den inneholder ikke noe positivt forslng.

Terboven fremholdt at hvis man teoretisk forestiller
seg en dlliert seier, vil man ikke derved ha hindret en russiske
ekspansjon i T,Tord-Norge. Også 3verige er truet av de russiske
planer. En Akse•seier er imidlertid sikker,

Cm forholdene etter krigen nevnte Terboven at Tysk-
1and ikke hadde noen politiske hensikter i Norge. Derimot ville
man ha et intimt ökononiisk snmarbeide mellem den fordkjellige in-
dustrier, til gjensidig beste. I det nye Europa er det meningen
at Norge skal bli det ledende land på det elektrokjemiske og el.
ektrotekiniske område. Den tyske kontroll med skipsfarten skal
bare vare under krigen.

DFN G=ANSKE  LANDTJENESTE P1 JULEFERIE.4

O.R.22.00. Siden mande har e:vde1inger av norske deltakere i ger-
mansk landtjeneste hver dag kommet til Oslo med utenlandstoget for
å tilbringe en velfortjent ferie heime etterårs innsats i Tysk-
land. Idag ankom den siste transport med 32 un'(eo gjenter og gu+ter,
alle i strå1ende humör og god form. Lederen av den norske avdeling
i germensk lendtjeneste, unefylki=frer Einar Rustad, og lederen
for gjentene, gjentesveitförer Bergflött, kommer til Oslo i morgen
middag. Ferien varer til 10.januar. Etter hvn vi erfarer skal germarsk
lendtjenste i detnye året nrrangere et 3 ukers skikurs for santlige
deltakere i Hohe Tatra, Zakopane. Man vil her få opplæring av för-
stoklasses krefter.

BEDRIFTER KiN STENGE 2.JANUAR  FOR SPARE T.ENSEL.

O.R.22.00. Industri- og håndvorksbecrifter får höve til betingels-
esvis å innstille arbeidet lördag 2..jenuar 1943. enne dagen faller
iår mellom to helligdager. For å unngå oppfyring dv bedriftene i
den korte arbeidstid det her ejelder, vanligvis bare 5* time, har
socieldeperteme.e.tet bestemt at industri - og håndverksbedrifter krn
innstille arbeidet mot at de lar opperbeide den rrbeidstid som går
tapt ved dette. Opparbeiding skal finne sted i den neermeste tid
oe etter 2.jenuar,

LEGIOMEENE HOLDER. JUrRFEST I BLRLIN OG SENDER TELEGRAM TIL V.Q.

20.30. Norske frivillige fra Waffen SS og Den norske legion kom
ieår kveld sammen med sine kerepfeller og landsmenn i erlin til
julefest og knmeratslig samveer. -Festens initiativteker, lederen for
NS-gruppe i Berlin, konsul Sam. Simonsen, hedde sammen med l'ront-
kjemperkontoret og andre hjelpsomme personer gjort alt hve som stod
i ders nekt for å skape hygge og framfor alt en fölelse av hgtid
for våre frivillige som nq står for tur til å avlöse sine kamerater
ute i skyttergrnvene og derfor ikke har enledning til å feire julen
heime.

Konsui Simonsen åpnet tilstelningen med en kort velkomst-
tale der hrn igjen nyttet htSve til å understreke nt de norske fri-
villige er de beste representanter vårt land har i denne skjebne-
tunge stund. Under middngen avviklet man underholdningsprogremmet
gom blandt meget annet omfattet opplesning oe sang ev kemmersanger
prodnhl. Til Quisling ble sendt fneende telunn Norske frivillige
fra Legionen og Waffen SS samlet til julefest og kamerntskap i Hum-
holdtklubben i berlin sammen ned Berlin-gruppen av NS sender sin
förer en ærbödig hilsen og hjertelig hyldest med takk for hrns sto-
re og ansvnrstunee arbeide i Aret som eikk for Norges ftihet og
frnmtid.
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BRENNEVINSSAMTLAG I SKIEN OG STAV,NGER.

19.30. er nå bestemt at det frc nyttår skal w3re brennevins-
sanleg i Skien og et Stavenger :flölger umiddelbart etter. I en sam-
tele ned Fritt Folk forteller direktör Alf. L. Whist at det er men-

å opprette samlag i elle de byer som her vinutselg fra fdr.
me.n vil gå til disse tiltak for å unngå de unddige fraktforhold.

Få spdrsmål om nvordn det forholder seg med eventuelle nye
brennevinskort, som det har gått rykter om, svarer direktören at
det hele cr bare sludder. Det kommsr ingen nye brennevinskort.

STATSGYMNASTETFOR BEGAVETUNGDOM.

19.50. Statsgymnesiet for beguvet ungdom på Gjövik iar nå vært
i virksomhet siden begynnelsen av oktober måned. Som elever ved
denne skole er opptatt gutter i elderen 14 til 16 år. Utdannelsen
som förer frem til artium, .vrer i 4 år. Elevene får gratis under-
visning og skolemateriell, fri pensjon og gretis reise mellem heiri
og skule i feriene.

Etter hva NTE ererer er det meningen å opprette flere
statsgymnasier etter hvert. Disse statsgymnesier danner ett ledd
i realiseringen av Nesjonel Samlings program for skolevesenet.En
stor del av den norske ungdom vPr tideligore på grunn av dkonomiske
vansker ofte ikke i stcnd til å skaffe seg den utdennelse de i
kraft ev sine evner burde hett. I de nye statsgymnasier, som etter
hvert blir opprettet, vil begavet ungdom få den utdarnelse den har
krav på, til gegn fur såvel lendet som det enkelte menneske.

FYLKESFRER HOPF SEL SEG OM I TROMS.

18.00. Fylkesförer-Hoff her v!?ert på en tre ukers reise i Troms
fylke, hvor hen her holdt möter rundt om på de centrale steder
op< oppelutningen ver stor idet flere nye medlemmer ble inntegnet.
man innsatte fylkesfersyningsinspektdr Halland som ny kretsfdrer
r derstad, desuten flere nye legledere i forskjellige bygder.Fyl-
kesförer Hoff utteler at den viktigste oppgnve i tiden framover
blir å hjelpe fiskerne med forsTainger met, klær og redskep.
Få nyåret vil her forete en lignende rese til den nordlige del av
fylket.

SVINESUNDS=EN KOSTER 5.1. MILLION KJONER.

S.R.19.00. Arbeidet med Svinesundsbroen er nå så lengt fremskre'det
et man kan beregne omkostnin'Yene, som entes å bli 3,1 mil. kroner.

5JJMNNSSENDINGEN2_

O.R.22.15. "Bispinne" Zwil,gmeyer ver blitt innkalt for å skepe
litt forendring i de kjedelige progrenmene. Hun leste noen rej-

iöse betrektninger fre en sXmenns degbok, og sluttet med å anmode
sjdfolkene om å komme heim, hvor det er pless for alle, og hvor
det bygges opp et nytt Norge som skel få lyset fre Norden til å
lyse hvitt over hele verden.

Ndytrele hilsener: Finn Tengen, fra Merthe, Magnus Johanes-
sen fra Evjen(?), Amund Blervik fra mor. l'asmus Espensen , fra
Tutta Espensen. hadiotelegrafist Kjell Gersted, fra mor, fer og
Ingebjdrg. Stylmann 'cidar Bang Iversen, din kone Enrid. Styrmann
Aslak Jensen, fra Erne . Otto.Haug, fra Margarete. Harald og Gus-
tav Heuge, fra fer, -Aslaug, Magne og Solveig.

Undytral: Sigvald Ekerhovd, fra sösken.. Kåre ristensen,
Sandefjord, fre mor, fer og s8sken.

IDRETTSNYTT.

19.50. Etter fremlegg av krctsidrettsleder Johen Anker Nilsen, er
Thor Oberg(?) Jacobsen ev turnlederen i Nore;es Idrettsforbund ut-
nevnt til kretsturnleder for Vest-Agder fre 1.jaAnuer 1943.
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STOR ETTERSPJRSEL ETTER NYE, OG 


19.30. Aldri har vel ettersprselen etter böker vrt så storesom
iår, og det må sies å W3Te litt av en skjebnens ironi at opplagene
net-uop iår er ytterst begrenset på grunn av papirmangelen. Det er
formelig konkuranse om bökene, og det spörres ikke om årgangen. En
bok fra 1930 er like meget i vinden som en av årets Wker. D9 aller
fleste av årets böker er utsolgt fra forlagene, eg bokhande1erne
kan ikke gi noe bestemt svar på om nye opplag er på trappenc. NTB
har unders3kt hos en rekke av de atörste forlagene, som opplyser
at en de1 av årets mest etterspurte bbker vil komme i nytt opplag
over nyttår.

Gyldendal kan fortelle a det foreldbig er bestemt av 5 av
årets best-sellers fra forlage-i; skal trykkes i nytt opplaE. Lars
Hansens "Skåvereiret" og Marna Aalls 1,(vInnevi1je" kommer allerede
om 2-3 dager. Asehehoug sender over nyttår ut en del böker i nytt
opplag, og her vil både norske og utenlandske forfattere vmre re-
presentert. De andre forlagene kar) også fortelle at ettersprselen
etter böker er enorm, og molihar sin fulle hyre med å tilfredsstil-
le publikum

VAIGMJTE TEl BERGEN SKFEBANK.

19.00. r år ble det holdt valgmdte i Bergen Sparebank til valg av
forstandere. Mötet ble ledct av forstanderskapets formann, kj3p-
mann Knudtzon. Rj1gende ble valgt: Lmge Vogelsang, iitgoniör Blich-
feldt, prokurist Rasmussen, ingcnir Eide, tann113ge Kr.chn-Hanssn,
kjöpmann Bartz-Johannessen, kjp-snn Mdller, bokhandler Monsen,mur-
mester Eide disponent Lerg, direktr Falck, kontorsjef Hellberg,
kibpnann Sverdrup, kjpmann Smtelsdal, revisor Irestrup og rådmann
Eide.

LANDBRUKSMARKEDET

0.R.13.30. Skinnauskjonene i Oslo har nå pågått i te dager og det
e2 solgt en mengde skinn til faste priser. loPPprisen for platina-
revskinn var 870 kroner. De fleste skirr gikk til priser mellem
650 og 750 kroner.

For mink .var det rekordpriser. For noen år siden ble
50-60 kroner regnet for bra pris. Nå varierer prisene fra 200 til
320 krener. En Minkkåpe vil konne på 30 til 50 000 kroner.

Blårevprisene lå mellem 350 og 500 kroner.
Også for hvitrev ble dt4 betalt gode priser, fra 200

til 270. kroner.. Skinnauksjonene fortsettet.

BEGRENSES

O.R.13.30. Direktoratet for provieentering har bestemt at salget av
gjmr'skal begrenses. Da det hersker en viss knapphet 134 råstcffer
må produksjonenL av gjmr begrensea til det den var i 1940.. G>r må
bare brukes til bakning og ikke til andre formål, som f.eks. smör-
brödpålegg. I samsvar med dette, og i forståelsemed prisdirektor-
atet, henstilles det til kjdpmennene at salg av gjmr til privathus-
holdni,nger bare skjer i forbindelse med salg av bakemel og da med
et rimelig kvantum gje3r pr.kg.mel. Unntak horfra må gjöres når kjöp-
eren er kornprodusent som dekker en del av ain melrasjon med dette.

LEANN I STAVLNGER.

OÆ.19.00. Igår kveld bröt det ut brann i et knott-skjæreri i Sta-
vanger, og ilden bredte seg til mineralvannsfabrikken "Nordstjernen".
Brannvesenet ble forholdsvis hurtig herre over ilden selv om etter-
slukningen tok adskillig tid. Skaden på mineralvannsfabrikken ble
ikke så stor, men knott-Qkjæreriet fikk en hard medfart. Desuten
ble to biler ödelagt. En brannmann ble rykforgiftet, men han f/‘
heldigvis ikke noe varig
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FISKERIMELDINGER.

O.R.13.15. Om små- og fetsildfisket i Finnmerk meldes nt det ved
Finnsnes er tett noen fengster på tilsammen 7000 hl. v bra kvElitet.

Om:musafisket i Sogn meldes om fnngster på tilsammen
3700 skjepper. I Hordalend er det bare tntt •en steng på 200 skjcpper.

Sildefisket i Nord-Norge var genske bra i uken soM gikk,
men det var ikke på langt nær den tyngde som i vanlige år. I Sördy-
sund ble det tirsdng •Ltt 11 000 hl, og et landsteng på 7000 hl.,
onsdag 3000 hl. og torsdag ver det også en del kesting.

I Troms har det vært en del fiske i Kafjord og Stor-
fjw2d i Lyngen. I Malangen og Benjen er det tatt mindre snurpe-
fangster.

Det er ingen meldinger om storsildfisket.

19.00. Vestlandske Sildemelfebrikkers Forening holdt igår generel-
forsewling på Bergens Börs une4r ledelse av foreningens formenn,
herr Sairvonsen(?), Haugesund. ./rsberetning og regnskap ble bel=dlet
og godkjent. Desuteh ble det forett en del valg.

POLITIRLSSIA I SKIEN.

0.R.22.00. Politiet i Skien foretok idag en rssie og undersdkte
om folk hadde legitimasjonskort. .Det viste beg å ywe en rekke
personer20M ikkc: hadde noen pnpirer på a.eg, og ders saker blir

• nå nærmere undersdkt..

NYTT FRL SVERIGE.

S.R.22.00. Det viser seg at födselsoverskuddet i tredje kvartal
1942 er det stdIrste siden begynnelsen ev 20-årene.
0.R.19.00. Rådhusretten har dömt en stetslds, polsk sjdnenn, til
8 måneders fengsel for spionnsje. Virksomheten var ikke rettet
mot Sverige.
13.00. To norske flyktninger er satt under tiltn1e for pbbelektig
opptreden i en av Stockholms parker. I berbtset tilstend mishendlet
de noen lekende bern og overfelt derette en ung-4 evenske som tok
bi,rna i forsver. Svensken måtte innlegges på sykehus. Emig=tene
fikk imidlertid sin straff av et pa-2forbipnsserende finske invn-
lider som dengte dem ettertrykkelig.

NYTT F ISLND. 


O.R.21.30. En tysk ubåt her i Tyskl=d 1.ndsatt 7 islendinger som
ver reddet fre e spnket skip. Is1endingene forteller nt forholdet
mellem islendinger og de britiske og merikn k tropper er meget
dårlig, et er kommet til mange semmenstdt, og mange islendinger
har måttt flykte inn i lendet.
DÆ.18.30. På grunn av boligmengelen har 20 studenter i vintermått-
et bo i Universitetets kjeller. jJet nye StudenterhjeM er ende ikke

' ferdig, fo£di de skip som hedde med tilförsler ble senket på vegen
fre lmerika.

Fisket har vært meget ujevnt på Islend i vinter. SrIig
på nordkysten her Cet vært meget dårlig

v v v VVV vvv



19~des. 1942.

NYHETS0VERSIKT FRA SKANDINAVIA.
"Pra

Regjeringens Informasjonskentor.

NT.  603.FortTollg.
	 Me. inger

OFFISEPER OG PRESTER HLWELES %,SWED".

OBERSTLJYTNANT PEISTAD "LJEE" PETTEP, TIL BRUK AV SIN 


19.00. "Innenriksdepartementet":
Oberst J.M. Jensen meddeles avskjed i nåde

fra fast1bnnet nffleerssti1ling -.21e 2 januar 1943 å regne.
Generalmajor J.A. Laurantzon medcleies av-

skjed i nåde fra fastlönnet offisersstil1ing fra 8 januar 1943 å eeene.
Kaptein 0; Reistaa meddeles avskjed som fast-

lönnet offiser fxa 3 desember 1942 med ta). av l'etten til framtidje? bruk
av sin militre tittel.

Apoteker M.E. Iundsehien meddeles
til å drive Lesne Apotek Lillehenmer.

"Kirkedepartemente 2;"2
Fölgende proster meddeles ifölge "lov :v

oktober 1942 om avskjed og forflytning av offent1ige tjenestemenne,
skjed fra 17 desember 1942 å regne fre sine prostembeber:

Prost i Vinger oOdal Prosti, J.M. Rognved.

 Frost i Noxd--Gudndeflel Prosti, G. Bondevik.

 Proot i Mid= Giibrandsda1 Prostl, B.F. Nordrum.

 Prost i Hadelene. eg ten6. Prosti, A. Nielden.

5, Prost

	

i Va1dres 22eet,J. Hveem.

	

K8llekape1Ï2rPåberg Prestegjeld,
meddeles i henhold ti1 "lov av 15 okeebee. 1942 om avskjed og foetlyi,
ning av offentlge tjenesteme=" avEkjed fra e:tt embete fra 17 desem-
ber 1942 å regne.

"Kultuer- og Folkeopplyeningsdepartemen'Jet"
har ti1delt arkitekt Trygve Nissen si.eend or 1942 av erkitekt
Erik legat med kr. 4CO

MALERIYNEN STA-NE SCHEEL DiD.

av MesT; malerinner; igne
Seheel, cr avgått •ved dbd'm 82 Malerinnen er representert
med 9 biJor i

DETJTSOHE AKA21.31TIES NOR-AVDELLUG UDFFmT - FILII,EP I NORSKE LYER,

19,00. DoilL:ens rom begy
te si'ut arbeidsås: ihst, innretter ncreke b;ye-y,.
Diese blir ledet ctv el -2edenoT:ske oimnister slik et en god
og grur2:_g f=idling 3V tyske ,sikret.

En slik didse åpnet
Stevee.ige.. e, Andre filialcer vil ili pprettet i Trondheim og Eergen.Pi

Trc,ndhcim ii entageg ke:n,nc begynne s t virke eller ee i slue
ten av jenear 1.94

SKIEN GIR 82.,T=RADFAG FOR BARN OVER 18 SOM GikE P. SKOLE. 


21.30. I siste fylkesting blesluttet fylkesmennen å
opprette et i,ebrytningsfond for Telemark-vannene. Fondets midiet CY tenki
skaffet iivoie ved tilskudd fra de interessesAe keeumner. 0:rdfdreren j
Skien besluttet i ytingets mLAc tkveld bevijge cYt bidreg r 600;)

Ordföreren vedtok likeledes å gi
drag for barn ovor 1. år som går på skole eller hijyskole. Rådmannen ut-
telte et man ri-Ate vse onise i et de foreldre som ved storo ofre viiie
gi sine barn on god dkoleutdannelee Mr få en toskatningsmesd

-form av skettefradg.
De.'J vil ')ct:-5/ et sk*te.  Jap for komn.

,Jmlag 13.000 kr.
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SALG AV KJaTT OG FLESK TIL TUNGAPBEIDERE. 


Salg mot klipp av arbeidstilleggskort:
Merke 52 A.1 og 52 B.1 gjelder i tiden

- Merk2'1 A.1 og L P.1 gjelder i tiden 2E)/12 1942
Merke 2 A.2 og 2 B.2 gjelder i tiden 4/1-9, 1 1943.

Salg mot klipp av tilleggskort av grad II
og III for personer med ukerasjoner utdelt gjennom bedrifter:

I 52dc uke dvs, i tiden 21/12-24/12 1942
gjelder2 Merke:"Yrkesgruppe B tillegg 11-52,1" av tilleggskort II i
Ykresgruppe B. - - Merke: "Ykesgruppe 13 tillegg 111-52,1" av tillegr
kort III i Yrkesgruppe B. - - - Merke: "Yrkesgruppe 0 tillegg II-52,1
av tilloggskort II i Yrkesgruppe C. - Merke: "Yrkesgruppe C tillegg
111-52,1" sv tilleggskort III i Yrkesgruppe C. - - - Merke: "Yrkesgrup-
pe D tillegg 11-52,1" av tilleggskort II i Yrkesgruppe D. - - - Merke:
"Yrkesgruppe D tillegg 111-52,1" av tilleggskort III i Yrkesgruppe D.

I lste uke dvs, i tiden 24/12 1942 - 2/1 1945
gjelder: Merke; "YrkesgrupPe B tillegg 11-1,1" av tilleggskoxt IT i
Yrkesgruppe B. - - - Merke: "Yrkesgruppe B tillegg III-1,1" av tilleggs-
kort III i Yrkeagruppe B. - - Merke: "Yrkesgruppe C tillegg II-1,1"
av tilleggskort II i Yrkesgruppe 0. - - Merke: "Yrkesgruppe.0 tillegg
111-1,1" av tilleggskort III i Yrkesgruppe C. - - - Merke: "Yrkesgruppe
D tillegg 11-1,1" av tilleggskort II i Yrkesgruppe D. - - - Merke: "Yr-
kesgruppe D tillegg 111-1,1" av tilleggskOrt III i Yrkesgruppe D.

I 2nen uke dvs, i tiden 4/1-9/1 1943 gjelder
Merke: "Yrkesgruppe B tillegg 11-2,1" av tilleggskort II i Yrkesgruppe
B. Merke: "YrkesgruPpe B tillegg av tilleggskort III i
Yrkesgruppe.B. - - - Merke: "Yrkesgruppe U tillegg II-2,1" av tilleggs
kort II i Yrkesgruppe C. - - Merke: "Yrkesgruppe tillegg 111-2,1"
av tilleggskort III i Yrkesgruppe C. - - Merke: "Yrkesgruppe D til-
legg.II-2,1" av tilleggskort II i Yrkesgxuppe D. - - - Merke: "Yrkes-
gruppe D zillegg 111-2,1" av tilleggskort III i Yrkesgruppe D.

Merkene gjelder bare i de nevnte tidsrom og
den nærmest påfblgende uke. Merkene 51 A.1 og 51 B.1 og eldre merker av
arbeidstilleggskortene er foreldet fra 21 ds.

Rasjonen er 30') gr. kjbtt ogAller flesk pr.
merke. Klipp av tlleggskort av grad I fo personer med ukerasjonerings-
kort gir ikke rett til kjdp av kjött og flcak.

LANDBRUKSMELDINGER.

O.R. 13.30. Det var riktig stordag på slaktemarkedet i-
dag med rikelige tilfbrsler på Kjötthallen. Griaen imid1ertd , som skul.
le danne julebildet, glimrer med sitt fra~.

Ellers cr det ingen endringer på landbruks
markedet. Utdelingen av grönnsaker går fram, og dot ser også ut til
bli nok ved neste utdeling.

0.L. 13.30, Innmeldingene til Statens Kornforretning
fortsetter mcd full kraft. I siste uke ble det innky3pt 18.500 tonn
norsk korn, slik at dez nå er innk»pt 84.000 tonn ialt. Horav er
43.000 tonn havre, 17.000 tonn bygg, 17.000 tonn hvete og resten erter,
rug og blandingskorn.

21.30. A/S Oslo Skinnauksjoner L.V. Håsted fortsat-
te idag sin desemberauksjon med et utbud på ca. 1250 sölvrevskinn og ca.
900 mink. Av sölvrevskinnene solgtes 85.9% til en gjennomsnittspris av
kr. 469,84, og av mink 86.3% til en gjennomsnittspris av kr. 232.56.
Höyeste pris for sölvrev ble kr. 780 og for mink kr. 310.

22.00. Det ble idag holdt eksamensest på Statens
Småbruksljrerskole hvor 17 nye småbrukskandidater fikk utlevert sine
eksamensvitnesbyrd ved direktör Langkås. Blant kandidatene finner vi:
Trygve MDotnes, Hordaland mcd karakterer for henholdsvis teori og prak-
sis 1.67-1.43, John'Tåsåsen, Hedmark 1.62-1.43, Karl Törhacug, Sbr-Trön-
lag 1.38-1.55, Oddvax Tveter, istfold 1.60-1.45, Olav Trdeng, Hedmark
1.44-1.55, Olav Skifterud, Telemark 2.13-1.75, John 0. Röen, Möre 1.33-
1.65, Ludvig Nordbotten, Wr-Trdndelag 1.70-1.55, Emil Norland, Möre
1.75-1.47, Leif Mellom, Sör-Txdndelag 1.81-1.50, Bernt Lende, Vest-Ag-
der 1.63-1.58, Finn. August Langeland, Aker 1.86-1.83, Ragnfrid Elise
Kleven, Tolga 2.16-1.87, Even Ha-cwJ., Opland 1.67-1.43, Kåre Halle, Md-
re 1,76-1-62, Jo ra9 Tiijrmrk 1.96-172.

21.30.

21/12-24/12 1942. -
til 2/1 1943. - -
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FISKILIMELDLTGEF-

O.R. 13-15. Sildefisket i Nordland var i siste ukc ggn-
ske brr. Det ble snurpet i Halsfjord, Melöy, Salten foruten en rekke an-
dre steder. I Tröndelag ble ckt fisket endel fetsild.

22.00. lat hgr wert vanskelig for fiskerne t skaffe
seg vann i .1,ktrghavn, meldes det fra Bergen. Om vinteren når fiskerflå-
ten har ligget der har vgnnmanglen vært en alminnelig plago. Nå se,:r det
ut som problemet blir lbst idet man her funnet en kilde et stykke opp
fr;.: havnen. Man cr i ferd mcd å legge rjrledning ned til havnen for 4
skaffe pumpc- og vanntilkomst der.

PRISSAK.

12.00. En forretningsmann i .Lesund som hadde solg
en mengde silkeströmper og andre nenufgkturvarer i Odlo, har fått et
mulktforelegg på 9000 kr, og inndiaging av 11.800 kr.

ULYKKEE.

18.00. Snekker Olcf Karlsen i Sandefjord er omkom-
met under arbeid med å skjre til en list på en elektrisk sag. Sagen
grep antggelig fatt i en kvist i treet og listen ble slynget voldsomt
tilbake og traff Kgrlsen i brystet. Han ble stygt skedet og dde under-
veis til sykehuset.

18,00. En 6 år gammel pike på Möhlenpris i Pergen
ble igår påkjdrt av en lgstebil med den fölge at hun avgikk ved ddden.

SJinNNSSENDINGEN. 


22.15, Engende hilsrer ble lest opp:
Nöytrele: Hglvor Halvorsen, fra. Kirsten.

Odd Omslgnd, fra Igule. - Håkpn 3vcrdrup Nilson, fre Lagnar,
Eakel, Sverre, Mgrig og MOT. - Egil Skotne. Vi önsker deg og alle
norske på gjcnsyn og vel mött i vårt kjre fedrelgnd. Hilsen mor og
alle sösken. - Gonmann? Kerlsen, fra hgns forlovede Svanhild. -
Aslaug Normann Pedersen. På gjensyn. Hilsen din söster Agnes, Eiliv,
Einar, mor og f?r. Eivind Kåse. På gjensyn. Hilsen Ingebjörg, Alf
og Eva. - og smörer Enok Welle, fra mor og sbsken, Oddmund.

Unbytrale: Matros Kgrl Emil Karlsen Tenne-
vig. Håper du ikke seiler meT. Hilsen fre all i Oslo, Råde og Kneberg,
Kgrsten, Elsa, Olivia, Elsa og Astri. - SVOTTO Mrum. Kom hjem om d;
kan. Tro ikke på ryktenc fra London. Hilsen din fgr og din hustru Edle,

E. Bråten..Kom hjem fgr. Hilsen din datter Magda. - Anund Hiks-



dal og sönn. Kom hjem. Hilsen din bror Hans.

Ka,ptein Lers Odlgnd frn Haugesund, tidligere
ombord på "Havörn" rettet noen ord til Haugcsundere: "Jeg kjenner Eng-
land og den engelske propigenda. Hösten 1939 ver jeg i Bristol og fikk
selv höre hvor farlig de. engelske 1.5gnmeldinger om krigstapene er.
Dere risikerer liv og helse for den sgmvittighetslöse jödegjengen dere
sciler for. Tenk dere om. Dere er intelligente. Her hjemme venter vi 1.
dere. Kem hjem. Det ville glede mange å  se  dere på bryggcne her i Hau-
gcsund igjen.

NS STUDENTGRUPPE. 


0.E. 20.00.' I "Den Nasjonale Time" ikveld oppförtes et
telentlöst og teknisk meget ufullkomment Mrespill kelt den nasjoncle
studenterbevegelsc fra 1936 til 1942. Men var innom ct möte i Studen-
tersgmfundet i 1936 med tgler gv Mehle og E.O. Hauge, den 9 april
"gjenreisingen deg", Hgfrsfjordslgget, jgzzmusikk, 12 nov. 1941  NS's
Studentgruppes hbytidsd7g, Johen Horman Wessel, Svartor, "minister"
Schnnche, lgndsleder Eolf Holm og neget gnnet, glt i löpet av 3/4 timg.

Musikgiske innlegg bidro til å holde nivået
nede.
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NYTT FEA DANMARK.

S.R. 12.30. Den d nske minister i Tyskland, Mohr, vcndte
iformiddag tilb-ke til Berlin ettel et p-r måneders opphold i Danm-rk.

O.R. 08.00. Ubenhevn hadde igår kveld flyalarm to gengeL
Det ble ikke kestet neen bober og ikke gjort skader av nocn art.

D.R. 18.35, A/S De Forenede Eryggerier holdt ordi= ge-
neralforsemling idag. Av årsbcretningen framgikk det salget av öll
var gått ned fra 7 mill, kr. til 6 mill, kr. mens salget av mineralvann
v:e.1 flerdoblet.

D.P. Dansk r-dio sender fr- idag og til jul jule-
hilsner to ganger daglig til d,nske sjönenn og feröyinger. Sendingene
finner sted etter formiddtgsnyhetene kl. 12.30 og etter börsutsendelsen,
kl. 17.35.

NYTT FRA SVERIGE,

12.30. Manglen på skillemynt i Sverige er så stor
at den truer hulehandlen mcd en katastrofe. Vi kan egentlig stenge oi
tikken, erkiwer man på riksbnkene hovedkontor i Stockholm. Det finnes
snart ikke en enete skillemynt i våre kasser og det er ingen grunn til
sitte her'og leke bank. I Göteborg har :,'iksdagens lokalavdeling til

og med måttet låne vekslepenger av konditorier o.l. Statens myntfabrikk
har de iivendige metaller, men mangler maskiner som kan tilfretsstille
behovet.

D.R. 21,50. Den store beredskepsmönstring son skal finne
sted i Sverige i febrmar, vil komme til å omfatte over 3 mill,kvinner
og menn. Mönstringen finner sted for å få en oversikt cver Sveriges re-
surser av arbeidskraft i tilfelle mobilisering.

S.R. 22.00. "Flottans skif2eroljefabrikk" på Kinnekulla
har begynt framstillingen av lettbensin.

NYTT FRA FINNLAND.

20.30. Den finske avis Ajaen Suunta behandler idag
en ?.rtikkel i Svenska Dagbledet om Finnland og Norden. Man vil gi den sven-
ske offentlighet den oppfatning at Finnlanl bewnte krigen for å vinne til-
beke til de tapte områdenc, skriver den finske. isen. I virkeligheten opp-
sto konflikten i 1941 akkurat som i 1939som fölge av de provoserende sov-
jetrussiske angrep. Ennå er målet ikke fullstendig nådd: å få strategisk
sikre grenser som kan garenteres av de nasjonele kretser og særlig av den
finske ungdom. Dessuten må man huske at det finske flesg ennå ikke vaier
over alle de områder som gikk tapb ved Moskve-freden.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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SVENSKE MaTVL,REL TIL NORGE. T.V.T YLSTL FORDELES PÅ 13RN OG SYKE.

j.R.22.00. Fra Uslo moldes at en del meget velkomne matvarer nå
ankommer fra Svorige. Varene blir fordelt så'mart som mulig. For-
delingen foregår gjennem norske hjelpeorganissjoner, med svensk
ove-:oppsyn.

En stor del av varene Vil bli sendt til Nord-Norge
hvor metmangelen er s2r1ig stor.

Til Oslo kom idag 10 jornbanevogner med varor fra
Sverigo, deriblandt kondensert Molk. Det er s2rlig barn, syke
og gamle som vil nyte godt av utdolingene. e svenske forsyninger
vil få stor betydning for skolcbespisningen i en rekke byer.

STOR PRISSIIK I DRIMMEN.

13.00. Prispolitiet i Drammen har ilat en fabrikkeier 250 000 ler
inndragning for at han har tatt for hög pris på en varesort.Da

man ikke kunne påvise subjektiv skyld, ble fabrikkeieren ikke ilagt
noen bot.

BRENSELFORSYNINGEN I TROMS.

11.30. I disse dager blir Iet holdt et möte i Tromsd hvor brensel-
forsyningen til Troms fyike blir dröftcf. Samtlige brenselsjefer i
fylket er innkalt. I sin redegjörelse p mtet opplyste fylkesmann
Bull at organiseringen av brenselforsyningen nå or helt overtatt
av fylkesforsyningen og at det er ans-tt en cgen sekret2r til
ordne med dette.

GRL,VKAPELL I TINGELST.D.

O.R.22.00. Fra Drandbu meldes at en ga=1 m-inn i Tingelstad har
testamentert alt hcn eier, vel 20 000 koner, til bygning av et

gravkapell i bygdr. Delöpet skulle VW0 tilstrekkelig, idet man
regner riled gratis materialer fra Tingelstad -1mening.

41kw
10 000 KRONER TIL "MORGEN=ETS" IllSJiLING FF1. Di=1.RK.

D.R.12.30. Generalkousul Arentz, som bor i Xj3benhavn, har gitt
10 000 kraner til "Morgenbladet"s innsamling 1 nödstedte nord-



menn.

DÖDSRL.JiL

13.00. Fhv. generalkonsul Ole Skybak, Åsnes, avgikk ved döden ig4r

n2r 80 år gammel. Han tjenestegjorde i sin tid ved legsjonene i
Paris, London, Washington og Kobe. I 1921 ble Skybrk utnevnt til
generlkonaul i Rotterdam.

UTHUSBENN VED ILLDEN.

13.00. Uthusbygningen på gården Ystehede i Idd brente inatt ned
til grunnen. Hcle avlingen, en hel de1 redskap, 15 kuer, 4 hester,
og en del sauer, griser og höns bree inne. Brannårsaken er ukjent.

SJULNNSSENDINGEN.

O.R.22.15. Sendiugen var ser:1 vanlig et dårlig underholdningspro-
grrm. Fra juleaften, 24.desember, vil sjbmannssendingen bli sendt
hver aften fra k1.23.30 til 24.00.
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NYE ORDFÖRERE O• VARAORDF3RERE.

12.30. Innenrikddepartementet har oppnevnt fölgende ordförere og
varaordförere fra 1.januar 1943:

I Hedemark: Nes kommune Meieribestyrer Ludvik Opheim,ord-
förer og bomde Eivind Ellingsen, varaordförer. Vang: bonde Aksel
R5hr, Andreas Immerslund. Furnes : Karl Bakken. L5ten: bonde Einar
Myki, bonde J. Karterud. Ronadal: bonde Arne Stramrud, Åsmund 'efs
dal. Stange: bonde Erik Vrollebmk, Ole 0. Bmkkedal. Sör70dal: bonde
Lars Gjersöen , Olaf Thorshaug. No/d-Odal: bonde Olaf !;bye, lene-
mann Guttorm Falck Westgaard. Eidsskog: 1mrer Selmer Alm, ordförer.
Hof: småbruker Kr.Råberget, bonde Asbjörn Nergård. Isnes: bonde
Gudbjörn Fleischer, bonde Sverre Nygård. Våler: skolebestyrer Ole
Gresmo, bonde Kåre Urdal. Trysil herredsagronom Harald Lunde,
bonde og bankkassserer Gjermund Vold. Amodt rådmann P.E.Worum,
bonde Per Walmsnm&. Storelvdsl: bonde og skogeier Ingvald Landet,
forstmester Heyn Sverre. Sollia: bond2 inar Brmnd. Ytre Rendal:
flötersjef Ola Hole, bonde J.O.Misterosen. åvre Rendal: tömmermåler
L.Hornseth, landhandler E.Th.Helsted. Alvdal: hotelleier Embret

ellesmo,landbrukdskolebestyrer Lars 0.Aukrust. Folldal: bokholder
Edv.Skinstsd, bonde Maurits Strömsbu. Tynset: bonde Per Mmh1en.
Tolga: hLldverksIbrer Lars 0. Eie, bonde og 1?erer Ola SagbEkken.
Os: lmrer Jörgen åyan, bonde Oliver Nyåa Akerbakken.Engerdal: små-
bruker Peder Gröndelen,,lensmann Georg Glötvold. K.c;ikne: bonde og
brukdeier Anders K. Tronshnug, bonde Kasper S. Scheerer. Hemar
fnbrikkeier E.Grill Fcsting, priskontroll5r Aksel Dmhli. Kongsvin
kontorsjef Joh. Nitteberg.

(De förste navn var ordf5rere og de siste nevn varaordförere.
Dex, hvor det bare var ett navn er det bsre ordföreren)

OPLAND FYLKE: Dovre bonde Jacob B. Vigerust, John Sletto.
Lesja : Bonde Per A.Einbu, bonde E,A.Norderhus. Skjåk: bonde Gud-
brnnd Skjåk, arbeider ( utydelig )   bonde Ole 0. Linds-
heim, varaordförer. Lom ; bonde Pål 0.Aukrust, sm4bruker Laurits
"arlund. Vågå: sorenskrive/betjent Ivsr Valde, bonde Trygve Håkön-
stad. Heidal: bonde Tor Tofte, kjbpmann Jystein Garmo, Nord-l'ron:
bonde Olaf Klomstad, bonde Olav Stormorken. Sir-Fron: l=.)rer og bon-
de Aksel Bjerke. Oyer bonde Andreas Pj5rge, disponent G.T. Dehs.
Oystre Cfausdal: bonde Siren Tellaug, fru Rigmor Collett Fougner.
vestre GausdaL bonde Th. elleberg. Faberg: småbruker Nils Christ-
cnsen. niri; bonde Einar Sigstad, bonde 0.Kalstad. Snertingdal:
bonde Arne Flsdsrud, ysteribestyrer Kristen Dakken. Vardal: lmrer
Knut A. Jenseth, bonde Kristian Fjeld. åstre Toten: bonde Hans
Rognerud, kj5pmenn Nils Lundbmk. Eina: bonde Thv.Amlien, bestyrer
andrens Solberg. Kolbu: bonde lians D. Nökleby. Iunner: Lars Krag-
gerud, bonde Jul buud. Brandbu: advokat Ingolf Drövdal, bonde og
gartner Hans. A. Skari. Gran: bonde Kåre Frestad. Sdndre Land:
bonde Feder Askvig, forsorgsforstander 1W", Smerud. Nordre J.Jand
skogeier Nils Rognerud, småbruker Nils Pönningen. Torpa :bende
Kristisn Erstad, bonde Olav 'ind. Sir-Aurel:bonde Kristoffer Eid,
lensmenn A.P.Skettebo. Etnedal: bonde Ola Thon, bonde-Sigurd Klev-
gård. Nord-Aurdal: bonde Jon Brant-b-jelsen, bonde Thorbjörn Svenn-
ms. Vestre Slidre bonde Olav Fmrden, bonde Knut A.Odegård. jystre
Slidre: bonde JOhn Mörstad, Vang: bonde A.L. Wangensteen,bonde
Kr.0»evne, Lillehammer: hovedbokholder Johs.Gaden, rådmann Håkon
Warendorph. Gjövik: ingeniör John Lmrum, kontorfullmektig Johs.
Smther.

JSTFOLDFYLKE: Trögstad: bonde Johan Båstad, bonde Aksel Torp.
Askim: bonde Johen Dons, disponent Olgnr Hoff. Spydeberg: bonde
Aksel ehli , bonde Einar Kiserud. Skiptvedt: bonde usvald Koppang,
bonde Peder Haltuff. Rakkestad: i.ontorsjef Sverre Steen, bonde Pe-
der Fladberg. Degernes: bonde iver Gjby, bonde Helge Stensrud.
Eidsberg: bonde Aksel Höie, bonde nians. J. Kolshus. Mysen:dispon-
ent Alf Holmsen, boktrykker Jens Grefslie. Rödenes: bonde Einar
Rakkestad, Imrer Bjarne Norderhaug. Rbmskog: skogeior Anders Tarnlds-
rud, bonde Emil Ringsby. Aremork: lensmann Aksel Kristinn Holter,
bonde Kr.Röd. åymark: driftsbestyrer Rolf Haneborg, lærer Ivar
Ström. Idd gartner 0,af Vik, bestyrer August Jensen. Berg: bonde
Ludvig Mosen, gsrver Kåre Börresen. Skjeberg: bonde Berthold Hauge,

(Fortsettes)
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NYE ORDFJREIE OG VATLORDFiREE - fortsntt. 


disponent Kristen D-hl. Hv-ler lensmann Lnrs Klever, bonde Bjnrne
Nilsen Holm. Borgo bonde IIrld Molteberg, bonde Johan Lilleborg.
Torsnes: bonde Th. bOnde Hkonheie. Vrteig: bankkasserer
Ole E. Brenne, bonde Morius Bergerud. Tune; 17ndbruksskolel,erer
Kr.Kullerud, bonde, forstk'ndidnt Björn A. Ness. Rolvsby: bonde
Ole Omberg, bonde Hans Br .ten. Krkerby: bonde Karl J.Knutsen,
tollkontrolllir Lreorg EdhoLa. Onsdy° 133rer Halrold Wibe, disponent
Leif Andersen. Råde: bonde Kjönig aug, bonde J.S.Borge. Pygge
borde Willods Lristoffersen, bondu Harald Gammelröd. Jelöy:fab-
rikkbestyrer Ernst Jonsson. Våler: l'erer Exling Andreassen, bonde
Laurits Skårnr.s. Hoböl: diplcutngeniör Torleiv Igste, bonde Egil
Heiås.

NYE  FYLKESFORMENN I TROMS. 


13.50. EiJter pgf. 18 i kommuneforoldningen har Innenriksdepart-
mentet oppnevnt fylkesform= og varamenn for disse i Troms fylke
fro 1.jo:luar 1943:

1.0rdnrer og foretningsförer, 1?iytnant Carl R.esmrssen,
Lyngieidet - ordfb2er og meiuribestyrer John Rönne, Bolsfjord.

Ordfdrer og gårdbruker, löytriL,It Tollef Tollefsen, Måls-
elv, ordförer, gårdbruker og kst. lensmnnn Joh.P.Hasvoll,Barbu.

Ordfirer og sekret,w Otto Tnnde, Skånl-Ind, ordförer
og maskinmester Ing. Srvig, Gibostrd, Lenvik.

Ordförer, gårdbruker  oe_; notmnnn Mpthias Torheim, Kv-
fjord, ordfbrer og gårdbrukel Hagrup Poulsen, Hillesy.

JURISTUTNEVNELSER. 


13.00. Justisdepartementet har msett ennd.jur. Knr1 Sigurd Reidar
Vestheim som dommerfull=ktig ved Dalane Sorenskriverembete.

Cand. jur. Alfred Hnkon Abrehomsen er .':!nsatt som dommerfull-
mektig ved Hardanger Sorenskriverembete istedet for c:md.jur Lars
Sollesnes.

Som dommerfullmektig ved Malangeu. Sorenskriverembete er an-
satt cond.jur. Kjell Modsö.

Cand.jur. Asbjörn Wesse1 Nyhagen er Nnsott som tinglysnings-
betjent ved Krngerö Sorenskrverembete.

Olav Öydne er onsatt som kontorbetjent  1.  ved ''ristiansand
Byfogdembete.

Departementet har antatt höyesterettsadvokat Olav Omland,
Stnvonger, som offentlig forsvare ved Jæren herredsrett, Iyfylke
herredsrett og Stavanger byrett.

Sokfdrerne Arve Arvesen, halden, Kårr Hvik, Volda, Eivind
Rör, Oslo, Odd Simonsen, Hnugesund, Johan Stang,  diesund og Gunvor
Valmbd, Troddheim, hor fått erkLerirg om ot de som advokater knn
opptre ved logmfmnsretene og ved herreds- og byrettene.

Cand.jur. Gunnor,Engelsrud er autorisert som fullmektig
hos advokat Mnds Golden, Oslo.

Cand.jur. Finn hfistad, Oslo, hor fått bevilling som sakförer
Cand.jur.,Feter M.E. Leschly er out9risert som fullmektig

hos hdyesterettsadvokot Nils Finn Simonsen, slo.
Cand.jur. Finn Nyquist er nutorisert som fullmektig hos

advokat Viggo Dietrichson, Oslo,

NY LENSMANN I S=GVIK.

13.00. l'epartemontet har Trisatt konstituert lensmann Sigurd Engebret
Nilsen, tongvik, som lensm,,,nn i tangvik lensmannsdistrikt.

Lens=n Nilsen er födt i 1901. 'an hor vwt lensmannsbetjent
og furinektig ved forskjellige lensmannsstillinger, og kontorist ved
Nordmöre Sorenskriverkontor. lion har wert konstituert lensmann i
Stongvik ciden ougust 1941.
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KIRSTEN FLAGS= OPPRETTER LEGLT PI200000 KRONER TIL MUSIKERE..

0.R.12.00. -Litter det Norsk Musikerblad meddeler har fru Kirsten
Flagstad Johansen skjenket Norsk Musikerforbund 200 000 kroner
til et legat for yrkesmusikere.

I en samtale Med blndet forteller fru Flagstad Johansen
nt hun for flere år tilbake hadde bestemt seg til å pette ev belöp
som skulle komme musikbrne tilgode i en eller ennen form. Hun for-
teIler så st 1egatet skl gi stipendier til begavede unge musikere
og •ortrinsvis bnrn av yrkesmusikere. Legatet skal bere hennes for-
eldres navn og forv1tes nv Norsk Musikerforbund. Videre er det be-
stemt legatet bare skal VWo for instrumentalister.

07.30. Norsk Musikerblad sier i on kommentar til begivenheten
rt frol Flagstad nå hrr reist seg det skjönneste og verdigste minnes-
merke over sin like musikkheim og fruen har for evig tid innrisset
sitt navn i norsk musikkliv og Norsk Musikerforbunds historie. Det
er med dyp tnkknemlighet og beundring at Norgeg musikere tar imot
denne storstillede gsve.

HINDVERKERNE GJENNEMF3RER BEKWELSENE OG "OLDERMANN".

07.30. Den gamle hevdvundne og ærerike betegnelse "laug" og Polder-
mann" er i stor utstrekning blitt gjenreist innen de selvstendige
håndverksmestres lokale yrkesorganisasjoner. I er-kjennelse av det
verdifulle arbeid som de gamle og nye håndverkslaug har utfbrt for
å fremme det gode håndverk, vil Norges Håndverkerforbund fortsette
gjenreisningsarbeidet og gjennemf-dre ensartede betegnmlser på lruge-
ne. Lederen for korges Håndverkerforburid, snekkermester Kjell Erik
Gundersen har pr.15.desember fsttet fölgende vedtsk

1.Fra og med idsg gjenopptar ssmtlige loksle erneringssam-
menslutninger av selvstendige håndverkere innen Norges Håndverker-
forbund betegnelsen "Laug", slik at betegnelsen heretter blir f.
eks. Haugesund F3S,kermesterlug.

2.Formsnn eller lederen av lauget betegnes "Oldermann".
Samtlige neringsmessige landssammenslutninger,? lrnds-

forbund etc. nv selvstendige håndverkere innen Norges H9„ndverkerfor-
bund g,enopptar betegnelsen "Laug", slit at betegnelsen heretter
blir f.eks. Bakermestrenes Rikslaug.

Formann eller lederen av riksleuget betegnes "Rikslsugs-
oldermsnn.

De lokale lJndssammenslutninger sv forskjellige laug, be-
holder sin nåverende betegnelse, f.eks. Arends1 Håndverkerforening..1J

et snmme gjelder Norges Håndverkerforbund.
Vi cr forvisset om at dette vedtaket vil bli mottatt med

tilfredshet blant håndverksmestre utover landet, skriver Fritt Folk.

ILLNDBRUKSMELDINGER

0.R.13.30. Få Oslo Skinnauksjoner ble det igår solgt 1200 sdlvrev-
skinn og 800 minkskinn.. Gjennemsnidtsprisen for sölvrev var 469
kroner - topp-pris 780 kroner. For miLk var gjennemsnidtsprisen
232 kroner, - topp-pris 310 kroner. Prisene var fortsatt faste, wer-
lig for mink. Auksjonene fortsetter mindag.

Uken hFtr ikke vist noen serlige forandringer på.land-
bruksmarkedet. Toirgene er fulle av juletrer. Grönnsaksutdelingen
fortsetter og det iMså vert litt frukt. I negte uke begynner utdel-
ingen av ekstrarasjon e,v ky5tt og pnser. Det er også melding om ut-
deling av 150 gr. gule erter og 350 gr. grönne erter.

13.30. Sjefinspek-Wr Rochmann er i disse dsger kommet tilbeke etter
ha vert tilstede ved en rekke av de reveutstillinger som har vært

holdt i haust. Han uttnler at det vnr en behagelige overraskelse å
se de dyr som ble utstilt. KvaIiteten var stort Sett meget god, og
vitnet om at oppdretterne hsr lert seg til å nytte ut på beste måte

(fortsettes)
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LLNDBRUKSMELDINGER fortsett.

de fbrmid1er som står til disposisjon. Frammötet var meget godt
på utstil1ingene, og det var i det hele et liv og en rörelse som
man må helt tilbnke til de förste utstillinger for å finne maken
til. Saken er at bestanden nå er blitt så redusert at folk setter
alt inn på å få fatt i de beste avlsdyr. et bld derfor et kapplöp
etter de bestc dyr og omsetningen var meget livlig. og det er jo en
gledelig ting folk gr inn for å skaffe seg gode nvlsdyr. Prise-



ne var også ganske gode, og lå i forhold til skinnprisene litt höge-
re enn ifjor. på den annen side var de ikke så höge som enkelte
notiser i pressen kan ha gitt inntrykk av. Det er gjerne unntagels-
estilfellene, enkelte s?!rlig hde bud som kommer i avisene. 'ijet ordi-
nære er nt livdylprisene liggor 3- 4 ganger over skinnprisene. Det
ble iår holdt 30 utstillinger, omtrent samme entall som ifjor. Den
nordligste utstilling ble holdt i Harsted. En meget gledelig ting
var den glimrende kvalitet av blårev son ble vist fram. Her her det
vwt en fnbelaktig frnmgang på kort tid, det er ikke så mange årene
siden vi så med misunnelse på den viltfangede blårev fra Grönnlaild.
L'en idag tör jeg påstå a den blåreven vi oppdretter over elt vil
konkurere med Grbrinlandsreven, og det er utvilsomt nt vi idag står
i en s=stilling med hensyn ti3 blårev. Oppdrettet av blårev vil
sikkert ta seg veldig opp c) vi kan sikkert rekne med her å hn en
strålende eksportartikkel nar vi atter kommer over i normale for-
hold. Med den grunnstamme vi nå har stå± vi godt rustet til en hur-
tig nning ev bestanden.

11.00. Oppgjöret fra Ytre hendel Moselag viser at det iår er plukket
6 000 kasser reinmose til eksport. JJette kvantum bringer plukkerne
en fortjeneste på 40 000 kroner.

0.R.19.00. I den siste tid er det blitt holdt en /ekke demonstre-
sjoner med generntordrevne traktorer i Östfold. Det er 250 trak-
torer i Vestfold.

O.R.19,00. Arbeidstjenesten skel hn to vinterleire i Duskerud iår.
Leirene åpnes den 20.januar.

FISKERIMELDINGER.

0.R.13.15. Om sildefisket i Nord-Norge meldes frn Troms at det
i Kjerringfjord ble tntt 10 000 hl. sild torsdag og igår av snurpe-
re, og desuten et landsteng på 3000 hl. I Nordreisa ble det tPtt
et steng på 100 hl. musa og i Mely f:'ngster på 10- 30 hl. pr bruk.

I Sogn ble det tatt 1000 skjepper muse.

NYTT FRL SVERIGE.

S.R.22.00. Det cr nå sluttet avtale mellem Landsorganisasjonen
og Lrbeidsgiverforeningen om reguleringen av lönningene i de
f1este industrier. I forhold til 1938 vil lönningene bli hevet
med 20.7 prosent.
O.R.12.00. Sjefen for den svenske forsvarsmakt, general Thornell,
her foreslått at det nedlegges forbud mot å spre sEmfunnsfiendtlig
propagande blandt soldatene.

NYTT FRL 11.NMLRE:. 

D.R.18.35. Mellem LcIndsorganisasjonen og Lrbeidsgiverforeningen
er det sluttet overenskomst om forlengelse av teriffavtalene for
ett år fra 1.mars 1943. Lönningone vil bli uforandret, med undtag-
else av de _aveste lönnsklasser som vil få en forhöyelse.
D.R.12.30. Densk Luftfartsselskps "Selandia", ct 3-motors Junker-
fly, styrtet igår ned et par hundre meter fra flyplessen i Wien
hvor det skulle lande. Samtlige ombordværende ble drept. Föreren
av flyqt,var den kjente flyver Charles Frantzon. net vrr 16 passP.-
sjerer ombord - alle tyskere. 


vvv VV V vv v
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Me din er sönda 20. desember.

Fortroli

Lbsnin sfristen i odelssaker er fra 1. *anUar 1943 i 'en 3 år.

0.R.19.00 Ved en lov av 30.6.1932 ble lösningsfristen i odels-
saker, som siden 1857 haddo vært 3 8.1'7 forlenget til 5 år, dog ikke
utover 31.12.1939. Grunnen til forlengelsen var at det under jord-
brukskrisen ± 1930-årene ble vanskelig for odelslödere å reise pen-
ger til Isning aV eiendommene Ved en lnv av 16.6.1939 ble 5-års-
fristen opprettholdt, dag ikke utover 31.12.1942. Det er ikke truf-
fet bestemmelse om at forlengelser. av fristen for odelslsning skal
vedvare utover dette tidspunkt. Fra 1.1.1943 er således Iösninar,s-
fristen .igjen3 år. Inntil 31.12.1942 kan derfor odelsrett gjbres
gjeldende i alle tilfeller hvor fristen begynte sitt löp etter
1.1.19387 men fra 1.1.1943 bare såfremt fristen begynte å löpe etter
1.1.1940. Oversittes lösningsfristenagår odelsretten tapt.

N.S.K.-bondekvinneavdeling erganiserer innsamlin av ull så man kan

strikke ström er.til frontso1datene

0.R.19,00 Fra flere hold er det kommet tilbud fra bondekvinner
som vil gi bort ull av sin ul1kvoto, så man kan strikke strömper til
frontsoldatene. N.S,.K.-bondekvinneavdeling organiserer denne innsam-
ling, slik at bondekvinnene enten gjennom laglederen eller direkte
kan sende ulla til fylkesbondekvinnelederen som har samlesentral fo2
fylket. Det vil bli s5rget for spinning av ul1 , og N.S.-kvinnelage-
ne vil påta seg strikkingen 3op de har gjort tidligere. Det ferdige
produkt blir så sendt til N.S.K.-samlesentral i Oslu. Alle bondekvin-
neledere bör ta denne sak app straks, hver i sin bygd, så resultatet
kan bli bdst mulig. Frontsoldatene kjerper for oss. De må ut i all
slags vær, i kulde og snefokk. La oss vare med å hjelpe guttene våre,
så de ikke skal få forfrysninger. Slutt opp em dette tiltaket, og
gjör det snart.

f lkesk5r•anisas'on Stnr-Oslo holder sor •1,11etrefest  for folke-

feller som har fått "föreren"s *ule ave. Taler av astor Barb o f 1-

kesloder Skappel.

0.R.22.00 Lbrdag kveld ble det holdt en stor juletrefest i
N.S.H.s fylkesorganisasjon Stor-0310 for folkefeller sQ)m har fått
"föreren"s julegave, innbudte barn og tillitsmenn i N.S.H., ialt
flere hundre personer. Don tidligere fylkesleder i N.S.H. Stor-Oslo,
pastor Barby, holdt andakt, der han bl.a. betonet gleden ved å være
med ng gi en håndsrekning til dem som har det vondt i denne tid.
Han sendte Videre en kjærlig tanke og julei1sen t±1 våre tapre sol-
dater ved fronten. Vi tar deramed oss i kretsen idet vi i tanken
rekker dem hånden og En velsignet jul i Jesu navn, sluttet
pastor Barby. Videre talte den nåværende fyIkesleder, Skappel, som
bl.a. sterkt betonet N.S.H.s sosinle oppgaver, og minnet em målet
som er å stötte enhver nödlidende norsk familie som finnes verdig,
slik at den kan settes istand til gjennom eget arbeid å sikre sin
tilværelse. Det er omsorg, ikke forsorg, man skal befatte seg med,
og det å forebygge er bedre enn å• kurere. Videre kom taleren inn på
"föreren"s julegave som iår særlig er tiltenkt do arbeidsuftlre.
Gaven vil rekke minst 4000 husstander og enkeltpersoner over hele
landet og uansett medlemskap i N.S. Fylkeslederen ga en utnrlig
oversikt over det hjelpearbeid som er utfört innen fylket, bl.a. i
forbinnelse med det britiske bombeangrep på Oslo den 25. september
iår, og gjennom ikk punkt fOr punkt de oppgave'r sOm faller inn un-

(fortsatt)
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N.S.H.s f lkeso anise212n2juletrefest. (fortsntt)

der N.S.H.s virksomhet, blandt annet må boligproblemet löses og i
nmr tilknytning til dette står nrbeidet for folkehelsen samt ung-
domshjelpen. Fylkeslederen sluttet med å önske alle en god jul og
etterpå ble gjestene budt på underholdning av forskjellig slags.
Festen ble i elle deler en verdig evslutning på et godt arbeidsår
innen N.S.H. Stor-Oslo.

Departementet for lirbeidst'eneste o Idrett holder juletilstelniii for

sitt personale. Tilstede var bl.a. "minister" Stang, "gencral" Frölich

Henssen idrettsråd  Charles Hoff og fru Ber uist Ide.dresen.

0.R.22,00 Lördag kveld holdt Depa2tementet for irbeidstjenesto
og Idrett en större juletilstelning fpr sitt personale. Tilstede var
bl.a. departementssjef .åxel Stang, "general" Frölich Hanssen, idretts-
råd Charles Hoff, stabsleder for kvinnelig nrbeidstjeneste, fru Bere-
quist .imdresen, samtlige avdelingssjefer for arbeidstjenestens sen-
tralorgenisasjon, stabssjef BjerkelUnd, representanter for fYirste
arbeidsdistrikt, semt endel særlig innbudte. Etter en prolog önsket
sjefen for presse- og opplysningskontoret velkommen til bords. Der,
etter ble det sunget en festsang cg holdt flere taler. Et julelotte-
ri hvis inntekt gikk til legionen fikk god tilslutning. Fester slut-
tet kl. 24.00 med tablå og fedrelandssengen.

Indeks for Oslo börs.

17.00 Benkaksjer 159.40 (pluss 0.10), industriaksjer 191.30
(pluss O.19), skipsaksjer 238.05 (pluss 0.15), hvalaksjer 389.50
(minus 0.25).

Politiet i Skien har *ort en od fan st idng.

	

23.00 Politiet i Skjen har gjort en god fangst idag. Son
kjent er det i löpet av hösten stjålet verdifullt skinntby til m2nge
tusen kroners verdi i forretninger. i Oslo. Idag spaserte en av tyve-
ne like i lovens ermer på stasjonen i Skien. Han hadde med seg en
betydelig kolleksjon skinnvarer, både platina og annet. Han ble arre-
stert og gikk til uekjennelse, forteller Skiensfjordens Presse. Det
viser seg at det er en tidligere straffet pc 301 man har med å gjöre.
Forelöbig er det brakt på det rene at han har stjålet pelsverk for
omlag kr. 50.000.-.

N tt fra Danmark.

	

21.30 Tyveriet av rasjoneringskort ståw nå foran sin oppkla-
ring, Som kjent ble det natt til 20, september iår scjålet 5000 ark
rnsjoneringsmerker fra kommuneskolen i Gento-fte. En rekke personer
er allerede arrestert, deriblant 2 sem er eiktet for å ha begått
tyveriet. De stjålne merker ville ha hatt en omsetningsverdi av om-
lag kr. 200.000.- på svarteWrsen.

	

17.00 Ved etterbevilgninger er utgiftene på statsbudsjette
i innevmrende finnnsår oversteget 1 milliard kroner. Budsjettet vil
antagelig ikke vise underskudd.

N tt fra Sveri e.

	

17.00 Sveriges statsinntekter i finansåret 1943/44 beregnes
til 2.674.11 millioner kroner, hvilket er 312 millioner mer enn be-
regnet for Innevmrende finansår. Utgiftene er enslått til 4.220 mil-
lioner for 1943/44.

(fortsatt)
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N tt fra Sveri e. (fortsatt)

0.R.19.00 Den svenske legasjonen i Rio de Janeiro telegraferer
til det svenske utenriksdepartement at Svenska Lloyds motorskip,
Soania, på 2715 tonn dw. krigsforliste for kort tid siden. Hele be—
setningen er landsatt i en brasiliansk havn i god behold.

21.00 Handelsavtalen mellom Sverige og Tyskland for 1943
er nå undertegnet. Tyskland skal i kommende år levere 5 millioner
tohn kul3 samt kjemikaler, handelsjern og tekstilråstoffer i samme
utsrekning som i 1942. Videre lover Tyskland å levere 1.800 tonn
kunstgummi. De svenske leveranserRV trevarer, tremasse og papia er
foreldpig fastsatt bare for förste halvdel av 1943 Eksporten av
svensk jernmalm til Tyskland for helo året 1943 beregnes å ville ut—
gjöre 8,2 milliorer tonn.

21.30 Sjefen for den svenske forsvarsmakt general Thörnell
har foreslått at det nedlegges forbud mot å spre samfundsfiendtlige
skrifter blandt soldatene.

21.30 20.000 finske barn feirer iår julen i svenske heimer,
Den finske sosialminister Fagerholm har i. en kringkastingtale brakt
Finnlands julehilsen og takk til alle svensker som har tatt seg av
barra,

Direktbr åistein Olafsson_22=nt som fr,rmanni Nor es 133rst re,

20.00 I medhold av forordning av 18. november 1942 em Norges
lærstyre, har Fersyilingsdepartementet don 15. ds, oppnevnt direktör
åistein Olafsson som formarn i Norges .1=styre. Direktör Olafsson har
siden nars dette år vært leder av lærst ^e4;s forretningskontcr og vil
fortsatt fungere som sådan.

vvvvvVVVVVvvvvv
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44 NORDMENN LJSLATES PR GINI DERIBLAflT ADVOKAT DYBWAD OG DR. RASMUSSEN,  

OGSli DR. FLORELIUS LiSLLTT, REIDAR OTTO OG FRUEAFRESTEIT 


S.R. 22.00. 44 nordmenn for 4et mcste arbeidere ble lös-
latt igår fra Grini, meldes det fre Oslo. 1900 personer sitter for ti-
den internert på Grini.

Blrnt de mere kjente blrnt de löslatte kan
nevnes advokat Nils Dybwad og dr. Håkon Rasmussen. Også en annen kjent
norsk læge, dr. Sten Florolius cr 1cslatt. Han hr sittet fongslet i
.1cebersveien.

Teatersjef Pcider Otto og frue er pånyt ar-
restert denne geng av det tyske sikkerhetspoliti.

i.E.BEIDEINES TVANGSSTILLINGBIIRMEP OC MER krP,NBAR.

SjESKILTE UKERASJONERINGSKORTI 4 KLASSER UTDELES ISTEDETFORDE VANLIGE

RASJONERINGSKOII.

21.30 Fra os .c.d 21 desember skal arbeiderne ved
en rekke bedrifter ha sr•kilte ukeesjoneringskort istedotfor de ven1:1-
ge resjoneringskort.

Dei; er et ukentlig grunnkort for hver erbei-
der og et ukentlig tilleggskort av grad 1, 2 cller 3 for de arbeidere
hvis arbeid etter de ven1ise resler berettiger til tilleggsrasjoner.
Kortene har forskjellige farger for de fire forskjellige yrkesgrupper.

På kortene er det mel- og br3dmerker, kaffe-
erstatningsmerker os sukkermorker som gjelder for snmme mengder og i
samme tidsrom som de venliso merker for verene. På enkelte av grunnkor-
tene cr det fettmerker Som gjelder for 2.:0 gr. smör eller margarin. På
endre av grunnkortene og på tilleggskortene er det merker for 10 og 5

sMör eller mergarin. Reknet over et ti4srom av 4 .uker gir alle dis-
se merkene arbeiderne deres venlise rasjoner og mulige tilleggsresjone
av fett. Merkene OT gyldige i den uke soM står angitt på dem og gjeldeI
for kjdp på etterskudd inntil videre. Videre er det ekstra=ker som ke±
brukes etter nærffiere bestemmelse fre "Direktoratet for Proviantering og
Resjonering".

"NORGES-SOIRLER I STOCKHOLM.

S.R. 22.00. På 15 "Norges-soireer" som hrr vwt holdt
i Stockholm er det innkommet 13.100 sv. kr. Belöpet er oversendt
Svonska Norgeshlpen.

GENERLLFORSAMLING I NORSK HY.DRO, MAFKUS 7ALLENEERL4AVLSES AV DP. AUBERT.

S.R. 22.00. Norsk Hydro Kvelstoff A/S har holdt general-
forsemling på Notodden un4er ledelse av dr. Axel Aubert under hernds-
Mvding Markus 1-11enbergs frn=. Av selsk.'pets 869. 761 ver 447.988
representert. Selskopets regnskep ble 2,o4kjent.

Styrets for=nn, heradshbfding Markus Weller•

berg, som ikke kunne vy3re tilstede 13?' grunn av sykdom, hrdde i ct brev
til genernlforsnmlingen fr-,bedt seg gjenvnlg, og i hans sted ble vP1gt
direk-Wr W. von der Bey. Uttrodende medlem av styrot E. Moreau blc
gjenv lgt.

ropresentantskepet ble de uttredende med-
lemmer gjenvalgt.

På det etterfngende styremöte ble som for-
mann velgt dr. Axel Aubort etter heradshdf4ing Mrkus Wallenberg.
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"MINISTER" FRETHEIM GJENVALGTTIL FORMANN I RANDSFJORDENSALGSFOLENING. 


O.R. 19.00. Do tre tdmmersalgsforeninger i Drnmmensdis-
triktet hedde lördag sine årsndter i Hdnefoss.

"Landbruksminister" Frotheim, som i en årrek-
ke har vrt formann i Skogeierforeningen, deltok også iår og ble gjen-
valgt som formann i Randsfjordens Selgsforenings styre og som styremed-
lem i Skogeierforeningen.

PRISDOMMERE FPR YÆET 1943 OPPNEVNT.

13.00. "Justisdepertementet» hnr oppnevnt fölgende
prisdommere for året 1943:

Prislegmannsretten (for hele landet):
Legmann Finn Nygård, legdommer Martin Ubbe-

rud, og sorenskriver Bjarne Trstonson.
Dessuten er det oppnevnt prisdommsre for de

forskjellige distrikter.

JSTFOLD OG FOLLO TRELASTFORENINGHOLDERGENERLFORSAMLING.

11.00. Generalforsemling i stfold og Follo Tre-
last=ingsforening ble holdt lördag i Sarpsborg. Ved valgene bls ekog-
sjef Texje Bråten, Fredrikstad valgt som formann. Som representant t'-
Trelesthandlernea Iandsforenng ble velgb trelasthandler Oskar Ctryk
Serpsborg.

NORSKEFISKERE SOW REDDER TO TYSKE SOLD.LTERHEDRES AV TERWVEN.

O.R. 12.00. 6 fiskere fra Gangsdy ved Målöy, som har re
det to -Vske soldeter fra å drukne, ble igår på vegne av der Reichskom-



missar pa sitt hjembted overrekt en pongegnve og en smrlig anerkjennelF
De 6 er: Magnus Idregård, 2 brddre Forum og

3 brddre Gangsby.

NORDMENN GJJR SEG UFORDELAKTIG BEMERKET I SVERIGE.

O.R. 12.00. Forledon deg sto 11 norske emigranter for
retten i Falvn tiltalt for innbrudd i en urmakerforretning. De hadde
stjålet 162 klokker til en verdi nv nær 13.000 kr. Samtlige var mell
18 og 25 år. Flere dem hadde allorede i Norge vm.t knepet for formy
skjellige forbrytelser eg hadde senere römt t Sverige.

En svensk evis skriver i denne forbinnelse
e,t nlle slike uönskede emigrnnter burde forviscs fre Sverige.

SJjMANNSSENDINGEN.

O.R. 22.15. F51gende hilsner ble sendtg
Ndytrele: Karl K. Hjertstad, frn .Asta, og

Karen Sofie. - - Goorg Anker Pedersen, fr2 Mary, Grethe, Ernst og Tul-
la. - - Lars Petter Berg Schmidt, fre, Sverre, Otto, Fritjof, mor og
far i Jonas Reinsgt. 4, Oslo.. - Nils Konrad Andersen, fra nor og Tul.-
lemor. - - Ture Normann Andersen, fre, mor, fer •g sdsken. - - Anker
Leo=d Andersen, frn mor, far og sösken. - - Karl Andersen, fre mor,
far og sbsken. - Karl Eugen Kerison, fra Karla og Kristian Andersen,

Unöytrale: Styrmann Arne Ommundsen. Håp
du cr kommet til on eksemakthevn. Arild, Per og Margit. - - Yaskinme
ter Olger Esnarch Evensen. Kom hjem. Gerd og Edith. - Reider Klemet-



sen. Kom hjem. Tante Lid?. - - Olga Mikkelsen. Kom hjem. Hils :Aste.
hilsen Anna Mikkelsen. - Knut Rosenlund (Petter). Seil for Norge.
Hilsen Karl. - - Lars Love fra Hedrum. Kom hjem. Hilsen familien.

Talere'ver som vanlig kaptein Hjelmar Scher-
wich og overlærer ved Oslo Sjömennsskole Rudolf Mörk. Den förstnevnte
talte om hvordan amerikanerne lurte engelskmennene, om hvorden gangster
no lurte emerikanerne o hvorden tjskerne lurte dem nlle snmmen. Mörk
minnet sine landsmenn pa havet om julen, fredens fest, og om de norske
som kjemper på 3stfronten for _--cden.
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ANKETHILDREGIMENT S=EF, INN TIL NSH.

21.30. P(ireron.for •nnet hirdregiment "Eidsivn" i
Hedmark-Opland, sveitförer Vinger, som i disse dager er på 0s1obes3k,
forteller i en semtale med pressen om en vellykket innsamlingsaksjen re-
gimentet for en tid siden foretok til fordel for Nnsjonal Samlings Hjel-
peorgenisnsjon. Det belöp SOLI ble samlet inn overstiger 10.000 kr.

Hirdfolkene ble godt mottstt overelt. En en-
kelt sveit samlet inn over 1100 kr,. Et enkelt lag i jsterdelen samlet
inn over 800 kr. 711ene. En eneste hirdmann klnrte å sknffe tilveie 350
kr.. Diss3 pengene samlet han inn utelukkende hos folkefeller som står
utenfor bovegelsen.

HIRDWNEN UT.17.012ET MED JULENUMMER.

, 0.11, 22.00. "Hirdmennen" er kommet ut med et vakkert og
velillustrert julenummer. Blant de menge lesverdige artikler må særlig
fremheves reportasjer fra fronten i ost.

CHJ,RLES HOFF FRLMLEGGER TERMINLISTEN FOR 19432.

22.00. På en pressekonferranse idag redegjorde for-
bundsleder Charles Hoff for terminlisten for 1943.

Skisesongen mento Hoff ville bli •omtrent
ifjor. Norgesmesterskapet går i PPTUM den 20 og 21 februar. En av se-
songens strste'begivenheter blir åpningen av Rcidkleiva som finner ste
28 februar med Oslo Turnforening som arrangr. Sköytelöperne vil kåre
sin mester i Dremmen 6 og 7 februar. Forbundsleder Hoff uttalte til-
slutt et man först og framst ville arbeide på den indre front, men i dy
idretter uan mener at Norge kan hevde seg internejonalt vil det inter-
nasjonnle semerbeid bli tett opp. Skbytelperne får store oppgaver. Se-
songens begivenhet blir det internnsjonale lbp i Oslo 13- og 14 februar
Det er sendt innbydelse til den fenomenale 1atvier Bersins og Max Stiee
som for tiden oppholder sege i  Norge, og likeledes håper man på neder-
landsk deltakelse.

ULYKKER.

O.R. 12.00. I Tjölling OT det inntruffet en dödsulykke
idet ekspeditör Dåe Johansen som var,1Å vei hjem, ble overkjört og så
stygt skadet ct han senere avgikk ved d5den.

O.R. 22.00. En togavsporing fa t sted idag på Stokke
stasjon i Vestfold hvorved banestrekningen ble sperret for et lengre
tidsrom. En teknisk feil ved baneleg met fikk et godstog til å hoppe av
skinnene. Inger kofri til sknde, men det oppsto en rekke togforsinkelse/

TYVERIENE V L,TVIRE11 OG TOBJ.,KK FLORELER. 


22.00. Et frekt tyveri ev brennevin og tobakk er
foregått på godstoget mellom Geilo og Usteoset. En Geilomann så.sitt
snitt til å file ev låsen til en av godsvognene og fikk tak i et par
kasser med brennevin og endel tobakk. Han kastet det ut i sneen de to-
get gikk meget lengsomt og hoppet deretter ut selv. Man oppdeget imid-
lertid tyveriet og sporene i sneer. r3pet tyven. Hen er nå arrestert.

23.00. I forrigo uke ble det begått et frekt tyver
i et pakkhus i Kristiensund. Tyven kom seg inn gjennom et vindu og fw:-
synte seg med 10 tönner selt sild foruten flere kverttniner og åttinge:.]
ev ennme varen. Natt til söndag ble det gjort innbrudd i et slakteri
byen. Byttet besto bl.a. av endel pölser, fårelår og rökelaks.

18.00. Inett cr det begått et innbruddstyveri i en
bakerforretning i Skjeberg. Tyvone har slått ut en vindusrute hvoretterl
de hnr kommet seg inn i forretningen og stjålet init 45 kg. sukker.
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FISICERIMELDINGER.

O.R. 13.15. Om eildefisket var det ideg bare meldinger
om endel mussefiske i Sogn. Det er sett noen steng i Fresvik på opptil
1000 skjepper.

Fangstforholdene lå dårlig tilrette lnngs
Vestlends-kysten hele forrige uke. I Nord-Norge drives det endel kveite-
fiske med garn. "Hendelsdepartementet" har gitt tillatelse til kveite-
fisket også i den venlige fredningstid.

NORSK SKIP  SENKET? 


O.R. 22.15. Et norsk handelekip er senket utenfor den
sbramerikanske kyst i midten ev november, meldes det fra Berlin.

RUSSERNE ANGRIPER FRA FISK2RH,LVjY.

O.R. 12.00. Fre Piskerhalvbye har sterke sovjetrussiske
t-roppestyrker gått til engrep mot tre tyske stöttepunkter på Ishavs±ron-
ten, melder DNB. Etter blodige kamper klarte de å bemektige seg det eme
av dem, men ble kort etter kastet tilbake igjen ved et heftig tysk mot-
stbt. Bolsjevikenes tap ver meget stcre

NYTT FRL DANMARK.

D.R. 18.35. Den 18 des. er det ved en noteveksling
den dnnske legesjon i Madrid og den spenske regjering sluttet en handely-
evta1e mellom Denmark og Spanie gjeldende til 22 Lebruar 1943. Det er
fastsett kontingenter på 8.9 mill, kr. for innfbrsel til Danmark og på
8.5 Mill, kr. for utlbrsel til Spenie. I disse kontingenter inngår tid-
ligere fastsette kontingenter på ca. 3.5 mill, kr. hver vei. De spnnske
utfbrsler vil hovedeakelig bestå cv appe3biner, sitroner, drue2, vin,
kork og bly. Danmark vil levere dieselmoiDrer, motorer, kjbleanlegg,
porselensisolatorer og verkstedsanlegg.

D.R. 21.50. Det denske handelsdepartement har utstedt
nye bestemmelser om tildeling' ev petroleum. Rasjonene vil bli de samme
som för.

19.00. For et par dager siden anmodet det danske
prisdirektorat statsadvokaten am å reise tilta:e mot A/S C.P. Rich og
Sbnner som hadde beregnet seg en overpris på omlag 3 mill, kr. for kaf-
feerstatning. Selskepets direktbr og :'ormann i styret, Carl Salomonsen,
her inatt begått selvmord, og saken vil derfor bli henlegt. Det er der-
imot sannsynlig at tiltale senere vil bli reist mot hans bror. Saken
de bare komme til å dreie seg om,inndregelse av merfortjenesten.

NYTT FRA SVERIGE.

19.00. • Dampskipet "Dagfrid" på 770 brt. grunnstbt-
te igår i Kelmersund på reise til en svensk havn med kullast. Skipet
som tilhbrer rederiektiebolaget "Jstersjben" i Trelleborg, ble sjbaett
ved Langesunds Mek. Verksted A/S i 1921.

D.E. 21.50. Som et ledd i bestrebelsene for å minske
kornforbruket i Sverige er det blitt bestemt Pgt prosenten for de ster-
kere bl1sortex skel settes ned frn 23-% til 2% etter nyttår.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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NYTT TRESPRITDRAMA.

O.R. 12,00 Fre Risör meldes nt ot trespritdrarm har
funnet sted ombord på on kystbåt. Do båten kom til Risör måtte
5 mann kj5res til sykohus for å b15 pumpet. Det ser ut til at
knreno, fire nordmenn os ch svenske, skol kommo fra det med
livet i behold. Det cr brakt på det rene at dot er svensken som
har skaffet til vcie trespriten.

NYE HANDELSAVTALER,

O.R. 19.00. IlDot ei ru truffet nye handelsavtaler
mellom Norge og Itelia og Norge og Ungarn, begge gjeldende for

Norge/ 1945. Til Itelia skal / levere.bl.a. fisk og fiskeprodukter,
tromasse daTit forskjellige industriproduktor og til Ungnrn
,vesentlig tremnsse, jern, stål, m.v. Frn Italia får Norge
en rekke nytelsesertikler som vin og bpirituosa, apelsiner,
nöttcr m.v., friske rs törrede grönnseker, tekstilvarer,
kjemikalier, elektriske maskiner og nateriell og nndre indnstr
produktr. Fre Ungern kommer vosentig törredo grbnnsaker, erter
epler og fruktpulp, snmt endei hempcvarer og endre tekstilvarer.

N.S.IDRETTEN SULTEFORING?

22.00, Fre idrettskrotser har det vært franholt
nt trencde idrettsmenn burde få hbyere mntrasjoner. "Norges
idrettsföreres leder" Cherles Hoff opplyser i don anledning et
"Forbundet" fakke vil st5tte et slikt forsleg. Det cr först og
framst småbern og folk mod tungt arbeide som b5r ryto godt ov
tilleggsTesjonene, framholder han.

NY DOKJURY OPP=IT FOR .1BEDJMMF ./ETS BJKF,R.

22.00, Sorl bekjendt hnr en juuy hvert år sidon
1935, untott ifjor, etter en nöye gjennomgåelso av årets nerske
bökor foretntt et utvalg av do vakreste hvn utstyr og utft5relse
angår, en bedömmelse hvis utfall såvel imblikum som forleggere
og ikke minst forfatt=no har inbtesett mcd stor spennins. Nu har
"Kultur og Folkooplysningsdepartementet" b(3tent nt bUkerne av
1942 skal underknstes bedömmolde og som fo_mann i juryen er opp-
novnt dens mengeårise sekreter, boktrykker Arthur Nelson. De
övrige medlemmer cr grefikeren 01f Willums, bibliotekkensulent
Petcr Neumann, forfatteren Finn Helvorsen og gcneralsokretær
Öystein Orre Eskeland,

PRISSAKERETC.

22.00. Prispolitiet i Oslo iln on mnlermester
en bot på 500 kroncr for å he tntt kr. 4.42 pr. time for veskc-
arbeide. Prisen ble senere redusert til kr. 4.07 mens rimelig
pris etter kontrollnemdes menie ikke måtte overstige kr, 2.8.0.
Meleren mente et det ikke drci, scs om almindelis vaskearbeide
men om fegarbeide. Retten fandt ikke å kunne godta dette da det
ver på det rene et vesokonene ikke hadde fått betnling for sitt
fagarbeide men sudinmr betaling som for vaskcarbeide. Retten
fandt å måtte forhöyo boten til 700 kroncr og idömte meleren
dessuten 25 kroner i snksomkostninger.

Det forekommer frandeles tyverier på
kystrutens båter. Det gjelder vnrer av de forskjelligsto slas
os de utroligste tine kan bli borte. Politiot knep således
forleden en lettnntros p forsk gjernins.
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N.S.NYTT.

O.R. 12.00.
billedet av bygdas
Höytideligheten ble
heter. .

kommunelokalet i Tune ble mandag
falne sönn Rolf Stör, Cre4ker, nudtket.
overvært nv en rekke framtredende pexsonlig-

Hirdregiment 7 feiret mandeg kveld en
vintersolvervfest irclkets Hus i Oslo."Föreren"ver tilstede og
holdt en telc hvori han bl.a uttalte t ingen tilbakeslag
ken beröve den rle tids ferjempere deres mot c) handlekraft.
Vi skal nlltid ga p4, vge og vinne, sn hen. Bevegelsen MÅ samle
det bestc i felket. Alle kaMpfeller m vise troskap og tapper-
het. Tilslutt ga "föreren" endel opplysninger om bevegelsens
vekst i de sixte 4r og uttalte dilisket om at det nye år må bli et
seirens år for Norge og det nye Europa.

O.R. 12.00. Crd-nreren i Ullsfjord i  TTOMS  har
bevilget 30 kroner il NSH.

Tillitsmenn i jtor - Oslo Bryggenrbeideres
forening har-avholdt sin å.rsfest i Viktoria resteuranter igår.
Tilstede var bl.a. "minister" Lipposted, direktdr Lexaw; Odd
Fossum m.fl.

O.R. 22.00, Ordfran i Hönegoss her bevilget 1n00
kroner ti1 "Den norske legion.

UD=ER JG DnSFALL.

22.00. En ukjend''6 mann i 30 ?1,:realderen er pt-
kjÖrt av toget og drert Nordre Modum tirssg morgen.

Tor cr tid si(:n omkon en .lidangermann
Eidangerfjorden. Liket av mannen e' nu funhet jdet on

fikk det i

SJöMLNNSSENDINGEN.

O.R. 22.15, I sjönciumssendj_ngnr idag var deJ- fngende
hi1sener, Edvard M. Edvaxdsen fra mor (J,;fer. (Nöytral).

Erling Holn Hansen fra Gu1berg,
Matros Tor Lind fra ignes (noyc.c1).
Finn Brenne Juritsoh ira ?
Arne fra Ruth og .)arna. (unytral).

Kristofferseh fra mor (nöytral)
Kristoffer " " 1,41,118(nöytrell.
Berg fra hans forc:idre. (unöytral).
Pritjof Torstoinsen fra Prida. (unöytral).
./Indres Bbe Muller fra Grethe og mor. (röytrn1).
Sverre, Hnns og Asbftrn Andersen frn foreldre (undytrn1)
Jon  L.  Hnnsen fra far, mor og siJsken. (undytrn1).
Arthur og Sigurd frn Arvid. (unöytral).
Kåre Kristiansen fro mor, fnr og sösken. (unöytral).
Osknr S. Pettersen fra mor, frr og Dagfinn. (nflytr-1).

Tilslutt ble det lest opp et brev fra en
fru Signe Svensen, Haugesund. Brevet ver adressert til hennes
mann gjennom kringkastingen. Hennes manns navn ble ikke oppgitt.
Brevet inneholdt  ikke  noen direkte oppfordrirg til ham om
snbotere eller forsöke å konme hjem. Til gjengjeld var det en
meget bedrövelig historie om hvor trist det  vflr for henne og

og hver hun lengtet etter “
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NYTT FRL SVEPIGE.

O.R. 12.00. Under en dramatisk razzia er det avsl3rt
ch spi1lebule i Stockholm sentrum. I spillebulen, som har holdt
til i en privatleilighet, har det vært spillt kort med meget
höyc innsatser H.npillt har p?1,gttbN,de dag og natt eg
brennevinshandel og livlig festing har inngtt i programmet..
Trafikken syncs h pdtt i et par r.

22.00. i 1941-42 ble wilag 2003000 kalve - og
100.000 griscskretter undratt don lovlige omsetning og solgt
1)1. svartebbrsen i Sverige,

Siden krigsutbluddet har den svenske i2u1
industri av e.gre midler invester:, 1.6 milliarder kronor.

Det svdhoke landbruks rentabilitet haw
vært meget d4r1ig i L.et 191-1/42 p grunn av de drlige avlinger
i 1941.

NYTT FRL. D/J11RK.

D.R. 2l.50. Mellem dcnia eg Danmark er det kommet
til overenskomst om tillegskvoter til hande1s4verenskomsten for
perloden til 22de febrinr 1942, vtalen gjelder gjensidig .vare-
bytte for amlag 8.5 millioner krencr,

NYTT I'RL FINNL14ND.

22.00.
budsjettet for 1943 -1")
overskrider budblettet

Den finske riksdag vedtok, tirsdag stats-
18.A millirder finske mark. Datte belöp
for 1942 med omlag 7 milliarder mark.

VVVV7VVVVVVV
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0s12 stipendier tlt billedhuwr J. Munthe Svendsen skue-

sptilerinno Karin Ye,.kom,ponist Trygve  Toriugsen o forfatter

Kristeil Gundelaeh. Hvert av stipendiene er kr. 3000.- .

1R.00 Ordfreren i Oilo har etter nnsti11ing av Kultur-
rådet tildelt iblgende Oslo bys stipendie -r?

For billedendo kunstnere: billedliugger J. Munthe
Svandses, for akupi11ere Krin Maver, for musikere eg kompo-
r.lster: Try-Rve (.2cujussen og for forfattere: Krinten Gundelach.

Hvert stipenW.um er på kr. 3000.-.

Stor- og vårsildfisket, Betinget  adgan?. til bruk av 2 notordrewie

snurpenetbåter.

0.R.22.00 "Mi,nisterpresidenten" har den 23. desenber underteg-
nat on bes1utY1::.ng om be:..iyndigoise for Fiskeridirektbren tiI å med-
dele dispensasjon fra bestm.lie1swie under punkt 1 og 2 i Kongelig
Resolusjon av 13. okteber 1957 ein motordrevne snurpenotbåter unde.r
stor- eg vårsildfisket.

Beslutningen lyder: Under vintersildfisket (stor- op:
vårsi1dfisL:et) 1943 kan Piskeridirektbren eller den han bemyndiger
meddele dispensbajon fra bestemmelsene under punkt 1 ig 2 i Konge•
lig Resolusjon av 15, elL-teber 1957 om bruk av mot9rdrevne snurpe-
notWter. Dispensasjon å ikke meddeles så lenge det opplyses at
noen av de snurpefartöyer som deltak i fisket ikke har kunnet
skaffe seg en motordrovet snurpenot)åt.

I forbindelse med denne bestemmelsen oppfordres snur-
penotbåtredere som ikke har kunnet skaffe seg så meget som an mo-
tordrevat snurpenotbåt, til å melde fra om dette til Fiskeridirek-
tbran snarest mulig og senest innen 5. januar 1943,

En sbrlendinii tsFer kr. 6500.- i_pokers1111 rA, et hotell og politiet

i Huesund har nå tatt affbsre overfor flere 


21.00 Politiet i Hsugesund har i det siste måttet ta affæ-
re overfor flere pokerspi1lexe i byen, Den siste anmeldelse kom
fra en sbrlending som oppgav at han under sitt opphold i Hauge-
sund hadde tapt kr. 6500.- i pokerspill på et hotell. Sbrlendingel:
fikk vite at de to han hadde spilt med var kjente falskspillere.
Han anmeldte saken.

Togulykke på Sbrlandsbanen. Flere russiske krisfanger drept.

S.R.19.00 En togulykke e.r inntruffet på Sbrlandsbanen. Mej to-
get til Stavanger fulgte enflel russiske krigsfanger, hvorav neen
ble drept. Også en av vaktmannskapet ble drepb.

Prisene på  sukker fra Tyskland nedsstt med 8 bre r. k•. fra imorgan:

0.R.19.00 Prisene på sukker cr fra imorgen nedsatt med 8 bre
pr. kg. Dette gjelder både ongros-prisene og detalj-prisene og
allo vareslag.
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Landbrizksnoldinger.

0.1L.15.30 Markedst i. Onlo er stort sett og prisene er
uforandret.

Prisoentralens landsoversikt,

Treskinesl, skulle nh vs.re undagjort på alle gårder,
Siste -Prist var 15, deeSember, nen det er nok framleis endel gårder
sem ikke b.3-2 rukket å bli ±serd±ge.

)?-1ninge kunna t7,jenopptas i visse distrikter for
14 dager sj_den og egså i ste uke ble det plbyet endl, men nå er
det vel helt slutt med p3bynj_Lge)1..

Landbruksmarkedet pleier pa, denne årstid å vmre
preget av ferbaredelsene til jul, men iår morker man lite hertil
forhold til tidligere år. Ltt merker man jo, og bl.n. er det

liVLig omsetning ev juletrser; ssm det iår er fastaatt maksimal-
priser for.

s.et  Icristt= har tldligere år vaart cnsatt sb5re musg-
der av. Vi. har pleiet å få kristtern ra Wrlandot, men iår er det
klcc '.rommet noet. Dette skyldes de 2 stste strenge vintrer, son
har medfbrt at kristtornen på Sörlandet så å si or utdödd. Det er
dog komnet helt ubetydelige mengder til Kristiansand, 11VOT prisen
er fastsatt til kr. 2.- nr. krans mEd bær.

Potethanen nnskrenKer seg til småhandel. .)e
fleste har nok forsynt seg fer- hele vinteren, men det gjelder å
lage de på, forhånd nbye tilregnede r-asjoner omhyggolig.

På grlinnsakarkedeb er det kålrot som preger bil-
ledet nen det konner også endel hodekål og litt rosenkål.

Stråformarkedet. Bra tilfbrsel av halm og også on-
dcl hoy.

Slaktemarkedet. Man marker lite til den vanlige
ju1et:5:1.2rae1, men litt bedre tilfbrscl er det dog på grunn nv
den ekstrarasjon son skal tildeles t'o2brukerne. Det som kommer
er vesentlig kukjbtt og hestekjbtt.

Ilbzennssendin-en.

O.R.22.15 Det ble idag sendt endel jule- og nyttårshflsener.

Por Erling Abelsen fra Solvcg.
Nils Habit fra Lo'sj..se Habit
Knut Jaeobsen fra mor, far og Bodil.
Rolf og Bjarne Kerlsen frn mor.
Gunwr Amundsen fra mor ete.
John Dahl, Dranmen, fra Constanse Dahl,
Stein Stendal fra Maren.
Ole Olsen fra Gudyeig.

Goorg Hansen fra ;:ouise Hansen.
Odd Asengen fra Marius Isengen,

Samtlige nbrt;rale,

Videre ble det sendt hilsen til Bjbrn Bjbrnson

Brådland fra Bergliot og mor. Kom hjem hvis du kan",

Norys Jrkitektforbund. StiLendier tildelt arkitekteneHovi TbnsbelL,

ee BirkelundL_Oslo. Reisestipendiumtildelt ariritekt Try=Nissen.

22.30 I forbindelse msd den tidligere ontalte stipendie-



utdeling i Noges Arkitektforbund Osloavdelingen, holdt fore-
ningen forleden kveld ju.lembte i Redernes Hus. Foruten stipendie-
ne til arkitektene Hovi, Tbnsberg, og Birkelund, Oslo, ble årets
reisestipen.diun8V Glssidts legst tildelt arkitekt Trygve Nissen,
Ved utdolingen av sistnei/n, sUpendium, mintes landslederen arki-
tekt Rode, Glesimodt som f;ere kunstner og arkitekt.
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tt fra Danmark.

22.30 Under forfölgelse av en 30-årig tidligere straffet
sjåibr som ved 2-tiden inatt forsökte h overfalle sin forlovede i
nærhoten av en bilhoLlepless i 1:jöbenhavn, måtte politiet skyte
med skarpt, da sj4f3ren ikke reagerte på varselskuddet. Projekti-
let rommet hovedpulg,.ren oe sjåfören döde på sykohuset like etter
av blodtopot.

S.L.22.00 Dct viser  ceg  et det var de dårlige vmrforhold som
var årsak til det dnnske flys nedstyrtiling ved Wien. Flyet hadde
mistet fortsn hvilket antagelig skyldes at flyveren er blitt blen-
det av lyskasterne. Det ver bero 2 dansker ombord, nemlig föreren
og radiotelegdfisten. Som tidligere meddelt ble samtlige ombord-
vmrende drept og legekommisjonen har  nå avgitt uttalelse om at
alle ble drept ieb1ikke1ig ved nedstyrtningen.

Nvtt fra Sveri e.

Salget av tremasse og trelast i Sverige overstiger dette år ,:orrigs
års salg med omlag 1/4 million tonn. EKsporten av disse varer or
imidlertidgått tilbake med onlag 15 d 20% i forhold til forrige
år.

18.00 Skipsfaiten på S=ige visor i november i forh,ld
til november forriee år tilb:Ikegang,

D.R.1230 I Sverige er det for tiden mildere vr enn på mange
år og man tror at mildvmret vil holde seg julen over.

S.:fl022.00 Det er i Sverige fremsatt forsleg til fo?-bedrst pen-
sjon for sjöfolk i utenriks fart.

D.R.12.30 De svensko ;itatsbaner overtar fra nyttår privatbane-
no i Syd-Sverige.

D.R.12.30 Sukkerproduksjonen i Sverige var iår 14% mindre enn
foregående år.

22.50 Den svonske legjering har etter forSlag fra den
svenske forsvarsnakt besluttet nt den militmre beredskapen skal
ökes i löpet av vinteren og våren ved etterhvert å innkalie vis-
se troppeavdelinger til relativt kerte kurser som får karakteren
av en slags repetisjon. Det er den svenske verstkonmanderende
som hnr fremsatt forslaget.

0.R.12.00 Den svenske presse wderstreker i forbinnelse med
ontalen av økningen av forsvarsberedskapen, bl.a. nt Sveriges
internasjonale stillingikke er så beskyttot som mange tror. Re-
gjeringens beslutning legger store byrder på samfundet, men det er
ev stor betydning å ha forsvaret iorden i 1945, som antagelig vil
bli det krigsavgjörende år. Tjenostetidenfor de innkalte troppo-
avdelinger blir 1 måned.

Nytt fra Finnland.

18.00 Helsinki. Finnland hnr i löpet av de siste 3 år
fått eksportkreditter i Sverige på tilsammen 140 millioner kroner.
Varebyttet er imidlertid gått sterkt tilbake og Sveriges import
til Finnland er gått tilbake med 75 siden krigsutbruddet.

vvvvvVVVVVvvvvv



27 des. 1942.

NYHETSOVESIKT PL. 3K
Fra

Regjeringens Informasjonskontor.

Nr. 609.Fortrc4.ig. 

MeLl.inger julaften 24 des.

ST0RSTE GILDEN I MO I TEL.:11:: TWENT NED TIL GRUNNEN.

12.00. Skretveit, den st5rste p;grder i Mo i telemark
brente igAr otoriir ned til grunnen.

Det lykt•s ikkc rede noe av innboct, men
ilden ble begrenset s'‘ uLhusbygning.ene ikkc ble angrepet. Det 11,2rikke
v2rt mulig fg n3mere detaljer om brannen.

NS ' 1/::R1EKURS P. NOTODDEN.

O.R. 12.00. "Kirk- o!, Und rvioningsdeprtementet" bar
bestemt at det fro, 1 januaT 1943 skr1 opprettcs et 5 m&noders kurs
12rere p4 Notodden. Selve undervisningen blir gr=,,tis. For oppholdet blic
det utdelt stipend.

FISKERIMELDINGER.

O.R. 13.15. Kyst- og b=kfisket i MJrc og. Tri5ndel?.g samt
p. Vestlandet har ligget nedc foxerige LiKe pg.grunn av dg,rli tge fiskefor-
hold og siug foxekomster. Snu=v ddi5kL± har wext ganske bra.

TiI 1::ristinsund c) 3lesund var tilforslene
noc bcdre enn i ukcne far. Utenfor Mgldy -\nr fisket sratt. Dergen hadde
ytterst smg, tilfrsler cv ferskfisk.

Fra storsildfisket foreligger det Cflhiinger

melinger.

NORSKE SKIFIL= TIL 	

10.00. Norges IdrettlCorbun(1 hf:'r ftt anmodning fra
Dannark om sende nedover norskc skiinstruksjonsfilmer til bruk under
en rekke foredrrg sorl Berlingske Tidende sk_l arrangere i den w3rmeste
framtid for det d,nske publikurl. 4 slike filmor er allerede sendt.

4111,TROMSJ SKIFSVEFFT HOLDER 	

10.00. P. Troesi Skipsverf'3 gcnornlforsrmling fnr-
leden ole det utdelG 5 av  NOTS  Vels diploner for 1=g og tro tjenestc

til arbeidere ved verftct. En aV de fem h;c 1dc 'rbeidet ved bedriften i

40  71r og dc fire i 30 glr.

NYTT FRÅ1 SVERIGE.

O.R. 12.00. 5533 svcnske sjdfolk cr for tiden alliert

tjeneste, opplyser ct tclegram til

NYTT ELL DLNYLFX. 


S.L. 12.30. Det d nske utenriksdep^.rtement rieddeler at
den d-nsk-tyske h'ndelsvt-le er blitt forlenet for g,ret 1943.

D.F. 12.30. Ifdlge neldinger fr- den tyske overkomn ndo
er de to d'nske skip "D,,,n=k" pg, vol 8.300 brt. og t,nkskipet "J.ncr
Mwsk"'senket i -11iert tjeneste.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Trondheim b tinp. v/ordfbrer Olev BerP<an sender tele-irafisk hilsen

til Nasjonal Sanlings "fbrer", "ninisteripresident" Quislin .

22.00 I Trondhein bytings mbte Lille Julaften.ble det ved-
tatt h sende fblgende tolegrafiske hilsen til Nasjonal Snmlings
"förer" "ministerpresident" Vidkun Quis1ing:

Trondhein byting samlet til periodens siste möte sen-
der sin hilsen med takk for Deres store arbeid for land g folk, og
de beste bnsker for julen og det nye år. Olav Borgan, ordfbrer.

oteker Martin Sletten avo'ått ved dbdon.

22.00 i,poteker Martin Slotten er imorges avgått ved dUen
etter OG kort sykeleio. Apoteker Sletten ,var fbdt i Mbsjben 1885
og ble cand. pharn. 1908. Han her vært ansatt ved npotekene i Trom-
sb, Mosjöen og Trondheim til han i 1917 ble disponont fcr Vaags
Febrikk i Trondheim. I 1954 fikk han bevilling til å drive "Elefan).-
apoteket" i Trondheim.

Rolig 


20.30 Både brannvesenet, politiet cg1--agevekten har he+,t en
rolLg julehelg.112gevakten har hn,-tt en rekke pntienter til behand-
ling, men alle skadene har wart av rent bagatellmesSig avt. Brann-
vesenet melder om en del mindre brannev. På Torshov aprang ig4rved
19-tiden en hovedvannledning ned den fblge at flere kjellere ble
fyldt med venn. Det er ennåikke mulig si ned sikkerhet hvor stor
skaden er.

N tt fra Denmark.

17.00 6 personer druknet I. juledag i n,m'heten av EsDjorg da
en robåt son skulle bringe dem ombord i en motorbåt ute ph reden
kantret. I Kjbbenhavn ble 27 personer lettere-såret ved en sporvogn-4-
kollisjon natt til 1. juledng. Alle vinduer - de 2 sporvogner ble
knust.

S'bmannssendin,en.

0.E.23.30 I sjbmannssendingen idag ble det bare sondt jule- og
nyttårshilsner og musikk.

SOM vanlig ble det sondt hilsen til jige Leganger.
Til styrmann Trygve Kilsen fra Olga. Georg Johan Gulbrandsen fra
mor. Nils Ustvedt fra Signe. Sigurd Jörgens fra Kari og lille Erik.
Willy Sbrland fra ,rthur Sbrland. Otto Berg Smith sendte hilsen til
Hans Petter. 1,rne Ibd, Hurum, fra mor og sdsken. Àlf Granerud fra
nor og sbsken. Otto Lena fra far. Einar Nilson fra nor og Ellen.
Tormod Saba fra hans forlovede. Jakob Jakobsen Hassel fra Ole. Håkei
Hoff fra nor og sösken. Knut Sohjander fra Kristoffer, nor, far og
Liv. Finn Bjbrnstad fra Kolbjbrn Björrstad, far og sösken. Trygve
Ragnvald Karstensen fra Ingvar Karstensen. Erling Eriksen fra Else.
Terje Hansen fra kaptein 'Rolf Hansen. 4,nton Nydal .L,smundsen fra
hans sdster "Tekk for brevet". Helge Skaug fra Marie Skaug. Håkon
Martinsen fra Eergliot. Kaptein Roberg Larsen fra Olga. Bjarne
Kristoffersen fra tente Jenny. /,rne Pedersen fra Paulus istby.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Me1dinger såndag 27 des.

NORSK: FLYKTNT7rGEll FI=LS 01-rn1=T I SYLTIR,.K.TENE.

S .F . 22.00. Endel norske flyktninger fryktes omkormet
i ,J-mtlands fjclitrakter etter hva landsfiskalen i Storlien moddeler.

En nordmann som var i fdlge med de savnede,
er kemnet fram til hus for å såke hjelp. Unnsetningsekspedisjonor har
v.3rt ute hele julehelgen, men ut(n result't. Man antIr 3t de sevnede
er omkommet på norsk si:Le av L;rensen.

Nysne hindrer hjelpeaksjonene.

LLDE OG BYI,SEN INNLEMIES T TRONDHEIM.

22.30. I Trondheim bytings siste möte fattet ord-
förer Bergan vcdtak i saken om utvidelse av Trondheim bys gl'enser.

Spörsmålet tr sikte på innlemmelse i byen
av de bymessigo strbk i byggebeltet, den h33,st ipl.krevde utvideise av
Trondheim grunnareal og samtidig on avklnring av forholdet til Strinda.
Ved Trondheims utvidelse vil Lade og Byåsen sokn av Strinda herred gå
over til Trendheim. Etter utvidelsen vil byen få en folkemengde på om-
lag 80.000.

DjDSF/,LL.

23.00. En kjent Lodd-mann, dimpskipsekspeditår
Martih Krfiger, ddlo tredje juledag otter kort tids sykeleio 70 år g,m-
mel. Martin Krtger var fådt i Löddy på Holgelmd, oL;drev i en r<=irrekke
en stor ngonturforretning i Bodd. Han var s-mtidig dampskipsokspeditör
for Ofoten og Narvik DJnpskipsE'elskap.

SJ2vLNNSSENDINGEN.

23.30. Fdlgonde hilsner ble sendt (ndytrale):
Fra Bergen: Magnus Fotland, fra 4dolf Fot-

land, Telegrafen. - Tagnar og Bjarne Klemeteen, fra Esther. - -
Stuert Hjalmnr Siverteen, frn hris hustru Hjördis. - - Odd Olsen fra
alle kjento i Bergen. - - Jrthur og Sigurd Olsen, frn familien i Sdle-
gten. - Psul Gynther, frn familien Liisholr Styrmann K:ilfdan
Petterden, fra barn, far og såsken. Lettmatros I,sbjdrn og lettmt-



ros Tobis Jerildstad,fra mor og Leidar.
Fra Fredrikstad: Bjdrn Marensius Johnnsen,

fra Kitty. - - Mtros Jens Franck, fra TOT Franck. - - Hvalfanger
.AsbXrn Slevig, fra familien, - - Hvalfanger Olavesen Kjærum?, fra fa-
milien. - Hvalfanger Kasper Lugustsen, fra fnmilien. - - Kokk Hen-
rik Bratt, fra familien. - Skipsfdrer Eiwr Kristianslund, fra kone
og brn, Ingwz1d. - - Sjömennene Rag=ld og Harry Nilsen, fra alle
hjemme, Ingvald. - - Lolf Ellefsen, fra Randj_ Ellefsen, Skjeberg stasj.

- Matros Lagerstedt, fra istri Lagerstedt og guttene. - Matros
Edvrd Ellingsen, fra hustru. Fyrböter Ole Johansen. Hils Henry.
Hilsen Nikoline.

HOLBEYGPRWIERE I OSLO I JULEN. 


O.L. 19.15. Det Norske Te,tret ha'Ide annen juledg pre-
miere på Holbergs komelie "Det lykkelige skibbruCd". Stykket \flr sntt
iscene av Evird Dr“blds med dekor-,sjoner av Arne V'lentin. Bl-mt skue-
spillerne kan novnes iyen, Harald Heide Steen, Lydia Oppdyen, quernstrål
.rthur Sommor, Helge Esmer, Tveito og Nils

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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112RERE SKAL UTIWVES PI 5 M1NEDER.

4Ibv
"Kirke økg undervisningsdepartementet" har

bestemt at det fra 1. februar 1943 skal settes ignng et 5 måneders
kursua til utdannelse nv lærere. Kurset skal avholdes på Notodden
og er.beregnet på to klasser; en for elever med studenteksamen og
en for elever med annen god almenutdannelSe. Selve utdannelsen blir
gratis og dot vil bli delt ut stipendier til trengende elever til
opphold.

YTTERLIGERE 7() NOEDMENN "STATSLÖSE". 


22.00. "Innenriksdepartementet" har idag
offentliggjort en liste over 70 personer i utlandet som er fretatt
sin stetsborgerrett 1. medhold-nv forordnidg av 15 november 1941 om
frakjennelse av norsk statsborgerrett.

ULYKKER OG DJLSFALL.

	

22.00. Lillejuleaften skulle en lestebil kyire
et  lass med möbler fra Hamar til Trondhein. På fjellot mellom Dovre
o3 Fokstua merket.kjC,reren en mistenkelig brannlukt-og ved nærmere
ettersyn viste det  seg  at möblene hedde tatt fyr som f51geev varmen
fraseneratoren. Hele lasset som bestod ev 8 möblementer til en
verdi av 13.000 kroner brente epp. Derimot lyktes det å redde bilen
fra utslettelse,

En större brann her herjet.i Mo i Telemerk
.4.det bygdas største gård, Skretveit er brent ned til grunnen lille
julaften.,Alt innbo strek Med, med det lyktes å begrense ilden slik

*at uthusbygningene'ble reddet.

En drukningsulykke inntreff 211(1n j'11edeg
formiddag i Kilebygde. Fru Andren Loa og hennes 21 år ganle datter
var på vei over isen da de begge plutselig falt gjennom. Det lyktes
tililende folk å redde fruen, mens derimot datteron omkom.

POLITISAKER.

0.L. 12.0f
Sandland i
reknet med
:ferdig för
30 vitner.
nyttår.

Weningen av mysteriet i merdet på skomaker
Konowsgate ser ut til k bli mer innviklet enn mnn hadde
Men ha"de ment at den rettelige undersjkelse skulle vwe
jull men nu viser det eeg at det framleis gjenstår å avhöre
Avhöringen av disse nye vitnene vil bogynne straks over

O.R. 19.00. Politiet i Mnefoss har oppk1a'ret on
tyverisak av stort omfangi. Det gjelder en ung mann i 23 års elderen
som i löpet av litt oVer 2 egneder har begått ikke mindre enn 17
innbrudd, 2 simple tyverier, en forfalekning. Mannen er tid34gere
flere ganger straffet og har også rdmt 2 ganger fra fengslet. Han
har nu avlagt tilståelse og dommen vil falle like over nyttår.

KI AMISJONEN KJPER HOTELL AV STORM & MONSEN.

O.R. 19.00, Kinamisjonsferbundet har av evengelistene
Storm & Monsen kjöpt hotellet i Drotningborg på Hestnes til bruk for
bibelskole. Eiendommen skal overtes så snart konsesjonen er i orden.
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F=RIMELDINGER.

O.L. 13.15. Det er framdeles ingen'meldinger om silde-
fisket.

fisket ferbvrig meIdes et- det i fbrste
halvdel av descnoex.m9.ned va'r Mindre bra over hele Sörlandet..nkelte,
mindre stonG med lyr har vert tett og til Flekkofjord er det kommet
inn endel sei. Ict er forbvrig nye gte i fjorden slik at man kan
vente scg nt fisket vil ta seG opp når det lir ut.1Å.

' Til Kitistiensand er det kommet innx lite
fisk. Også for Os]ofjordens ve/kommende cr fisket i avtagende. Det
er lite sld men hvad som fiskes er av meget god kvnlitet. Snurre-
vadfisket har gitt fanGster på opptil 500

• Det opplyses at rekefisket er tålig bra.
Dct er konmet inn fangster på fra 50, til 250 kilo.

SJJMLNNSSENDINGEN.

O.R. 23.30. Fölgende hilSener var alle nbytrale:
Mnskinist Lundemo fra Emiåy. Styrmnnn Arne ,nensen fra Marit, -
Flektrikker Eyvir¥1 Öyen fra. Olga Elgestad. -°Inger Beggseid fra -
Olaf Nilsen fra Livog Irene. Dolf Sten fra tente og Harald, -
Harld Nåne-md fra Magnhild. Olaf Rettestbl frn mor og fer..-
Harald Hagshelle fra ? - Werner Lund fra BrueeVik. - Jens fre
Kari Knrlsen, Sigerfjord. Torstein og harald Kåsand fra Johenre.
Karl Nörva fra Jnkobsen. - Hartvig. Johnsen frn Hanna Johansen. -
Leif Jensen frt A. Bergmann. - Dag og !Idmtnd Berge fra mer og far.
Sven Mbrkved fra far. --TorbjbrnLnrsen fra H. Larsen. Keptein
Torolf Walter, fra Astrid Johan og Barna. - Edvard Fredriksen fra
Tiedemenn Johansen Nils Hardy fra Louise,Hardy. Lnne Lndrenssen
fra Johan Lndreessen og Susanne, Kapteinene Konrad og Andreas
Mirland. fra mor og Hilda,' Harald Jensen fra Ennveig og barna i
Scndefjord.

Etterpå holdt hüdolf Mbrk fra Oslo  ,y5-
111=nsskole et forodrag om alle de mbrke ting som England og USL kan
finne på å c;jbre for gull.

NYTT FRA 9VERI0E.

O.R. 12.00, Det svenske inncnriksdepartement har fått‘i#
melding om nt det svenske dampskip Etna som gikk i Nordamerikansk
tjeneste er blitt torpedert og senket for kort tid siäên. Hele
besetningen er reddet.

O.R. 22.00. Fbdselsoverskuddet i Stokholm er fordoblet
siden ifjor idet det anslåes til amlag 6000 mot 3034 ifjor. 8tockholm
beregnes nå å hnx'en'ifOlkemengde på 615.000.. Det er en-bkningspå over
13.000.

D.E. 21.50. Den svenske kabinettsekretær Brumann er
vendt tilbake til Stockholm etter en tur til London og Washington
hvor han har konferert med de allierte regjeringer om Sveriges
tilfbrsler:

NYTT FEL 71,NMIIEK.

22.00. IfbIge en melding lra Ritzeu raser det ‘11.
i disse dager en voldsom skarlagensteberepidemi på Vest-Lolland.
Epidemien er av et omfang man tidligere ikke har sett maken til. Fra
hele distriktet föres patienter til sykehuset i Naksov. Fra en enkelt
bygd er det således innlagt hele familier. Distriktslmgen hnr flere
ganger henstillet til befolkningen å opphbre ned saMmenkonster o.l.

Isilvvvvv VVVVVV vvvvvv
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‘1+ OverIe dr ned, Olaf Soheol avg-tt ved döden 67 år [,amme1.

11.30 En av norsk indremedisins forgrunnsfigurer, over133ge
dr. med. Olaf Scheel er avgått ved döden, vel 67 år gammel. I 1915
ble han ansatt som over1c2ge ved en av de indrenedisinske avdelinger
på Ullevål og drev ved siden herav i alle år on betydelig privet-
praksis. Han innehadde en rekke tillitsverv innen sin stand, var bl.a.
formann i No2sk Medisinsk Selskap. Videre interesserte han sog sterkt
for den Tpreventive tuberkulosevaksine og hadde på dette område et
rinvn som var kjent langt utenfor landets ..;renser.

Forfatteren  Jean Fözen avgått ved L3den 61 år gamme1.

21,30 Iorfatteron Jenn Föyen er avgått ved döden, 64 år gammel.
Jean Fdyen var födt på Stord. Han kon tidlig inn i journalistikken og
har 1evert en rekke bidrag til nviser og blad.

Dddsulykke.

21.30 En dödsulykke er i julehelgen inntruffet i Ytre Rendal,
idet en ganmel mann fnit og forslog seg så stygt at han senere er av-
gått ved.döden.

Gården Låke i Nannestad herjet av brann.

0.k.22.00 Natt til tirsdag her en stbrre brann herje gården Låke
i Nannestad. Gården var bygdas st3rste og hadde en stor besetning.
Trass i iherdig redningsarbeide, lyktes let ikke å begrense llden og
37 kuer, 8 hester og 4 griser lweente inne. Ilden antas å ha oppstått
i stallen. Herfra har den så bredt seg til stabburet, hvor omlag
22000 kg. korn ble helt ddelagt, og videre til hovedbygningene som
var fredet på grunn av sin store historiske vordi. Det eneste som ble
reddet var mesteparten av eierens verdifulle innbo. Brannårsaken er
ennå ukjent.

Stas'onsb en å sen nedbrent.

23.00 Mandag ettc,:rmiddag ved 18-tiden ble det oppdaget brann
i stasjon,bygningen på .sen stasjon, meldes det fra Trondheim. I ld-
pet av 3- 4 timer ble hele by;ningon, som var nv stein, totelt dde-
lagt. Det ble foretatt ihordige slukningsforsbk av norsk og tysk
mannskcp, men bygningen stod ikke til å redde. Etterforskningen for
å finne brannårsaken er ennå ikke avsluttet, men en mener at brannen
skyldes det elektriske anlogget. Den nedbrente bygning var omlag 70
år gammel.

Peter Sinnerud Haner er 70 år nmnel don 4. 'anuar.

19.30 Idrettsveteranen Poter Sinnerud, Hamar, fyller 70 år den
4. januar. Peter Sinneruds navn or udödelig knyttot til norsk skJyte-
sport. Som genske ung mann drog han til _Lmerika, hvor han gjorde sine
försto steg på sköytebanen. Ved verdensmesterskapet i 1904 på Gamle
Frogner viste han seg for förste gengfor det norske publikun. Sinno-
rud vent mesterskapet nen titelen blo fratatt ham fordi han hndde
spilt på et klubbla i Dette var nok til å sette "proff"-
stemplet på ham. Etter nt Sinnerud sluttot som aktiv, har han nedlegt
et uvurderlig arbeide som trener for flere av våre verdensberömte
löpere, f.eks. "Hado1andstrieen', - Dellengrud, Staksrud og Engnesten-
gen. Sinnerud skapte verlensmesbre av disse karene.
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"lidin,z_fratrer. som direktr for Statens Filmdirektorat.

Ren redwjdr filmdirekter... tets arbeie i. de forlbione 2 år.

23.3 ereledn1g av et f1:.mdirektör Sindng nå etter eget
nske SkPl 30M dire t for Statens Filmdirektoret for å opp-
ta s1t arbeide eii rec:essör, ga hen på en pressekonferense
idac n redeTre...Lse ±or  arbeide i de forlöpne 2.år
og d vtLk c i norsk film under idag,

jilmdirektbr Sining nevnte innledningsvis at norsk film
tidligere lå nede på grunn av menglende ledelse og dårlig ökonomi.
Dissa forhold 'reae det vær filmdirektoratets oppgave å rette på, og
det må sies at situacjonen allerele nå er edskillig bedret. En har
skaffet norsk et solid grunnlag h arbeide videre p&,og med en
innslktsfull ledelse og forståelsesfulle myndigheter kan en se fram-
tiden trygt Etter avdbdo nminister" Lundes önske, vil norsk
filmproduksjom otter hvert gå over på privete selskapers hender, og
de-; er besten pioduLej:mon akal fordeles mellom 5 stetseutoriser-
te 11-qkjunsso1.skLipek, Direktbr Sinding kom videre inn på
norsk =ma. etslier på Jar, som L.rn mente var helt Utilfredsstillende
på a:la rLtor iLn har deor tett opp arbeidet for å reise et nytt
atelier og i denne forLudelse kan det nevnes at det foreligger fuldt
utarbeidede planer for bygging av et filmatelier yed Sognsvannet,
men disse planer kan ikke realiseres för krigen er over. Det har
en stor glede for oss som har arbeidet for norsk film, se direktören.
videre, å se den enerkjennelse og forståe3se vi har mött. De SOP.ennh
or Motstandere av den nasjonalc, itljen scn er trukket opp, har ikke
noen innflytelse på arbeidet og det er en utbredt mening at
det arbeide som er utfört gjennom Statens Pilmdirektorat er til beste
for norsk film, Med hensyn til prodilksjonen i framtiden, kunne d'Lrek-
t?;r Sinding fortele at produksj(nen. 1 1943 vil komme til å bety et
lanct fremsteg for nez'sk film, idet en rekke betydelige filmoppgaver
står ph reporo:.ret. En ken nevne GebrJ.el Seotts "Josefe", Johan
Bojers skuespill "Troeno os on ster nasjonal film om mestere
skjtterer. To een("Le. dre Iiimer som e-32 rarntidsoppgaver,men som
trenger mo.»c arbeide, er filmen sm '.2erdnskjeld, filmen .Tens Niel
sen Feuge, og filmingen av Johen Palkbereets "Den fjerde nettevakt",
jc liensyn til filmimporten er der nå kommet i feste baner, og det cr
operette avteler både rnd svenk d3nsk film. Videre er den

kotbre sensu.rinsile e7viklet. il slutt nevnte flindirek-
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, Me1dirr ttrsdn 20 doLerk.k.::Le)L2

fortsatt)

23.00 Prt fore1iser nå enkeltheter em dt.n sto-re
..:ostardrpsaft,re som Den 55-årige
b"'.:LSrTIQ7Cs()r. er arrestert, her i on i EI i JPl i 0 foretett innsrep
på svange kvinner. Hun her tUståt endel tife1ler, men politiet
mener at hun har adek 1i ±lere snmvittghetn. Det cr wer1ig
yngre, usifte kvinnor som har skt honne. Leta1ingon har v(Mr fre 10
til 30 kroner for hver gang.

11.30 Tilra et pengeskap på Oslo Sporvelzers kontor er det 3.
julodag stjålet ikke mind2e enn kr. 80.000.-. fivordan tyveriet er
foregått,vet man ennå ikke, men det lator til å vmre kjentfolk som hPr
v:ert på farde. Om ettermiddagen hadde en mann som stellermed knssen
i kassererens fravmr, tellet pengene opp t overvmr av en kontro116r,
men dn hnn.kom tilbake om kvelden var pensene borte,

11.30 in fa.r1ig imbruddstyv, Ole Lenp2,orud, som har hjemst;kt
1ydca i e Talemnrk es EitjUat en raenizde forskjellige ting, =1ig
fiskeredskaper, or .r(?). fnkket v ensrlmnen t Gran. Lensmannen

. nsttopp iot h ville sette til skegi, o c b,rn tidligere hadde truk-



kot kniv mot lensmannen, eatte denne håndjer på hnm. Han sitter nå
- inretektsarresten på 'Aotodden oç enter på oppgj5ret med levens hånd-
hevere for sine mange

Det_skal reises et OlaVsmonument

23.00. Por noan måned= sidenblo abaidet med å reise et vev-
dis Olavsmonument på StiklostaC tatt opp. I den ferbindelseble an inn-
samling satt igeng, og ides er de fU2ste kr. "Y^).- sendt til ttiulur-
o Folkeopplysningsdepnwtementet" red anmodning om å skrive ut en ide-
konkurranse.

.!"drettswheter*

19,30 Sesongens förste sköyteJJ5p går av etPbe1en Gjövik
sörldag med Gjövik Sköyteklubb som arrnngör. Deltagerlisten er ennå
ikke dofinitiv, men al'rangören regner med at alle våre beste, med
Hans Enguestangen, Jivind ol1f og John Hv-1-ye r apisson, vil starte.

Yv'ct fra

8edde1m1öpot t jularkken Laed 80 til
1943 nt1Itore kroner.

Pra og med 5‘si2s:1; EiyndiheterbeeiLep-
lag:Je 2V krydret, 1.ukkersnitet sild og st-.Kimming

150 r.am jO ctc Det er utfer-
diget bestemto regler dise Js.nsjos unntntt
fra

vvvvvVVVVVvvvvv
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ry "Q-LOV" OIT

S.L. 12.30. I Nor;o er det blitt utstedt en midlertidig
lov  013  ,rbei-splikt.

If3lge -cn nyc "1ov" k n ".linisterpresiden-
ten" p'',1c;ge enhver å ut—.o bescute rboicier ov viktighet for st ten
ellcr distriktet ter  ved3o11,1,ndo  Lor.

N0ISN  SEIP SENKET,

0.L. 22.00. De Foreno Stnters IvIrincdopn,rtement mcdc-
ler  ht  et lite norsk skip r terpedert o,g senkot utenfor den sör-=cri-
knsko rordkyst.

0.1.. 23.30-24.00. I Sjdn=ssondingen sendtes fdigonde hilsnee
NöytrHie Moskinnester iijclrTr Snndvi

fr Hjelsgt. Stv-n2ier. - - leif H=1d Nilsen, fro mor, fo.r
og Lillen, Biskop Njålsgt. St-vHner. - - Johnn Birer s1okscn , fro.

dtter Esther,  J21 eronsgt.  :"ttT:-.wmger. - - 7Car1 Pedersen.
fro Esther (so,rimc - - df J-Tnson, fre _ficrmster Joson, me

og Hons, Hetl-nd, - _re s eg ,:.1fred diistionsen , Lro for-
og s5sken, Hc.uesun,d. Eir= Knudsen, fro fomilion,

Forus. - - "skinist .,ron Svela, fr Stokkoveien 23 Stvfln-
ger, Inebregt Eik, frI fru Eik, -13crit og Grethe, Stvnnger.

Pred SnildT;n, fro Emilic Snild:ng, for og mor. - Peter Loront
og Hkon og jens '.L.enneche, fre fomilien Lenncehe. - Jrthur .Ludersen,
fr(?. iis.rsten ICrogseter, Dergen. - Finn Svendsby og Vidor  L.E..mberg,
Jon L=korg, Eidnger. - jc.)hon Holm Olsen, frP. Louro Eriksen, Berge
- 11-rtinius 1f Pedersen, fo Mrgrete, Sehweigårdsgt. Oslo, - -
Horry Å.. Lorsen, fre Ovregt. 25. - johonnes
Olsen Hougen, Fro Signo Houen  ng  Trygve. - Frits E. Nilson og Håkw
Sver,itrup, fr. Ingo Nilson, Lgnor, Sverre og Lokel, Oppegård. - - Si-
gUld Vestrheim og Foul C-2,nwr Vestrheim, fro Jen Vestrheim, Sandviksvci
Bergen. - l'otros Olo Just Johennesen, frn Johonnesen og mor,
Eid=ger. - - John Olsen, fro Peder Olson, Lövsokervei 30, Bergen.
- - Creorg Johan Gulbr-mdsen, fro Honry Gulb=dsen og Gudrun, Dovregt.
Oslo. - - Styr=nn Å,rne Husby, fr3 huth Husby, Sem pr. Tönsberg. - -
Johonnes Torgerson, fro Ingeborg Gllefoss, St-rendgt. Dergen. - Ho-



rald Lcr, fra Morgot , ivrevoien 5, Bergcn. - - .rne Olsen, fr2 KUrt
DT.le .7,Trogseter, Bergen. - - Kåko,-). og Lone Olsen, frT. fru Yxs'do Olsen,
2ergen. - - Lcif 1,nker TIL:msen,'fro Ivhry Hnsen og Leilo, Nbtterdy. -
Mnus Liheug, frn fru  G1,111.1fl  Voldsgt. Bergen. - Henrik Lor-
sen, fro Fomilicn og Olc, -.Pirndo1en 22 Bergen. - - Horcild iedersen
Lonsby, fr(: :orghi1d, L3vsnkervei 30 Iiergen.

Unytr:Je: Mognus Wessel Fredriksen,
Pro Karl Frodriksen (bror). - Stuert Erlin Helgesen, kokk Jon dg-
land og fyrbiter jystein - Kristin og Johon-



nes =ler,  frol  kjipmnn 11/111er4 jvre Str-,ndgt. Sto=ger.

=VNESET -,LD I GLUE IdENT NED TIL GLUNEFN. - iKEE G.tkD I Vj,NG SOLGT,

12.00. Hovedby_..inen på ården 1:_n:lvneset på Grue
i Finnskog brento nod til grunnen onte,;o11 som fl5lge ov gnister
fra en glid dempe. Byningen ble oppfirt i midten ev 1700-årene og vor
av stor kulturhistorisk vordi. Gården cies for tiden cv kjipmonn C.
Lulblikk, Konsvingcr, som i de siste  :2,rene her drevet pensjonetsvirk-
somhet på stedet.

..ker ård og 1,ker bruk i Vong på Hedwrk er
av gårdbruker Svein S3:de solgt til konsul Hrald Berg og frue, Oslo
for en pris .ev 600.000 Overdregolsen finner sted den 1 jenuor. Her-



red.stinget h?.r i mito id: o.iibcfo.lt konsesjon. Lker gård er en ov
stirste i Hod=rk.
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"XDbIl, I :::,-0Ti-Y-LSJONI=FGEN.

11.00. Ve forskrifter av 50 desember 1942 som trer
i krft samme da, 11.tr Direktoatt for Industriforsyning foretatt end-
ringer i forskriftcr 25 nrs 3.12 om jcnnomf3rind av foroldning av
23 descrier 1940 om rsjon,rin \;" tckstil- og 1wvarer m.v., sfg,1edes
at sommerstoffsko med 1dLIL gmis1u og, b-hyskotby med myk skinn-
sle for 2.=tien b rc i ljöpes o e1es mot anvisnin fra Forsy-



ninr:snemnda.

SVEI I .

20.00 . Det cr solt omlag 30.000 kbn. se11uloset5m-
mer fra Solör til svenskevassdraene itr, meddeler Konsving'er

SI TWELDINGEL.

0.1.. 13,15. Det heller ikke inatt vwt noen mel.'"ingEll
f2e storSildfisket. Ingen sikre ten forelier enr3Å 13?, 26 storeilden
cr p vei inn mot land.

Om kyst- og bankfisket i uken som gikk er
det kun spnrsomme neldiner. Sou vanlig ved juletider har fisket lig4111
nede og delakelsen har vort litcn.

FOL ULOVLIG

0.L. 19.00. Lem,L.,nnen i Lerdal har arrestert 2 personcr
far og snn, si[ctet for ulovlia jkt. Dc vil f et alvorlig opp,yir me('
polibiet for ikLe h- innlveyt sinc jflctvP,pcn.

SKUDD11-EHILU 1L J:EIV OPFL I  2150 kr. I OFIu.TID.

0.I. 19.00. Sku'Ldpremien p jerv i Opland er rÅ kommet
opp i hol, 210 kr., den stirste i fylket hittil. Herredene yter ialt
1000 kr. o ; lan'bruksJepartementet 400 kr. Dcssuten er fylket
reinselsk ,pene med. For ulv er premien 1650 kr.

WSEVÅ.KSI1L,SJON IJOT LIFTE'i-I I =-MTg.
20.30. I?rn ca uw;Som i Grn og Brandbu i et antall
nv omlag 1800 skal n v:;ksineres hot Jifteri. Det (-jelder prEktisk tale
all skoleundom i de to Nan vil begynne straks over nyttr,
og mener kunne hn det hele avviklet p??, nocn f dager.

ULYKKE.

0.k. 19.00. En ung wnn vcd nnvn Stri gikk igr 6;jennor:,
isen ned sin sp".rkst3ttingp. et vann i LOykenvik og omkom.

Julaftens moren ble cn =nn funnet liggend
forel i asten vcd istb:nestasjonen i Oslo. Han er sencre ved
dben av  sine em 1,r'saken til ulykken vitcs intet. ir

sEnT.

22.00. NSUF's vinterlekor 1942/43 er ber=ct til
Lilleh['uner i tidon 12-14 =rs. Det blir konkurrert i -.11e skircner.
I j-nunr vil det Lli hol,t ct kurs pg G-usd-1 H3yfjellshotell for ut-
valgte ski--Jpere innen USUF i Hedmark o: OplanJ. Som instruktbrer har
=r1 sikret se; "rumun,,Id10ns fremrende ,i1a1om- og utforkjbrer Sverre,
Viksmoen.
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0.L. IneniÖr Bondo i et kgseri hvorfo
derfor".:

ivc)f,e1 oil denne splid? Hvorfor all denno
notstand? Jvorfol vil ioon ikkc fol;u mel i det son skjer? Det cr on
plikt for enhvex nordn .nn gf1gccd sin egen tid. Det cr enhvers plik
g ville ('et gode. FOr W.110 k-n det krnskje synes et det er for lite a-v
resulttcr o nt tilalutnin:en igr smgtt, men r'cn nye tid stglsetter
sine nenn. Tr-o,lene herder len enkulte.

Fylkesmann H=s cTkobsen i on sending "Ger-
manske SS No3!ge" (vcsentlig musikk):

Hven grvnet vgrt folk mest. De som trodde
de kunne borde Norcg vod nglestikk, clIer de som var motige nok til
trosso massene. - Vi ggr blosbevist med 1Jftet hode inn i det nye gr
Det sunne no-rske folkevett vil

Fru Olga Bjoner i "Heim og Smfund":
Vi mg yte til den ytterste grense uendelig

mcget mer enn vi plikter. La OSS arbeide slik at gjerningene tn.ler for
oss. La oss viso et vi virkelig vil folkets vel. I foreninslivet
cr klikkdannelse forbudt. DisiPlin mg gjennonsyre oss og forstgs. Vi  na
arbeide pg cgen utvikling. La nsjonalsosialismens gnd virkelig fgtok
i oss. Mglet er et fritt og selvstendig Norgo bygget pg den wsjonlso-
siiTliPtiske ide. Hve songanei evegeisen mg overskygge alt annet. -_pe-
ve,.;elsons oppgve gjelder et V=3Yeoller ikke vwe for Norges stilling
som selvstendig w.sjon. Lidri her cn bocgclse v-ert stillet overfor en
sg stor oppgave som denne. Ingen hinrinrger mg legges iveien for beve-
gelsens arbeid og vekst. La oss ikke fortape oss i den motstand vi st5'-
tor p. Hr.t c) motbör mg vi mote mcd tpporhet og glrd hjerte.

FTANIKJEMPERKONTQLET T.LIKKEL.

21.00. I ot sirkulT2re fra Frontkjemperkontoret he-
ter det bl-a.:

N. Ja julestiden er OVOT jeg gjöre meg
til tt:ls=n for frontkjemperne eg deres pgrörendo og si min takk til

lle son hr vwt med pg g yte sin hjelp ved Frontkjenperkontorets flr-
beid. rkkone er Merede i november mgned begynt sin vci ut til fron-
ten i Kaukasus, og i de förste drger -v desemer ikk störsteprten
pkkenc til Legionen. Fra utenrikseIgnissjonons kontor i Berlin er
p,:.kker fOrdelt til alle nordmenn pg lasarettene i Tysklfrnd oc til dem
som ligger i.(gernison i det stor-tyske rike. Frontkjemperkontoret har
ogsg villet ng allo frontkjempores pgrdrendc, og. dette her forgrsaket
et stort nrbeid- Det er klrt at vi ikke ngr alle. Sg fullstendig er
vgre lister dessverre ikke. Mgtte de som ikke er kommet med, henvende
seg til oSs, sg vi kan fg anlening til g rette pg feilen ved g fg ser
on nyttrsp»kke istedet. Det cr nok ikke til g unngg at vi glemmer den
enc og den annen, men det cr en stor hjelp for oss ngr do, som ikke er
kommet mcd, melder detto selv. For vi bgde vil og skal ha vgre lister
komplett, og inRen br tvile pg vår ViljO til å komme i forbinnelse me,
alle. Den cr der. - ::'':2ontkjemperkontoret har stdig mgttet utvide
7.rbeidskrets, og vi hnr fgtt flere og nye oppgflLver san vi sllo moget
gjerne tar pg oss. Vgrt virke begynner först der, hvor det rent regle.
ment5sre opphörer, og hele vgrt arbeid cr bygget pg den kameratslige
hu son vi J11.0 gjerne vil vise vgre- gutter ute og deres pgrörendc her
hjemme. Ngr det fra. Frontkjemporkontorets side cv og til sis nei, så
ber vi dere huske pg at dette kun akjer fordi det alminnelio hensyn
tilsir oss dette. Frontkjemporkontoret cr de frivillige solv. Hva vi
fgr inn, er det vgr oppgavo g dele ut til felles cie ag ettor alles
behev. ,Heil og sal. Frontkjemporkontorot v/ Olav Fermrnn.

NYTT FIJ, 


D.E. 21.50. Den 'inske re,gjering h-r utnevnt sjefen fe
det militare t-nsportvesen, o'Jerst 11.7. Ioos, til genc=ldirektör fo
de finske st-tub'ner for 5 år :',^2riovor.
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D.I. 18.35. Dcn 2\7C, utcnyjksncvnr holt nötc ifor-
t cr ikke Llitt uts.nt noe offisiclt kon:lunike, rlen d.et

ts -t sp3rs-1 21ct om JiLce.ip h \n]t lis'cutert.
T:en svelise risd sluttet idc sinc m3ter

S.L. .19.00. stc-,tsborger J:rrestertes
i Stockholia siktct for ulovli etterretninsvirksomhot. Virksom-

hetenskl ikke  h  v3rt rettet mot Sveric.

0.L. 12.00. Den -7enske st:.-tts driftsbudsjett for 1942-43
utjdr 3.682.000.000 kr., t stntens utifter cr over 10 mill.
pr. dnc. SkeAteinntekten st:21ser ved 3.646.000.000 kr. Den kjente sosi,
Okonon professor Gustyv Cctssel edriver et dette er en uholdbv,r sitwsjw
Hvis stten ikke fg,1 inn tilstIcklCelid mect i form nv sktter, rr. res-
ten 1nes. Folkcts inntckter cr imidlertid nllercde sg, storkt hcsknttet
et d.e ikke strekker til for 11-,netehov, St tsjelden ventes neste
kommc orp i 9 nillirder sv. kr.

O.L. 12.00. Det meddeles offisielt i Stockliolm neL hTn-
dolen med cli fersk fisk cller frossen fisk som ikke henfOres til fers
w.nnsfisk ()_; som ikke elieredo cr unerkT.stet regu1crin, frc, 4 janwr
sk.1 reu1eres p. swilme mg,te son fststt for l'indelen med hvitt::nd,
torsk ra.v. esjonerin ny fisk v*1 bli ,lennomfOrt on kort tid.

D.L. 12.30. Kulden r ngt. sTyttinn for lvor i S=i,ze
=1i6; i nord. En trener seL; .1ricomt sdrover. Leveste

temper2tur hittil her -vrt minus 26 C.

10.00. I Skg,ne er det inntruffet et nytt tilfelle
cv nunn- Od klovsyke denne en i Trollens Sokn, Ms:lndhus LPn, Beset-
nencn, 102 riut c::; 66 ;:eiscr, skl slnktcs ned.

0.1 . 12.00. En on( ,rtet eknIcnscpi,lemi herjer for ti-
den pg fo2skje11i-;e stcder i Delerne. Pd runn ny plcssmeno1 pg, cpide-
misykehusene h 'r n n ngttet cv kucre noc endre sykchus.

NYTT 


20.00. StAistikken viscr et den drIske husdyrpro-
duksjon i det forlipne er tt noe tillanke. For de fOrste 11 mg,nede

1942 blir smOrprouskjonen oppjort til 1O mill. k., fleskeproduk-
sjonen til 76 mill. k., cproCuksjonen til 27 mill k o kjbttpro-
duksjonen til 135 mi11. Nedner_ i forhoLJ til ifjor utgjbr
for smOr 13% ou,for kjOtt 9%. 1ter2,nnen n i w3re kulminert.

D.I. 18.35. Det d nske prisdirektorat hor fPstsett n-k-
sim lpriser pg, drosjet'kster. De nye prisor, son oniptter vognm nns-
kjOrsel i det hcle, trer i kr-ft 1 j:nu' r 1943.

D,I, 21.50. Et fynsk-sj-211 n ,sk ,,rdenspolitiprosidium
cr blitt opprettot 'rhus.

vvvv vV VVVVVV vvvvvv

for ig r .
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Husmödre ta vnre på de tomme eluniniumboksene. (fortsatt)

knnter. Jeg tror derfox nt de finner det helt nnturlig at vi går til
å samle inn de tomme aluminiumboksene. Disse boksene skal selvfölgelig
ikke brukes om igjen. Etter innsemlingen sendes de til innsmeltning
for framstilling av nye bokser. Det er et stort spörsmål om vi ikke på
denne måte får iitt til overs for kjökkentiby også, mener dr. Hersted.

- Vi får se hved resultatet av innsemlingen blir. Foreldpig ber en v3Ire
husmddre bare on å ta vnre på de tomme eluminiumboksne (altså de lyse
lette boksene). De kon gjerne tråes sammen med foten, så ter de mindre
plass under transporten. Det er av betydning. Metallkontoret kommer så

den nwneste framtid t±l. å engi hvordan og hvor avleveringen skel
finne sted. Man behöver altså ikke å sprre oss om det allerede.nå. Vi
skal gi grei beskjed så snart alle forberedelser er ferdig.

Sjbmennssendingen.

0.h.23.30 15 norske sjöfolk cr frivillig kommet hjen til Norge og
de har meget å fortelle om den såkalte norske regjering i London og
de menn  den  benytter seg av. Vi sknl senere komme tilbake hertil. Om
en person er alle sjöfolk ev samme mening og det er em Ingveld Haugen,

En av de hjemvendte sjbfolk, st rmann Finn Hannevi
talte om siLe forskjellige oplevelsor, bl.a. om hvor godt an og de
andre tilfangetagende var blitt behandlet ombord på et tysk krigsskiP.
Selv engelskmennene uttnite at C12 --ndde de bedre der enn hos sine egne.
Hannevig havnet i Japan, hvorfra hen på mindre enn  3  måneder hadde
klart å komme til Norge, takket vwe tyskernes hjelp. ting i Norge
var bedre enn de hadde utmalt det i radioen fre London og de var blitt
mottatt både med mat og drikke. Sult og nöd hadde hnn ikke merket noe
til. Swlig glado over at han kom hjem var hens pårörende, som 2 måne-
der i .forveien hodde fått meddelelse om at hnn var ddd. Hannevig ville
på det beste enbefele sine kemereter å vende hjem til Yorge. Til slutt
bad han.sin venn Harald Hensen hilse moren i 1,merika og fortelle at
han hedde det bare bra.

hilsnenc nevnes Harnld ,-Jchultz fra Sign, Kaptein
Leif Back fra Inger etc. Frithjof og Karsten Knrlsen fra lgot. Ingolf
Broholm Larsen fra mor. Gunnor Bakken fre familien. Hareld Broberg fra
mor, Jge og LaInelise. (Somtlige nöytrele).

I Trons og Finnmerk er "föreren"s 'ulegeve delt ut til 400 ersoner.

21.30 I Troms og Finnmerk er "föreren"s julegave iår delt ut
til 400 familier, forteller fylkeslederen for N.S.H. i de nordligste
fylker. Interessen for N.S.H.s arbeide er meget stor og en arbeider
med store cppgover, som f.eks. igengsettelse av 'hjelpestasjoner for
mor og bern.

Politisaker.

21.30 Forleden nett er dot forövet et innbrudd i et apotek i
Oslo og stjålet 50 liter ren 96 % sprit. Tyven har kommet seg inn ved
å bryte opp en bakdör.

21.30 En mann i 4lvdal er nå knepet for å ha drevet heimebren-
ning i stor stil. Lensmannen overrasket mannen og beslagla 170 liter
sprit.

21.30 En mann som presenterte et falsk pengelodd hos en kom-
misjon= på Hamar, er knepet. Han hadde forandret 4 av sifrene på lod-
det og ville he utbetalt kr. 5300.-. Forfalskningen var meget godt ut-
fört, men den blo oppdaget ved gjennomlysning. Mannen er 27 år gammel.
Han har tilstått.

(fortsatt)
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