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TtkHOVEN-SIKRER MATFORSYNINGEN IGJENN: -

20.30-og,21,00.:Me1dingen om:de nye "Arbeidskort":1
tkke:ble tillett offenliggjort i forrige Uke, fikk an...meget';

og, ,Smigrende-dmtele i de-tyske liyhetene. Det ble 1gt -
stor Vekt .på hv4,1ket,kelosalt arbeide*herr:Terbhoven-harnedlgt

,fOr'å sikZe:Norges MatfOrsyning, bl.a. ble etr.heVdetat han haZ
redQ.et landet tra_en.stor hungerskatestrofe55jproSent av a1Ie
nmringsmidler innfbres nå fra Tysklend..."Reiohskemisaten.ber'n& be-
etemtleeg for re fer•en rettferdig socinl-fordeling ay.landeta
forsynimger --'bg.-de nye arbedskortene •ret ledd i dette:, bet
ble bebudet at utdelingen rv ekstretesjoner'avkjöttstl.1 enkeite
arbeideg±upper4.skel begynne Uke nv-september::-Senere'
vil,det. også bli.ekstrereåjoner av grönnsaker, bröd .ø„,tebkk og
alkohol.• .

	

. ,
I -den torske.sendingen ble bre den offiel1e me1d-

ing referert,' men iMergen skUlde det kommeMere:utfbrlig omtale
den ;e1ctue1le .Sand3.hgen._

talu IWIIT5WFb -ISZWSÉQ,Pi UTFLUKT I OSIOFJORDEN. _
0.".R48:304. I degenS aktuelle sending ver det en reportasje fra
Hirdmarinens hbVedbesis 1.Bestunkilen.Fbreren 'for HirdMarinen i
Stpr-Os/o; kaptein Olav M.-Smter, uttaite at Hirdmeri'nens oPP-,

' ',ghvb-er skape forst&e1se i'det norske fdlk.for sjbmennsyrket
eg utdenne nesjonelsocia1istiske sjbfolk. Om tilsluttningen kunde
hrn bnre meddele,ai organisasjonan forelbbig-er På et oppbyggende
etadiuni Capteiri Smter er tbrer På et motorsnip, som etter hnns
utsagn har ligget til reperesjon i Oslo i flere måneder.

Hirdmarinens viktigste aktivum synes å vmre en sell-
båt "Viking Iw_med köyer for-Z6 mPnn. Ti1s/uttx4ngen knn ikke mm-
re smrlig ster for på en eneétående seiltur4:6S1ofjorden som
vaxte i to dnger, vnr det brre 11 deltagere... Stuert Halvorsen, som
hez nrbeidet på Fred Olsen båter.i 12 år, uttalte et-flere av del-
.,tegerne hadde forspist.seg. Yngstemenn, Kolbjbrn:Amundsen, hadde
vMrt.sprekkeferdig. Styrmann Utne og maskinist'Sehdrup Lund ut-t-
telte seCr.0T_3så 1:led stor begeistring om turen.

o -•KaPtein Smter nevnto tilslutt rl
Hird27ine.snert.

skal få ny g uniform



MERKELIGE RYKTER I FORBINDELSR MED BESWG1,2GTE RASJONRRIS VARER,

12.30, Det Or sikkertMenr_;Qsom i denne tidenhAr,gttglert på
hvor det blir av rasjonerte Nrrer som ex omsatt på ulovlig måte
eller disponert i strid ned gjeldende resjoneringsbestemielser,
og som blir inndradd ved forelegg eller dom. Det her versert de
underligste rykter om hVem som skulde nyte godt av disie varene
For, å bringe dette på det rene og om nulig få en slutt på gjet-
ningene her NTB henvendt seg til Forsyningsdepartementet som opp-
lyser at elle sliko verer kommer den almindelige onsetning til
gode. Det er politiet som med heimel i loven foretar inndregning-
n. Verene eom inndras til fordel for stetskassen,
av politiet solgt til officielle fordelingskontorer for nevnte
varer eller direkte til kjöpmennene. Pengene tilfeller statskns-
sen.. Kjött oc fieek, f.eke; blir solgt gjennem fordelingskontoret
for ulakt og kommer således den velnlige omsetning til gode. Ver-
ene blir solgt mot merker eller kjbpelegitimPsjon fra forsynings-
nemndene i samsvar med gjelend.e rasjoneringsbestemmelser. Det er
altså ikke enledning for noen til urettmessig å bke sine behold-
Pi.nger eller boxike seg med disse vPrer. De blir sendt,ut på mar-
kedet og kommer tfl s3uen4e og sist den elmindelige kjöper til
gode.

/`
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Si de 2 Mel'A.wer mends 31,auust 1942.

LINNS1.-JJ:41(E OVSL "LEGION::1;..2R" 133.

W).30, Gunner •Dahl skjenk9t,..p.p 'kommune-•:-:
(Telemer3x):500 krener sem e't
ovkY;Böheringer sbm /a11er i kamteizi, ,Mdt bolsjeVismen. Minneåmerket

..Z5nskes'reistran et eventuelt nytt herredshus...Ordfbrer E.#a takket
på kohmunens'. vegne for' • -

BLIR THOMASIWRIC3A 131- PIZEPJELL ATTERREISr '
, ••• •

10.30 NOregs UngdoMelEig har i helga hatt sadxådingk'e. på,
1.13rd.tuerigf•jellshote11 til dryfting spursmålet Om atterreis•ng
-ay St...Thoill$PkYrkja på Pilefje11. Det åbtte 22 målsmenn

SOgh og Gudbrandsdalen. Land.sleidar Tra.hug
ttrlaidet'med å atterreisa kyrkja. Målamennehb:uttala S'eg um

saki. AUe held fram at'det ver eit, sterkt folkeynsk-je. å Streiet
kyrkj.4;•`.Det' Var ei. stor folkesak og eiri•måtte difor sökja a.1 sakkuna
alik ,attreist kyrkje kan halda Ml. Um sundagen vart halde ei
liti i3ögtid på kyrkjetufti. Det kom framlegg på eit arbeideutVal som

. yil verta Utnerand av Styret i noregs Ungdbmslag.
,

"PRITT OL1C" ER 'RYSTET OVER :DEN FOLITISICE UNDERVERDEN, •
12.00 . AveltSringene av terrorbnnden i 0s10 og. jössingeila tor-
bindelse med den samme brnde har, som det er lett å, foratt.t,' *gakt
veldsoM Onpsikt og forferdelse. Det er jo oPså rimelig.. ilo~nnen.e
er et ærlig folk,.06 her ligger, også •forkla~gen på at ea' eten 'om
tilstedelimrelsen. av en politisk underkrerd.entkke tidlige7ci); fir gått
OPp -fox.,:det 'norske folk.. Nå etterat et mord' og mange atleA 1,,er
syå1e.rt.',banditYirksballeten, har vi mottatt,mange foresPs5 ;;SkriVer
"Prittlk""idaG. Felk apör det virkelig er mulig at. slikt kan

'Torogåe.h.vorfor man ikke har hdrt o det för. Til det er å svare
at nordmerinene har he,tt God anledning til. .ti41igere å'ekaffe seg
forstkelse .av disse ting, on de hrdde vi.1.1Pt .b.öre. Men de lånte ik-

, ke öre' til dem soM vide adVare dem. Til alIe gode nordmenn 80/21 Gnir
6,ynene, og. epbri vil vievare at .det er ikke for det

foreliggende, materiell, k8ll. det ikke Med Per Gynts selvgodhet for
når bevisene ex. klare. Det trenges bare litt

kIt frnn i blodet. 1Nr gjerne ekeptisk, men.les omigjenn. Det yil-,
de.,fa11e. skje11 fra .bynene oxi grnske :stille farsvinner en hi5nsering

:'_fra'finEeren

ST OXSE RIFT I VEST4.0PLAND. •

Det har. vært usedvsnlig stor oksedrift i Yksnedal. 82
okser fra de forskjellige distrikter i Vest-Opland har wert på
fellesbeite. En okse av driften ble folkevond og måtte skytea.
Ellers er dJet ikke inntruffet noen uhell Under hevningen i fjell-
et. Gjmterne har heller ikke sett noe smrlig ti1 rovdyr der oppe.
Den store okaag:ben drar nå hjem om en ukes tid. Det er stor et-
terspörsel etter ijb'ke avlsokser på Vest-Opland. Prisen for dyr med
bevaringspremie er opp i 2500 kroner.‹ •

Me-et turisttrafikk isterdalen. '

OSterdalen,turietforentng hår holdt årsmöte. I for -
bindelse medårsmeldingen ble det opplyst'nt turiettrafikken har
Nmrt forbausende.stor t ,Sommer'. 5eterdaIeW.meny somf foreningen har

- tatt opp, er ferdigT og har rllerede vært framvist en rekke bygder.
Som foreningens forMann gjenvnlgtee Anders Landet Storevel.

SVARTEHANDEL I SK/NN.
,

.12,00. •I. .forbtnde1se med det stoxe skinntyveriet i Drammen
vinter er kommet i heisen..De hndde init kji:Spt 1750

- skinn,uten tillateiee nv Imrstyret, nv en drnmmenser Og hadde
sendt dem videre ttl' grrving på Ringerikel også uten tillatelse.

o eaml'ede mulkter'lJelöper seg til 1000 kroner.
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O.R.12.15. Om feltsi.ldfisket er det bnre en melding Sra Vanvik
'om-at enkelte dtivete e kommet inn med 6.-g7 kassersild. .

SOm,tidligere nevnt hadde man regnet med at brisling.,
fisket var alutt fot i sommer, men.enkelte ingholdt.seg likevel

tilfelleav bt'det Skulde bli'noe mere. I begynnelsen av
. forrige uke viate.brislingen,seg.i:gjenn:flerå åteder'i Hordaland,
,og det ble gjort en del'ganske bra frngeter i Skåneyikstranda, (51-
anfjorden og .,,krefjorden. Iårdng var ,fisket nYtagende igjenn og
brielingån var blnndet opp med.bankesild:

GGEN BEGYNNER1 121JI MODEN:

O.R.12.30. I LandbtUksmeldingen heter det et den förste bygg nå
er kommet på staut4 tJareAker. TMrforholdene her hjU1pet godt
på avlingene..Peteter og retfrukter står meget bra.,?å, Totenregnes
ted'10-fold åvling av poteter.

Som bekjentzder /Jandbruksdepartementet tilskuddtil
potetkjellete, og mange har benyttet'segav.dtte.'PorsYningade....
partementet har nå sendt ut en henatilling oM7reparere potetkjell-
eråsOn',-Jt dårlige. Som-betingelse for kpp av poteter, vil det
bli.krevet tilstrekkelig bg hØvelig lagerrum og forsyningsnemnd-
åne kan.kreVe å.inspsere'.kjelletne.

A11'S akO1ene i. Aker vil få september hx'å—
hele tj3) med Potåteinp:tS5nngen. Hele klasSer, Med'en-Imrer'Som

disposisjon f-Ot'g4r(lJtUkerne. HeIe
klassetkan også få.fri'enkd1te deger.hvis de drarpbmrplukk-,
-ing, sanking av ved plISt-lignende.

M RDE2 I OSIJO.

13.00. Ktiminalpolitiet i Oslo'meddeler: Det er nå bragt på
det rene at en mann har snakket med den mYrdede, Anders Sandland,
2Zrdag.k1.15.2o. Han stod dn ved et åpent vindu pk:loaksiden ev
Xonows ;ate(ikke Kongenå gate soM fileddelt j.går). Han fortalte at
han.skulde gå hjem.slå snarthan nadde fått yasketseg. Samme etter-
middag k1.16,30 var det en.deme som kom til myrdedes forretning
for å hente et pat sko.:pören.var stengt og vinduslemmene pgi.satt.
Hun bnnket flere.'gnne›er På dt3ren. Sandland kom dn'ut i dören og •
ekspederte henne. Damen kjette Sandland meget godt. Han beskriv-
es sem en me"et ddrue1ig oib .stillfarende menn som ikke skulde ha
noen uvennet. Det-er,fnstsIått nt hen er drept ved en rekke slng

1110, i hodet:med en skomakerhammer..

T N TRESPRITMDSPAIL i blUMMEN.

13.00. Detier innttuffet to nye ttespritWpfall i Dradluen.
Det one gjelder en. 40 år gammel arbeider, som deltok i et kr1rs.
Han ble bragt til, sykehuset hvot hnn nå. er nvgått yed döden. Den
andresom-deltok i ka1aset-er også bragt til aykehuset, men det
ser ut som hanskal stk det over..:Derimot er en annen drammenser,
også i 40-års olderen, inatt,död på DreMmens Sykehus etter å ha
drukket tresprit. Han hadde på, det-nmrmeste satt:til livs en halv
flapke nIene,

LI,OIEUMS1;liBRIKK I KRAGER.

11,30 . tra Kragerö meldes at Norsk Elektrokemisk Aktie-
selsknps fabrikanlegg i Kreserö i disse dager er solgt til A/S
Viktoria-Linobeumsfabrikk i Sandvika. De nye eiere, representert
ved direktör lUipøn(?)ft Nj,1 så anart• som mulig gå igang med
prodUkslon av et,1inoleumsliknende produktSOM mnn har rrbeidet_ .
rledi Menge r.
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FORLNDRINGERI SKOTOYUSiONERINGEN._
',,Direktoratet;for Industriforåyninger ,har endret re-

SioliEirngaforskriftene skledes at .6andalår og aendaletter med sål-
er-av.tre og sandaletter med.forblad som består av remmer,',bånd
',14r'.feItnlincer,.:ikke,lefigerken-seiges eller kppesmot-.klipp
11.c.qt 141.ek-e IrZ1.:p4,beklednin&ikTt‹.rie. All slags.trebUnriskot3y mad

.1‘51Iøiln.(.:heynndext:sandaler. og sandaletten!).kan.'etter 1.
sept ,ember_bare .kjöpes og, se.lges etter eJwiRnin g. ps. ti'ebtugIBkinnsku-

.

gruppd 6.. .

NDSFALL. 

4, rJ•T

Fra Haugesund meldes ar kOnsul H.M.,
avgått ved döden.i en alder nv 03,år. Han.fikk fer noe.6. dager sid-
en et slactilfelle.

, 0.R.. 21.00 ..Den kjente tryllekunstner Bernadote'Nårdenstnm d.e.
er nvgått ved döden. Hen var födt Men har,boddiMeste-
perten av sitt liv l'Norge.

SJÖWNSSENDINGEN.'

'0.R'.2.115:5,MannSeandingen var vesentligviet biepe,'Ndrake
flyger é. sjdfoik deltokdette".Vanvtie. g" feretagende, "Hva
skulde'de der ? “ skrek eri meget forerget taIer„. W,,,enMeget kom-
promiterende dokumenter skal ancivelig'for en sden V'3:4retor,.
svunnet fra Nertraships kontorer i enda: 3,kke'ko
til rette.:-Hys44g7-01aen tt5r ikke blende det

. Setken„i- -- _ .
-

-uat:yarincen persenlige hilsener.

NYTT SVERIGE,

10.30. En vennlig skjebne har spart Sverige fra å bli-trukk-
et inn i krigen, skriver Stockholms Tidnincen. Den optimisme som
dette har fremkalt synes likevel ikke å ve?,re veLbecrunnet. Skjønt
vi har grunn.til å glede bss over den nytralitetspolitikk som hit-
til har vist framgang, må vi ikke glemme at det likevel er cunstice
ytre omstendigheter mere enn våre egne anstrengelser vi her å tak-
ke at det er gått som det er gått. Hvilke grunner statsministeren
her for sin nylig uttalta tro på at vi skal klere oss, er ikke
godt å vite. Det fjerde krigsår kan snart medftSre nye påkjennincer
for vårt land, påkjenninger som stiller, de svenske statsmnkter
oxenfor.betydningsfuIle evcjörelser. ,Krigen knn vare lenge ennå
F amtiden er framdelee så uviss et noen större optimisme neppe
er på sin plass ....
S.R.22.00. • Det er fnit dom i sakQn:.mot de_15 mann som stod til-
talt i forbindelse med urai,Jietene ved et na~te i TrtYlleborc.
ketten framholder'i domsbegrunnelsen at opr8rsparacrefen ikke
ken komme til benyttelse og de tiltalte spper derfor med böter,
pluss skadesetstatning for en ödelagt talerstol.

vvv VVV vvv .
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SOSIAtE ElJf AV MATVAREIL

OdR.418'..50 Den., b'elsudede utfdrlige.ontale ay',des4;y4-'"'"Atti.ef.ds-
Or.t" inneholdt -ikke::rioen redegibrelse åv•de nye 'Peptpbpelser,

men Var UtelUkkende ,propagånda'.
Englancl. vet at det .1k,ke..nytte å

har derfor sd.ri tradlajon tro fersbkt el.ate:1:51,okade.
It4dIert.d'Var; Tyskland, -forberedt 1;,å-dette' bg-har• sverdet

den arinen Det r i-dag Englahd
-,•Xenå. •TyekIand ikke ram4eslav ,-den ehgels e er•:' dog en

land EUropa, soM,',4;dag.. har erzEringsvahskelighet'er. Og et
landene som .er Dett6.,•-er1-kke

Tysklnds skyld,men..,Vår,!4,,,,44414gere myndigheter land-.
'brUket Sårbare for en bic*a,de,
Det. -er Tyeklårid.;.:alltyId t .vi ikke idag 'lider:'hurigereriöd men '

..a,VatthandIerne og.,e,a)36tg<C,ene,..ii*.:J.kke tro at de ken regrie med
godfjottethet.,-+De ,glammer...at tyskeTne er nasjolsesial-

'lister, som fst,:qg fre.st' tenker på hj elpe. arbeiderne‘. Ut -
stedelseri «v."Arbeids,,kort,"•.15Iw.betliidet .TerboVen for lerigere

siden
. • . , •
raen: det: var.,Mange.`spp,'. d,de at det ikke vi.11e bli noe

	

\i det hele." Disse f.k har tr. " - ilts'tedelsen åv "Arbeids?,
.kOrt" kommer som et sçkk på Mr.n.pihdyrkere :pg' ibseinge'r, ,
s.6m. trOdde, penger vår-alt og:' atbeldsyte1ø,en.1, Det 5,om det

kommer an på., er •tyngd'en: og arten.ev:',e'n''PersOhs.ar:6eide. ¥en--
det Viktigste ved. de nye lpestemmelser at: det 21..•‘‘ vil- gå op '

- • for arbeideTne at-ritisjonalso,siid.111sene Vil .arbeidernes
forsto,11.cke.„dette-r., me",n• det.,Va'r kkg'; der}e'Ef sky l ,F1. men våre-'

; motste.hide bgitasjon. nasj,cin,alsiallistene vil .et til-
'arbeiderne og når

det  .nk  er f'.7-,edlit1ederen.34kw,drie Med utddlingen. -av
"Ar,bei,dekOikerie:"‘„ er: dp-‘-‘,.toet e;1d ..$driftledelséns omsorg
f,Or ar.betderri-e at„sjorialsOsiAllistene.. • ,
vil arbeiderries,vq1---

,

N0RSX:W3INGS,B1,441,.- -21-1‘;JEE . NE.:SKAI),.ERA.4& -.-TEMBER

RYKKES INN I 2IIIIJI5G4T " FFE la£m

1000 Offentlige".kunngjbrindv,er. I' henhold -til lov av 16.
april 1942, skaI alle kUnrigjbringer o annonåezy4om,Ettter lov-



givningen skål eller kan rykkes inn J. "Norsk Ly4tInj3.11:)alad" fra
1, septembe- 1942 isteden r.Y•kke "Offentlige
Kunnej6ringer," tll :bladet !!Pritt: "Neråk Lysings-



blzd" opphbrer-, Justisdepartemqritet .har den 13.• 'juli 1942, ut-
feziddget nmrmere forskrifter Ved,Tbrend.e offent.I.i.ge kunrigj6rin-
g dr: 1ainons'eprisene er 0;23; kr": tVrieigsauksjonsan-
nonser .og 0.30 kr. .pre mm. or andi.,4•4-fpnoner...Porlangew-petit-
'sats kommer hertil det til ;enhver tictgjeIdende reguleringstil-
legg .0slo den 31, august 1942,. "JustEidepartementet".

HIEDPIO ENE F HN HA VO4EN, OG .G.1-430 PROPAGANDAREISE.

'13v30, De 3-hi,rdpionereneHålvoreen og Glasö som ifjor
oppnådde så bemerkelsesverdigeulteter under sine propagandNe,-;a$
reiser i ,TelemQrkeg Nord-.Norg‘,'kom tor en tid siden tilbake
etter.- en to måneders sykkel- ogottur, som de påny har gjort
til våk ho,rdligste lanclsdel. Nå skal cle åtter avsted. Denne
gang går ferden til i-xust-AgdoT.--,.Teleme.rk 'og Rogalå.nd.

FRITT P01,1C. 


t



23.30 '-Verardnungsblatt, der ReichskattMiStar ,f4r: di,ebesetz-
ten: norWegisohen Gel4e 5au,gusirri$ gor-

d:n.intor?1,?te.S'tSelt:Virsl nye ,bestemme.±~elderide frå 30; jug
1942- vidrörae pciet og telegrafforbi4d.e3,seA for Norges vedkom-,‘:
mencle. De nye bestemmelser ,som
holder Seg i.gkoTge, skvel tyske'btate~etø.*:SOM fo'r 'nordmenn,,,,
innfg3rer i det vesentlige en ny ordningniKr"det gj.,,eIder-post'og
teegrafforbindelSen:med ,utlandet. Etter forordnui.ge±i sr enhver
for14.ndelse med det- fiendtlige utland forbudt, det"vre: seg 1Dr.
posk.øfler pr, to4liegram. Mecl det fiendtlige utland forståes:
Det-t6tenede IC.ongerike Storbritania og Nor4:- Irland meddets over-
s3iiske besittelser, kolonier, protektOrater•og Mandatområder,
Canada, Australsambandet, New Zealand og Sfir-Afrikasambandet med
deres mandatområ,der. Vdere ubehatte Frankrige ag .de franske be-
Sitte1ser,rkolônier, •protektorater og mandatoMråder,•.Egypt og
Sti.dan, Irak og SovietSamveldet, De Forente Stater, Me?ci.Oo,
duateMala, San Salvador, Handuras, Nicaragua, ,Costa,Bioa, Fanama,
Cuba, :Haiti; Den Doignikanske Republikki Columbia og. Venezuela.-
Etter bestemmelsen er d,et forbudt å sende brev, telegram og lik

til ,disse land 'over nöytrale land,. Forabk .på å bende eksem-
pelvis brev til ianerika g:jenno.tn slektrii,nger- eller- kjente:'.i Sveri
vil bli straffet. Likeledes er det forbUdt .4- ta: med Seg• brever
eller liknende: til utlandet. Meddelelser tilogfre utlandet kan
bare formidles ay poSt-i og telegrafverket. I den iitstrekning past

. og telegrafforbindelsen med utlandet er tillat, -det utland)zt
ikke-sendes meddelelser om' den .5kon.aniiske, militere
ske situasjon, 'som er egnet 'til å utsette det• tyske rike,
forbundsfeller eller vennligsinnede stater_for fare. Forordh
inneholder også bestemM'elser Om. arten av post- og te1egrafseki---
dinger og deres beskaffenhet. Det er ,således ikke tillatt å sende
prospektkort 'Overhode .fotografiske gjengivelser,: heller ikke
fotagrafier.. Trykksaker kan. bare sendes til. utlandet gjennom et

bokhandier. Fbst _som, sendes, til utlandet må på
bake4.den forsynes med avsenderes navn og,adresse. Da overtredel-
serav bestemmelsene. er -..strafbart og deesen aile forbudte post-
forsendelser ikkeilbli.viaerebefordret, ligger eti hver en-
ke1ts interesse å vbi'd oppmerksom På denne :nye: ordning.

NY TRLIPIRKLOV. . .
. .• •

*,kinisterpresidentenfi. har i disse dager.yedtatt en ny
trafikklov. Det hWter at...cfro-overtredelser'aV de v'ed kangielig
resolusjon av 27. mai 1938 fastsatte trafikkregler,..s politiet
adgang til på stedet å gi den skyldige en skriftlig-advarsel
stedenfor å gjöre forseelsen til gjenstann for vanlig straffe-
forft31,ming Slik advarsbl ansees ikke som straff. For denne ad-,
varsel betaler den skyldice.kr. 1.- til staten, og betalingen
skjer mot 'kvittering., • •

1

LecTere:i. den t ske arbeidst eneste besöker norsk leir.

10.00 Etter innbyde1de ad under 1edelse .ay sjefen for Den
,norske.Arbeids«tjeneste, general Frdlich Hansen, .deltok en rekke
.ledere i Den tyske Arbeidstj.eneste'igår en.besiktigelse av. àT-
1eireni Nordre Höland.P& tysk side så man bl.a. oberstarbeits-
ftthrer Mfiller-Brandenburg fra Rejohsarbeitsdienst Leitung
Berlin,. oberstarbeitsftrhrer. Yon Maltitz og,:stabsoberfthrerit' Prl.
von. G.xbg.te Fra, norsk. side".deltak'stabsleder' f'dr de`rrkvinneli e
arbeidstjeneste, fru .Bergeuist Andresen. De tyske gjester bes
leiren med stor intereese.*Bestiket var 'et ledd en st3rre be-



siktigelsesreise gjennom-AT-leirene på e St1andet.

11/4 A 411ide 2. 4 tirsda 1. se tSffr 42.
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FISKERIMELDINGEE.

0.R.11.15 Fetsi1d-fisket er fortsatt Smått.
Brislingfisket er det heller ingen fart
Seifisket. Bra seifiske i Pinnmark, srlig i Vest-

Finnmark hvor fisket var littstbrre enn foregåend t4ce I Öst-
Finnriark vnr det noen tilbakegang. Seifisket i Tron var ubety-
delig siste uke,

LANDBRUKSMELDINGER.

O.R.11.30 Det er stor mangel på frivillig arbeidshjelp til po-
tetonna og Kontoret for frivillig Arbeidshjelp oppfordrer alle
som hpr hbve til det, å meldeseg snarest.

På Nytorvet var det idag 4-5 selgere son hadde ganske
bra utvalg av grönnsnker. Noen bnrtilfbrsel å regne med, er det
ikke. Sopptilfbrselen er fortsntt liten.

SANDNE$ ST.!;B. FORAN BYUTVIDELSE. FOIKETALLET VIL STIGE TIL 10.0000

13.30 I Sandnes bytings mbte igår, meddelte ordfbreren at
Sandnes står foran en byutvidelse,. som vil bringe folketnllet opp
i 10.000.

'SNDMIjRE EGET FYLKE ?

0.R.10.30 "Ministerpresidenten" har gitt "Innenriksdepnrtemen-
tet" i oppdrag å utnrbeide planer for utskillelse av Sbnnmbr som
eget fylke.

NORSK TELEGRAMBYRI, 75

23,30 Son fbr meddelt feiret Norsk Telegrambyrå igår sitt
75 års jubileum, ot; mottok i den anlednin.; en rekke telegrammer,
brev og blomsterbuketter fra nviser og korrespondenter landet
over. Ministerialrat G.W. Mtller sendte en hilsen på vegne av
Reichskommissariat og pressedirektbr Beggerud på vegne av 91ini-
sterpresidenten". .

NYTT FRA D NMåRK.

23.30 ' Fbrstkommende 16rdag vil det i Kjbbenhavn bli heldt
omfattende luftvernbvelser. Init 20000- mennesker vil delta.

NYTT FEA SVERIGE.

Den svenske kultuxminister erk3=er at Sverige mili-
full aksjon med de russiske ubåter.

En voldsom brann oppsted mandag kveld i et stort tre-
i Sdderhamn. Skadens omfang beregnes til 3 millioner

	

13.30 Tirsdag morgen brbt det'ut brann i Malmb lederfabrixu
store kompleks. Skaden beldper seg til over 1 million kroner.

NYTT FRå FINLAND.

	

13.30 Don finske stntsminister Ran,-;e11 vendte igår tilbake
til Helsinki etter en lengere besiktigelsesreise til Nord-Fin-
land, hvor han bl.a. hadde ot mdte med genernloberat Dietl.

vvvvvVVVVVvvvvv

O.R.11.00
tmit er i
10.00
lastlager
kroner.
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'Fortroli.

19,00. "Justisdepartementet" her ansatt dbmnerfUliMektig vedOasöy sorenskriverembete, Birger Kolstad som dommerfillmektj i ved
Oslo byskriverembete,

"Departenentet" har ansattekstraordin="dommerfull-
nektig ve'd Nmdal sorenskriverembete Gunner.Gjone som domnerfull
mektig ved Hammerfest sorenskriverembete.

Cane. jur. Sverre Kittelsen er ensatt som mid1crtidig
dommerfulinektig Ved Os10 euksjonsforvelterembete.

Cand. jur, Leif Strön Olsen er ensatt som ekstra
ordttwr domnerfullmektig ved Oslo byskriverembete.

Som dommerfullmektig ved Alstahal,w, sorenskrivSrembete
er ensatt cand. jurå Arne Eugen Ellingsen.

"Departenentet" her ansatt Erling Setterdal som kontor-
betjent II ved Rana sorenskriverembete.

Ekstrabetjent ved 13ergen byfogdembete Jecob.Sletteland
er ansatt som kontorbetjent II ved,samme embete.

"Departementet" har aneatt Otto Heggen som kontorbetjent
II'ved Romsdal sorenskriverembete,

"Departementet" har gitt cand. jur. Erik Sture Le'rre
Cslo og'cand. jur. Jens Ludvig Mottre, Hönefoss beviflin.Bom sak:-
fbrere.

Skförerne Hans Lind,Jörgensen, Oslo, Hans A. Hegje,
Oslo Nils L.S. J,ecobsen, Vo1de og Jones Madse Hammerfest er:gitt
erk1,:3ring om at de kan. opptre son cdvokater ved lagnanns'rettene
ved herreds of,; byrettene.

.Advoket !Ige Jentoft er cutoriSert sm fullmektif; hos
hbyesterettsadvOket Hareld Jentoft, Oslo.

Cand. jur. Olav Markus er autorisert son fullmektic; hos
advokt K.R. Henden, Nordfjordeid,

Cand. jur: Kcrl Dons er autorisert som fullnektig hos
höyesterettsadvokat Megne Scbjdt, Oslo.

"Ministerpresidenten" har i "regjerinSnOte" den.27
august konstituert,politifullmektig Einn Hans hndreas Jacobsen som
byfogd i Kristianeund. Den nye byfogd or fbdt i.Drammen 1898 og her
juridisk embetseksamen fre 1922. Etter å hn vr2rt dommerfullmektig
Nordmöre her han si3en 1924 vært knyttet til.politieteten og

tjeneetegjort i forskjelligc sti1linger ved politikamrene i Trondheim,
Oslo, Ilesund of-; Kristiensund. årene 1929-41 var han politimester
det ekstrnordi=e politidistrikt i Mt5re-Tr5nde1ng for rusdrikk

kontroll. Sir'en denne stilling ble oprhevet desember 1941 hnr han
vE..3rt politifu11mektig i Kristiansund. Den nye byfogd har ved et per
enledninerunder frevr,3r v3rt konstituert i stilliwren,

Som .cssistent ved vcteriw,rinstituttet har "innenriks-
departementet" ensP.tt voterinmr 'Eie1and.,

Frisdirektoratet meddelcr: Prisformannen for hermetikk
mefl.samtliGe'rivere w;..deres varamenn er: frA og med idag fritr.tt'
for sine ver. Sam,ny prisformann for.hermetikk er sAmtidig oppnevnt
isponent E. Str3n, 2rondheim med fblgende Mdgivere: disponent John
Pedersen, Berr;en, 'b!sp. Joh Dstböe jr. Bur):13y pr. Stavan;er, disp.
Gunner Wicklund Hcreen, Horten, r;rosserer Erik Haugen, Oslo, kjöpmann
G. Meidell - Larsen, V. Jker, Vernmenn='fabrikkeier H.M. Hmasen,
Trondheim, disp. Lorentz Lussius,,Kristiansund N, disp. Hjalmer
Jacobson, Moltustranda, ;rosserer Hans Dbiderlein, Oslo, kjöpmenn R.O.
Pytte, Oslo. Diep. John Pedersen er prisformannens sted.fortrce.er.
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N OSTEBESTEMMLLSEe

, ±ar p ator1nt di; saonering hr gjortfölgende endringer i rasjoneringsforskriftene for ost.,
8de rsjoneringsperiodé som strekker seg'fre eg med de,.15de september til oc me31te oktaber 1942 kan det 1110,t,mrke E 142på direktoratet'for'proviantering or'e rasjonerings ekstrakort for tieden10de oktober til lste november 1942.k3cipes og se1-ees:.• 20 grem gammelos A.eller dst med3 20 % fettinnhold oc der.vcr (uhdtatt smelteost og eskeost), eller 250 e;ramsmelteost og eske-ost med fettinnhold 20 % og derover eller 400 gran ost med fettinn-hold under 20 % (undtatt smelteost, psksopt, gammelost, kjeerneostog kreseinoSt) eller 500 ;ram smelteost .og eskeost med fettinnhold. undex 20 %'eller 1000 gram k>rnemelkest e1ler kaseinost.(

•

PRIS-SAKER ETC,

10,30. , Prispolitiot'i.IUrkenos har kommet over en ganske godfangst. På en holme utenfor Kirkenes fandt man et helt vereleger somvcr bortlemt. lia.;ret som tilhörte •en kjöpmann i Kirkenes bestod avkeffe, erter,.gryn, hvetemel, bdnner og ndtter.

En Skiensmann ble ideg,i.Byretten.i Tnberg dömt forinnbrudd og tyyeri til 10.MÅneders fengsel. Samtidig fikk påtale -myndigheten bemyndigelse til åre,jdre bruk av sikrin. Mannen haddespesialisert seg på innbrudd flere av distriktets avIloldshytterog der forsynt seg ganske godt.

DdMT FOR !. ,HA DANSET .

19,00. En•mann fra HÖbbl hadde St. Hnnsaften innbudt omlag 50personer til dans i et stort hönsehus som for anledningen var sattistend. Alt ferldp i beste stemninr; tj r1 lensmannen innfant  seg  ogsatte en stopper for morroen. Pestdeltagerne har nu pjennom politietmottatt regnincen for festen i forn ay bdter. Arrangören fikk 100
» kroner i bot og 30 deltakere fre festen fikk frb 15 til 25 kronerhver i bot.

'I Dovre ble det for en tid siden holdt en dansemotromen politiet fikk rede på den "ulovlic,c" forlyste1se oe; grep inn. i.ketble 53 personer oppnotert og hver av dem har nu fått en bot på 50 l!Tbri(
HERMETIKKFABRIKKENE IGANG IGJEN.

. 10.30. Fra Stavanger meldes at,de fleste hermetikkfabrikkenenu er icang igjen i Stavanger og Sunn - Hordlend. Til Stevene;er kommandag 4000 skipptnd brieling og man regner med 4'ha råstoff-utuka iallfall.

SENKINGEN AV OGNAVANNET FERDIG.

O.R. 21.00. . Fylkesegronom Norheim forteller til"Stevangeren" at "Arbeidatjenesten" nu er praktsk talt ferdic medå senke Ognnvannet i Bjerkheim: ettersommer har A.T. fortsatt medsenkiren av Ogneelven o.j- når dette erbeidet er utfdrt vil et nyttjordareal 500 mål kunne benyttes.

DRUKNINGSULYEKS I VOSS.

. O.R. 11.00. , Natt til ideg hend'Ae en .9rukningsulykkei Vangavatnet på Voas idst ingenidr Midtun fra Ber;en omkomunierforsdk på å ro over et sund. Båten krntret og ineenidr Midttun for-svendt. Sokningsarbeide på,ftr.
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TILSKUDD T-L-BARXRIKAMTLIER-.-
0.R. 21.00. Kontorsjef Fo11e6,f; opplyser'at NSH nu vil
yte tilskudd til barnerikefamilier. Forutsetningene -
tilskUddet or at'familien i realiteten er en sluttet husst'ind. Hensiktemed tilskuddet er"nt det skal virke 50fl2 en nvlasting ålik 7issehjeM ikke er vanskeligere sti1let enn andre Som fblge nv at familien
er WbOT. Målet er nt,on ved en slik avlasting skal iröv å utvirkeat e5kOnotien ikke sknl vnre nnst6tsten nkr et gJelcier få barn.
Ti1 en:begynne1s& blir stdriaden'gjennomfrt for månedene oktober,.nevember og c'sombor4 Nnrmere ro(e;3Jrclse for hverdan Saken erore1net vil bli offentli6,gjort ved.en senete frnledning.

FISKERIMELDI*ER.

Brislingfisket er nu i full gang, men"meldt om mange fanÔr.I skånevik er det
On somnerfisket'iFinnmark meldes at det i siotê ukå'var betydelig mindre enn i foregående uke. S-erliggjeldor (1.ette forÖst-Finnmakr„ I Vest-Finnmark ver t .orskefisket noe bedre og like-så var det  tanske bra med steinbit og kveite.
Represententer for styrene i fiskarlagone i Segm. &.1Fjordane, Hordaland c); Rogal'nd har igår o iO holdt m3te i Bergenfor å drbfte endelspörsmå1 av interesse for Vestlendsfiskerne.Mtet ble styrt av M. Skjold. Mnn dröftet bl.a. spörsmålet om'borging av redskaper under vintersildfisket.Det er av meget stor'betyc 1iningog det ble besluttet å nedsetteen nemad bestående avrepresen•anter fra hvert av de tre fylker med opsynssjef WiGse somsekre:t2r-.

LANDBRUKSMELDINGER.,.

O.R. 12.30. Lnndbruket hadde en meget bra uke sisteuka. •T3ret var strålende og gjordeun,derverker på åkrene, PåÖstlandet er rugskuren i full gang. Også endel bygg er skåretmensdet nok ennå vil ta en tid fbr man kan be.vnne med hveten og havren.På Sbrlandet,er man også begynt med skuronna. I Roga-land har man skåret seksradbyggen nens toradbyg'en enn^ står ijen.Potetenestår bra oi man har ikke vs3rt noe ssrl±g plaget av Wrråte.Også på Vestlandet hnr 'et va3rt drivende vnrmt og manh,ar fått skzret endel.
Lllers ovbr landet har vret vm't utmerket og erbeidet:år med å berge Også lauvsankingen er i full.Gang og detblir nok mange som'kIarr& skaffe ekstra for p- denno mten.Til Oslo har det v-3rt ganske bra tilförsel ev stråfor som ,for detmeste er kommet fra omenen.

.Potetforsyningen til Oslo har derimot vnrt beskjedenog dethar vel sin viktigste årsak btSnderne har nok å gjre medskuronna slik at potetene får bli Stående i jordaennu en tid.Grnqnsaktilft,rselen til Oslo har i siste uka vwt noe knaDet sammeGjelder for Drammen mens der til Stavenger har vnrt ganskebra tilfrsel. Det er knapt til Bergen mens 12_osund har hatt noebedre av hodekål.
' Til Oslo er det i uka som gikk kommetinn endel eplerog nu begynner også soppen å vise seg p markedet. .Tilförselen av slakt til Oslo er stort sett uforandret.Det er lite fisk og lite hvalkjbtt, I uka som gikk her det w_årt solgtet mindre perti makrell.

Egg er det fortsatt knapt med og man må nok skyte tilav kriselngrene. Det er ennu ikkekommet noe e gg fra Danmark,men' 'man håper å kunne få noc derfra i rr framtid.

O.R. 12.15 og 21.00.
foreWbig er det ikketatt 7-800 skjepper..

. ,
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D.R. 17,35% Den Tenske stetsminieter Wilhelm Buhl rettet
idav 7jennom krinPkastinr7en en appe11 til det denske folk hgori han

E-1Yarte mot 4-begå sabotesjehandliner -)verfor den
tyske yearnemakt. Han sa at slike tilfeller beklageligvis hadde fore-
kOmmet i Denmark i den senere tid ose, truet med nt hvis de ikke
opph5rte ville diee sakene bli behendlet av tyske militm*dollistoler
og der var det bare en straff f)r sabot2sjc, nemIlg d51estraffen:

‘Videre ge han en liten rede;i3relse for det gode
forholdet mellom Tyskland og Danmark og ±ramhevet hvor viktig det
eri for Danmark å opprettholde dette gode forhdldet. Tilslutt vendte
han seg til foreldrene og ba dem se til at ungdommen ikke forsökte
ser; ph slike hesardi5se ting som sabotesje i noen form.

11.30. I Danmark har man planer om å utste.',Q et forbruk mot
å bruke innpakningspepir til varer•som ellerede er emballert.

NYTT PRi SVERIGE.

21.00. onsdag morgen bröt det ut brann hos Konsum -
Kooperetive P5rbundet. idlerede klokken syv var Konsum's hele
materiallager og et trmlastopplag brendt: Skaden anslåes av politiet
til minst 100.000 kroner. Politiets undersökelser har ennu ikke
bragt noe sikkert sor dagen med hensyn til ildens årsek.

Verdieri :for omlag 2 millioner kroner ved brannen
tirsdeg morgen i MEilmQ,12rfabrikk. Det'er ikko noe som tyder på
sabotesje og noen umiddelbar uforsiktighet foreligger heller ikke.
Man tior rmrmest at,det dreier seg om selvantennelse.

Era og med igår er prisen på melk i flasker 5ket med en
5re i Stockholm. En halvflaske koster nu 20 åre..

Skogslappene i viese områder i Lappland har merket et
deres reinflokker har minket i den senere tid. Men har funnet s1akte-
p1asser etter dem som er falt som offer for. skarpskytterne. Endel
skarpskytte'rd er.knepct og deres evrer. beslaglagt.

' Sveriges nå=ende sendemann i Finnland Westmann skal
om kort tid overta ledelsen av den svenake legasjon i Madrid. Lager-
berg som nu er sendemann i Madrid skal forf1yttes til Rom. Sende -
mannen i Rom, beron Bedk Priis blir Westmann's etterfölger i
Helsinki.

vvvvv VVVVV vvvvV
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GPPICIZZLV.,

19.00. "Justisdepartenentet" har ansatt dommerful1mektig ved
Osady porenskriverenbete, Birger Kolstad som doMmerfullnekti I yed -
Oslo byskriverembete.'

"Departenentet" har ansatt ekstraordim,Ir dommerfull-mektig ,ved Namc;a1 sorenskriverembete GunnaxGjone sam dommerfull -
mektig ved Hammerfest sorenskriverembete.Candv jur. Sverro Xittelsen er ensatt soM midlertidigdommerfullmektig Ved Oalo Auksjonsfo.rvalterembete.Cand. jur. Leif Ström Olsen er ansatt som ekstta -ord~ dommerfu11mektig ved Oslo byskriverembete.Som dommerfullmektig ved Alstahau sorenskriverembeteer ansatt cend. jur. Arne Eugen Ellinr;sen.•

•
' '"Departementet" her ansett Erling Setterdal som kontor-betjent•II ved Rana sorenskriverembete.•
Ekstrabetjent ved 13ergenbyfogdembete Jacob Blettelander ansatt som.kontorbetjent II ved samme embete. -"Departementet" har ansatt Otto Heggen som kontorbetjentII ved Rompdal sorenskriverembete.' "Departementet" har gitt cand. jur. Erik Sture LarreOslo or cand. jur. Jens Ludvig Mbttre, Hdne§oss bevil1inf; som sak-fdrere. '

' Snkförerne Hans Ilind Jdrgensen, Oslo, Hans A: Hegje,Oslo Nils L.S. Jacobben,, og Jonns Mads3e HamMerfest er gitterk12;ring om at de kan'Opptre som advokater ved lagdannårettene o,zved herreds - byrettene.
Advokat ge Jentoft er nutorisert som fullmektig hoshöyesterettsadvokat Harald Jentoft, Oslo.Cand. jur. 01av Markus er nutorisert som fullmekti. hosndvokat K.R. Henden, Nordfjerdeid.
Cane.. jur. •Kerl Dons er eutorisert som fullmektig hoshdyesterettsadvoknt Magne Sc4jddt, Oslo.' •"Ministerpresidenten" har i,"reg;jeringsm3te" den 27august konstituert'politifu1lmektig Pinn Hans Andreas Jacebsen sombyfogd i Kristiansund. Den nye byfogd cr fddt i Drnmmen 1898 og harjuxidisk embetseksamen fra 1922. Etter å ha v?„.4rt dommerfullmektigNordmöre har han siden 1924 vEert knyttet til politietaten ogtjenestegjort i forskjellige stillinger ved politikamrene i rondheim,Oslo, 7lesund og Kristiansund. I  årene 1929- 41 var han politimesteri lot ekstrcor-2,112-^2re politidistrikt'i Mbre-Tröndelag for rusdrikk -kontroll. Si(en denne stillin ble oprhevet I desember 1941 hnr hanvårt politifullmektis; i Kristiansund. Den nye byfogd har ved et paranledniner under fravr•ar vrt konstituertSom assistent ved veterinærinstituttet har "innenriks-departementet" nnsntt veterimr Erlint;

Frisdirektoratet meddeler: Prisformannenfor hermetikk.med snmtliv;e rådivere c»; deres varamenn er fxn med idag fritnttfer'aine verv. Som ny prisformann for hermetikk er snmtidigoppnevntisponent E. Strdm, 2rondheim med fd1gende rdgivere: disponent JohnPedersen, Bergen, df.sp. Joh-. Ustbde jr. Bw,by pr. Stnvan-,er, disp.Gunner Wicklund Hnrsen, Horten, grosserer Erik Hnugen, Oslo, kjdpmannG. Meide11 Larsen, V. Aker, Varamenn „r fabrikkeier H.M. Hnnsen,Trondheim, disp. Lorentz Lussius, Kristiansund N, disp. HjelmnrJncobson, Moltustranda, ;rosserer Hnns Dbfler1ein, Oslo, kjöpmenn R.O.Pytte, Oslo. Disp. Jehn Pedersen cr prisformannens stedfortreder.
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NYOSTEBESTEMMUSE.

17.00. b.(:.;.r”.jone./';ihe,hQr,fIgende eridxinger i rasjoneringsfOrbkriftene for ost.
I 8ae rasjoneringsperiodê som strekker'seg fre og mea do1e september til og med 31te oktober'1942,kan det m6t merke E 142på direktoratet for provientering.0 rasjonerj,ngs ekStrakort for tiden10de,okteber til lsto november 1942 kApes
2O0 gram sammeIost eller ost eed 20 % fettinnhold oc dervcr (unattt smelteost og eskeost), eller 250 gram smelteost or; eske-, Ost med fettinnhold 20 % oe derover oller 400 gram ost med fettinn-



hola unc';er 20.% (undtatt smelteost., eskeostl gammelost, kjmrneostog' kaseinest) eller 500 :ram smelteost g eskeost med fettinnholdunder 20 % eller 1000 gram kjærnemelkost eller kaseinost.

PRIS-SAKER ETC..

10.30. Prispolitiet i Kirkenes har kommet over en ganske goafangst. På en holme utenfor Kirkenes fanat man et helt varelager somver bort.,,jemt. La,'ret som tilhbrte en,kjöPmann i Kirkenes bestod917kaffe, erter, eryn, hvetemel, bdnner og n6tter.

En Skiensmann ble idag i Byretteni Tbnsberg dömt forinnbrudd og tyveri til 10 måneders fengsel. Samtidig fikk påtele -•
mynaigheten.bemyndigelse til å .s,jöre bruk av sikring. Mnnnen hadde. spesialisertseg på innbrudd i flere av aistriktets avholdshytterog-der forsynt seg censke godt.

, DåMT FOR 2'. HA DANSET.

19,00. En mann fra HöbC:51 hadde St. Hnnsaften innbudt omlag 50personer til dans i et stort hbnsehus som for enledningen var sattistand. Alt forlbp i beste stemndne.til lensmannen innfant seg ogsatte en stopper for morroen. Festde,ltagerne her nu gjennom politietmottatt renineen for festen i orm av bbter. Arrangren fikk 100kroner i bot og '30 deltakere fra festen fikk fra 15 til 25 kronerhver i bot,
Dovre ble det for en tia siden holdt en annsemo±romen politiet fikk rede på den "ulovlit;e" forlystelse og ,rep inn.ble 53.personer oppnotert.og hver av dem har nu fått en bot på 50 ont

SERMETIKKFABRIKEENE IGANG IGJEN.
•

10.30. • Fra Stavanger meldes et de fleste hermetikkfabrikkenenu er igane igjen i Stavenger og Sunn - Hordland. Til Stavanc,er kom de.mandeg '4000 skipptnd brisline or.; man regner med å ha råstoff utuka iallfall.

SENKING N AV OGNAVANNET FÉRDIG.

O.R. 21.00. Fylkesa.:ronom Norheim forteller til"Stavaneeren" at "Axbeidstjenesten" nu er praktisk telt ferdie medå senke Oenavannet Bjerkheim. I ettersommer har A.T. fortsPtt medsenkinen av Ognelvenog når dette erbeidet er utfört vil et nytt
jordareel på 500 mål kunne benyttes.

DRUKNINGSULYKKE P' VOSS.

O.R. 11.00.' Natt til idag hendte en Crukningsulykkei Van.3svatnet på Voss idet ingenir.Midtun frå Ber,;en omkom under
forsök på å ro over et sund. Båten kPAtret in,;eniör Midttun for-



svandt. Sokninesarbeide pågår.
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TILSKUDD TIL BARNRIKEMtIËR

O.R. 2l.O0 Kontorsjef.Folle opplyaer at NSEI nu vil
yte tilakudd til barnerike  'familier. Forutsetningene for familie -
tilskuddet or at familien'i realiteten. er en sluttet husst.m.d. Hensikt(
med  tilskuddet ar.at det skal  virke-eeM en  av],aSting Slik'at 'isse

eT vanskeligere stillet enn andre som nlge nv  at  familien
ér-stat:,Målet er at en ved en.slik.avlasting.skal pröve å utvirke

. atrökonbmien ikke skaI vmre anstötsten nkr det ,::,3e1der å Vt. barn
Til en'begynnelse blir stnaden gjennomfbrt for månedene oktober,
naveMber og deseMber. Ilmrmere.redegj5relse.for hvoxdan saken er
ordnet vil bli offentliggjrt'ved an senere anledning.

PIS RIM31.1rxR,

O.R. 12.15 og 21.00. Brislingfisket er nu i full  gElrig, men
forelnig er det ikke Meldt om mange fangsduer: I skåneVi..k,dr,d 4et___,
tatt 7-800 skjepper.

Om sommerfisket i Finnmark meldes at det  i.stste uka
mindre enn i foregående uke Sarli gjelder det;te for

Öst.;.21.nnmakr.s I Vest-Finmark ver torskefisket noe bdre dr! like-
sa, var det ganske bra.mcl steinbit og kveite.

. _

Representanter fer styrene i fiskaringene i Sogn
Fjordane, Hordaland (),; Rual'nd har igår og idag holdt m3te i Bergen
for.4 drUte endel spörsmal av,interesse for 'Vestlandsfiskerne.
Mti,tet ble styrt  av  M. Skjold. Xan drtiftet bl.a. spörsmålet om
berging av Tedskaper under vintersildfisket. Det'er av meget stor
betydning c);; detble besluttet å ne'sette en nernad bestående av
representanter fra hvert a.v,de tre fylker med opsynssjef Wigse som
sekretmr.

	

ELNDBRUKSMELDINGER, .

O.R. 12.30. . Landbruket,hadda en meget bra uke siste
uka. 17.3ret Var Strålende og gjorde underverker på 4kTene. Pst-
landet er ruskuren i full gang. Også endel by or skåret mens
det nok ennå vil ta en tid f,5r,man kanbeynnemed hveten og havren.

r&Sörlandet ar mnn oga begynt med skurenna. I Roga-,
land har mnn  skåret seksradbyggenmens'toradby?; 'en enn^ står igjen.
Potetene står bra o man har ikke vrt no,e srli plaget nv ttirråte.

Også på Vestlandet har 'et vMrt drivende varmt og mnn
har fått sk:ret endel.

Ellers over landet har v-3ret vmrt utmerket og arbeidet
_;år Ded å berge avlinf.;ene. Også lauvsank•ingen er i full gang og det
blir nok mange som klarer å skaffe seg litt ekstrn for p' denne mtcn

Til Oslo har det v3rt ganske bra tilförsel av str%for som for det
meste er kommet fra ome4nen. '

Potetforsyningen til Oslo har derimot vmrt beskjeden
og det har vel sin vikti,gste årsak i t b5nderne har nok å gjöre med
skuronna slik at potetene får bli stående i jorda ennu en tid.

Grnmsaktilförselen til Oslo har i siste ukn vBrt noe k
Det samme gjelder for Drammen mens der til Stavanger har vmrt ganske
bra tilförsel. Det er knapt til Bergen mens !,lesund har hatt noe
bedre av hodekål.

Til Oslo er det i uka som gikk kommet inn endel epler
og nu begynner også soppen å vise seg markedet. .

Tilförselen ev slakt til Oslo er stort sett uforandret.
Det er lite fisk og lite hvalkj5tt. I. ukn som gikk har det vært solgi
et mindre parti makrell.

Egg er det fortsatt knapt med og man må nok skyte til
kriselagrene. Det er ennu ikke kommet noe egg fra Danmark, men

man håper å kunne få noe derfra i nr framtid.
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NYTT FR.1. ,

D.R.17'35ft , ' ' 'Den danske statsminister. Buhl. rettet.2.da,Ciennom kringkastingen ,en,appell til det danske folk hmori handet -instendigste advarte not.4 bek sabotaajehandliner )verfor dentyske,vmrnemekt..Hen sa at slike tilftller eklaelivis hadde fore-
, :koqmet i Lenmark i den sonere tidog truet med nt hvis-de.ikkeopphbrte v4.3.1e'diåbeånkene bli'behandlet'av tyske militbrd~toler,og-,der var.det 4are en,straff f3r sabot,2sje, nenlig dbdsstraffen.

Videre ga'Phan,enUitenr'eder;ydrelse for det godef(i)rhoet mellom Tyskland og'Dannark oc). framhevet hvor viktig deter for Danmark å opprettholde dette gode fbholdet. Tilslutt vendtehan seg til foreldrene or; ba dem so til at unP;dommen ikke-forsöktesc:). 1A. slike hasardibse ting som sabotnsje i noen

 i Danmark har.man'planer om utste:1.e et fOrbruk'motå bruke innpakningspap'ir til varer som allerede er emballert.,

NYTT PRi SVERIOE.
•

21.00. Tillig onsdag morgen 'brbtdet ut brann hos L=.1.m -KooperativeFbrbundet. .6.11erede klokken syv var Konsumts helemateriallger og et trnlastopplag brendt. Skaden ans3Aes av politiettll minst 100.000 kroner.'politiets undersbkelser har ennu.ikke
bxagt noe Aikkert for daen med hensyn til dldens rsak.

Verd'idrg for.omlag 2 millioner kroner ved•brannentirsdag morgen if,Malmb Inrfabrikk. Det er ikke noe som tydersabOtasje oc; noen. umiddelbar uforsiktighet foreliggerheller ikke.Man tror nnrmest at det -dreier seg om selvantennelse.

Fra og med igår er prisen på melk i flaaker bket med enöre i Stockholm. En halvflaske koster nu 20 åre..

Skogslappene i visse områder i Lappland har merket rtderes reInflokker har minket i den benere'tid. Man har funnet slakte-
plasser etter dem.som er falt som offer for skarpskytterne. Endel

4 skarpskyttere2,er knepct og Jeres gevnrer beslaglagt.

	

, . Sveriges nåvrende sendemann i Finnland, Westmann skal
_
9/11kOrt tid overta ledelson av den svenske legasjon i Madrid. Lager-
berg son'nu cr sendemann i adrid skal forf,lyttes til Rom-. Sende -
mannen'i Rom, baron Bedk - riis blir. Westmann's etterfblger i. Helsinki., ' . - '. . •

vvvvv VVVVV. vvvirv

•
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RIKSTINGET BLIR ANTAGELIG INNKALT DEN 25. SEPTEMBER.

S.R.19.00 Planene om innkallelse av et Riksting, begynner nå å
te fast form. På Rikstinget vil det möte representanter for yrkes-
og na3ringsorganisasjonene. Disse representanter vil bli oppnevnt i.
god tid för mbtedagen, som antagelig blir den 25. september. Opp-
nevnelsen foretns av vedkommende "departement".

ENDRINGER I RUSDRIKKLOVEN.

O.R.18.00 Ved lov av 20. august 1942 er det foretatt en del en-
dringer i rusdrikkloven om fremgangsmåten ved å opprette vin- og
brennvinutsalg. Det vil heretter Imre adgang til å åpne slike ut-
salg i enhver kommune i landet, uansett om det er en by- eller
landkommune og uansett kommunens st5rrelse. Videre er det åpnet
adgeng til å gi skjenkebevilling for brennevin også i landkommune-
ne og i bykommuner med under 4000 innbyggere. Samtidig er bevillinR3
myndigheten fört over fra kommunene til "Innenriksdepartementet".
Tidligere var det slik at Vinmonopolet hadde utsalg i en rekke byer;
mens i andre byer fantes det ikke utsnlg overhodet. I byer som had-
de utsalg, var det bare noen av dem som hadde rett til å selge al-
le de varer Vinmonopolet forhandlet, mens andre utsalg bare kunne
selge vin. I praksis virket dette slik at folk som bodde i en by
hvor det overhodet ikke var utsalg, måtte skeffe seg varer fra en
by hvor det var sådant. Folk som bodde i en by hvor det bare var,
vinutsalg, måtte likedan skaffe se&., varer fra en annen by når de
skulle ha brennevin. Dette var en tungvint og kostbar ordnin'g, men
virket ikke i retning av å minske forbruket. Tvert imot. Når folk
fbrst skulle ha bryderiet med å skaffe seg noe langveis fra, be-
stilte de som regel et adskillig stbrre kvantum enn man i byeblik-
ket hadde behov for. Det er en kjennscjerning, at jo lettere til-
gjengelig oc jo stbrre forråd det finnes av en vare, jo mindre et-
tertraktet er den. Den nye ordninc må derfor Antas ikke å Ville
fremkalle stbrre alkoholforbruk, snarere omvendt. Bevilling til
skjenkning og selg av brennevin og snlg ev vin, vil bare bli gitt
til A/S Vinmonopolet. Söknader om slike bevillinger sendes til
"Innenriksdepartementet" gjennom ordföreren i vedkommende kommune.
För "departementet" avgjör sbknaden, skal det foreligge uttalelse,
foruten fra ordföreren i mbte ned formennene, også fra politiet,
N.S. fylkesförer og fra fylkesmannen. Antallet av salgs- og skjen-
kesteder i en kommune fastsettes i tilfelle av fylkesmnnnen, som
også skal godkjenne valg av bestyrer for de enkelte salgs- og
skjenkesteder og disses beliggenhet i kommunen.

NORSK SKIP GÅTT PI GRUNN UTENFOR HALLANDSKYSTEN.

O.R.10.00 Falkenberg. "N.T.B." fra T.T. Det norske skipet
"Svolder" på omlag 4000 tonn, gikk ved 19-tiden onsdag på grunn
ved Glommen utenfor Hallands-kysten. Skipet sitter hardt på og
det er frisk sör-vestlig vind. Skipet har bedt om assistanse fra
Roede-Bolacet oc et bergningsskip er sendt ut. Man antar at det
kan vwe fremme ved strandingsstedet torsdag. Svolder har en beset-
ning på 30 mann. Skipet er ikke sprunget lekk.
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FORBUD MOT AT BARN FERDES UTE OM KVEWEN. 


11.30 Det er ellerede begynt å bli temmelig mörkt om kvel-
den, og den tid er kommet de mange foreldre ikke föler seg trygg
för barna er vel i hus om kvelden. Disse foreldrene ser-sikkert
med tilfredshet at forbudet mot at barn ferdes ute om kvelden igjen
er trådt i kraft. Forbudet, son ble innfört ved midlertidig lov av
19. februar 1942, bestommer at barn under 16 år ikke må ferdes på
gater eller offentlige steder mellom kl. 21 og kl. 5 i 1.den fra
1. september til 1. april. Loven gjelder bare i byer og tettbebyg-
gede strök, og rammer ikke barn som er i fölge med foreldre, andre
voksne medlemmer av husstanden, voksne slektninger ellor foresatte.

1JRISBESTEMMELSER FOR UTLEIE AV DROSJEBILER OG LEIEVOGNER.

O.R.18.00 Ved kunngje5ring nr. 345 av 4. september 1942 har
Prisdirektoratet fastsatt prisbestemmelser for utleie av drosje-
biler og leievogner når leietiden er lengere enn et dögn. Prisbe-
stommelsene er trykt i Pristidende nr. 25 for 1942 og trer i kraft
straks. "Innenriksdepartementet", Prisdirektoratet, den 4. septem-
ber 1942.

PRISBESTEMMELSER FOR UTLEIE AV BUSSER TIL DE TYSKE MYNDIGHETER.

O.R.18.00 Ved kunngjöring nr. 344 av 4. september 1942 har
Prisdirektoratet forhöiet de priser som ble fastsett den 7. mars
1942 for utleie av busser til de tyske myndigheter. De nye prisbe-
stemmelser er trykt i Pristidende nr. 25 for 1942 og trer i kraft
straks. "Innenriksdepartementet", Prisdirektoratet 1 den 4. septem-
ber 1942.

ANSETTELSER OG AVSKJEDIGELSER I TELEGRAFVERKET.

11.50 Telegrafverket. Fullmektig III Hjalmar Haanes er kon-
stituert som fulinektig II, kasserer i Ilesund. Sekret= Harald
Frigard, Telegrafverkets revisjonskontor, er innvilget avskjed fre
26. oktober og avdelingsingeniör Leif Saanum, By3rgvin distrikts-
kontor, fra 1. november d.A.

SJUMANNSSENDINGEN.

O.R.21.15 Matros Alf Due jdecaard talte. om_forholdene i Amerika
for sjöfolkene og angrep,en rekke personer blant de norske i •ondor.
Hans innlegg inneholdt intet nytt men lå som Vanlig på et usodvan-
lig lavt nivå.

Forvrig ble det påny snakket om den avtale som er
truffet om avståelse av den norske handolstonnasje til England og
om avtalen om verneplikt for noreke statsborgere i England. Eng-
land trenger kvinnelige arbeidere i krigsindustrien og særlig til
de kemiske fabrikker' hvor det har vist seg at mange har fått yrkes-
sykdommer. Videre trenger England sjöfolk til våpentransporten til ,
Russland og det er lettere å sette norske sjöfolk inn i denne far,
ten fordi de norske sjfolk ikke har pårörende som får kjennskap
til deres död. "Stalin trenger våpen, men dere tren,ger livet".

Det ble heller ikke idag sendt noen persolige hilse-
ner.
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GåRTNERHALLENS UXEMELDING.

O.P.12.30 Oslo. Stort sett fortsatt knappe tilfrseler av
grönnsaker og ikke tilstrekkelig til å dekke behovet. Tilft5rse-
)en 9V hloMk] r), 1c9/lreet har tt,Itt
av poteter har øket men behovet kan ikke tilfredsstilles. Ganske
bra tilnrsel av kålrot'o» blomkål idag. Stort sett er det lysere
på Grbnnsakmarkedet enn på: lene;e.

Stavanger. Minket tilförsel av grönnsaker. God tilför-
sel av poteter, hvorav en del sendes til Bergen. S5rge1ig liten
tilfbrsel av bt2r.

Bergen. God tilförsel av neper og salat, ellers dårlig
tilförsel av grdnnsaker. Det 5yeblikkelige behov av poteter blir
fcr tiden dekket. •

.,;lesund. Grönnsaktilförselen er fortsatt slett.
Kristiansund. Ganske god tilförsel av grönnsaker siste

uke.

MOLDE HAR SIKRET SEG VED FOR VINTEREN.

O.R.18.00 Forretningsf(3rer Gjerde i Molde forsyningsnemnd opp-
lyser at byen har sikret ser; vinterens vedforsyninger oe allerede
har Gått i Gang med sikringen av neste års forsyning. Privatfolk
i Molde har huGget ca. 1700 favner ved, eller med andre ord oa.
2 favner i gjennomsnitt pr. husstand. Den övrige del ev vedkvan-
tumet er sikret gjennon forsyningsnemnda og staten. Et betydelig
kvantum brenntorv er også skaffet tilveie ved interessert innsats
fra publikums side, oG dyktig administrasjon av forsyningsnemnda.

ENDRINGbit I LOVEN OM OFFENTLIGE SLAKTEHUS OG OFFENTLIG KJOTTKONTROLL.

	

21.00 "Ministerpresidenten" har 20. august vedtatt en del
endringer i loven om dffentlige slaktehus og offentlig kje3ttkon-
troll. Der kan bl.a. oppnevnes tilsynsmenn som skal besiktige hus-
dyr som skal slnktes. Sådanne tilsynsmenn oppnevnes for 2 år ad
gangen og skal w3re bosatt innen kommunen.

DRUKNINGSULYKKE I GLOMMA.

‘1, 21.00 Den 4 år gamle sönnen til Thorleif Thorsen Torpeberget
er igår omkommet under drukning. Det er J.T.,,angsatt sokning men uten
resultat.

'WINISTDR" RIISNAS TALER PK KONGSVING.

	

• 22.00 "Minister" Riis= talte igår på et vellykket N.S.
mote på Kongsviner. I en kraftiR o(/, fengslende tale, F_YA "ministe-
ren" et utsyn over den politiske utvikling de siste årene og slut-
tet med en manende appel on tilslutninG til N.S., den eneste be-
veeelse son kan redde vårt land fre underganen. Her i Kongsvinger-
distriktet hvor det tidligere har flytt så meget blod for frihetens
sak, bör hver eneste norske kvinne og mann gå inn for frit",jörirw;s-
verket. Bryt ut av nissefolkets ring og du vil bli stolt og glad
over at du ikke lar deg blinde av all 13gnpropagandaen, sn "nini-
eteren" til slutt. Det interessante feredrag, hadde samle-L over-
fyllt hus.

OMKOMMET I UTLANDET.

	

22.30 Dbdsfarten på Ew;land har ijen krevet et nytt offer.
Til familien på Lillehruer har det kommet melcUng om at matros
Egil Moen er okommet i utlandet. Han ble 18 år
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13.30 De mange u1ykkesbudekp vedrörende svenske skip i den
senere tid har aktualisert spt5rsmå1et om det finnes noen mulighet
for å forhindre fortsette tap av kostbar svensk tonnasje. Döds-
farten på England og U.S.A. har krevet de fleste ofre. Utsiktene
til å få disse skipene hjem igjen er antakelig ytterst små. Det
minste en kan gjöre er imidlertid å forhindre at nye skip settes
inn i d3dsfarten, framholder "Dagsposten". Det foreligger ingen
direkte opplysning om hvor mange svenske skip det er som befinner
seg utenfor sperrinen. Det opplyses imidlertid på autorntivt hold
at da sperringen ble fullstendig, befant ikke fullt halvparten av
landets sjbgående tonnasje seg utenfor denne. Etter den sist of-
fentliggjorte statistikk utgjorde Sveriges sjögående tonnasje ved
slutten av 1940 omkring 1.450.000 brt. Av disse skulle således
onlag 800.000 tonn ha befunnet seg utenfor sperringen. Denne store
handelsflåte, som omfattet en rekke av landets mest moderne skip,
er allerede redusert til nmr halvparten. I slutten av august hndde
Sveriges skipstap oversteget forrige verdenskrigs, idet de utgjorde
403.463 tonn. Dette tn11 omfatter også tapene i 6stersjöen og far-
vannene innenfor sperringen for?Jvrig. Halvparten av den senkede
tonnasjen fordeler seg imidlertid på skip utenfor sperringen. De
senkede skip representerte en verdi av 200 millioner kroner. I
slutten av 1940 utgjorde nemlig hele den svenske handelsflåte
1.519.000 brt., medregnet tonnnsjen i innenriks fraktfart. Han-
delsflåten hadde en samlet verdi av 844 millioner kroner. Herav
falder antagelig omlng 400 millioner kroner på skip utenfor sper-
ringen.

	

13.30 Skuronna er allerede i full gang i Skåne. Irets korn-
höst tegner bre og spesielt har Tugen gitt mere enn mnn våget å
håpe på. En bonde her således fått 152 sekker pr. mål, et resultet
som n2rmer seg rekordhösten i 1939. Andre Skåne-bönder har måttet
nöye seg med 10-12 sekker pr. nål. I bygdene rundt Stockholm har
man begyntå treske rug av årets höst. Windene her er tilfreds med
avkastningen, som riktignok ikke er sh stor som på de fruktbare
åkrene i Skåne,

	

13.30 3 store industribranner har i löpet av et par dögn
hjemsnct Sverige. F3rst brant et stort lager verdifullt byggnings-
materiell og noen transportprammer i Söderhemn, deretter brant en
Inrfabrikk i Malmö og endelig et kvartal i Stockholm med 3 store
materialla,zre, et par trevnrefabrikker or et vedoppleg. Skadene
belöper seg sammenlagt til flore millioner. Det går hårdnakkede
rykter om sabotasjehandlinger. Ryktene omkring brannen i Stock-
holm fortelIer således at en bil startet og kjörte vekk i rPsende
fart umiddelbart för brennen ble oppdaget.

	

13.30 Stockholm fikk ikke en fisk igår fra Vestkysten. Det
er heller ikke sannsynlig at det blir bedre i de m3rmeste dager.
Også tilförselen av sild er knapp. 15.000 kg. var alt som kom inn
igår. Ikke engang under den verste fiskemengelen i vinter var det
så snaut i Stockholm som nå, Sterk storm har hindret fiskebåtene
i å gå ut. Mangelen på olje spiller også en stor rolle. Dessuten
nå fiskerne betale höyere skatter nå under krigen. Det siste er
kenske den viktiste årsaken til at de holder seg hjemme, mener
"Aftenbladet". Fiskehandlerne og husmddrene er naturligvis fortvi-
let, Spesielt for de siste er situasjonen blitt prek=.

vvvvvVVVVVvvvvv
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ELE= I ,,,VGeNGS=SLNE GIS E=AriEN GRUNNLAGT P STI,NNpUNKTKARAKTERER

VEL DI=GELdL I jOLD.i,F.B ID.

12.00. Da det ihdst er uomgjengeli n3dvendig at
det stilles tilsrekkelig arbeiefskraft til disposisjon for jordtru-
ket har og Undervisningzdepartementet" bestemt at elever i
den hdyere skole og i folkeskolens överste klasser kan gis fri for
å delta i frivillig jordbruksarbeid.

Denne bestemmelse har f3rt med aeg at frange
har villet melde seg, men d.a man fryktet derved å bli akterutseilt
i undervisningen har ikke mange kunnet melde seg av frykt for opp-
nå et drligere eksamensresultat på grunn av fraveer..

"Departementet" har derfor bestemt at ele-
ver vcd den hdyere almenskole og ved folkesko3= 3verste avgangs-
klasser som frivillig deltar i jordbrarbeid 1942/43 i sammenlagt
minst 4 måneder, ihdst også utover 10de oktober om n3dvendig og
til vren, fr eksamen etter stannpunktkarakterer i 1943. Dette
gjelder svel ved årspröver som ved avgangseksamener. Vedkommende
elev må dog ikke ha vwt l'rav,2rende mer enn 5 måneder i skcleret,
heri Også medregnet den tid som er eller blir gitt til innhöstings-
og våronnferier.

Attestasjon fra jordstyre- eller arbeidsfor-
midling 0111at cleven har v-wt i arbeid den tid han' har wgrt frav-
rende må framlegges. Skolepenger frafalles fo2 den tid man framleg-
ger bevis for å ha wert i arbeid.

BELRING I  20=ITUASJ01EN I OSLO. NYE P0TE2IRISER. 


O.R. 12.30. Det ligger nå betydelig bedre an med hen-
syn til potettilförslene til Oslo. Idag kom det således hele 50
tons bare til Gartnerhallen og tilsvarende kvanta til de dvrige
omsetningssentraler. Den verste mangelen skul1e dermed vTere av-
hjulpen.

Det kommer også endel kålrot til Oslo om
dagen. Meget er imidlertid angrepet av vattersott iår og er trev-
let og ofte uspiselig. Slaktemarkedet er uforandret.

Fra og med den 6 sept. er det fastsatt
nye maksimalpriser for mat- og settepoteter over hele landet. I
storslag på istlandet, 3nlandet og Fogalend er prisen 15 öre pr.
kg. og i småsalg 20 3re pr. kg. For salg til,potetmelfabrikker
0.1. er prisen 3 öre lavere. På Vestlandt, i Trindelag og i Nord-
Norge er prisene gjennomsnittlig endel h3yere enn de ovennevnte.
De nye priser som gjelder for kvalitetevre, er offentliggjort i
Pristidende nr. 6.

NY FISK•EII:ONS=T I D=EN. 


20.00. Som ny fiskerilonsulent ved Piskeridirek-
toratet i Bergen er ansatt kystskipper Harald Lund.

ANDRE LANDBRUKSMELDINGER.

O.R. 18.00. Etter hva Statens Fers3ksleder ved
PorsJksstasjonen i Hermannsverk, "Ee Stedje, opplyser blir frukt-
hösten meget ujevn iår. Pet ser mege lovende ut en rekke steder,
men i andre distrikter ventes middeindige resultater.

18.00. På Vestfold Landbruksskole har kornmod-
ningen gått rask fram siste uke i det drivende =et, og åkrene
ser nå lovende ut. Skuronna vil imidlertid ta sin tid, og etter
hva bestyreren opplyser er det mangel på arbeidskraft.
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FRONTKJIMP=0=ET OPITLITER FILIgL I BIRT.IN.

22.30. Frontkjemperkontoret er n tilflyttet sine
nye lokaler i Stortingsgaten? 12. Videre har kontoret etablert en
egen avdeling i Berlin, og grbeider samtidig gjennom de forskjelli-
ge gruppekontorer som NS har organisert i Tyskland.

MJk;SEN T.krirIRS LGSPORENING HOLDERYRS1N/liTE.

23.00.  Prjbsen  Tömmerslagsforening hadde sitt års-
möte i Lillehammer fredag. Det mötte 60 representanter. Lrne Lien,
Fåberg, som har v-ert foreningens formann i 13 år, frasa seg gjen-
valg. Som foxmann ble vulgt Leiv Blakstad, Ringsaker. "e uttredende
svremedl€mmer ble gjenvalgt likes v,,ramennene.

DET. NYI TELER HLR PPL=RE.

O.R. 18.35. Det Nye Teater hadde fredag premiere på
sitt nye lystspill eller revy "Edderkoppen". Teatersjef er Juster,
revyforfatter Per Quist og limdreas .13e1 bTerende kraft. Ifölge
Rulle utmerket også Turid Håland seg.

Et annet teater i Oslo oppfører for tiden
et stykke kalt "Kunsten å leve". Dette stykke ble meget kritibsert

Oslo radio ikveld for at det 1,-3rer 1,.ngdommen opp til å glemme
de aktuelle spörsmål i tiden.

INTEENLSJONUT SPOFTSTEVNE I OSLO LiPDAG OG SiNDAG. 


O.R. 18.15. I programposten "kktuelt" unnonsertes
ikveld et större internasjonalt sportsstevne i Oslo lördeg og
sdndag med utmerket tysk og hollandsk deltagelse. Fagsjef Finnerud,
som står for arrangementet, håpet på tilslutning også fra det
norske idrettspublikums side. Hittil, sa han, hadde tyskerne all,
tid mött mannsterke fram, men denne gang burde også nordmennene
finne veien til tribunene. De norske deltagere, som ble inter-
vuet, ventet seg ikke plasseringer. De håpet på resultater som
over 13 m. i kule og ca. 45 m. i diskos hvis de var heldige.

rytt fra Danmark.

D.R. & O.R. I fabrikken Hanias i Valby skjeJde det
torsdag ettermiddag en eksplosjonsulykke som kostet 4 menneskeliv.
Fabrikken framstiller et selofan-liknende embalasjemateriale, og
kort tid fJr arbeidstidens slutt eksploderte en distillasjons-
beholder som gikk gjennom hele den to-etasjes höye bygningen
fra kjeller til loft. Eksplosjonen var så kraftig at bygningen
bokstavelig talt sank i ruiner, og av de 15-16 arbeidere som
var beskjeftiget i bygningen da ulykken skjedde, ble 10 kjjrt
til hospitalet i hårdt såret tilstand. Opprydningsarbeidet har
pågått i hele natt og idag idet det er blitt Eitt dispensasjon
fra mdrkleggingsbestemmelsene, og ventes å ta flere dager. rsa-
ken til eksplosjonen vil ikke bli oppklart til man når tjeller-
regionene. Skadens omfang anslås til ca. mill, kr., nemlig
300.000 kr. for bygningen og 200.000 kr. for maskinene som så
lenge krigen varer er helt uerstattelige. Fabrikken beskjeftiget
ialt ca. 50 mann.

D.R. 20.50. -De danske privatbaner holdt fredeg fel-
lesmdte i Horscns. Det ble vedtatt å sdke Handelsdepartementet
om å få tillatelse til å forhöye bilettprisene.
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FRA RETTSFORHANDLINGENE«.

(Fortsettelse) Videre var han med i sprengstoffattentatet mot en
norsk fabrikk ihr, samt medhjelper ved attentatet i Henrik Ibsens
Gt.'Han har samarbeidet med og huset "Osvald" og Kristiansen i
lengre tid, og 1133rt dclaktig i oppbevaringen av sprengstoff.

Tiltalte Eriksen innrdmmer å ha deltatt i
sprengstoffattentatet mot den norske fabrikken, og tilstår også at
han deltcrk i innbruddet Henrik Ibsens Gate som kjentmann.

Forsvareren advokat Rhode skjönner hvilken
hAapla oplsve han har. For Kristiansens vedkommende uttaler den
gom1 ju1.stbay: at han anser ethvert forsvar for håplJst. De to
andre gr han hederlige forsök ph å redde.

Hele det triste bilde som rulles opp vir-
ker deprimerende på de tilstedevwende. Deprimerende fordi en uen-
delighet av brutalitet og dyrisk avstumpet tankegang avsldres, for-
di de dJmtc er landsmenn - villedet og f3rt bak lyset som så mange
her i landet. Måtte hendelsene bringe en stadig större skare ay
vårt folk til å forstå hva kampen idag dreier seg om. Det gjelder
spörsmålet om din og min, om alle nordmenna og alle europeeres
rett til å leve et liv i fred og frihet. Valget kan ikke vre tvil-
somt. JJdebolsjevismen og plutokratiet har ennå en gang vist hva
som fj1ger i deres spor.

Alle norske aviser gir utfdrlige beretnin-
ger fra rettsforhendlingene. Oslo radio derimot nöyer seg med å
henvise til pressen.

8 DiDSDOMMER EKSEKVEFT IMORGES.

ELI HANSEN DUIVIT TIL DiDEN 25 AUG.. INTET NEVNT OM AT DEN DJISWMTE

THORLEIF ANDERSEN ER STIUTT.

O.R. 21.00. Dbidsdommene som SS- und Polizeigericht

Nord evsa den 25 aug. 1942 mOt samfunddfienden Eli Hansen og

den 27 aug. 1942 mot de kommunistiske sprengstoffattentatmenn

Reidar Kristoffersen, Karl Johan Jakobsen, Bjarne Hansen og Karl

Fritjof Schei, semt djdsdommene som ble avsagt den 5 sept. 1942

mot Alf Kristiansen, Håkon Eriksen og Sigurd Hansen, ble ckse-

kvert mandag morgen etter at der Höhere SS und Folizeifthrer,

SS-Obergruppenfthrer und General der Polizei Rediess som dommer

hade stadfestet dommene og etter at Reichskommiser ffir die be-

setzten Norwegischen Gebiete haddc avslått en benådning for al-

les vedkommende.

Såvidt vi vet er d3dsdommen over Eli
Hansen tidligcre ikke offentliggjort. Videre innaholder listeh
over de henrettede ikke Thorleif Andersen, som ble ddmt tre
ganger til ddden den 27 aug. d.v.s. til samme tid som de oven-
nevnte Reidar Kristoffcrsen, Karl Jakobsen, Bjarne HJnsen og
Karl Fritjof Schei.



NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA.
Fra

Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommando.

9,september 1942. Nr. 502. Fortroli .
Me dineer irs a • se em er.

RASJONERINGEN AV SPISESJOKOLi.DE.

O.R. 21.00 "Forsyningsdepartementet" meddeler: På kakao- og
kokesjokoladekortet for september-november 1942 som er delt ut
til barn i alderen 2 til 14 år, vil det i tiden fra og med 16.
septembexjiieg med 15. november bli anledning til å kjbpe 200
gran stieesjeke1Rde mot klipp av venstre hjbrne av talongen.
Rasjonene ekel dekkes av de tilstedevmrende beholdninger hos
detaljistone. Disse vil således ikke kunne få levert spisesjo-
kolade mot :!nnsending til fabrikk eller grossist av klipte ta-
longer og Leukte anvisninger fre forrige salgsperiode.

NASJONAL SAM:= 8, P,I=IWTE OMFATTET MED VELDIG INTERESSE.

20.30 Necjonal Samlings 8. riksmbte som avholdes i Oslo

25. til 27. eeetember er amfattet med veldig interesse over hele
lAe.eet. Ste-ceilte forberedelser er gjort, og riksmbtets hoved-

kemite her lagt ned et kjempearbeid som må avtvinge den stbrste
respekt. Etter hva "N.T.B." erfarer ved henvendelse til hovedko-
miteen, viser det seg dessverre tross de store forberedelser,
ugjörlig å skaffe plass til alle de tusner av kampfeller som har
meldt sn deltagelse. Tross dette faktum blir Nasjonnl Semlings
8. riksnöte uten sammenligning det stbrste som er holdt. En ene-
stående eanifestasjen ev det nye Norges seirrike fremmarsj.

200 år siden dikteren Joan Herman Wessel ble fbdt. Minnefrimerker

vil bli uteitt.

17.00 Den 6. okteber iår er det 200 år siden dikteren

Johan Herman Wessel ble fbdt. Det vil i den anledning bli utgitt
2 frimerker. Fraekee-Lngsverdiene blir 15 og 20 bre. Farge hen-
holdsvis beelet og r3dt. Format 11- frimerkestörrelse. Motiv dikte-
rens bilde med födselsdag og årstallene 1742 og 1942. Fbrste
salgsdag blir 6. oktober 1942. Frimerkene vil bare bli solgt i
en begrenset tid. Skriftlige bestillinger på förstedagsbrev må
være kommet inn til postverkets frimerkesalg til eanlere innen
30. ds. Betaling i frimerker mottas ikke. Salg ovex skranken av

fbrstedagsetempel 1. oktober vil ikke finne sted.

Lillehamner feirer 100 års *ubileum som k*b stad.

20.30 I all stillhet feirer Lillehemmer idag 100 års
jubileum som kjöpsted. Riktignok feiret byen som kjent sitt
100 års jubileun i 1927, men de som har studert byens histerie
vil vite at den i sine fbrste 15 år stod i en slags unntagelses-
tilstand. Först 8. september 1842 sanksjonertes den lov som ga
Lillehanmer kj5pstedsrettigheter. Selv om byen for lengst har
feiret sin 100 års dag, er det likevel grunn til å minne om
100 års dagen for den lov som ga et nytt grunnlag for utviklin-
gen av et selvstendig kommuhalt liv i Lillehammer og som på
mange måter har bidratt til byens senere vekst og utvikling på
alle områder, skriver Gudbrandsdblen.
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(him,JONAS LIE SL TIL iSTFRONTEN. 


QUISLING INSIISEEFRHANS FOLITIKONrA'TI OG OVERE=ER EN FANE.

O.R. 21.00. Söndag kveld paraderte politikomprniet ved
Den Norske Legion pg, Slottsplassen under ledelse av kompaniföreren
"minister" Jonas Lie. Tilr.,re for de frivillige deltok op;sh et kom-
pani av ordenspolitiet i paraden.

Do frivillige ble inspisert av "minister-
president" Quisling som tok avskjed med guttene i en kOrt tale.

Det folk som lar andre kjempe for seg fglr
uvegerlig et annenklasses preg, uttalte föreren bl.a. Ingen tvin-
ger oss til gjöre vglr innsats idaz. Vi gjör det som dere gjör det
i full forstgelse for folk og land.

Föreren sluttet talen med g önske legiome-
rene alt godt. Særlig önsket han å takke "minister" Lie som for
annen gang ng, var pg, vei til fronten.

Etter talen overrakte föreren "minister"
Lie som representant for politikompaniet en vekker fone og sa at
den vil bli et hedvrsmerke for det norske politi.

"Minister" Lie takket for fanen p. vegne
av kompaniet og lovet höytidelig å förc den uplettet tilbake. Den
nye fane skal bli en tradisjonsfane for det norske politi, uttalte
"ministeren".

Wytideligheten blc avsluttet med den nor-
ske og tyske fedrelandssang.

NY Q-LOV OM RSJONERFTG AV I.LEKTLISX KRAFT.

19.00. "Ministerpresidenten" hnr den 20 aug.
1942 gitt lov om rasjonering av elektrisk kraft.

"Arbeidsdepartementet" har i henhold til
denne lovs gitte bemyndigelse utferdiget n-3rmere reler for denne
rasjonering. Disse vil bli tilstillet elektrisitetsverkene.

Alle henvendelser angg,ende kraftrasjone-
ringen mi skje gjennom det elektrisitetsverk som leverer kraften
til det under Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen sorterende
I:raftrasjoneringskontoret, adr. rosenkrantzgt. 14, Oslo.

Kronhaug. Kraftrasjonoringssjef.

ALUNUELIG L-SJONIRING AV Gr NI.SAKEr.

O.E. 12.15. Som nevnt i NyhotsoversiktNr. 499 er
det fra og med 15 sept. innf5rt regul.-er rasjonering av grbnnsa-
ker over hele landet.

Det vil bli foretatt en offentlig telling
av alle grönnsaksparseller, og parselleiere og hageeiere som dyr-
ker grönnsaker pg et större areal enn 20 kvm, pr. husstandsmedlem
vil ikke få anledning til kj3pe gr•rinsaker.

FMORDNING OLItDINISTLLSJ0N AV LANDETS OG VLDFOESYNING. 


21.30. Ved forordningen av 15 aug. 1942 om end-
ring av visse bestemmelser engende produksjon og fordeling av
innenlandsk brenåsel, er det foretatt en del forandringer av ad-
ministrasjonsordningen for landets vedforsyning.

Tidligere var bare produksjonen av ved
underlagt "Landbruksdepartementet", mens fordelingen lå under
"Forsyningsdepartementet". Ettex den nevnte forordning vil nå
fordelingen av veden mellom de forskjellige behovsgrupper og de
forskjellige distrikter bli foretatt av "Landbruksdepartementet".

Til å forestg, arbeidet med produksjonen
og grovfordelingen av veden er det opprettet et kontor for innen-

(Fortsettes)
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P,"),RCY DNING AWINISTFASJON AV VITFORSYNINGEN.

(Fortsettelse) landsk brendsel med en veddirektör som sjef under
i-drektoratet for Skogbruk, Virkehusholdninc; og Jaktvesen. Under
dette kontor hörer også produksjonen av torv og fordelingen av den-
ne mellom distrikter c),-; hehovsgrupper. Den videre fordeling av ved
od torv mellom forbrukerne og ordningen av vedforsyningen innen de
enkelte kommuner er fremdeles underlagt "Porsyningsdepartementot".

ALKOHOLFRjVEL OGS POR TILSKADEXWNE VED TRAFIKKUZYKKER. NY

	

19.00. "Ministerpresidenten" har den 20 aug. 1942
bifalt en lov hvoretter politiet ved trafikkulykker og trafikkuhell
av enhver art kan framstille for laage tilskadekomne og andre som
kan tenkes ha medvirket til ulykken eller uhellet rr det er
grunn til å anta at vedkommende er påvirket av alkohol, eller poli-
tiet finner det önskelig av hensyn til sakens oppklaring. Ved un-
derstikelsen kan Legen etter forlangende av politiet ta blodpröve
uten hensyn til om vedkommende samtykker.

"Folitidepartementet" gir narmere regler
om slik unders5kelse og hva dermed står i forbinnelse.

I begrunnelsen for loven heter det bl.a.:
Ifdlge en undersakelse foretatt ved Oslo Kommunale Lagevakt viste
dat seg at adskillig over halvparten av de vosne menn som kom til-
skade ved påkjrsel i Oslos gater og så ble innlagt i If2devakten,
var påvirket av alkohol. Dette resultat gir en pekepinn om at det
langtfra bare er alkoholpåvirkning hos föreren som har betydning.
Når det så etter den nye lov åpnes agang til også å underkeste
ofrene for trafikkulykkene Iageunderskelse og tvungen blodpri5ve,
antar en derved å ha fått et middel til med större sikkerhet
kunne belyse skyldforhold ved en ulykke.

DEN NYI aIEOHOLLOV OC eVHOLSPOIT:ET. 


19.00. Avholdsfolket Dag ble arrangert i Stavanger sönda.
Det ble ,endt en henstilling til "Pepartementet" om at det ikke
gis bcvilgning til skjenkning ev brennevin og vin til hoteller og
restauranter i Rogaland Fylke, og et det ikkc blir opprettet vin-
monopolutsalg i Stavanger.

3 NOISTa. PISKEKUTTERE

	

20.30. Motorkutteren "Segcren" fra Wr-Aukra er kommet til
Xristiansund med mannskapet frn motorkutteren "Scaking". e to
fartöyer var torsdag kveld utsatt for en kraftig kollisjon uten-
for "erningen, og "Scaking" sank i lipet av 5 minutter. Xollisjo-
nen skjedde i siktbart va3r.

Til Bergen er det kommet melding om at motorskbyten
"lUere" er sunket utenfor Stad onsdag etter en lekasje som opp-
sto i baugen p3 skipet.

Også motorkutteren "Frdysteinnav Vedav%s cr cunket.
Ulykken skjedde i forrige uke utenfor Krager. :f'annskapet er
reddet.

NY VETERINT„

	

17.00. "Innenriksdepartementet" har ansatt kat. distrikts-
veteri= Olav Heraldstad, Srnd i Ryfylke, som midlertidig dis-
triktsveterinaar i Sand.

Heraldstad er fidt i 1912, tok artium i 1932 og
veterin2reksamen i 1941.
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OSIJO  RADIO OK EEGISTREEISTII=N FOR NO=NN I UK.

0.L, 22.15. I Sjbmannssendingen over Oslo Radio ikveld
ble det tatt stilling til de kongelige resolusjoner av 5 juli 1942
om plikt for alle vernepliktige under 55 om la seg Igeunder-



snce for eventuell innkalling til militsrtjencste. Under opples-
ningen av resolusjonehe ble det referert til r.egistreringskontoret
i "Havistock House","Havistock Square".

Er en slik re1strerinsp1ikt lovlig, ble
det spurt. Nei, i Folkerettens paragrafer finnes det ikke en eneste
passus som tillater et slikt overep. Den "grunnlovsstrigige"
regjering beer ingen som helst rett til utstede lover eller for-



ordninger som gjelder norske kvinner og menn i Storbritannia.
virkeligheten dreier det seg om milit,sr-

tjeneste for Englend. For Englend skal norske kvinner og menn blb
og slss, ikke for Norge. Lbber forordningene mannsmot og beslutt-
somhet, spurtes det Lei, lengt fra. De rbber rett (); slett
sLevementeliteten. De som skulle kjempe for vr frihet og selvsten-
dihet veler heller sleveriet under angripernes ?.1c istedetfor
stdtte vre forsvarere da vi ikke ville forsvare oss selv. Ved det-
te skritt har Nygrdsvolds regjering formelt overgitt all selv-
stendie;het i briternes hender.

slik forvrenning av sannheter som i
dette innlegg, har vi sjele,en eller aldri hdrt. Innlegget var der-
fcr prektisk telt umulig referere og gjenis her bare i utdrag.

')et ble tilslutt henstillet til sjdfolkene
om ikke ta noe hensyn til dekretene. Sjdfolkene visste forvrig
bedre enn som s. nr det kom til stykke. 1Tet var nok i den forbin-
nelse henvisc til Ellis Island. Selve navnet fikk det til
koldt nedover rygen p. enhver ekte norsk sjömenn.

Sjbmennssendingen inneholdt forivrig et
oeprop til to norske sjönenn (bridre) om komme hjem. Deres
tredje bro/, som oas hedde seilt i dödsfarten en tid, var alle-
rede hjemme og hadde blitt mottatt av femilien med pne armer.
En av brbdrene var blitt internert i 1940. De to andre hedde
vsrt forhyrt p. en eustralsk V,et, men var kommet bort fra hver-
endre. ramilien hadde bedt I.Cringkastinen om sende ut fblende
opprop:

Hallo, 0.5. o;; E.S. Hdr godt etter.
Det ,jeldex dere som i 1936 se:mmen med K her hjemme var p en
fisketur i Fluberg. Forhpentlig har dere hirt oss og forsttt.

?et var inen hilsner.

NS-SK-LIFT lL 1,2EIRE OG .VLITLS 01,YSNI G.

O.E. 18.30. En liten bok på knappe 80 sider utarbei-
det av lsrerne Knut Hoel og Oddmund Sirlie i Oslo er i disse da-
er utgitt av NS :Fresse- og rropagandakontor beregnet p lsrere
og elever SOm enn lever i uvidenhet om NS og dets program.

Foken hvis titel er "Hva du bir vite",
har en rekke inte:eesente artikler om NS, Un„:;domstjenesten, Hir-
don, Vidkun uislings liv og Lsrreambandet, om den gamle norske
hilsen Heil og Ss1 og Solkoxset, Xorges eldste symbol, og er
rikt illustrert.

UNGDOMSTJ=TJU UNDLE UTBYGG1NG.

09.30. Ungdomstjenesten or stadir; under utbyg-
ging. I disse dager begynner et nytt lagförerkurs for jentehirden
i Skjeberg. Etter hva kursets leder Sigrun Nossum opplyser kommer
denne gang 50-60 clever til ; delta.
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TERBOVENTILSTEDEVED U'STILLINGEN "SOVETPARADISETS" ̂FNING.

07.00. Under åpningen av utstillingen "Sovjetpa-
r, diset" i Oslo Lieg var foruten Quisling som tidligerc meldt,
o;qA Rejehskommisar Te-:bov-,n tilstede. 1 en höysirkel rundt taler-
s-den satt ne-Iske c,g frontsoldnter som var sAret under
kamp i Russ1=2, o; foran utstillingen var oppstillet et ,3reskompa-
ni ..111 tyske g wrske politiavdelinger samt en evdeling av "före-
rens" grde.

Utstillingen har hittil rt besbkt av om-
lag 18.000 n(L1nesker.

SIKTE"2IOT   H, LEVERT aLTT PEISSA-,TER M.M. 110 kr. ROR 1 kP. XAFFE.

1900.,J8 -Iolkeprodusenter i Rings,ilcer er hektet
ai :)rispe1il-L-t J?or A1a Innlatt levere melk. 12 av de impliserte
e- i0ag 	 fore egg, og de övrige fAr i tur og orden sitt

Prescrert

20.30. Flere entrepren3rfirmaer i Kirkenes er av
Prispolitiet siktet for overtredelse og smörrelse av prisforskrif-
tene. Det dreier seg om store belbp og disse vil bli inndratt.
irispolitiet slår nå med IyArd hAnd ned på alle som overtrer pris-
fcrskriftene, meddeler Finnmark Folkeblad.

19.00. Folitiet har i dissc dager ,;repet en tyve-
bande som i lipet av sommeren har forövet en rekke innbrued i Oslo
og Aker. Det er gutter i 17-18-4rs alderen og det er storc kventa
kolonialvarer, sigaretter og brenncvin som cr blitt stjAlet og om-
satt på "svartebdrsen" i Oslo. Flere hclere er implisert. Varene
er til dels solgt til svimlende priser. Kaffe er f.eks omsatt til
en pris av kr. 110 pr. kg. Det forcligger full tilst'else.

TROMS PYLICES -flAMISKIISSEL3-XAP75 R.

21.00. T denne m2ned er det 75 år siden Troms
Fylkes Eampskipsselskap ble stiftet. Selskapet begynte med ett
skip, men :11erede i 1877 ble skip nr. 2 anskaffet og fr2 80-
Arene tok sclskapets utvikling stjrre fart idet det etterhvert
ble anskafet cn rekke skip.

OFDPREN I SE.^T'iY73-EVI:JGER- 200 kr. TIL DEN YOT.0

07.00. Ordfircren i Skåtöy har bevilget 300 kr.
til NSH og 200 kr. til Den Norske Legion.

011LASESONGI OSLO IHiST,

22.30. Intendant Zindler ved Leutsches Theater
in Oslo redegjorde igAr for pressen for teatrets spilleplan i
sesongen. Denne sesong er viet operaen, og en rekke kjente ope-
raer stAr pA, programmet.

, hhe, DiDSFALL. 


19.00. Til familien i H-lden er det ko=ct mel-
ding on at 'askinmester Hans Å. U?hlman er omkommet i utlandet.

Ln meget kjent og rIktet nonn i Opl-nd,
moller Anton Olsted ved Follebru Bruk, cr avgAtt vcd d3den 65
Ar gammel.
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JOBP,ING P. ELGRETT FOrBUDT.

0.3. 13.00. Det har også iegr vaert stor rift om retten
til felle elg i Hadelandsalmenningene og en hadde reknet med eks-
traordin-ere priser på elgrettene ihöst. Bladet Hddeland neddeler
imidlertid at fylkets prismynei;heter har grepet inn og meddelt at
prisene pg elgrettene kommer inn under de alminnelige prisforskrif-
ter for salg av fast ciendom o ; bortleie av jakt- og fiskerettig-
heter. Prisinspektören har overensstemmende hermed besemt at det
ikke kan tas mer enn 30% hdyere pris for elgretten i4r enn i 1939.

I Ringsaker er det gitt tillatelse til 4
skyte 60 elger og 50 rgdyr ihöst. 11 jegere skal vre med på jakten.

INNENLANDSK TOBAKK.

12.00. Blant de mange ting det nå forsikes å jobbe
på er også tobakksplanter. Det er dyrket mye tobakk i Hadelandsbyg-
dene iår, og det er blitt alminnelig at produsentene selger plan-
ter direkte fra plantasjene til tobakkshungrige sjeler. Etterspör-
slen etter grönne tobakksplanter har veert meget livlig i det siste
og prisene har skutt sterkt i. v2ret. Bladet Hadeland opplyser imid-
lertid at nå har prismyndighetene Grepet inn og satt maksimalpris
på Hadelandstobakk til kr. 1.50 pr. plante for absolutt store
kraftige planter,og til kr. 1.00 for mindreverdig vare. Overtredel-
se vil bli straffet med böter (); inndragning.

GUNSTIG FORSITUASJON I iS'ERDALLN.

13.30. Bindene på Hedemarken vil bevare husdyr-
bestanden så langt råd er, uttaler en kjent gårdbruker til bladet
istlendingen. Forsituasjonen liger gunstig an. Det er mye höy og
halm og kvaliteten er god.

FEBRILSK TYTTEBWLUKKING 	 R HILE Sn-NORGE.

13.30. Den enorme tyttebrtrafikk i Drammensdis-
triktet cr n4 avviklet. På streknin.;en Oslo V. - Drarmen og de
n-exneste stasjoner ovenfor har jernbanen fraktet anslagsvis 12-
14.000 reisende. De fleste dro til Sokna o, Kröderen, men adski,1-
lige også til Meheia og Numedal. Utbyttet har jennomg^ende v2rt
meget

Distriktet i werheten av Hönefoss hadde
helaen et innrykk av tyttehrplukkere som man aldri har sett

maken til. Bare i omr4det ved Sokna var ca. 20.000 mennesker
for en stor del tilreisende med tog oa biler fra andre distrikter.
Også i Ådal var det flere tuden. Sammenlagt er det plukket mer
enn 1 mill. 1. tytteb2r på Ringerike hittil.

Også i isterdalen har det wert livlig
tyteb.arplukking de siste da.j;ene. Det er ustyrtelig meget h2r,
men meget er ikke modent enng..

FIEMAET P:L. IW.E F V.DHOGST.

09.30. Oslo-firmaet Per Kure iar i sommer dre.,
vet vedhogst i Sdndeled med 18 mann av personalet. På omlag 2 m4-
neder har karene klart å hoge 4600 reis 3 meters ved.

DIILOM P01 SKOLEBAN SOM HAR DELTATT I JORDAEBEID.

20.30. I erkjennelse av de verdifulle arbcider
som skolcb3rn har utft5rt ved sin deltagelse i landbruksarbeidet
akter fylkesmannH=s S. Jacobsen i østfold å utdele et diplom
til alle dem som har deltatt et visst minimum av dager.



Side 10. Lieidiwer mandap 7 se t. 1942.Nr. 501.

0.E. 12.15. Fra bris1ing'fisket msldes det idcg bere om
3 nOter p, fra 100-300 hl. hver tett innerst i Hardangerfjorden.

Ogs fra fetsildfisket foreligger det bare
få meldinger. I Trondheimsfjorden hur endel drivere hatt fangster
på f-Jesvarte garel fil 5 hl. pr. båt. I Nordland har det veert tatt
garnfangst;er ved Skrova, Risvw og Sw-1var på inntil 50 hl. Et par
sten„; er satt i Ofoten.

SPOET. 


07.00. Ved premieutdelingen etter Oslo Turns
internasjonale Isiststevne i Oslo lördag og sindag tilfelt Reichs-
kommisar Terbovens pokal for beste tyske resultat Syhring for
hans 3000 m. på 8.39.8. "Ministerpresident" 0,uis1ings premie for
beste utenlandske resultat tilfalt Osendarp for hans 100 m. på
tiden 10.6. "Minister" Stanea premie for beste noxske resultat
tilfalt Sunde for spydd 64.08 m. Det ble fori3vrig utdelt en rekke
premier til både norske og tyske deltakere.

NYTT ITA DANMAEZ.

D.E. 11.30. P rhus slaktetorg oppsto imoTges en
voldsom brann hvorved et snekkerverksted og 4 kvegstaller brente
ned. Ilden oppsto i verkstedet, men bredte seg meget hurtig og an-
tendte et fettsmelteri og et lagex hvorfra det mAtte fjernes
2-3000 okse- og svinekropper. Ildens oppkomst er ennå ikke klar-
lagt. Skaden anslås til wilag 200.000 kr. I verkstedet arbcidet
30 menn mcd levering av Wnner og kasser til fiskeriene, et arbeid
som n må innstilles.

D.R. 11.30. Det nye store havnebasseng bak Odenscs
havn rumtes inutt JV ct stirre uhell idet det gikk hull på

eementdemningen som omgir bassenget. Det lyktcs etter et par timers
forlöp å tette hullet tils-trekkelig til å hindre enhver fare for
oversvömmelse, men rep,r sjonen ventes å ville ta lengre tid.

P.E. 11.30. Tivoli i Wbenhavn sluttet igr sesongen.
Stedet har hatt 1.960.000 besökemde isommer.

NYTT FRA cfVIPIGE.

S.E. 19.00. 70.000 av de svenske vernepliktige som
ble fritatt for milit'er,jeneste i årene ? -40 har vert innkalt
til ny undersikelse. 15.000 v dem er funnet udyktige til mili-
trtjeneste og er fritatt på nytt, 55.000 er innskrevet for tje-
neste. Resultatet betegnes som ovcr forventning godt.

S.R. 22.00. Ved en eksplosjonsulykke på en svensk
flypless iiormiddag omkom en offiser og en sersjant. Ulykken
skjedde ved at en bombe eksploderte under innlesting for bvel-
sesflygning.

S.R. 19.00. nn voldsom brann brWt imorges ut i A/S
ffibelfebrikken D-rias' verksteder i Flen i Sverige. Pabrikkbyg-
ningen og flere mindre skur brente helt ned. Videre ble endel
av jernbanens kraft1edninger ödelagt. Skaden enslås til omlag
100.000 kr.

vvvvvy VVVVVVvvvvvv
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NY2T FRA SVERIGE.

D.E. 20.50. Torsdag ho1dtes det t nordisk folkehdy-
skolemöte i Göteborg. Det ble vedtett opprette en nordisk folke-
höyskole i nwheten av Göteborg sa?,snart krigen er over. Det er
sikret nok penger til drift av skOlen for de förste par år.

S.E. 22.00. Dykkere som har undersökt vraket ev det
torpederte svenske skip "Liljewahl" er kommet til det resultat at
skipet neppe kan berges. Undersökelsene er derfor oppgitt. Vraket
ligger på 65 m.'s dyp og er sprengt i minst to deler.

O.R. 11.00. Den svenske regjering har beslaglegt ons-
dagsutgaven av Folkets Dagbled.

D.E. 20.50. Ifblge den svenske avis Svenska Degbladet
har knappheten på melt i Sverige medfdrt visse mangelsykdommer
samt en viss oppgang i antallet av tuberkuloselidende. Stort sett
er imidlertid sunnhetstilstanden meget bra.

S.R. 22.00. Den svenske idrettsmann Gunner Hågg sat-
te ikveld ny verdensrekord over en engelsk mil med tiden 4.04.6.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SL,NDINAVIA.
rr

Regjeringens I. K. & Hærens Overkommando.

7. se tember 1942. Nr. 499. Fortroli .
Me in er r a se embor.

ÅPNINGEN AV UTSTILLINGEN "SOVJETPARADIUT".

O.R. 19.15.
I "ktuel1i; 1L det et gramofonopptak fra åpningen

av utstillingen "Sovjetpar.set" "ministerpresident" Vidkun
Quisling holdt åpningstalen

Höytideligheten med at Ministerialrat Muller
steg opp på talerstolen og holdt en ko-2t tale. Han se bl.a. at
Euxppe står nu i sitt 2det år ik kampen mot bolsjevismen. En kamp
som gjelder Europas være eller ikke

Det var den tyske solde som med $in framrykking först
löftet litt av det teppet som dekket fer RusslEnds indre og viste
at der hvor b)lsjevismen og j3dedommen hersker kan det bare råde
den aller störSte nöd og elendighet. Man hadde ventet å få meget
thyggelig, men det som ble avslöret om den planmessige oppbygging
av den bolsjevikkiske krigsmaskine til å ödelegge Europa og hele
verden, oversteg alle forventninger.

Når denne plen ikke lykkedes for bolsjevistene så
kan Europa ene og alene takke vår tids stbrste og mest framsynte
statsmann og feltherre, Adolf Hitler. (Magert bifall).

I og med et reichskommisar Terbbven har tatt skrittet
til å å istand •enne utstilling i Norges- hovedstat så må det be- -
teines at dette ikke er noen billig billedpropaganda. Denne utstilling
skal utelukkende forsöke å vise fram det som våre soldater så mens
de rykket fram i Russland.

I denne-Utstilling skal kjennsgjerningene tale for seg
selv og særlig de norske besökende vil her få aniedning til å se
hvad de-skylder de forenede europeiske armeer og ikke minst deres
egen "norske legion" som deltar i kampen mot bolsjevismen.

Med disse ord skjenket ministerialraten -"Sovjet -
paradiset" til Quå.sling.. .

med på tysk å takke reichskommisar Terboven for utstillingen. Deretter
Quisling tråtte så opp på talerstolen og innledet

gikk hen over til norsk og snakket en stund om den utvikling saim her
foregått i Russland fra den tiden de nordmenn grunnla Gnrdariket og
helt fram til nu. Så kpm han inn på de mere verdenspolitiske linjer
og fortalte om hvordan bolsjevikkerne sammen med England og US.å vil
forsöke å legge under seg hele verden og skape/jödisk kapitalistisket/
verdensherredömme. "Ingen",sa han må få lod til å tro at Englends
seier i clenne krigen vil bety annet enn bolsjevismens seier".

"At det blandede norsko selskap i England med "eks -
kongen i spissen nu opptrmr som bolsjevismens våpenbrödre og for -
möker på å ödelegge Europa er ikko mere enn vi kan vente oss fra den
kenten", sa han. "Hvad vi imidlextid venter og forlanger en enhver
nordmann i Norge", SP han, " er at han tar -vstmd frn slike ord og
gjerninger. Enhver må forstå at en jössing er noe annet enn ordet
simr. Han er nu ikke annet enn en bolsjevikagent av lyst eller
uvitenhet. Pordom og uvitenhet er i det hele tatt og har alltid vært
polsjevismens forbundsfelle.

Måtte derfor utstiilingens materiale hjelpe til å åpne
öynene for dem som ennå tviler. Hvor rystende de enn er de billedene
SPM opprulles for våre öyne her så ken jeg som en manni med kjendskap
til Russland og russiske forhold bare si at de blir stillet i skyggen
av det som foregår i virkeligheten. Sovjetparadiset er et helvete
besatt av den bestialske tanke å gj3re hele verden til et liknende
helvete."

Hermed erklærte "ministexpresidenten" utstillingen
for åpnet. Tilstutt spillte et musikkkorps fra i.T. i fölgende
rekkefölge "Deutschland, Deutschlnnd, uber alles", Horst Wesselsangen
og "Ja vi elsker dette landet".

4
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BESTEMMELSE OM OMSETNING OG FORSENEELSE AV GRÖNNSAKER.

12.30.
"Forsyningsdepartementet" meddeler:
Ved forordning av lste september 1942 er det gitt

bestemmelser om omsetning og forsendelse av grönnsaker. Produsent som
dyrker grönnsaker på et stt5rre areel ean 0.3 dekar plikter plikter å
selge produksjonen av den del av arealet som overstiger 50 kvm, pr.
husstandsmedlem i produsentens egen husstand og i husstanden hos dem
RV produsentens faste jordbruksarbeidere som ikke selv dyrker grönn-
saker og hos kårfolk og bortforpakter som produsenten i henhold til
kontrakt plikter å levere grönnsaker til.

Grönnsakrådet kan fastsette et minstekvanta som
produsenten skal selge. Salg eller annen overdragelse av grt5nnsaker
frn produsent kan ikke foregå uten tillatelse fra grönnsakrådet.
Dette forbud gjelder ogpå levering til oppffylling av selgs eller
leveringsavtaler inngått för forordntngen tr6te ikreft.

Torgsalg av grönnsaker er forbue fra og med 15de
september 1942. Til forestå fordelingen av grt5nnsaker mellom kom-
munene og tildelingen til konserveringsbedrifter har "departementet"
oppnevnt et grönnsakråd. Fordelingen innen kommunen foretns av
forsyningsnemnda. På steder hvor det er grossister godkjendt av pris-
formannen for grönnsaker skjer fordelingen mellom disse i forhold mg#1
det antall husstandsmedlemmer den enkelte grossists detaljistkunde
representerer. På steder hvor det ikke er godkjendt grdissist kan for-
delingen skje direkte mellom detaljistene. Grossistene 15likter 4 for-
dele alle de grönnsaker dc mottar mellom sine kunder i henhold til det
antall husstandsmedlemmer den enkelte detaljist representerer.

Fra og med 15de september 1942 skal salg fra detaljist
alle byer, ladesteder med eget kommunestyre og de landkommuner

hvor forsyningsnemnda med fylkesforsyningsnenndas samtykke bestemmer
det, bare skje til faste kunder. Fast kunde er den som til detaljist
har innlevert ekstramerke nr. E 145 på "direktoratet" for proviantcrini
og rasjonerings rasjoneringskort for 15de kortperiode. Detnljisten ske.
före dem som leverer nevnte merke opp på en kundeliste og sende et
eksempIar av denne liste tifilmen med de klipte merker inn til den
grossist han vil handle hos. Grossisten sender de mottatte lister og
merker til forsyningsnemnda. Den som er å betrakte som fast kunde hos
detaljist i grönnsaker ft3r forordningen tråtte ikfaft kan bare la seg
innskrive som fast kunde hos denne.

Det er forbudt for den som dyrker grt5nnsaker på etld,
större areal enn 20 kvm pr husstandsmedlem å melde seg som fast kunde
på grönnsaker.

Detaljistene plikter å fordele alle de grönnsaker de
mottar likelig mellom sine kunder. Alle salg skal föres opp på kunde-
liste som ved utgangen av hver måned sendes til forsyningsnemnda til
kontroll.

Forsyningsnemnda anviser grönnsaker til skip i utenriks«
fart, til anstalthusholdninger, hoteller, restauranter o.l. Skip i
utenriksfart kan kjöpe grönnsaker mot utförselstillatelse fra toll -
vesenet.
• Det er forbudt for konserveringsbedrift å bruke grönn-
saker til konservering uten tillatelse fra rgönnsakrådet. Det er også
forbudt for konserveringsbedrift å bruke grönnsaker til attet enn
konservering. Salg av gr6nnsakkonserves frn konserveringsbedfift kan
kan bare foregå etter tillalelse fra "direktoratet" for proviantering
og rasjonering eller den det bemyndiger. Dette gkelder ogs'' levering
til oppfylling av salgs eller Ilveringsavtaler inngått för forordrgei
tråtte ikraft. Fra og med 15de september 1942 er det forbudt å te
imot for transport og teansportere grönnsaker hvis ikke forsendelsen
er ledsaget av transportlegitimasjon på skjema fastsatt av grönnsak-
rådet. Som en overgangsordning har har "direktorntet" for provianterini
og rasjonering bestemt at salg til detaljist i produsentens egen
kommune og til grossist godkjendt av prisformannen for grönnsaker kan
foregå uten grönnsakrådets samtykke til og med 15de september 1942.
Salg direkte fra produsent til forbruker er forbudt fra 5te september.
Likeså salg til detaljist utenfor produsentens egen kommune.
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FISKERIMELDINGER.

O.R. 12.23,
Om brislingfiøket meldes fra Skånevik at man der har

tatt et par notsteng på 2-300 hkjepper. I hardangerfjord er det tatt
opptil 800 skjepper. Fra Bundefjord meldes om endel fengst og likeså
i Oslofjorden fordvrig. Her står brislinen imidlErtid svmrt dypt
slik at mnn ennå ikke har fått det ventede resultat. Det er dog håp
om bedring i dette forhold når det lir ut i september. Den brisling
som fanges i Oslofjorden brukes for det meste til ansjos.

t)111fetsildfisket i Nordnorge meldes at det enkelte
steder har gått meget dårlig. De stedene hvor man har fanget endel er
Malangen, Eidfjord og Rombakfjord hvor man har fått fangster på opp-
til 500 hl. Fra Svolvmr meldes at man der håper på storfangster i
nmrf frpmtid. En båt ffikk forleden 400 kasser og dessuten seks
störjer. I Ofotenfjorden har posere gjort det ganake bra og de har
tildels fått större fangster enn de klerte å ta med seg. Denne silden
er meget fet og nesten like ren og fin som garnsilden.

Om makrellfisket er det ikke meget å berette. I
Skagerakk har det vmrt drevet endel snurping og man har fått pene
fangster son for det meste er solgt til fersk bruk innenlands.

IJANDBRUKSULDINGER.

O.R. 12.30.
Vmret har i det siste vmrt drivende fint og skurpnne

p4går for full kraft. Dog har det vmrt endel frostnetter allcrede
enkelte steder og det henstilles til Plle om 4 drive skjmringen
hardt.

På grönnsakmarkedet i Oslo ser det nu stort settig
lysere ut. Det er jevn tilförsel av alle slags grönnsaker og chadel
poteter viser seg dann og vann. Det e amrlig kålroten som dominerer
og den er det kommet inn flere tonn av i det siste. Dessuten er det
genske bra jevn tilförsel av blomkål.

FORORDNING OM TREBUNNSKOTY.

12.00.
Trebunnskotdr.med overdel av tekstilstoff eller av

papir med kalosjering, remmer eller kenter av Imr eller tekstilstoff
eller besetning eller beslag av avfallsbiter av slik meteriale kan
framdeles selges mot klipp av ekstramerke VI på bekledningskoxtet.
Den skjerping av resjoncringen av trebunnskotdy sam fandt sted fra
lste september, gjelder bare trebunnskotdy med overdel av skinn.

Heretter kan allo slag trebunnskotby og trebunnstövler
med overdel av skinn bare seiges mot anvisning på trebunnskinnskotdy
gruppe S, Trebunnstöfler med overdel av lær eller Skinn selgps mot
anvisning på trebunnstöfler, gruppe A. Sandaler og sandalet4;er med
såler av lmr eller gummi, og hvor fotbladct består av remmer, bånd
eller letninger kan etter lste september bare selges mot anvisning
henholdsvis i gruppenc F og G.

NYE TJENESTEFRIMERK1R._

"Poststyret" meddeler nt de nåværende tjenestefrimerker
etterhvert aom beholdningen av de forskjellige verdier slipper opp
vil bli erstattet med mye tjenestemerker ev samme störrelse og farge,
men på de nye merker er riksvåpnet erstattet av solkorsmerket.
Begynnelsen blir gjort med verdien 7 öre, som i nmr framtid vil bli
sendt ut fra frimerkeforvaltcren.
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ARRTIDSSAK I NORD - GUDBRANDSDÅJL.

13.00.
I ~este framtid vil det bli behandlet i Nord -

Gudbrandsda1 herredsrett en genske omfettende sak. Det gjelder 20
arbeidere som er tiltalt for å ha overtrått forordningen om arbeids-
formidling idet de skal ha påtatt seg ikke envist arbeide.

DODSUINKKE P.7t SKIkNWND.

På Skånlend er det inntruffet en ulykke idet en mann
er blitt klemt ihjel undi et vcdas i skogen. Han hadde bare med
seg sin tre år gamle sbrin og nndre byenvitner v2.r det ikke. Den lille
gutten sprang etter hjelp, men de foik kom til var mannen död.

NYTT KINOLNLEGG I S.NDEPJORD.

Verdensteatret i Sandefjord h&..7 fått landets flotteste
kinoappnrater. De nye appnratene ble tatt ibruk igår.De ble innkjöpt
fra Holland för krigen og framstillet av Phillips fabrikkene.

NYTT PR DLNMARK.

13.00.
I febrikken Hanis i Vnlby skjedde igår ettermiddng en

eksplosjonsulykke som kostet flere mennesker livet. Eksplosjonen var
så kraftig at bygningen totalt snnk i ruiner og av de 15-16 arbeidere
som var beskjeftiget der da ulykken skjedde, ble 10 kjört til sykehuset
i hårdt såret tilstand. Under opprydningsarbeidet fent man igår
kveld fyrbidteren og en kvinnelig laborent drept under ruinene. Utpåfr
kveIden fant mnn også liket av fabrikkens ingeniør. Ved midnattstid

redningsmannskapet sivilingenibrens dokumentmappe på u1ykkes-
,stedet. Det å ansees som gitt at også han er omkommet og ligger
begravet under ruinene. Sk-dens omfang anslhes til ca frmillion
kro#er.

NYTT FR.,1 SVERIGE.

D.R. 11.30.
En svensk ubåt er sunket i farvannet ved Södermannland

etter å vmre remmet av et handelsskip. En mann av besetningen sevnes.

Det svenske luftværn foretar i disse deger de störste
jvelsene i lendets historie. (5velsene vil foregå helt under krigs -
messige forhold.

•
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SJ• UMSSENDINGEN.

O.R.21.15.. I mangeI av sj4t5folk, hadde man fått unnsetning fra"bis-
kop"Fr5yland .som holdt en "kom hjem"-andakt over "Se, .jeg står for
d?Jren ag venter ..."

.IDRETTSSTEVNEMED TYSK OG HOLLANDSK DELTLGELSE I 0SLO.

-o,R.-183...I5: I helgen har det.på Bisletvært avViklet et inter+
llaslotaltidrettsstevne med'udmerket tySk og hollandsk
StOrmSdrlie.-påstod at detvar 56000 tilskuere Med en rekke.fram-
tredende tyskere, i spiSsen. .01avSunde oppnådde:64.08'1spydd,:men
ellers-vardet megetdår1ig med den norbke deltngelsen. I sin repor-

--tas:te berettet StornS6rlie med liten begei,string at "vår mann" til
strdighet lå sist

-
POUTTLEGIONÆRENE 1NS ISERES. .

. 213Q. Atter en gang var lördag en norsk gvdeling frivill ge
samlet i den norske legions leir i Holmestrand og på ny ble den höy-
tidelige soldated avlagt til Der Pfthrer av staute nordmennspm hrr
erklajrt seg villig til å kjempe'mot ferdensfienden -bolsjevismen.Av-
delingen 16rdag bestod veSentlig'av polit±Olk under lddelse ev sin
sjef, Jors Lie. Etter en rask inspeksionl-holdt der labhere osv. Redies
en tale til guttene, hvoretter edsformul„Prenble lest og..gjentatt av
de frivillige, Om kvelden'Vnr-,det prrengert en kameratkveld for de,
frivillige og.deres officerer

•

TYVERIER I BERGEN.

223n; - I den senere tid er det blitt stjålet flere ting frr
kaien i Bergen. Politiet opplysernå at mrn har arrestert to ung-
dommer som har gjort seg skyldig i slike tyverier. Dc hrr også et
innbrudd i en tobakksforretning på samvittigheten og vil få et rl-
vorlig oppgjör med politiet. Begge er tidligere ustrrffet.

NYTT.PRi. SVERIGE.

S.R. 22.00. I et velgforedrPg i des uttalte strtsminister P. Albin
Hansson nt forsyningssitunsjonen•var bedret det siste året. Tiltross
for et ndskillige matvrrer er sendt til Norge, Finnland og nndre lnnd
er beholdningen av levnedsmidler större enr. tidligere. Det svenske
folk har mange humrnit33re oppgaver å löse, og statsministeren uttel-
te håpet om at alle kunne samles om disse spörsmål.
S.R.19.0n. Ved Motalr hendte i ettermiddag en flyul*kke. Et av hmr-
ens fly som drev E5velser, styrtet ned og flygeren, nspirrnt Morån fra
Gbteborg, ble drept på stedet.
s,R, 19.00. En liten fiskerbht fikk igår en tysk mine i redskgpen.
Minen eksploderte og to av wrinskapet på båten ble slengt flere met-
er bortover på grunn rv lufttrykket.. Minen vrr utonfor det pv tysker-
ne avmerkede minefelt på .5stkysten.
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D.R.17.3"). Natt til sdnd,eg har det•vmXt.omfattende luftvernsZivelser
I KjöbenhPvn. .Ved den siste dvelsan I mrrsyvIste det seg å være en
rekke mangleX ved byens luftvern som nå er blitt omorganisert. Sær-
lig var meldetjenesten dhrlig. Dan er blitt forenklet og vi.rker nå
vesentlig bedre. Politiets deltngelse i dvelsene vPr meet tilfreds-.
stillendel men ved enkelte strsjoner tok det svwt lnng tid fÖr po-
litiet rykket ut. En av årsakene til dette, vnr falske meldinger som
'ble utsendt for å sabotere. 4 mrnn, som forutsattes å vmra fl'antlige
snbotbrer, ble sluppet ned med fnllskjerm. 3.are en av dem ver'på fri-
fot dP övelsene sluttet. Hospit,:,ltjenesten virket bra. De 4 hos-



pitr,ler som deltok ble satt på en meget hård påkjenning, itJet 1600
sårede ble innbrrgt, forutennt 400 lettere sårede ble behrndlet
ved förstehjelpsstnsjoner. Over. 70en mann deltok i de vellykkede
övelser.
D.R.17.3n. Konservativ Ungdom har holdt landsmöte og vedtatt en
.resolusjon hvor det heter rt organisnslonen vil Prbeide for lrndets
frihet bg " et ubrytelig samarbeide ned de Pndre nordiske land."
22.0). grunn ev Frikorps Dannrrks framrakende innsats under de
hnrde'kamper på Östfrontens nordlige nvsnitt, som fendt sitt uttrydr
tildelingen rv 91 jernkors til danske,frivillige, her riksfdrerer

for SS tilstått de drnske frivillige 4 ukers permisjon sbm:en tPkk
nemlig nnerkjennelse for den frivillige dnnske innsats. Det meldes
at 121 medlemmer av trikorps Danmerk er fnit mens 5-SS frivillige
savnes.
18.(/). I forhold til siste svinetelling i Danmnrk som ble holdt
for 6 uke=iden er bestanden steget med 16n.000 stykker.
18.(Y) Danmark hndde i juli et infiförselsoverskudd på 48.9 mill.
kroner mot 38.5 mill, krbner i foregående måned. Dette innfdrsels-
pverskudd er det stdrste widen npril 1940.
19..00. I landsbyen Ejetrup(?) i Midt“ylland er det gjort et stort
brunkullfund. Et konsortium kommer til å gå i gang med drift så snart
som mulig. Lrerlet anelås til omlng 10e, tdnner land og kullfeltets
tykkelse varierer fra 3 til 6 meter. Men går ut frn at mnn i begynn-
elsen knn utvinne 3-40n tonn pr. dng, men senere vil ma knnskje nå
opp til 10e0 tonn pr.dag: Man skal holde nxbeidet i gang hele vint-
eren.og vil kunne beskjeftige et par hundre mrnn.. Funnet betyr en
lettelse i den anspendtebrenselssitwsjon.

vvv VVV vvv

• ...
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DE SISTE DAGERSWDSDOMMER EKSEKVERT IMOLGES. 3 ITYE MORI. 


FOL kl1TT-TTL:ILF, 1) OG VE=TESTASJONEN OG P' STATSPW,ITILTS 

KONT0Pj:1L I HENLIrC IT3SFJTS GT. 


ARKIVLT OVER LOLI2IICE FOLDLYTELE 3ITINGT I IUTTEN. 


12.30. SS- und Polizei,;ericht Nord har ved felt-

dom av 5 sept. 1942 elint-

Nordmannen Alf Kristiansen,

5 ganger til &5den for fortsatt terrorfor-

brytelse ( med hjemmel i loven om politiske voldshandlinger i for-

binnelse med sprengstoffloven), for nok en terrorforbryte1se i for-

binnelse med mordfora5k, videre for en terrorforbrytelse i forbin-

nelse med fullbyrdet mord, for virksomhet for en fiendtlig stat, og

for ha holdt lager av iften os; sprengstoff.

Nordmannen Håkon Eriksen,

til dbden fcr terrorforbrytelse og til 5

års tukthus for alvorlig innbruddstyveri.

Nordmannen Si,gurd Hansen,

3 ganger til d5den for terrorforbrytelse

med fullbyrdet mord, for ha holdt sprengstoffla er, oz for å ha

hjulpet til med å holde den ankla,,;ede Kristialsens sprengstofflager.

PFESSEN OVEIV'REE T.L1TSTOFEAN'LIFGENE. 	 KEISTIASEN

AIRESTERT N51; -'InS0"2,EN I HE"LI- II3SENS GT. VAT EX..-TWEPT r3N

VALGTE 


13.00. Terrorattentatet mot Statspolitiets konto-
rer i Henrik Ibsens Gate 21 aug., som vakte den störste forferdel-
se i alle lag av folket og som krevde ett dA3dsoffer og to hrdt
sh.ede blant pliktoppfyllende norske politimenn, ble rullet opp i
hele sin brutale og kyniske gru ved SS- og Polizeizericht Yord
fredag, da 3 av attentatmennene sto til rette for sine umenneske-
lige handlinger.

Atter en gang viste de tyske myndiheter
den störste im3tekommenhet ved å tillate representanter for "norsk"
presse å overw3re rettsforhandlingene, som p det nöyeste str i
forbinnelse med rettsforhandlingene for en uke siden, da de förste
medlemmer av terrorbanden fikk sin dom.

(rortsettelse)
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PRESSEN OVERWMER R=FORHANDLINGENE.

(Fortsettelse) Navnet Kristiansen eller "Dagfinn" ble til
stadighet gjentatt i de tiltaltes forklaringer den gang, og man
fikk et sterkt inntrykk av at man her hadde en av bandens hovedmenn
og anfdrere. Fredag satt Kristiansen selv p$ tiltalebenken.

Den 29 år Gamle Alf Kristiansen er en full-
blods kommunist. Fra 1935 sto han som medlem av Noxges Kommunistiske
UnGdomsforbund,i 1937 reiste han til Spania der han deltok en måned
som infanterist, senere som sanitetssoldat ved Den Internasjonale
Brigade. Her fikk han komplettert sin utdannelse som et brukbart
instrument i verdensjddedommens tjeneste, og i Spania traff han og-
sg kommunisten Röse som senere saute ham i forbinnelse med Asbjörn
Sunde eller "Devold". I november 1938 vendte han hjem til Norge
igjen etter at, srm han selv forklarer, den norske regjering ble
eni med de andre regjeringer som hadde frivillige på den röde side,
om a trekke disse tilbake. En forklarink som stiller regjeringen
Nyggrdsvolds ndytralitet i et merkelig lys.

Kristiansen opplyser at han ble kjent med
"Osvald" ved nyttgrstider. Det er tydelig at "Osvald" i Kristiansen
fant en utmerket medarbeider. Kristiansen forteller at han ikke
gjorde noe nyttig arbeid etter den tid. "Osvald" sdrget for ham på
alle mgter, skaffet ham full pensjon hos tiltalte Sigurd Hansen,
og bodde sammen med ham i lengre tid i Hansens lille leilighet på
o v2relser og kjdkken i Uelandsgaten, noe som viser at ogsa Hanser
sto i den mest intime forbinnelse med terrorbanden. 1"an m$ uvilkår-
lig spdrre seg selv hvor "Osvald" fikk penger fra til å betale
kost, losji og dertil 10-15 kr. i lommepenger ukentlig for Kristi-
ansen i tiden fra nyttår iår til arrestasjonen morgenen 21 aug.
Ogs5 de dvrige tiltalte fikk sine gode betalinger for rakkertjenes-
ten, og de legger ikke skjul på at "fine" folk stAr bak de gruful-
le forbrytelser. Jössinger, agenter for London og Moskva, som i
sin hykleriske falskhet sitter bak og trekker i trådene og ofrer
tallrike landsmenns liv, enten disse nå faller som offer for for-
brytelsene eller får sine dommer som tiltalte i dette tilfelle.

Kristiansen innrömmer punkt for pl.nkt
sin delaktighet i sprengstoffattentater mot kommunikasjonslinjer,
krigsviktige anlegg og fabrikker.5 av tilfellene ble behandlet
under forrige rettssak. Det viser seg at Kristiansen står bak dem
i egenskap av "Osvalds" hdyre hAnd. Osvald har informert ham og

ham opp i framstilling av sprengstoffladninger og utförelse
av sabotasjehandlinger. Det framgår med avskrekkende tydelighet
at Kristiansen ecter "Osvalds" inske ikke skydde noe middel for
å få sine medhjelpere og underordnede til å utföre de vanvittig-
ste ting. Med hånden på pistolen har h,n latt de andre forstå
hvor det vilde ende hvis de sviktet.

Om attentatet mot det norske statspoli-
tis kontorer i Henrik Ibsens gt. 21 aug. iår gir Kristiansen en
detaljert og fyldestgjdrende iorklaring. Osvald kom opp til
Kristiansen i midten av august iår, altså for knapt 3 uker siden,
og foreslo at de skulle gjdre et attentat mot bygningen i den
hensikt å myrde norake politifolk. Han medbrakte en skisse over
kontorene som ligger i 6te etasje, samt 3 ndkler til å låse seg
inn med. Kristiansen erklerte seg straks og uten betenkning vil-
lig til å bli med på massemordene. Noen årsak til å myrde de 4
pliktoppfyllende norske politifolk hadde han ikkel men "jeg
svarte ja" opplyser han kynisk for retten.

Forklaringene fra de to andre tiltalte,
den 22-årige Håkon Eriksen og den 34-årige Sigurd Hansen, viser
at Osvald deretter hadde snakket med disse og fått dem med på
attantatet.

Torsdag den 20 aug. satt så Osvald og
Kristiansen på v2relset i Uelandsgaten og gjorde ferdig spreng-
ladningen. Ved midnattstid mdttes de ovennevnte samt etterlyste

(Fortsettes)
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PRESSEN OT_EV=R RETTSFOLHNDLIGENE.

(Fortsettelse) Brun i Uelandsgaten, hvorfra de kjdrte med bil, som
de hadde leiet for anledningen. Ved Deichmanns Bibliotek steg de
ut og drakk litt Gin hver for å styrke seg til ugjerningen. Deret-
tex gikk de inn i bakgg,rden i Henrik Ibsens gt.,1aste seg inn i hu-
set og snek seg opp i 6te etasje hvor de 1åste seg inn pg kontoret.
Eriksen sto vakt innenfor ck,ren som sto litt på glött, og passet
på at de ikke ble overrasket. Brun og Hansen gikk lds på arkivet
over politiske forbrytere, mens Osvald arrangerte sprengladningen
ved skrivebordet i lys av Kristiansens lommelykt. Sprengladningen
ble satt i forbinnelse med te1efonapparatet, og skulle eksplodere
ved 9-tiden neste dag. Det hele var gjort på 10-12 minutter. Der-
etter trakk de seg tilbake hver til sitt. GIU's og Secret Services
tro tjenere hadde gjort alt klart til å myrde 4 arbeidsomme og
pliktoppfyllende landsmenn.

Begivenhetene utviklet seg T2amatisk. Kl.
6 om morgenen fredag 21 aug. banket representanter for det tyske
sikkerhetspoliti på hos Hansen for å foreta en husundersikelse,
uten å ane noe om det store kup de ville gjire og uten kjennskap
til nattens hendelser. Da fru Hansen ser at det tyske sikkerhets-
politi er ute smeller hun cUren igjen, og löper inn for å varsle
sin mann, tiltalte Sigurd Hansen. De tyske politifolk bryter straks
Wren opp, går inn gangen og derfra inn i T,Cristiansens warelse
hvor ddren står gpen. De aner ikke hvem de har for seg, men sikrer
seg en ladd pistol som ligger på nattbordet fbr TI.ristiansen riktig
våkner. Den tyske politioffiser som ledet aksjonen, forteller for
retten at de nesten samtidig fikk dye på en pakke dynamittpatroner
som lå på et avispapir på gulvet på sengens höyre side. Mens tol-
ken retter pistolen mot Kristiansen sikrer man seg også straks
Hansen som er vekket av sin kone. Hos ham finner man en ladd Colt-
pistol under hodeputen. Kristiansen gjorde et desperat forsök på
å römme,men forgjeves. Overfor retten innrdmmer Kristiansen rik-
tigheten av det inntrufne.

Et uhyggelig intermezzo er den likeg1ad-
het Kristiansen utviser da dommeren spör ham hvorfor han ikke
straks fortalte politiet om de forberedelser banden hadde gjort
til sprengstoffattentatet mot Statspolitiets kontor kl. 9 samme
morgen. Kristiansen svarer at han ikke kom til å tenke på det i
farten. Ro1ig innrömmer han fdrst å ha forberedt 4 uskyldige men-
neskers död'ved innbruddet om natten. reretter viser han kommu-
nismens apatiske slivhet overfor alle begreper om nre og menneske-
lighet ved å tilstå at han kunne ha sagt fra om det som vilde
henne, men at han foretrakk å la det forferdelige skje.

Under de videre undersdkelser ble utroIi-
ge ting brakt for dagen. På en hylle fant politifolkene en rekke
pakker merket "Dagfinn". Man skjinte da hvem man hadde for seg.
Videre kom man over et veldig lager sprengstoff og sabotasjegjen-
stander, store mengder dynamitt og ammunisjon. Under noen tomme
potetsekker i Sigurd Hansens kjeller lå således 20 kg. dynamitt
henslengt.

Kl. 9 samme morgen får sikkerhetspolitiet
beskjed om den tragiske hendelse i Henrik Ibsens Gt.

Kristiansen gir videre opplysning om at-
tentatet mot Vestbanen. Han utfirte dette sammen med Jacobsen,
som fikk sin didsdom ved forrige rettsmöte. Kan opplyser at kof-
ferten som ble satt inn i restauranten inneholdt 8 kg. dynamitt.
Osvalds mening var egentlig at vi både på istbanen og Vestbanen
skulle plassere koffertene på de avgående tog, opplyser Kristian-
sen. Derved vilde det bli drept flere mennesker. De to andre til-
talte bekrefter Kristiansens opplysninger forsåvidt angår de ter-
rorhandlinger disse deltok i.

Tiltalte Sigurd Hansen er også gammel
kommunist, og har stått som medlem av Kommunistpartiet fra 1924.
1930 sluttet han seg til lrbeiderpartiet. Under arbeid på tysk

anlegg hadde han stjålet dynamitt og forivet sabotasjehandlinger.

(Fortsettelse)
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STRENGE STLA FER T*01.. TYVERI LV

En mann fra Skoger som ivinter stjal 5
skinker, 3 hestepjlser, 40 kg. kjött, 200 kg. mel og en del andre
varer fra et stabbur i by3den ble i forhörsretten idömt 90 dagers
fengsel betinget. Påtalemyndigheten fant imidlertid dommen for mild
og- påanket saken. Len er nå tatt opp igjen o straffen „ble satt til
120 dage/s fengsel ubetinget. Den domfelte var tidligere ustraffet.

06.00. En mann har stått i forhrsretten.i Oslo
tiltalt for en rekke innbrudd, serlig i kjellere og matboder. Han
fikk fengsel i 3 år.

06.00. 4 mann har stått for prisdomstolen i Oslo
tiltalt for ulovlig omsetning av elektriske kabler. Dommen ble meget
kraftig. 2 av karene fikk 90 dagers fengsel, hvortil den ene fikk
9000 kr. i bot, subsidiært 90 dager og den annen 2000 kr. i bot subs
60 dagers fengsel.'Videre ble de 4 dömt til inndragning av henholds-
vis 8000, 4000, 12000 og 4000 kr.

A T EY:= .R INN I VIST,AGDER.

0 . 11.00 . De nye kontingenter av Arbeidstjenesten e
nå rykket inn i leirene i VestAgder. Sjef for Vest-Agdvrs Arbeids-
fylking er fy1kingsf3rer T3ueland.
14.00. Arbeidstjenesen i Vikedal i Ryfylke har
sendt ut et sluttkommunike der det bl.a. heter:

Dergensguttenes offensiv på arbeidsfronten
i Vikedal n33rmer seg nå slutten. I 3 måneder hr kreftene vrt satt
inn for landets nyreising. På alle felt er arbeidet gått planmessig.
Store styrker er satt inn i hovedarbeidet, nemlig kanalgr«ting,
og resultatene er ikke uteblitt. I Stein, myrjord og vatn har gut-
tene forsert seg fram med pågangsmot og godt hum3r. Xanaloffensiven
fortsetter med neste sveit. I Sauda har det vert satt inn en styrke
i onnearbeidet en tid. Etter meldinger derfra har bndene wert for-
njyd med det arbeidet som er utfbrt. I _Icra på Karmby trengte folk
ved til vinteren. AT ble spurt om hjelp cg det ble öyeblikkelig
satt inn en tropp til vedhogst. Det har vert arrangert mange hyg-
gelige leirkvelder hvor guttene har vist at de har teatertradi-
sjoner. Neste sveit rykker inn ca. 14 dager etter denne sveitens
demisjon. Dette blir hordalendinger.

SAUPA ELVILGER 200 000 kr. T:L IITYKJ5F AV TIISELAGER.

14.00. I Sauda Herredstirgs möte fredag fikk
Forsyningsnemnden en bevngning på 200 00C kr. til innkjöp av
matvarer for å ha et kriselager til vinteren.

TYTTLE=LUICKINGEN BEGYNNER I HALDENSLISTRMET.

	

13.30. Igr var det frste dag for tytteb=pluk-
kerne i Haldensdistriktet. De f1este av byens fabrikker hadde
gitt sine arbeidere fri. Jernbanen hadde 1100 tyttebrp1ukkere
mcd fjrste morgentog oppover. Alle busser var også overfylte, og
det ble kjört en rekke eks/avogner. Langs a:le veier vrimlet det
av sykler og fotgjengere. :alt var sikkert 3-1000 mennesker ute.

	

09.00. Komponistinnen og dyremalerinnen Erika
Bodom er avgått ved- djden nrs 81 år gammel. I en lang årrekke
virket frk. Bodpm som klaverpedagog i Oslo, og ved siden herav
ofret hun seg levende for. dyrebeskyttelsessaken.
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UTSTILLINGEN "SOVJ:2ILLdDISET".

13.00. I - 13rda 5 sept. - gpnes utstillineen
"Sovjetperdiset" i Oslo.

1Jtsti11inen er errane=t i et kjempemessid
telthus, o; eir et ree1istisk bilde ev de uhyeelie tilstander 25-
års bolsjevisme ;dar f3rt mer enn 180 mill, mennesker oppi. Den be-
står ialt vesentlig av originalmateriell som er transportert fra
Sovjetsamveldet. N3kternt c) klart redegjdr utstillingen for den u-
hyggelige tragedie som den j3diske bolsjevisme'fdrte det russiske
folk ut i, men som mange riordmenn dessverre ennå i blådyet naivitet
nekter å tro kan veere mulig. Utstillingen viber at tragedien i all
sin grenseldse elendighet og galskap er- sånn fra ende til annen.
Her taler kjennsgjerningene sitt hårde og ubarmhjertige språk.

I fdrste utstillingssal finner vi en rekke
kart som redegjr for de uhyre rikdr=er i Sovjetsamveldet. Her
alt til rette for 4 virkeligsjdre et arbeidernes og böndbnes para-
dis. Istedet kastet jddene det russiske folk ut i en feberaktig opp-
rustning med henblikk på å erobre verdensherredömmet. Folket sultet
dette Europas kornkammer. :rtene gir glimrende anskuelsesunder-

visning om den fortvilte stillins bo'esjevismen står i nå etter at
de tpke tropper har satt seg i besiddelse av de rikeste industri-
og rastoffsområder og svartjordområdene med mer enn 50 av Sovjet-
samveldets matproduksjon.

Neste utstil:ingsrom viser bvordan jödedom-
men er ansvallig for verdensbrannen idag, og hvorledes bolsjevisme
og demokrati er ett og det samme - redskaper i frimureriets og jö-
dedommens kamp for verdensherreddmmbt.

"Bolsjevismbns blodofre" - En mer treffende
parole kunne tredje utstillingsrom neppe fått. KaTt og plakater
skildrer den endeldse og fryktelige sadisme bolsjevismen lot slippe
lös over det arme russiske folk. Fra 1917 til 1934 sultet 19 mill.
mennesker ihjel i et område som kunre skaffet hele Europa mat nok.
Og samtidig krevet bolsjevikenes te:ror bg forfdlgelse av Euuslands
beste mennesker millioner av ddelsofee. Kirkene ble ominnredet til
museer ellbr simpelthen revet, og geistligheten utsatt for terror
uten ende.

Overfor den dvrige verden forsdkte bolsje-
vibmen gekamuflere den elendighet den -brakte over 180 mill. men-
nesker. Utad bluffet man med hdy kultur, praktbygninger, teknikk
-ogeveIstand. Men bak denne skinnfasade sukket det russiske folk
i sin endeldsb lidelse.

Fjerdd utsti1lingsrom har et omfattende
og originalt materiell sob anskue:iggjdr dette. Alt ble ofret i
vanvittig krigs- og erobringsgalskap. 'e boligforhold som mötte
de tyske soldater i Sovjetsaeeveldet trosser enhver beskrivelse.
Tett sammenpakket måtte kvinner eg menn, fremmede for hverandre,
leVe år etter år (sic!). I 1939 bedde det gjennomsnittlig 6 per-
Soner pr. beboelsesrom i Tovjet uten hensyn til familie og kjönn.

Pemte utstillingsrom bringer endel kjenns-
gjerninger om de ofre det russiske folk måtte yte for å skape et
brukbart redskap i verdensjddedommens erobrinssplaner. Sovjet-
hieren, oppbygget gjennom 25 år, var en fryktelig krigsmaskin.
Titusen av fly og panservogner kunne settes inn i kampen sammen
Med verdens stdrste Lermasser.'Når. disse massene idag i slag et-



ter slag beseires av de tyske tropper og deres forbunnsfeller vi-
Ser det bare at soldatene fullstendig mangler en ide g kjempe for.
Zen innbitte motstand kan bare forklares gjennom en fatalisme sem
grelang terror er framtvunget. Utbtillingen viser her en rekke
våpen som erobret av de tyske tropper. Side om side med de mest
moderne oppfinnelsbr finner man gewerer fra 1880-årene. Bombekas-
tere av siste type og moderne engelske panservernkanoner viser at
intet -var spart.

(Fortsettes)
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UTSTILLINGEN

(Fortsettes) Neste utstillingsrom viser hvordan den ruc-
siske bonde måtte forlate sine gårder. De ble tvunget inn i kolk
brukene. Dermed mistet de livsgrunnlaget. Millioner av dem döde av
vannstell og sult midt i de rikeste jordbruksdistrikter. rn russisk
bondes hytte, som er oppfört på utstillingen, gir et dystert bilde
av savn, nöd og sult. Jit lite rom å bo i for 4 mennesker. En seng
fylt med halm, noen skitne klTsfiller og en kjele å koke maten i er
alt. Grå vegger og jordgulv. Her bodde en familie i 4revis. Man må
se for å forstå.

Syvende utstillingsrom gir et autentisk bil-
de av GFU's dyriske og sadistiske framgangsmåter. Millioner av men-
nesker har mistet livet for bolsjevik-b5dlenes merdmetrbder. En tro
kopi av en kjeller i et GPU-fengsel i Minsk åpenbarer de mest sata-
niske enkeltheter. En av sellene er utstyrt med kvitmalte vegger,
som skråner innover jo mer det n=er seg gulvet. På gulvet helte
man kokende,olje. Den stakkars fange måtte så balansere pg murstei-
ner for å unngå å brenne levende ihjel. Sellens kvite vegger var
utstyrt med geometriske ftgurer i svart. Innesperret alene i dette
helvete, genert av et stadig og skjwende lys, Narte det ikke lenge
för fangen ble vanvittig og tilsto hva som hels. En liten selle
veggen er slik innrettet at fangen hverken kan stå eller ligge. For-
s3ker han å rette seg opp fra den sammensunkne atilling, ringer er
klokke og et brennende lys settes på rett inn i bynene. Porten
denne sellen er,utstyrt med en pigg som stadig stikker det arme men-
neske i maven.

Utstillingsrommet som viser en bolsjevis-
tisk bydel nöyaktig fra minsk, er i höyeste grad interessant: Her
möter man de boliger den russiske arbeider bli budt i "paradiset".
Her stilles man ansikt til ansikt med det sym Johan Nygårdsvold
og Martin Tranmiel har agitert for i vårt eget land. Alt er utrolig
skittent. Noen'halmsenger ()_; kasser er i4nboet. En veggklokke pry-
der det ene rommet. Den er produsert i "paradiset", o;;« av en kvali-
tet som vi ikke tör by våre egne barn som 13ketby. Det eneste som
pranger er en samovar - en russisk tekoker. Den er fra forrige
verdenskrig - fra tsartiden. Slik rulles på bilde opp i by-



delen. Vi kaster et hurtig blikk inn i dethuset en kvinnelig læge
ble budt. Et rom - mirkt og trist, en benk, en kasse og et vaske-
vannsfat - intet mer. Her tok hun imot siye pasienter. Det hadde
hun vel neppe tenkt seg da hun studerte. £ bkagrunnen skimter vi
et praktpalass - operaen i Minsk i hysterisk amerikansk stil. Men
bygningen har nok kostet penger, og har rok pranget på mange pro-
pagandaplakater i utlandet. Men i forgrumen ligger bydelen - den
skitne og uhyggelige. Grå rönner og jerdiytter. Ovner på gaten
til å koke i , i sannhet et "paradis".

Utstillingens æ;esrom for de tyske solda-
ter minner om den takk som skyldes diss unge menn., som idag skri-
ver vår tids helteepos med sitt blod på Russlands stepper. Også
vårt folk plikter å slutte opp om kampen med all sin makt. De
krigen kom var vårt land i bolsjevikenes hender. Alle kjenner den
skjebne Mord-Norge var tiltenkt. Deror er det vår plikt å marsje-
re med. Det er denne sak utstillingens siste rom berörer. Det kan
idag ikke rå den minste tvil i enti_ver objektiv nordmanns hjerte.
Utstillingen har en stor oppgave. Den vil vekke mange, mange av
våre landsmenn til erkjennelse av tidens store spörsmål.

TYSK H'NDV_LIcKUTS2ILLIYG  I  OSLO. 


06.00. Den tyske utsUllingen av mesterlDröver fra
tyske fagskoler "Håndverk og teknikk", som ble åpnet i Hsndverke-
ren 20 aug., har vakt stor interesse. Etter innbydelse av Reichs-
kommisar arrangerte utstillingen igår en spesiell omvisning for
ledende menn innen norsk håndverk. Tilstede var bl.a. le("eren for
florges Håndverkerforbund, snekkermester Kjell Erik Gundersen, og
de fleste av lederne i landsforeningene.
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Legjeringens I. X. & Hærens Overkommando.

5 sept. 1942. Nr. 498. Fortroli .
Me dinger reda se

LANSKO=TEEN FOT NOPGESHJhLPEN OG SVENSKA NORGESHJALPEN

SLIIENSLUTTET. LO BLV LGER * mill. kr. TIL NORGLSH,TRLPEN.

22.00. Forhandlinger-mellom Landskommiteen for
NorgeshjM1pen og Svenska Norgesh1pen, som en tid har funnet sted
i Stockholm, har nå f3rt til prinsipiell enighet, idet Landskom-
miteen kommer til å gå inn i Norgeshlpen. De tiltak aom allerede
er sctt iverk bl.a. salget av Norgesnålen, opre-ctelsen av et bar-
nesanatorium og beSpisningen av nordke barn i Oslo, kommer til å
fortsette.

D.L. 17.35. De svenske fagoreninger har på et repre-
sentantskapsm3te i Stockholm vcdtatt a bevilge * mill, kr. til
Norgeshjtapen. Videre har representantskapet besluttet å foreslå
for de forbund som står tilsluttet foreningen at hvert enkelt med-
lem av forbundene yter 25 dre til samme formål. Dette tiltak ven-
tes å gi ytterligere 1/4 mill. kr.

BERGINGENAV DET GRUNNSTjTTENOSKE SKIP "SVOLDER". 


12.00. To bergingsbåter var hele torsdag opptatt
med forarbeidet for å trekke den norske båten "Svolder" av grunn
utenfor Glommen, meldes det fra Falkenberg. Skipets last losses
nå på lektere, og man antar at dette arbeid vil ta noen dögn. Det
viser seg at skipet er sprunget lekk, Men hvis det rolige vesret
fortsptter, skUlle det ikke vsre noen fcre for skipet.

"DLN ITI.SJON_LL PIGJERING" Ek DANNET P NOISK RETTSGPUNNLAG UT

FRA DET KONSTITUSJONLLLE N :CRETTSFRINSIPP. RIISNd.S OM "NYTEI-



SINGEN OC DIJ1- OFFENTLIGE RETT.

O.R. 19.00. "Minister" Riisrres talte ikveld i "Den
n,sjonale time" om "Nyreisingen og den offentligc rett".

Den nye tid, a han bl.c.,medförer nye
rettsregler på de forskjelligste områder. Den samme grunntanke,
som er nesjonalsocialismens bl_srende ide - folkefel1esskapstanken -
må også, bcherske hele rettslivet og må medföre innglipende endrin-
ger fra priv.,trett, mcd revisjon ,v vår ksje1ov :.eks., til
stats- og forvaltningsrett. All offentlig rett må innrettes i
samsvar mcd de politiske forutsetninger som til enhver tid er
til stede.

Den 5 febr. 1942 ble det utstedt en
kunngjiring om den nasjonale regjering.

T;enne kunngj5ring som danner en av grunn-
pillerene i den,nåverende nasjonalsocialistiske lovgivning, og
som danner forbinnelsen med Grunnloven, legger hele den politiske
makt og all forvaltningsmessig myndighet i "ministerpresidentens"
hender. "Ministrene" som uteckes av "ministerpresidenten har i
regjeringsmötene som holdes en gang om uken på Slottet i Oslo,
bare rådgivende myndighet. dinistrene" redegjör for de saker de
drisker behendlet og som tilligger deres departement, men det er
"ministerpresidenten" som treffer alle vedtak. Hvis forholdene
tilsir det, kan han også troffe vedtak utenfor regjeringsmötene.
Sakone blir da forelagt ham cv gcneraleekretTeren eller av vedkom-
mende "minister" personlig.

(Fortsettes)
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RIISN2S OMir OFF:L=GF 	

(Fortsettes) .111e vedtak også underskrives av sj
fen for "justisdepartementet". Ved sykdomstilfelle o.l. kan rilini-
sterpresidenten" utpeke en stedforreder som overtar alle hslis
regjeringsplikter, og selvstendig fattor vedtak. I mindre s2.ker
kan "ministrehe" personliF utstede forordninger2V lovmessig art
som henhörer til deres respektive departements.

I motsetning til alminnelig oppfatiling
berdres domstolsnes myndighetsområde ikke av den nyc kunnF(5dring.
Domstolone inntar fremdeles en uavhengig stilling innen stRtsfor-
fetningen, og regjeringen kan ikke gripe inn overfor domevsigel-
ser o.l. T.T.er hviler den nye rettsordning på et eldgammeltgermansk
prinsipp, og intet cr forendret i dette.

Ved den statsrettslige ordning i kunngjd-
ringen av 5. febr. er grunnls.get lagt for gjennomfdrelser av en
storhetstid for Norge."Den norske rejoring virker på gnInnlag av
egen norsk rett, idet som Hdycsterett har stadfestet det, stats-
akten er statsrettslig tilstedelig ut fra det konstitusjonelle
nddrettsprinsipp. 1:ler har statsekten sin sttsrettslig!: begrunnelse
og på dotte norske rettsgrunnlag er regjeringsdannelsen skjedd.
Vi representerer livsviljen i det norske folk, vi cr den virkelige
folkevilje, og vi (1,:nner nasjonens eneste mulighet for redning.
Dette gir oss vr rett til opprettelse av "den nsjonale regjeri

En nv de fdrstc og viktigste lover vår
nyc nasjonale regjering utarbcidet var loven av 12 mars 1942 hvori
NS :stsettes VWC det stEstsb-srende parti hv-j_sproran uterbei-



des av "ministerpresidenten' som o2,s4 er NS's -L>Orer. Denne lov
har stor prinsipiell og statsrettslig betydning, og må ses i sam-
menheng med en lov av samme dag som fastsetter straff for nedset-
tende ytringer overfor medlemmer av NS etc. Partiet cr den.korpo-
rasjon som lyerer etaten, men pertiorFarene er etter gjeldende rett
ikke direkte gitt noen myndihet treffe statsrettslige av-



gjörelser. Indirekte deaimot vil partiets cnkelte ledcre kunne
gis slik myndighet idet de innsettes i alle offentlige ndkkel-
stillinger. Det er dette som menes med at partiet b,srer staten.

Den nye tid kan ikke anerkjenne staten
som noe mål i seg selv. Målet er folkets vel, og folket föres av
partiet. Fdreren st,å,r fremst og b,i3rer nasjonens livsvilje, og den
offent_Lige administrasjon har til oppgave.å gjennomföre. förerens
vilje.

Når talen er om förerprineippet er det
ve_dt å betrakte gunnlaget for dette prinsipp. Demokrater vil
fdrst og fremst bemerke den sv33re makt en fdrer har og betegne
ham som me.kthaveren. Nasjonalsocialister derimot ser ham ikke
som makthaveren. Det tales ikke bare om föring, men også om an-
svar. Det er den beste som skal lede med stor myndighet, men
også med stort.ansvar.

."Tinister" Riisns presiserte i denne
forhinnelseat grunnloven av 17 mni 1R14 j_ke er opphevet, men
bare forandret i samsvar med kunngjdringen2V 5 febr. 1942. Ord-
ningen er midlertidig, erklrte han, oi. betegner ikke den ende-
lige ordning "ministerpresidenten" akter å gjennomfdre. Det vil
senere bli innkalt et riksting, (); alle spor av uheldig art av
demokratisk-parlamentarisk karakter vil bli fjernet. Mange av
disse var fremmede for bestemmelsene i grunnlovens paragrafer.
Andre endringer som tiden her Fjort nidvendige vil videre bli
gjennomfdrt.

Kommer man inn strafferetten finner
man i den nye tid nye krav. Dette gjelder i fdrste rekke lover
om politiske forbrytelser, som finner sitt uttryLk i loven av
19 mars 1942 om vern mot visse rngrep på perti ();, stat, og.vide-
re i loven av 7 mai 1942 nr.. 1 om visse straffebesteimelser i
denne forbinnelse. Delvis eller hel inndragning av formue kan
skje.

(Fortsettelse)
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(Fortsettelse) Under krigssituesjonen her det også vist
seg nddvendig gi politiet visse funmekter tiI iverksettelse av
visse forfdyninger. Også visse tiltek for å sikre folkots forsynin-
ger har det veert nödvendig å gjennomföre. -^,ettte gjelder bl.a.
svarthandel oe snikh.ndel, overtredelser ev pris- og resjonerings-
bestemmelser og andre entisociale forbrytelser. Videre har nye
synspunkter i behandlingen av lösgjengere og elkoholikere komeet
til uttrykk. I stor utstrekninger det gitt avkall på streff for
slike forseelser, bl.a. er iddmme].se av venn og bröd for et kor-
tere tidsrom evskaffet. En ny lösgjengerlov söker i aörste omgang
å forebygge ved å fjerne mannen fre et bestemt miljö, gi erbeid
eller ved å forby ham å besdke visse steder.

Betrakter men hele NS' syn på rettslivet
ser man at tyngdepunktet er lagt på sociale forbrytelser for å
sikre stat og samfund. Forbedring er målet, ikke hevn, og straf-
fene har kerakteren av forsvar, ikke gjengjeldelse for fullbyrdet
gjerning.

En gjennomfdring av en kriminalreform i
alle enkeltheter er en veldig oppgave som ennå vil måtte komme
til å te lang tid. En slik reform må også ses i sammenheng med
en oppdragelse av ungdommen fre sterten av. Juryinstitusjonen
måtte imidlertid avskeffes hurtigst mulig bcheftet som den var
med partipolitiske mangler av umulig art. Istedet innfdrte NS
en lagmannsrett med 4 meddommere, og forutsetningen ble derved
lagt for en mere renslig og betryggende rettordning. Et annet vik-
tig ledd i kriminallovgivningen var også opprettelsen av folkedom-
solen, som i de den har bestått her vist sin berettigelse.
Endelig kan nevnes forordningen om plikt til agivlse av fork1a-
ring ogS:2' der hvor det tidligere Liset teushetsplikt, og bbstem-
melsene om sakförertilletelse. Ved lov av 19 febr. 1942 er det
bestemt at alle sakförere cr medlemmer av "Norges advokatforbund".
Sakfdrertillatelser ken inndlas av departementet, oe avgjörelsen
ken ikke prdves ved noen domstol.

T:b nye regler i vår offentlige rett viser
hvor dyptgående endringene i statslivet er. Meget kan imidlertid
ennå ikke settes iverk. De fdreren satte sitt program var det
ikke meningen å gjennomföre det i on tid som denne, og meget ken
heller ikke utföres. Men vi skimter målet, uttalte "minister"
Riisns tilslutt.

leEICHSTI=ZTIMMEE I NOLGE.

22.00. rien tyske Eeichstierarztfthrer, Ministe-
rieldirektor professor dr. leber, har oppholdt seg i Norge for 4
skeffe seg kjennskap til landets veteriw3re innretninger. Dr.
Weber er en ev Hitlers eldste tilhengere. Etter et han hadde del-
tatt i den fdrste nasjonalsocialistiske rbisning den 8 og 9 nov.
1923 og vr blitt dekorert med "Blutorden", ble hen arrestert
semmen med Hitler og dimt til 5 års festningsarrest i Lendsberg
am Lehn. Under sitt 5 degers opphold i Norge fikk Reichstierarzt-
fthrer anledning til å stifte bekjentskap med de forskjelligste
veterin2re innretninger, deribletIA DyrI2..gehöyskolen i Oslo, og
hedde videre samteler med fremtredende personer. Dr. Weber ble
bl.a. mottatt av "ministerpresidenten", og "ministrenc" Hagelin
og Fretheim.

BOXG_VE TIL NORGE. 


22.30. Ved en höytidelighet i ,ulaen fredag ble
Universitetet overrekt en meget verdifull bokgelve fre den itali-
enske stat. G=3,7 en bLstår av en uts1/4.5kt semling klessisk litteratur
fra Novelli til Wknnunzio.
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NY LENSMANN I  DRANGEDAL.

12.00. nDepartementet" har ansatt kst. lensmann
Andreas Fagerli som lensmann i Drangedal Lennsmannsdistrikt. Den
nye lensmann er fddt i 1916 og har gjennomgått handelsskole.

NYE LAGLEDERE I L AMBANDET .

Rdros Krets: Ilen: lærerinne fr.,
Olava Kirkebakk, Ilen. Holtålen: barer Hans Nygård, Holtålen.

Nordre Fosen Krets: Osen: lærer
Tomas Frdseth, Yttervåg. Roan: lærer Terning, Hopstad.
Stokksund: lærer Alf Nyeng, Stokköy. Åfjord: lærer Johs.
Sbreid, Eidem. Jössund: lærer Lars Nordgård, Lysdysund.
Nes: lærer Ola Kirkebakk, Oksvold. Bjugn: rerer Einar Brand-
vik, Indre Bjugn. Stjbrna: lærer iilhelm Clausen, Stallvik.
Agdenest lærer Svend Bryn? 5r1and: lærer Einar Berg, Opphaug.
Rissa: lærer Tergeir Halten, Rissa. Lensvik: lærerinne fr.
Ellida Grönningen. Stadsbygd; l'wer Magnus Slettvold, Stads-



bygd.
Sdndre Fosen Krets:  Sdr-Frbye:

lærer G. Grendtstad, Hamarvik. Nord-Fröya: lærer Gunnax Hal
seth,,yadsbysund. Hitra: Iwer Kr. Bprnseth, Dolmedy,
Zvernv2r: lærer M. Breida, Kvernvær. Fillan: lm'er I. Kaxe-
vald, Fillan. Sandstad: lærer Lars Ålmo, Hestvika. Heim *
Henne og Vine: lærer Jens Riise, Hellandssjben. Snilfjord:
læer Aksel Svea. .

Trondheim Laudkrets: Bynesset: laarer
Ingvald Brå, Synesset. Leinstrand: l',,arer Joan Landerud,
Heimdal. Strinda: lære:r Råheim, Strinda.

KONSUL 'dRLNGEL BEGTAVET....

20.00. Konsul Wrangels begravelse fant sted i
Haugesund idag Inder enestående deltakelse. I hel* byen vaiet
flaggena på hal stang, og blant de som fulgte bå2en merket man
seg endel utenb3is folk bl.a. direktdr Anders Jahrc og skipsreder
Svend FoNn Bruun.

UREFSRUDS BLIN:)0D4SHJW FLYTTIS TITJ MAIHAUGEN.

14.00. Misjonær Lars Skrefsruds la8mdomshjem -
Skrefsrudstua i Fberg - er nå flyttet til de Sandv,gske Samlin-
ger på Maihauen. I disse dager er stua ferdigmonte:t eg innviel-
aen vil forega 27 3ept.. Da .feirer de lokale Santalntsjonsforenin-
ger Santalmisoneni 75 års jubileum. Det er 2 rom i ruset, som i
sin tid var kiäkkei og dagligstue. Skrefsruds person:iige eiendeler
som ennå er i behold, håper man vil bli gitt til muse‘t. Det
meningen at Skrafsildstua skal tjene som mdtested for de kriste-
lige organisasjaaer i distriktet.

HARST,DFIRMA SKJENKER 1e.000 kr. TIL NASJONALHJELIEN.

O.R. 11.00. Firmaet Bertheus J. Nilsen A/S, Harstad,
har i generalforsanlIng forleden skjenket 10.000 kr. til resjo-
nalhjelpen.

OMKOYMET I UTLANDET.

O.R. 21.00. Til familien i Halden er det koamet mel-
ding om at sjömann Fritjof Feydt er omkommet i utlandet.

18.30. Fblgende lagledere er oppnevnt i Norges
Lærersamband:
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FISKERIMELDINGER.

O.R.12.15
Fetsildfisket. Frn Tronheim meldes at drivere i  B41111.

forden har tatt en del-mindre frister.
Brislingfisket. I Sbndhordland har det vmrt et blaff

i dette fiske og det er oppnådd kast på opp til 400 skjepper. Også
fra forskjellige andre steder meldes om mindre kast.

Bank- o-,; kystfisket. Til Tronsb var tilfbrselen i for-
rige uke helt ubetydelig, bore et mindre parti sei. Også i Mbre og
Ronsdal har dette fisket i den senere tid vwt mindre godt, log
var uketilfbrselen til Kristiansund N. noe större enn forerzående
uke.

Norges Fiskarlag har besluttet å reise avdbde fiskeri-
direktör Asserson et minnesmerke. Asserson var fiskeridirektbr i en
tid da fiskerinmringen hadde sin störste utvikling. I hens :id ble
motoren alment tatt i bruk. I Assersons funksjonstid ble fiskernes
organisasjoner godt utbygd og hen gikk inn for sitt arbeide med liv
og sjel. Formannen i det nedsatte utvalg er M. R. Kaarbb.

Sunnmbre Fiskarlags årsmbte er nå avsluttet. Tirsdag
vnr det et meget langvarig ordskifte om r4fiskomsetningen. Ved val-
gene ble formannen Knut Ukenby enstemmig gjenvalgt. På en sammen-
komst om kvelden, leste Petter Skarbdvik opp et te:egram hen netu
hadde fått fra "Forsyningsdepartementet"med bud ti Sunnmbrs-fiNdkri-
ne og en takk for den innsats som de har gjort for matberginga
denne tiden. Som takk' for dette vilie"ForsyningsdEpartementet"
gjbre alt det kunne for 4 hjelpe fiskerne eå langt dette lar seg
gjöre nå. Formannen i ferskfiskgruppen Giske, tal:e for fiskerne.
Når facitten etter dette skal gjbres opp, så kan man trykt si at
fiskerne gjorde sitt for matbergningen. Det er å bneke at fiskeryr-
ket nå kan bli et yrke som gir mannen levebrbd og a: det kan stå
på bbyde med de andre yrker i landet, uttalte hen bl.a.

Som et ledd i arbeidet med å innfbre generatorer
fiskerflåten blir det som kjent i disse dager gort forsbk-drift
med generatorer på fiskeskbyter. En slik generstor er nå kommet
til Kristiansund N. og vil bli montert på et mindre fiskefartby.
Prbvedrifen blr satt igang med det förste.

LOV OM EASJONERING AV ELEKTRISK ENERGI.

0.R.21.00 "Ministerpresidenten" har 20. august vedtatt en mid-
lertidig lov om rasjonering av elektrisk energi. Etter denne kan
"Arbeidsdepartementet" eller den det bemyndiger, gi de bestemmel-
ser on begrensning av forbruket av elektrisk en.ergi, som finnes
påkrevet for å sikre best mulig utnytting og f.ordeling. "Departe-
mentet" kan også pålegge eller»gi e:ektrisitetsverkene adgang til
belaste forbruk over, et tillatt maksimum med en s=skilt avgift

i tillegg til tariffprisen.

Lov om legeundersökelse ved trafikkulvkker tvungen blod rbve etc.

O.R.21.00 "Ministerpresidenten" har ved lov av 20. august be-
etemt at politiet ved trafikkulykker og trafikkuheld av enhver
art, kan framstille for legen tilskadekomneor; ondre som kan ten-
kes å ha medvirket til ulykkom eller uheldet. Ved undersbkelsen
kan Iy3gen etter forlangende av poLtiet ta blodprbve uten hens
til om vedkommende samtykker.
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FISKERIMELDINGER.

O.R. 12.15 Petsildfisket. Jet meldes om noen få gernfangster
i Trondheimsfjuxdun, Pre Nordland meldcs om en rekke fangster av
meget god kvalitet.

Brislingfisket. Pra Söndhordland meldea om et par
mindre steng.

12.00 Lot h9r i de siste dager vært ti1fbrt Svolmmr store
mengder av störje og for de fiskere som har mmrt heldige, har att5r-
jefisket mert en god forretning med stor fortjeneste. Starjekjt-
tet er fint og velsmakende. Det gode fiske or derfor blitt et
kjærkomment til matforsyningen,

LANDBRUKSME:I=ER.

O.R. 12.30 Prykten for frost var det vel som idag brnkte ad-
akillige glnne tomater til Oslomarkedet. Det var også bra til-
för1 n; mc,- var knappere med poteter. Bre tilförsel
av purrè Gg av god kvalitet. God tilförsel av sopp.

forendring på slaktemarkedet.

F0R6Lkq OM T,Tr(,(k11; LRENNEVINSUTSALG I SKIEN.

12.00 Ord-re.1 i Skien opplyser at han i henhold til
den end- 4_n&: oai nyJIg ble gjort i Rusdrikkloven, i egenskap av
rådmann vil fo:releego bGinget spörsmålet om opprettelse av et
brennevins~ i Sklen, Han anbefnler for bytinget at men ved-
tar en sl nen3tii1ing. Skien har nå i mange år hatt vinsamlag
men ikke b:'Pnnevinsutsa1g. Snken skal opp i bytingets f6rste möte.

KOMMUNIKASJONMÖTE I SVOLUR DROPTER AKTUELLE PROBWPWR I PORBINDEL-

SE MED BUSSRUTEN. RUTEN SOM ER EUROPAS LENGSTE ER HELT STRENGT

12.00 Det har v=t holdt et viktig kommunikasjonsmöte i
Met dröflf, cl.:tue1le problemer i forbindelse med buse-

ruten. Det sf1ae:2 seJi t ruten, som er Euxopaslengste, er helt
sprengt. er der=, IZidvendig å finne frnm til en hensiktsmes-
sig trafiordrIns. vil nå gjennomföre det samme system som ved
jernbanen(-., neTraig at det må sWced om reisetillatelse. Syke og
ti;enestegjf'rr,nde i viktige anlignder vil gå foran. Mötet dröftet
videre oppe--;t.cJse av matstesjonew og servicestasjoner langs den
lange ruteti. Noen er allerede opprettet, men det trenges flere,
meddeler Lofotposten.

DET G1R SMÅTT MED ANSKAFFELSEN AV BILGENERATORER I NORDIAND.

12,00 Let 64:r :i-2remdeles smått med enskaffelsen av bil,
generatorer rd1ond, trass i at man har de beste orferinger
med de geneniterer som har vært i drift. Hittil er det bare på,
montert 74 generatorer rn.s det er gitt tillatelse til 200. KySt-
distriktene 02:k,wmet sent etter. Det er brennselsspörsmålet sgm
her også spiller inn.

OKETFRUKTTILFÖRSEL TIL BERGEN.

20.30 Prukttilförselen til Bergen begynner nå å komme.
Igår kom det 1000 kasser plommer og pmrer med fy1kesbåtene fra
Sogn. De fleste av kassene var nok til privntpersoner men kjöp-
mennene fikk også endel.
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Dödsfall. 


20.30 Direktör Randulf Hansen, Fevik, er idag avgått
ved döden, 84 år gammel. Hansen var födt i Bergen og kom til
Fevik i 1890. I de årene Hansen drev Fevik Skipsbyggeri bygget
han ce. 70 båter. Direktör Hansen var en meget dyktig fngmenn
og nöd stor anseelse i skipsbyggerkretser.

9.00 En kjent mann innen papirindustrien, disponent
Halvor Torgersen, Granfoss Bruk, Lysaker, er avgått ved döden
62 år gammel. Han har vwt disponent ved bruket siden 1908.

23.30 En i distriktet meget kjent mann, herredskasserer
0. F. Höiseth, Siljan, er avgått ved döden 74 år gammel. Han var
herredskasserer ej ligningssekretar i Siljan fra 1906 til 1940.

Dtidsul kker.

23.30 En drukkningsulykke er inntruffet (5yestad, meldes
det fra Arendal, idet den 4 år gemle Irene Elise Isaksen er falt
ut i vannet og druknet.

9.00 Det antas nå at den unge Gjerpensjåfören Hans
Gundersen som forsvant med sin bil i forrige uke, er kjört ut
for bryggekanten og omkommet. Man har nemlig funnet et reserve-
hjul flytende i havna og 2 av Gundersens kolleger hevder bestemt
2t det er Gundersens hjul. Sokkning vil nå bli satt igang.

9.00 Det ser ifblge Aftenposten ut til at 2 unge menn
fra Geilo söndag er omkommet under bestigning av Hardangerjökke-
len. De vnr ikke sr1ig fjellvante og hadde ikke fjellutstyr, bare
pigger og stokker. Flere ekspedisjoner har forgjeves undersökt
terrenget og kjentfolk tror det er små sjenser til å finne de 2
i live. Den forsvunne er den 20 år gamle Anders Wine og den noe
yngre Johannes Laug.

Omkommet i utlandet.

12.00 Til sokneprRsten i Skotfoss er gjennom Röde Kors
innlöpt meddelelse om at Henry Masteflet, Skotfoss, er omkommet
i dbdsfarten på England. Han ble 39 år gammel og har vært til
sjös i flere år. Likeså, er det meddelt at fyrböter John Danger,
Skotfess er savnet siden april iår da skipet han var med for-
svant. Han var födt i 1903. Begge var ugifte. Sistnevnte har i
flere år oppholdt seg i Amerika.

Ber,en o, F lkenes fa-liPe samor,anisas'on holder möte.

23.30 Bergen og Fylkenes faglige samorganisasjon arran-
gerte i kveld et faglig möte i Konsertpaleet i Bergen. Formannen
i samorganisasjonen Knut Opdal önsket velkommen og gn ordet til
landsorganisasjonens formann Odd Fossum, som i et stort anlagt og
godt orienterende foredrag trnkk opp linlene for semorganisasjons-
arbeidet. Etter en historisk oversikt, kom foredragsholderen inn
på den aktuelle situasjon, for så i siste del av sitt foredrag å
behandle arbeidssambandet og den nye arbeidslov. Det udmerkede
foredrag ble 15nnet med langvarig bifald.
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kier Interessant b rettssak om ernbanens nnsvar overfor assas'erene.

23.30 Byretten har avsngt en interessant dom om jernbanens
ansvar overfor passasjerer. En frue reiste med tog til Dokka. Da
hun gikk av på stasjonen, glemte hun igjen en kostbar mårkrage.
En av passasjerene la merke til dette og bad,konduktören om å ta
seg av kragen. Dette vegret han seg imidlertid for å gjöre. De
kragen ikke kom til rette, saksökte fruen Statsbanene og krevet
kr. 1300.- i erstatning. Byretten har nå gitt fruen medhold og
anförte at det måtte vmre en positiv plikt overfor jernbanenes
folk å ivnreta de betnlende reisendes tarv. Retten kan ikke finne
annet enn at konduktören har opptråclt uaktsomt. Statabanene ble
dömt til å betnle kr. 1300.- i erstatning. Saksomkostninger ble
ikke tilkjent.

N.S.H.s arbeide Vestlandet.

9.30 Bergens Tidende har spurt N.S.H.s fylkesleder herr
Erohn, hvordan nrbeidet på Vestlandet nå går. De tre bokstavene
N.S.H. kjennetegner den organisasjon som har satt seg det mål å
virkeliggjöre "föreren"s önske om å legge grunnen til en sunn og
sterk generasjon, en generasjon som kan overta arbeidet med å
sikre folkets fremtidige eksistens på dets mTefulle plass i det
Iye Europa. Hjelpeorganisasjonen nrbeider på lang sikt. Dens opp-
gave å vekke hele folket til sosial ansvarsbevisthet overfor den
oppvoksende slekt, Imre den å ta vare på grunnlaget for nasjonens
framtid, dens fysiske og moralske sunnhet. Der finnes dem som tror
at N.S.H. bare er til for å hjelpe N.S. medlemmer. Denne oppfnt-
ning er selvsakt helt feilaktig, N.S.H. hjelper alle uten unntagel-
se og det kan nevnes at der er gitt hjelp til langt flere ikke-
medlemmer enn til N.S. 80% av söknadene kommer fra ikke-N.S.folk.
N.S.H. har også bl.a. gått sterkt inn for oppgaven å hjelpe mor og
barn og et skridt i den retning er opprettelsen av kontrollstasjo-
ner som enten cr åpnet eller vil bli sntt igang.

Sti end-utdelini.

10.30 Malerinnen Karen Kaxrud Rockseth og sangeren Idar
Tranaröd (?) e tildelt kr. 400.- hver i stipend av tollkasserer
Schmrffers legnt for terminen 1942/43.

N tt fra Danmark,

23.30 Frikorps Danmark, som har fått permisjon for sin inn-
sats på Ostfronten, vendte idag med 5 kompanier tilbake til Kjö-
benhavn. På jernbanestastionen var det forberedt en mottagelse som
bl.a. ble overvmret av det tyske rikes befullmektigede Gesandter
von Rente-Fink og fbreren for Dnnmarks nasjonal-sosialistiske
arbeiderparti, Fritz Clausen. Etter en rekke velkomsttaler,,mar-
sjerte korpset med et tysk militmrorkester i spissen, gjennom
byen til Kastellet, hvor det avholdtes en parade, hvoretter korp-
set marsjerte til de to knserner hvor de skal innkvarteres i noen
dager för de enkelte medlemmer reiser til sine hjemsteder.

D.R.11.30 Det er sluttet en dansk-hollandsk vareutvekslingsav-
tale for 2. halvår 1942. Danmark skal levere varer for 5.4 milli-
ner kroner og Holland varer for det tilsvarende belöp.
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N tt fra Sveri e.

O.R. 18.00 Statsminister Hansson tok i en tale söndag stil-
ling til kommunistenes hemningslbse lögnpropaganda. Statsministe-
ren beskjeftiget seg særlig med en påstand fra kommunistene om at
det eksporteres store mengder matvarer fra Sverige til visse eu-
ropeiske land. På dette punkt ga statsministeren fyldestgjörende
beskjed. Han klargjorde at det finner sted et handelsbytte som
ikke minst tilgodeser Sveriges forsyningspolitiske og handcls-
politiske interesser. Statsminister Hansson opplyste at importen
av matvarer i förste halvår av 1942 var dobbelt så stor som ek-
sporten. De kommunistiske handelseksperter bör altså legge om ein
propaganda en smule, mente han. Sverige gjör kompensasjonsforret-
ninger til sin egen fordel. I denne vareutveksling forekommer også
matvarer som bytteobjekt. Det er disse transportene som har gitt
kommunistenes rykter rmring. Aftonbladet bemerker at kommunistene
riktignok kan henge seg i at et mindre parti kålrot er gått til
Finland uten direktc kompensaajon. Hvis denne leveransen skal opp-
fattes som genersitet, kan en til gjengjeld peke på at Finland
har ytet prestasjoner som også hörer til livets verdier.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommando.
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OFFICILLLT. 


17.00.
"Innenriksdepartementet" har ansatt kontorfullmektig

ved Bergens og Hordalcnd fylkesmannsembete, Johannes Tronstnd
som fylkesfulluektig vcd  smne enbete.

NYE SKLTTEPROCENTER.

17.00.
YInncnriksdepartenentet" har etter landsskattelovens

1),',/raf 73 og byskattelovens paragraf 66 snntykket i nnvendelse
av fngende skatterer ved likningen for 1942/43. Telemark Fylke:
Skåtby 17.5. Brevik 17 og 33e 18. Austegder: Tronby 15. Oyested
17. Evje 15. Hylested 17.5. valle 15.  Bykle 16.5.  Risör  17.5.
Tvedestrand 18 og Lillescnd 15. Vestagder: Lnudal 17. Lyngdal
17. Bakke 17.  Plekkefjord 15 og Diandal 16.5.

TO S,VNI-DE GUTTER KO ELT TILEETTE.

13.00.
De trb ;uttene, Lnders Idne c),; Johanncs Lnug, som har

vwt savnet siden söndeg etter en tur 114 HerdangerVd.dda er nu
konmet tilbake, tidlig iLlag morges. De hadde kommet seg helt opp

ii-,rdangerjcikelen, mtn her hndde dc mistet  kompasset  sitt og
i tg.la haddede gg,tt vill.

OMKOÆET I UTLLNDET.

O.R. 18.00.
disse dager cr det som kjendt ko;met nye opplysinger

gjennon Svenske Röde Kors on savncde eller krigsforliste sjdfolk
fre Stavenger. Det er nu innlöet meldinggr om at motormann Olav
Lejon er sevnet siden jenuer 1942. Fyrbtiter Paulus Bergslid er
onkonnet i dbdsf,iiten for England i februar mg,ned iår, og dessuten
er kokk Fri5drik Jonassen död etter ulykkestilfelle i utlendet.
Til familien p. Jörpelend er det kommet nelding om at matros
Podor Eikc Darkved, cr omko,met i dödsfarten i april

O.R. 21.00.
Til familien i Risör er det k=met melding om at

2den maskinist Thomas Jakobsen og inar rkussen er onkonmet
i dödsfarten på. England.

DJMT FOR Hå GTT FRÅ, ARHLIDET.

13.00.
En un, mann fra Skien har  ggtt fra  arbeidet som hen

ble anvist av arbeidsformidlingen og cr for dette forholdilagt en
bot p1 200 kroner subsidiert 21 deg_rs fengsel.

MYE SKOG iDELLGT LV STORM.

11.00.
Fylkessko(gmester Sollien opplyser at e;ter den ovcr-

sikt man nu har blgste store nengder skog overende i åsterdlen
under stormen for et par rdkneder siden. Det dreier sei; om tusener
av kubikkmeter. Tömmeret er dog ikke vescntlig skadet og kan
brukes n4r det blir hug,;et opp. Blinkingen er ng, be„vnt i ster-
dalen, men det er lite inigst ennu.
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q'JELER TIL UTRUSTING?

11.00.
Fra Kragerd meldes at der i den siste tid har fore-

gått en re'ike tyverier og innbrudd i Drengedal..Lensmenne@ for-
teller nt elt tyder på at det er en.pg..s=e mannen som cr på-
f?3rde. Mnn 12.n fölo h':ns tyVeferder ;;jennom bygda, men det er
vanskelig å gripe hem ds folk meider tyvcriene for sent. Det scr
ut som om mannen stjeler til mat og utrusting. Han har .stjålet
flere liter melk, klm°, en ryggsckk og idag er det meldt om
tyveri av en sikel helt oppe i Trdal. Man henstiller til folk
å passe godt pg og versle lensmannen med en gang noe er påfærde.

MINNESMERKE OVIR SKÖYTELJPER.

O.R. 11.00
I Trondheim byting er det vedtatt å bevilge 10.000

kroner til et minnesmerke over byens berömte sköytelöper Peder
istlund. Fra en privat komite er det kommet henstilling til
ordfbreren om å -reise trUnderen C stlund et minnesmerke i en av
byenn pakcr. Socialrådmannen mencr at minnesmeret bör reises
og at det i tilfellet vil komme til å likne det monument som
-flremmen her reist til minne om skikongen Thorleif Haug.

STOR TYVERISLK I Hii1BIERFEST.

06.00.
En fantastisk tyveri og helerisak ble behendlet

i H=erfest byrett mendag. Saken {_jaldt tyveri av on postsekk
som ble stjålet 29de oktober 194/ underveis fra postbåten til
postkontoret i Hernmerfest. :flen stjlne postsekk inneholdt
20546 kroner. 6 unge menn fra H=erfest har nu stått tiltelt,
den ene for selve tyveriet og de endre 5 for heleri. Det cr rene
"wild west" eventyret karene hn.r opplevet. De har holdt store
drikkekels op; festet bort flere tuscu kroncr. Karene hadde så-
ledes kjöpt brennevin til 120 kroncr flasken. Det vax ingenting
igjen av de stjålne penger. Dom falt iettermiddag. iltlte nr. 1
ble dömt til 120 deers fengsel for tyveri og ble tilpliktet
betale tilbake til Postvesenet 20546 kroner. 4 tiltelte ble dömt
til henholdsvis 120, 90, 45 og 45 deers fengsel c)_; tilpliktet å
erstntte fra 1000 til 9600 krOner. Den sjette tiltalte ble fri,.
funnet.

RIBBLT FRUKTTRJRNE.

06.00.
En hage-eicr i Vc..ng som incide vwt bortreist söndag

lant ved tilbakekomsten at ubudne gjester hadde vrt å besbk i
havens hsns og ribbct samtlige frukttrær. Sporene tyder på at det
er en guttebane som hPr herjct dcr.

W-:VNET MJANN KO=T TILRETE.

06.00.
Den 74 år gamle Ietter Smiuskaftet? som her vært

savnet i tre dögn cr nu kommet tilrette, meldes frP Trysil. Hen
hadde v33rt uten mat i disse tre dbgn, men vsr forholdsvis kjekk.

Herrddsj?agermesteren på Nes i Romerike melde± at d
cr gitt tilatelse til å skyte 12 elg i Nes i höst.

Harebestanden i bygda er bra,-men det cr lite fugl.
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FISKERInELDINGER.

O.R. 12.15.
Om fctsildfisket meldes at det i indre Tronsheimsfjorden

cr trtt endel smhfengster. Dessuten er det tatt noen hundre
skjepper ved ./ustavold og et par andre steder.

Det hrr vmrt enelte blaff i brislingfisket i Indre
11,-,rdnnger, ved Tysncs, i :Ikrafjorden, ved Solesnes og ved
Sundvåg i Björnesfjorden. Brislinen cr meget fin og inneholder
ca 16 % fett.

Fra Rogaland meldes om et steng ph ca 700 skjepper i
Ardalsfjorden og et ph ca 300 skjepper i Je5senfjorden.

I Ryfylkefjorden har fnngstene vært spredte og det
saume gjelder for så vidt 2or det indre av Oslofjorden og Bunde-
fjorden. Her har fisket stort sett ligget ph snmme nivå som i
uka sou gikk. Fiskcrne mener at brislingcn sthr meget dypt i
Bundefjorden og at bare enkelte fkal konmer opp til overflaten.
Frigstene her vil derfor bli nogot smh en tid framover og de
fangster som hittil or tatt har ikke vmrt stort over 300 skjcpper.

LIMBRUKSMELDINGER. Priscontralens landsoversikt.

O.R. 12.30.
Det var brre i et par dnger av siste ukc rt været

tillot skjæring av kornet. De godwerse.-gene mnn hadde hnr imidleT-
tid ,-;jort at kornet er blitt modont ph mnnge steder og vcnter
riz bare ph h bli skåret. Den kuldebeflge som har ghtt over enkeltc
stedrr av landet har heldigvis ikke gjort noen nevneverdig skade.

Skuronna ihr blir ct meget vanskelig problan da det
meste av rbeidet vil konme til h foregh med hånddn og det
henstilles derfor til al e son k-n om h gi bcbriden all den hjelp
som gis kan.

Potetopptakingen er ikkc begynt for alvor enni, men
tiden cr nå så langt frnmskodet at on ikke lenge bör dette arbeidet
vmre i full ang.

Strhforsituasjonen cr ufrandrct med forholdsvis bra
tilfe5rsel til Oslo. Ellers i bycne cr det mindre tilförsel. Det
er rekvirett endel höy fra distriktene og det vil vel hjelpc litt
ph tilförslcno. LV halm er det ontrent ikke noo h se nu om dagene.

Tilförsleneav pot .ter öker jevnt, men det vil nok
v re lenge ennu för alle bord er dekket. Fra lste soptember er
son bckjendt potetrasjonene satt opp frr 1.5 til 3 kg. pr. person
pr. uke or;som fölge herav aker behovet. Tilförsleno av poteter
til Oslo har i 31,36, ukc vmrt merkbar bedre og det sanne gjelder
for andre steder. I et par byer 1) Vestlandet kan man shgrr si
at man cr vel forsynt.

P. grönnsakmarkedet er det ikke noen nevnoverdigc
forandringer. I uka som gikk var det bra tilfe5rselav blomkål og
purrc og det sanne gjelder for sylteagurker og andre grönnsaker
mens dct var litc av khl. I de övrige östlrndsbyer var tilförslene
mindre tilfredsstillened. Stvan,;er hadde bra tilfeirsel av bl.n.
nmper mens det var mindre gulerötter. Ogsh lite kål. For Bergen
var situnsjonen ne3yaktig den samc som for Stavanger. Til Alesund
og Bcrgcn var tilförslene meget beskjedne.

Frukt er det lite 'v over hcle linjen. Det er for det
meste plo=mene som doninerer. liogebærene cr det ontrent slutt på
mens plukkingen nu ph,hr for full kraft av skogsbmr. 11-n har dog
ikke sett noen særlig til dem p4 m-rkedet ennu.

Dct ser ut til nt oppfordrinen om h avle frö er blitt
fulgt nv nange, smrlig i Rogeland hvor nan hrr hntt g gode
avlinger av kålrot og betefrö.

Sittasjonen ph slaktemarkedet cr omtrcht som för og
på et gnske br nivt. Egg cr det dårlig med. Dot innen-

l.ndske markcdct er omtrent tomt og det ser ikke ut til å bli noe
av importen fra Dan=k. Melkeforsyninen er nu i en sesongmessig
tilbnkcang. Onsetningen av livdyr er minimal. Det er endel etter-
spörsel etter livkucr men ingen vil selge. Grisunger dr det liten
etterspdrscl etter og liten tilförsel.
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UL=ER. 


13.00.
En drukningsulykke er ifölge Drammens Tidende inn -

truffet i Drommen igårnatt idet en 67 år gammel rörlegger er gått
utfor bryggekanten i mörket og falt i elven. Vedkommende som skulle
på b3srtur, ble funnet drivende i elven sencre på dagen med bBr-
kssen på ryggen og en lommelyktm i hånden.

En ung pike fre Modum er igår drept ved en bilulykke
i Hokksund, forteller Buskerud Blad. Hun kom syklende nedover en
bratt bakke på gol side av veien og kjörte rett inn i en bil.
som kom mot henne, Hun ble straks sendt til Drammen sykehus men var
död ved framkomsten.

En dödsulykke hendte igår kveld i den tronge jern-
ly-meundergangen ved Stryn i Lunner. En 21 årig Oslogutt som sott
på planet på en lastebil mistet livet idet han slo hodet mot
tverrbjelken i jernbnneundergangen. Oslogutten og hons mor hadde
tilbrakt noen dager hos noe4 venner og da de skulle hjem fikk
de lov å sitte på lastebilen innover til Oslo.

Et beklagelig uhell skjedde igår ettermiddag på Hol
bedrift i _esund. En arbeider som holdt på å polymerisere noc
olje kom under dette arbeidet til å lette for hurtig på lokket
over beholderen slik at den varme luften presset lokkot orp c)
slynget det mot ham. Han ble truffet i kjeven . Etter hvad syke-
huset opplyser har han fått s=e skader i hoe'.et og ansiktet.

PRISSAnR. 


17.00.
I den sencre tid har det reist rundt noen forhandlere

malerier i Opland. De har fallbudt molerier av kjeddte og
ukjendte kunstmalere og for disse har det vært tatt temmelig
hdye priser. Prispolitict i Opland har nu gropet inn overfor
enkelte kunsthmdlere og har bestemt at 20 % avance er til -
strekkelig. Dermed er det godtgjort ot priser på malcricr, anti-
kviteter og kunstgjenstonder ogs'- kon r=es av prislovon.

En kjpmann fra Holum har stått tiltalt for prisret
mandag. Det gjelder ulovlig smbrsalg og for höye priser på mel
og parnfin. Han fikk 100 kroner i bot og 52.60 kroner i inndraging
samt 50 kroner i soksomkostninger.

Prispolitiet i Hnmer er kommet over flere kasser med
hvalkjöttx som cr sendt fra Xristiansund som störjc. Hvalkptt
cr som bekjendt rasjonort, mens störje derimot kan omsettes fritt.
Det foreligger altså en meget alvorlig overtredolse av rasjoneringE
forskriftene. Prispolitiot i Möre og Romsdal har nu begynt etter-
forsking i saken.

To fiskehandlere i "ristionsund har fått store böter
for gjentagne ganger å hn o-wertrått prisforskriftene. Overtredelsen
cr forsåvidt bagatellmessige med da det dreier seg om gjentagelser
her retten under stor tvil unnlott å brukc fengselstraff.

Prispolitict i Gjövik bellandler for tiden cn rekke
prissaker som berörer endel kornprodusenter på Vestopland som
avgitt for lite korn. En st?3rre gårdbruker cr ilngt 400 kroner
bot fordi halj. intetkorn hadde levert.

I sjUlannsendingen iJ,ag ble det fristet med sæterlivet
ete. r)et ble fe2talt hvor vakkert det cr på fjellet nu og så ble
det spilt endel musikk som pnsset for anledningen.
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411., SI1ANYTT PRA NOLGE. 


21.00.
Frr, Sirda1str-,ktene le1des ot det tc,-;ner til â bli ct

riktic ,;odt rypeÅr. Sirdölcne forbereder serf, til swrefancsten
til vintoren. M'n venter å oppn „;anske bra resultat.

10.30.
Fra. Farsund meldes ot e1n pt sin vendrinr nu cr

kommet helt ned til Lista- EnunL dame som ver påbærplukkin i
hevnchcie mbtte for nocn daer siden en stor c12;ku med kelv.
Hun ble skromt o stte på spran. Dyrene er oså sencre sett
2ndre steder

NYTT FRL SVERIGE.

O.R. 11.00.
Dot svenske dempskip p;; 7.700 tonn dw. cr

minespren, i Noldsjöen. Hele mcnnsk.3,pct på 32 wnn cr reddet
kommet inn til en tysk hevn. Skipct tilhörte rederiet Rex i
Stockholm o .vcr byet i Sunderl:ind i 1914.

vvvvv VVVTV vvvvv
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PISITI:drELDINGER.

0.L. 12.15. Om fetsildfisket meldes nt det i Trond-
hcimsfjorden er tatt endel sug fflngster med opptil 3 kasscr pr.
båt.

On brislin6;fisket meldes nt det lördng
ettermiddag på ble tatt fangster pg opptil 1000 skjepper i
H2rdrn,;er. I Sunnhordland cr dot tatt fangster på omkring 600
skjepper i Matrefjorden og Skånevik. Ellers or det intet melde
om brislingfisket.

Om btmk og kystfisket meldcs fra ;1csund
at det i uke som endtc 5te septebber har vwt meget

Til Målöy kom det i samme uke inn noe mcre
hvorav det mcste var sci og pale.

Uketilförselen til Bergen hnr v,ert meget
krtapp og omtrent halvparten av det som kom var fisket på Vest-
1nndet.

1,;,NDBPUKSMLIDINGER. 


0.1. 12.30. Det er nu gitt plukkingstillatelse for
tyteb2r i 'ofotcn og Vesterålen og cn venter stort innrykk pg;
b-arfeltene. Etter hvad det meldes til Lofotposten cr det i
Lofoten masse tytteb.-ar or_; i Vesterlen cr det jevnt bra. En
stiller derfor storu forventniner til tytteb2arhösten.

grönns'kareal or det störstex man
noen gang har hatt i Nordland, opplyser fylkesgartneren til
Lofotposten. Interessen for Grönnsakavl her i det siste skutt
en g1ede1ig og /ask vekst og man har nu nådd en höyde som aldri
för. f,rets GrC;rinsakavl ser ut til å bli gjennomgående bra for
alle vekster.

NYTT FEL DLNY.RK.

D.R. :e det d-mske kongepar igår skulle begi
se-.; d2rIkirxen for g over=c innvielsen av den nye biskop for
Lolland - Falster, var dronningen å uheldig å falle på slotts-
trarpen. Dronningen ble skndet i den ene hoften og ryggen og led
store smerter. Det opplyscs imidlertid at skaden er helt ufarlig.

D.L. 11.30. I Ejöpenhavn er det i de siste dagenc
begått ct stort tyveri idet det er stj.?31Ctua 19.000 eigaretter
()_; endel endre tobakksvrer.

NYTT FEL SVERIGE.

S.L. 22.00. Under do store luftmandvrer som i disse
dager har pågått i Sverige har mnn benyttet alle do flytyper som
finnes i Sverige. Srlig har det nye stupbombefly B 17 helt ut
vist seg å svare til de forvontninger man hadde satt seg.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Fortroli .

Da to blir fra ida ip'en sett inn i trafikken Oslo - Trondheim.

En n to ordnin, undor utarbeidelse.

12.30 Fra og med idng blir det igjen sett inn dagtog i
trafikken Oslo Trondheim, og fra imorgen går dot også dagtog
i motsett retning. "N.T.B." har henvendt seg til trafikksjef
Holtmon i Noraes Statsbaner og bl.a. spurt om en kan vente ut-
videlse nv trafikken.på andre strokninger også. "Vi har en ny
togordning under utarbeidelse", svarer hnn, "men det er ennå for
tidlig å uttale se,; on hvordnn den vil bli".

35 ferdi,e hus fra Sveri,/e til Kristinnsund skal leveres i ld et

av hösten. 10-15 ferdi,b Pde norske hus fra en fabrikk ved Oslo.

10.00 Det er nå i orden med leveringen av 35 ferdige hus
fra Sverige til Kristiansund. Husene skel leveres i Mpet av
hösten. Videre har byen fått tillatelse til å kjdpe 10-15 fer-
digbygde norske hus fra en fabrikk ved Oslo.

Motoxkutteren "Sponholm" fra Haramsö forlist. 2 mann druknet.

11.00 Motorkutter "Sponholn" fra Haramsby er ifölge Sunn-
mörsposten•forlist underveis frn .Åndalsnes til Alesund med last
frodag. Båten gikk plutselig rundt og sank ned en gang. De om-
bordvmrende kom i sy;en og 2 av dem druknet, mens de övrige ble
reddet av folk som kom til. En nv de onbord=ende mistet 2000
kroner i kontanter ved forliset.

Fiskeriene viL antac1i kunne holdes iieng også i vinter.

10.30 Svolvmr. Direktör Overaa i Eåfiskiaget uttaler til
Lofotposten at hrn stndig arbeider ned spörsmålet om forsyninger
til vinterfisket, og hen mener det er gode uysikter til å skaffe
sh megetav forsyninger at man knn holde fiskeriene i;ang ogs4
i vinter.

To store brander i Trondhein i vinter er n4 o klart.

11.00 To store brander i Trondhein i vinter, den 15. janu-
ar i Lådhuset og den 8. februar på bry,,,gen, er nå oppklart.
Brandstifterne viser seg å være 2 gutter i 15-16 års-alderen,
som også har en rekke tyverier og innbrudd på srmvittigheten.

Tvungen fortsettelsesskolo i Halse o, Håkmark.

10.00 Mandal. Ordföreren i Halse og Håkmark meddeler nt
det skal opprettes tvungen fortsettelsesskole i herredet. Åd.le
barn som ILT ut folkeskolen, plikter heretter å gå fortsettel-
sesskolens ettårige kursus, hvis de ikke går inn på högre skoler
eller av andre grunner blir fritatt av skolestyret.
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"Den n e Forenin-, av Nationaltheatrets Venner" konstituert idag.

Forenin,ens formnnn ur advokat Ström.
11,

18.00 la et mote i Nationaltheatrets foyer idag ble "Den
nye Forening av Nationaltheatrets Venner" konstituert. Mötet ble
ledet av foreningens formann advokat Ström. Etter en kort his-to-
rikk over skuespillerkunstens historie, talte han om tentrets opp-
gaver og foreningens formål, som er å stötte og slutte opp onvår
nasjonale hovedscene. Etterpå ble det dröftet forskjellige tjqg i
forbindelse me« foreningens statutter.

"Minister" Lunde holder tale a R'ukan. Han finner det utroli at

en stor del av un-dommen i Telemark er ewelskvennlige. "Vil .kke

det norske folk komme til sannhetserk'ennelse blir det nok -vun et

til det." 


20.00 Rauland lag av N.S. arrangerte söndag et stor-möte
i Rauland med deltagelse fra flere bygdelag i Telemark. taler
hadde man fått "minister" Lunde. "Ministeren" begynte fore-



drag med å gjbre oppmerksom på; alle de billeder av våren2sjon,
diktere som henger på veggene i de fleste ungdomshus. HvS dere
leser det disse har skrevet, sa "ministeren" bl.a., vil .ere opp-
dege at ikke en.av dem var engelskvennlige. Trass i det er det
en stor del av den ungdom som hnr bygd disse ungdomshusog hengt
opp billedene av våre store åndelige förere, engelskverraige. Det
er. nesten utrolig at Menneskene kan.være så inkonsekverje. De ten-
ker ikke og således makter de ikke å se fremover. Imictortid ex
dot nödvendig for oss idag å ha evnen til å se fremove 4. Vi i N.S.
kan være.glad for at vi har denne evnen. I flere år har vi kjempet
og arbeidet for å gjöre våre lnndsmenn oppmerksom på t vi kom til
å oppleve det tidsskifte som idag holder.på å fullbynes i Europa,
og også i Norge. Kristendommen kom over Europa som elnytt vårvær,
uttalte "ministeren" videre. Norge tok imot den og sqedes sikret
Vi den gang,vår plass i det nye Europa. Men det bekligelige var,
at samtidig som vi tok imot kristendommen, lot vi oes ocsapå-
dytte ting som ikke var nMvendige. Vi behövde ikke4 skrinlegge
var egenart fordi om vi forsto kristendommens verdisr. Kristendor-
men nektet oss ikke på noen mate å fortsette vårt get nasjonalc
liv. På en måte kan det som skjer i Norge idag, sa:Imenlignes med
den tid da kristendommen arbeidet seg fram i Norge. Idag er det
riktignok ikke en religiös bevegelse som bryter seg fram, men en
politisk. Det er den nye politiske ide som str5mmer fram og stiller
krav til folket vårt om at det må forstå tidens lale og finne sin
plass i det nye. En ting er sikkert. Vil ikke_deb norske folk selv
komme til sannhetens erkjennelse, blir det nok tvunget til det.
Men det ville v3'ere beet om vi kunne finne vår pltiss frivillig.
Vår oppgave idag, slutter"ministeren", bli å hjelpe vare lands-
menn til å forstå det som skjer og å få dem til å bli kjempende
medlemmer av N.S.'s store sak. Vi vil et fritt Norge, et fritt
Europa, Med vår f.rer Vidkun Quisling i spissen vil vi stte alt
inn paå nå det store mål. "Ministeren"s tale ble gjentatte gan-
ger avbrutt av bifall soM utlöSte seg i langvarig applaus.

A.T. ;utter fra Bergen reiser'd.1 leirenei Helleland Sokna o, Böve.

bru.

12.30 Igår reiste det 15( gutter fra Bergen og Hordaland

til leiren i Helleland. :dacreiser ytterligere 100 gutter

fra Bergen til leirene i Sokna og Bbverbru.
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Dddsul kker.

	

18.00 Ldrdag inntraff en trist drukningsulykke på
Hardangervidda, hvorved kldvkar Per Rute fra Hardenger mistet
livet. Röte var på vei fra Hansbu i Kvmnnadalen og var sammen
med en annen klövkar foruten en del andre. Da de kom til Snero-
elva, gikk de to kldvkarene for å vnde elven mens de nndre t4,k
båten. Imidlertid ble de to klövkarene tatt av strömmen. Perso-
nene i båten oppdeget nt det vnr galt fatt og gikk straks ignng
med å redde karene. Den ene av dem ble da også bragt til land og
reddet, mens det viste seg håplöst å redde Röte. Liket ble senere
funnet et stykke nedenfor vadestedet.

	

21.00 En dddsulykke hendte i Drammen igår, idet en eldre
mann, Christien Jonnssen, gikk rett imot en trnktor med tilhenger.
Han ble slengt i'gnten og kom under tilhengeTens hjul, og ble så
stygt skadd nt han senere avgikk ved döden.

Dödsfall. 


18.00En av
seilskutetiden, fhv.
ved ddden i den höie
han var 15 år gammel

de eldste sjöfolk av den gnmle garde fra
kaptein August Berntsen, Kragerd, er avgått
alder av (?) år. Han begynte på sjöen da
og seilte i 45 år.

Henstillin om at forbudet mot tilsi elser i rikstelefonen må bli

opphevet. Nmrmere om de n'e innskrenknin er i rikstelefontrnfikken.

20.00 "Arbeidsdepartementet" har fått et telegram fra
fylkesforsyningsnemnda, landbruksrådet og flere offentlige insti-
tusjoner i Vestfold fylke, med henstilling om at forbudet mot
tilsigelser i rikstelefonen må bli opphevet. Telegrammet fremhe-
ver at forbudet hemmer og forsinker erbeidet og forårsaker mange
unödige rikstelefoner. Forbudet rammer som kjent bare snmtnler
hvor taksten er under kr. 1.30. "Arbeidsdepartementet" har over-
sendt telegrammet til Telegrafverket, som vil ta den endelige av-
gjdrelse i saken. Trafikksjef Fiane forteller i en samtele med
"N.T.B." at det er lite sannsynlig at det vil bli gjort noen
forandringer på det nåv33rende tidspunkt. Man hnr hatt flere lik-
nende henstillinger, men har ikke funnet å kunne ta hensyn til
dem. Men forårsaker ikke forbudet mot tilsigelser mange unödige
samtaler? Det er nok mulig, men fordelene ved forbudet er alli-
kevel större enn manglene, sier trafikksjefen. Tilsigelsene
skaffet tidligere betjeningen en mengde unödig arbeid med opp-
ringninger og uforholdsmessig lang ventetid. Ofte kom det ellike-
vel ikke noen samtale i stand. Tilsigelser gjorde altså at linje-
ne ble blokert til ingen nytte. Det har vi nå satt en stopper
for, og resultatet er at vi knn ekspedere langt flere semtaler
enn tidligere. Publikum har dyensynlig vanskelig for å finne seg
dette forbudet? JA, det er så, men det blir nærmest en vnnesak.

Fersoner i offentlig tjeneste, og også privntpersoner, bör sa
vidt mulig gi beskjed om når de er a treffe, så slipper en å rin-
ge forgjeves. Hvordan er trafikken ved Telegrnfverket for tiden?
Den er meget stor. Derfor måtte vi også gå til de innskrenkninger
som trådte i kraft igår. De har allerede vist seg meget effekti-
ve. Det ver fra begynnelsen meningen å stanse både m3r- og fjern-
trafikk kl, 21.00. Men etter erfaringene frn igår ser det ut til
at vi kan holde nmrtrafikken gående som vanlig. Vi vil i alle
tilfelle forsöke så langt som råd er. I det hele tatt er det
ingen ting vi heller vil enn å oppheve restriksjonene så snart
det lar seg gjdre, sier trafikksjef Finne til slutt.
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"Minister" Sverre Riisnms holder  tale i  Leikan er  til  de offent-

li e t'enestemenn om deres likter.

	

22.30 Leikanger. Frn".N.T.B."s utsendte medarbeider.
Llle offentlige  tjenestemenn vnr samlet i fylkesmannsgårdn
idng hvor "minister" Sverre Riisnms talte til dem. I åin tale
freuholdt "ministeren" bl.a.' at det krevdes meget av en tiene,
stemann idng, mere enn tidligere, fordi det störste vi eier
står på spill. Det er derfor nådvendig for enhver statstjeae-
stemann å ha en positiv innstilling til tidens krav.. Vår opp-
fatning av staten er nt den skal tjene det hele folk og ikke
baxe klasseinteressene. Vi må bruke folk som eier den sty:ke
partiet gir.dem. Vhr förer Vidkun Quisling har en ubrytel
vilje•til å fåre folket framover. Hvis man setter seg uteffor
tidens krav, blir• det  til  personlig ulykke for den enkele. Vi
vil ikke neen noe vondt. Men når det gjelder vårt folks Tære
eller ikke vmre, kan vi ikke ta personlige hensyn. Enhve: som
evner å tenke politisk modent, må kunne se at et nytt Etropa
holder på å ta form. For vårt folk gjelder det om vi ska få
være med i dette frie Europe eller om folket vårt eller slekten
vår skal stanse opp her fordi vår generasjon ikke elske jorden
og blodet vårt høyt nok, fordi en manglet evnen og  vilfftn til
ofre. "Ministerens"alvorlige og inntrengende ord, unlot ikke

å tenne alvoret hos de fremmåtte. Ikveld taler "ministir" Riis-
nms for sine egne heimbygdinger på sitt födested Vik i Sogn.

"Minister" Riisnms taler - et bedriftsmöte i Kinsådal.

	

22.30 Kinsådal: Fra "NiT.B."s utsendte meda:beider.
'Minister" Sverre Riisnms talte igår på et bedriftsmåle i Kinså-
dal. "Ministerens" tale var en verdifull orientering for de til-
stedevmrende oM hva.det'egentlig menes med den nye .tid og hva
som-er nasjonalsosialismens livssyn. Taleren unders'reket kraf-
tig at arbeiderne her i landet aldri har vært marxister. Det var
de maxxistiske ledere som forpestet eoe::alismen her i landet og
fårte folket 'opp i ulykke. Det er et faktUm man ikle kan komme
forbi. N.S. representerer den sanne socalisme pA aasjonal grUnn.
Det er det arbeidende folk vi vil ha med. oss, ikke kapitalister
og ie gamle utbytterne. Det ex også derfox vi möter den störste
motstand i  de  jödisk-impliserte kretsene. Vi vil ::kke tåle noen
mishandling av arbeideren eller fiskerre eller bönderne her i
landet. Mishandling av en stand vil bety en pestbyld ph folke-
legemet. Det er et krafti.g og lykkelig samarbeidende folk vi vil
reise. Hvis vi fölger vår store "förer" vil dette lykkes og det
sknl

"Minister" Riisnms  holder  tele i Luster,

	

22.30 Luster. Fxa "N.T.B."s utsmdte medarbeider.
"Minister" Sverre Riisnms kom mandag kveld til Luster hvor dot
ble holdt möte i kommunelokalet. Ord:brer Veka holdt åpnings-
talen og forfatteren Torg-eir 4udunsai leste opp. Det er ikke
så lett å forstå det som skjer i tiden, sn "ministeren" bl.a.
Men ingen har lev til å-gå rundt å ilå seg til ro med at man
ikke er politisk interessert. Det e å svikte landet i dets
störste alvorsstund. Utfallet av dea giantiske kampen vi idag
gjennomlever, vil vmre  avgjörende  :for-hver enkelts skjebne.
Spörsmålet om vår generesjon skal )1i den siste som skal sitte
på ættegårdene våre, vil avhenge ar den politiske linje vårt
folk velger å fålge. Det er bnre 2 alternativer å velge mellom:
Total utslettelse av folket vårt eller Vidkun Quislings förer-
skap.

(fortsatt)
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"Minister" Riisnes holder tale i Luster. (fortsatt)

Det nytter ikke å lulle seg inn i önskedrömmer
overfor disse absOlutte fakta. Velger vi livslinjen, da må vi
gå inn for å reise folket vårt med alle for hånden verende mid-
ler. Vi må bli så sterke at Vi kan styre dette landet i
ånd, i "förerens" ånd. Men det gjelder at det skjer:hurtig,
hvis vi skal få den plassen i Europa som Vidkun .Quisling-vil
lode folket fram til. Taleren kom videre inn på den tåpeli.ge
motstanden som möter nyreisningen og dena menn, og mente at
grunnen.til motstanden lå ikke hos folket men hos de gamle
derne som de en-gang hedde gitt sin tillit. Men vi har ikke
bruk for dem. Vi kan styre Norge uten dem. Vtviklingens iO lar
seg ikke stanse. Heller ikke det nye solhverv som idag går over
Europa. Vår oppfatning holder seg ikke til önskedrömmer mei til
kjennsgjerningene. Vi vet at det står så store og ubryteljge
krefter bak de nye tankene i verden at-intet kan rokke ve dem.
Bolsjevismen og jMene stjal den russiske arbeiderreisnin; og
gjorde russerne til viljelöse dyr. Taleren fortalte om sile inn-
trykk fra Soviet, og skildret de umenneskelige forhold sen her-
sket i arbeiderparadiset. Han sluttet med en brennende apel1 om
å slutte opp om Vidkun Quisling og N.S. Det vellykkede mite slut-
tet med siste vers av "Ja, vi elsker".

Kommentar til Graham tale til norske s'dfolk.

22.30 Dumrianer sökes. 1,merikansk hjelperop tinorske
sjdfolk. En nmerikaner ved navn Graham Swing holdt for:eden dag
en tale til norske Sjöfolk. Den var også deretter. Bar döm selv.
"Når dere kjemper for oss, da vil vi være tilfredE".- Sen man ser
har amerikanerne lert av engelskmennene og det da harLert er
ganske enkelt at nordmennene skal kjempe for derved bir de selv
tilfreds. Motte: Arbeidets fordeling.-"Vi vil adri rrne de_ce
med materielt gods for deres hjelp. Den er alt .:"or s-'or til å bli
gjengjeldt på en slik måte", sa Greham Swing. Sagt p en annen
måte: Dere får selvfölgelig in£en ting da vi e7 utev stand til

. å bjelpe dere. "Desto mer vil det bety for dere at (ere har v4-2
fulle sympati", mente Swing. Dette synes oss vere enda mindre
enn en svak tröst. Ved siden av film-generalen Mac .rthur fins
det virkelig enda mennesker i Amerika som tror at anerikansk sym-
peti vil bety den höyeste lykke. Det er nok et bev:s på yenkienes
overlegenhet. "Det vil vere oss amerikenere en gleie", fortsatte
SWing, "å takke" dere hjertelig for hjelpen dere hec ytet, fox
dere er nemlig vitner til at vi amerikanere blir cppmuntret ved
deres våpenhjelp". Til å pimpe whisky kanske. "Effter at krigen.
pr slutt har dere rett til å si at dere har en de av æren-i den
amerikanske innsats, for dere har styrket Tår tre", fristet Swing.
Man må selv vere amerikaner for overhodet å fors,å, denne frekke
kynisme. De norske sjöfolk skal altså fare for d amerikenske
krigsinteresser og  sene're vil det så kanstje passe plUtokratene
å takke nordmennene for nt de har gitt dem trow. og de tykke lom-
meböker. 1igere ville det ha vert, herr Grahan Swing, om De
offentlig hadde uttalt: Nordmenn, meld dere hoE oss. Vi trenge_
folk til konvoien. Vi amerikanere söker folk som kan fere krigen
fox oss. Men å forlange noen ærlighet aT en amerikaner) lar seg
ikke gjöre. Like lite som det lar seg gjöre å hente månen ned fra
himmelen. Engelskmennene og amerikanerne förerkrig. Det vil si:
De tjener på krigen og de andre förer den. Nordmenn, dere opp-
.fordres til å före krigen for amerikanerne og engelskmennene.
God fornöyelse.
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Omkommet i utlandet.

22.30 Kristiansund, Til familien her er det kommet mel-
ding om at Johan Rossbach-Egholm, er omkommet under dödsfarten
for England den 9. januar iår. Han var födt i Kristinnsund og
var sönn av bankkasserer Egholn.

Flere dödsul kker.

22.30 Den ene av de tilskadekomne ved bilulykken i Nord-
Odsl, Villo Halberg, Oslo, er idag evgått ved döden som fi3lge av
et halsvirvelbrudd. Han ble 42 år gammel. Den annen tilskedekomne,
Eagnar Torgersen, svever fremdeles mellom liv og död og det er
uvisst hvordan det vil gå med ham.

Voss. En 11 år ganmel gutt er druknet i Rongsfossen
på Voss. Han var sammen med noen kamerater ved fossen for å fiske
og kom for landt ut slik at han falt i vannet. Hsn er enrå ikke
funnet.

Skien. En 59 år gemmel anleggsarbeider, GUs-bav
Haugeröd, er forulykket under arbeide i en tunnel på Sör1endå-
banen.

1/5nevå, Möbelfebrikk nedbrent.

21.00 Zbinevåg. ble inatt herjet av en storbrann som bl,a.
la libnevåg Möbelfabrikk i aske. Rele febrikken brent ned i
löpet av en timps tid. Irsaken til ildens oppkomst er ikke brakt
på det rene.

Sigdal o Eg-edal.lensmennsbestilliner slåes sammen til en bestil-

lin o, får navnet Si'dal lensmannåbesti1lin .

21.00 "Ministerpresidenten" har den 3. septenber
truffet beslutning om at Sigdal og Eggedal lensmennst:illinger,
Buskerud fylke, slåes sammen til en stilling fr?, 1. oiobTe 1942,
og får navnet Sigdal lensmennsbestilling.

Arbeidst'enestens la-förerskole Elverum har beg'nt do':1 pktiskr)

undervisnin .

12.30 Ved arbeidstjenestens lagförerskole på Elverum har
man nå begynt den praktiske undervisning, forteller fylkingsförer
Bell-Evjen til jstlendingen. 80-90 mann driver med jordbruk,
skogbruk og ingeniörfag. I skogbruket arbeider men med imarkbe-
regning, hvilket er sr1ig påkrovd iår med.dot ur(:dv=lig rike
kongleår. Vi,dere rydder man et kulturbeitearal og bc. en
skogsbilvei. Man skal også iår - i lj_khet med ifjor - yte L5nue-
ne i Elverumsdistriktet en håndsrekning.

Senknin,en av Vålet'ernet i Stange vil i 400 mål ny jord.

11.30 Senkningen av Våletjernet i Stange vil 4 400 mål
ny jord. Det er tenken å snlegge en 800 meter lang travbene der.
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Leichsfrauenfthrerin Frau Scholtz-Klink holder foredr i aen.

21.00 I anledning av Reichfrauenfthrerin Frnu Soholg-
Klink's besök hadde Landegruppe der Auslends-Oraniea-10.e der
N.S.D.A.F. in Norwegen innbudt til en •"Zundgebun Uei-Jersite-



tets aula iaften. "Det er en sr1ig stor g1e,te fc,r me i hilse
fru Scholtz-Klink velkommen," sa Landesgrupenlcior i
sin åpningsta1e, "og jeg vil takke henne fordi hu. h.i flÆnnet
anledning til i en tid som denne å komme hit opp for å tele til
oas om et tema som hver eneste kvinne i Europn nå ta stilling
til idng: Kvinnens innsnts i den nåvwende krig. Som der Fthrers
intime mednrbeider har hun de beste forutsetninger for å rettlede
kvinnene i denne vanskelige tiden. Frnu Schmalmack takket deret-
ter på vegne nv de tyske kvinner i Norge for at Reichsfrauenfthre-
rin ville tnle til dem, og hun håpet nt kvinnene her ville vise
en holdning som var det Stor-tyske Rike verdig. Under stor aplaus
steg så Frau Scholtz-Xlink opp på tnlerstolen. Hun tok silt ut-
gengspunkt spörsmålet: Hva er arbeid, og hun kom til yoesyn-



lig forbnusende resultat, at det fÖrste arbeid barnet utol.er er
å rive sine leker i stykker. Etter som bernet vokser til, blir
dette forholdet selvsagt forandret, og dot gjelder da å lede bar-
net slik at det ikke blir en arbeidets slave, men utfrer Itt
arbeid med glede og til beste for land og folk. Og det er det srm-
me hve slags arbeid mennesket utf5rer, bare det vet at erbeidet
er et viktig ledd i hele systemet, og et hver arbeider er rv sam-
me verdi for samfunnet. Da fZ5rst vokser mennesket ut over seg og
sine s=interesser, oc;arbeidet blir et hellig våpen i det eakel-
te menneskes hånd. Reichsfrauenfthrcrin sh dot som den tyske
kvinnes oppgave å bevare den indre ro og overbevLsnin,,,, hva som
enn måtte komme. Og hun tnkket dem for deres stere innsete som
der Fthrers tapre soldater. Landesgruppenleiter Spannus tt[tket
Reichsfrauenfthrerin for telen som ble mottatt med stormende
applaus, og oppfordret forsamlingen til å utbringe et ieg Heil"
for der Fthrer. Aulnen var for anledningen vakkert smyKke,;
flegg og blomster. Et orkester frc Standort, Oslo innledec
nen med "ZuE der Frauen zum Mtnster" rv Richard  TVagner, og afte-
nen ble avsluttet med de tyske nasjonalsnnger.

Dom evset i en stor svertebbrsaft2re i OE,10.

10.00 Det er avsagt dom i en stor svertebrse - T i Oslo.
Av 6 tiltalte fikk en 6 måneders fengsel, en ennen 5 2
120 dager og 2 90 dager. Dessuten fikk de b5ter fra 20e
kroner og inndregning av fra 3000 til 1200 kronel..

Viktir möte hos f lkesmann Elieson i Vest-A der om svarte~ande1.

18.0C Igår ble det holdt et viktig möte hos fylkei, nn
Elieson i Vest-Agder om svartebörs- og snikhandel. ver
forretningsförer Lbirdahl i Vest-4igder fylkesrereulin,
pnsinspektiir Xaurin, prispo1itiful1maktig H ):
ringspolitifullmektig Wergeland-Franetc. '

at unn håpet å få i stand en ordninr som
resultater. Forholdene mod svartebbrs- og snkhendel ikJice

bedre i Vest-Agder enn andre steder, men det skel n set-
t,es inn enda skarpere kontroll.

N eendomstakst i

18.00 Gjövik by har i höst fått en ny eiendonstakst. Den
nedsette nemnd har ansatt byeiendommene i en samlet verdi av
25 millioner kroner, hvilket er en stigning på vel 20g på 10 år.
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Fiskeriteldin er.

O.R.12.15 Fetsildfisket. Noen få båter har inrm'st
Trondheimsfjorden fått mindre'fangster på opp
sild pr, båt.

Brislingfisket. Fra Hardaer 01,.r _rng-
ster på opp til 200 skjepper.

Fiskeridirektoratets gassel-,er=rid har
sendt en 50 fots fiskesköyte med innmontext vedgassgensratOr
rundt kysten som demonstrasjonsfartdy. Denne sidSyten, scn. er
fra Karmöy, var igår i Kristiansund og en rekke repre,3enuter
fra byens motorverksteder var med på en prövetur med in6eni5T
Due som instruktör. "N.T.B.ns korrespondent hadde anledning Li1
vwe med på denne turen som var meget vellykket. Imidlertid

egner vedgassgeneratorene seg best til fraktfart og etter hvn.
ingeniör Due uttaler, vil de förste gassgeneratorer b15 inn-
stalert i fraktfartdyer. I Karmby har fiskere og mot,T.Lyndige
vist stor interesse for forsøkene og på Sunnmöre er dei Uerede
bestilt 3 generatorer. På Nordmøre er ennå ikke kjennskEecl til
disse fartöyer videre utbredt, men en venter at de og3 io blir
mottatt med iteresse.

Landbruksmeldin er.

0.R.12.30 Grönnsakrasjoneringen trådte- i kraft idag og,
det er altså nå slutt med all torghnndel med grninsker,

Potethösten blir antngelig so: da
det er dyrket poteter på et areal 15% störxe ern ifc, vil
produksjonen bli tilsvarende större. Grönnsakndsten
enn ifjor.

Staterftsget i Seljord begynte idag om-
fotter denne gang bare okser, hyorav det er innmeld4 be-
dömmelse. Det var fremmtitt mange folk, og etterspöree.,-Ju
handelsdyr er meget stor, meldes til Skiens:£jordens Presu_
mötte oppkjöpere fra Sörland og Vestland or; særlig fra A{:;der-
fylkene. Den höyeste pris som betnites for en okse vex. ki
En annen ble solgt for kr. 2500.-. Prisene ellers eT
kr. 1900.-.

Kornbergingen i Oplanu liar f, f(u.
kraft i flere dnger og det er kommet en meno fin - hun.
mengde og kvalitet betegnes det som et gcal; Ttdde,;

le kornsorter. Nå begynner også potetonna. Upland  fy
ningsnemnd har beregnet höstutbyttet til noe over miu,Loi

N tt fra Danmark.

D.L.11.30 De nåvrende tobakksrasjonor vil
ne oppretholdes uforandret.året ut, hvis
trer.

av nrbeidsle i.
gangen av august måned 21.400, hviret,
ifjor men 1.200 flere enn ved utgane:1 v,

Det danske kronprinspar e co,3u,et
Danmark etter et kort uoffisiellt besU hos det sven31.ce kron-
prinspar.

N tt fra Sveri e.

21.00 Den svenske sendemann i H-1E-hi, -:, \',stmnn.
er utnevnt til sendemann i Madrid..Som hnn:J etterfner eu-6-
nevnt sendemann i Roma, friherre H.G. Beck-Friis, son på sin
side etterfölges av den hittilvmrende sendemann i Endrid I.O.
Lagerberg.

(fortsntt)
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N tt fra Sveririe. (fortsatt)

21.00  Vår nöytralitetspolitikk er en konsekvent full-
föring av den svenske linje som strekker  seg  langt tilbake i
tiden, fremholdt statsminister Fer Albin Hansson i en radiotale
tirsdag kveld. Sveriges utenrikspolitikk har alltid gått ut på
å utvikle et vennskapelig forhold mellom vårt land og alle andre
nasjoner. Vi har ikke villet la oss trekke inn i noen mnktkom-
binnsjon mot en annen stat. Vår store interesse for det nordiske
samarbeid er fullt forenlig med en slik politikk. Denne politikk
har nlltid stöttet seg ph en sterk folkevilje. De enkelte eller
mindre grupper som önsker nt Sverige sknl ta stilling på den enc
eller  andre  siden i den internasjonale konflikt, har ikke funnet
noe gjenklang for sine önsker hos den almene opinion. De innser
også selv sin svakhet og våger ikke å fremsette krav am en endring
i Sveriges utenrikspolitiske holdning. Allerede dette vitner om
hvor dyp og omfattende nbytralitetsviljen er i det svenske folk.
For å understötte våre bestrebelser har vi bygget opp det militm-
re forsvar og oppretholder en sterk nöytralitetsvakt. Fra alle
hold har folk medvirket til dette. Her kan ikke noe amrskilt par-
til tilskrive seg större fortjeneste enn andre. I den alminnelige
samling om å styrke forsvaret, har det svenske folkvist sin vilje
til å verne sine nasjonale verdier til det ytterste. Til disse
nasjonnle verdier kommer den demokratiske statsform. Også i vårt
land her det vært strid om demokratiet. Först  etter  lang og seig
kamp fikk alle sin rett til å delta i avgjörelsene. Denne strid
er nå endt, alle stridende meninger mbites i overbevisningen am,
at demokratiet er det eneste naturlige system for oss. Den enig-
het og samhörighet som vi kan glede oss over i krigsårene, kan
ikke vmre uttrykk for en tilfeldig fölelse av fare. Den må skyl-
des overbevisningen om at vi alle må verne om Sveriges umisteli-
ge verdier. Disse verdier er i förste rekke: Vår fred, vår frihet
og vårt demokrati. Men ende mer: Vår åndelige og materielle kul-
tur, våre livsbetingeleer som mennesker. Omsorgen for disse ver-
dier er en felles oppgave, selv når vi kjenner at freden, frihe-
ten og demokratiet er sikret. Den samMrighet som nå blomstrer,
skal alltid ha til formål å gjöre Sverige til et stadig bedre og
k;mrere hjemsted for alle svensker, for oss som nh lever o3 for
vare etterkommere, sluttet stntsministeren.

Oslo Kringkasters kortbölgesender (31.6 meter)
var taus både igåraftes etter klokken 19.00 - når undtas en tysk
sending  sent på aftenen - og idagmorges (16.9) kl. 7.00.

vvvvvVVVVVvvvvy
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Me in/er onsdre se tem er.

STORE FORBEREDE SER TIL NS! RIKSMÖTE.

22.00. Nasajonal Samlines Liksmöte som finner sted i Oslo i tid-
en 25. til 27.september hnr semlet veldig deltagelse fra hele land-
et, og blir en i sitt slrg enestående folkedemonstrasjon. For de
tusener av kempfeller som i disse dager kommer til Oslo er det tus-
ener spörsmål som melder seg i forbindelse med deres deltakelse i
riksmötet. - Vi hgr f'tt en rekke henvendelser om forskjellige ting
fra deltakerne i riksmötet, forteller kontorsjef Osmund Thornws,sek-
retwr i riksmötets hovedkomite. Men spbr bl.s. om det ikke lnr seg
ordne med salg av bröd og smör i Oslo i de dngene stevnet vPrer.Det-
te er imidlertid umulig på grunn nv det store Pntpll deltakere. De
tilreisende må ha med se- törmrt. Derimot vil det bli servert mid-
drg samtlige dager. - Hvordan forholder det seg med stevnekonting-
enten ? Stevnekontingenten omfatter transport, middng, innkvnrter-
ing, program m.v. i forbindelse med riksmötet. I forbindelse med
dette spörsmål vil jeg understmke at vi gjerne ser at medlemmene
fortsatt gir frivillige bidreg til avvikling av riksm6tet. Hva fest-
forestillingene angår nytter det ikke å vende seg til komiteen for
å få plass. Plassene er begrenset og vil bli mest mulig rettferdig
fordelt etter de enkelte fylkers deltakerantall. I samme forbindel-
se vil jeg overfor de utenbys deltrkere innskjerpe st det er nytte-
löst å anstrenge see for å få hotellplrss. Selv om vi av naturlige
grunner hrr måttet begrense deltakerantnllet litt for enkelte dis-
trikters vedkommendel er dette likevel så enormt nt hotellene i Os-
lo knapt kan dekke 1/1')00. Innkvarteringen vil foregå på skoler og
hos privete i overenstemmelse ide - nemlig lik behandling for alle.
Forelbbig kan det ikke reserveres noe for de enkelte deltPkere,uan-
sett stilling og innflytelse. Som pressens vegleder vil jeg ta med
flest mulig av pressens representanter. 1.)et kommer 100 tilreisende
pressefolk, foruten 30 frP Oslo. De tilreisende vil bli innkvertert
i en skole. 'erved er alle samlet under ett tnk. 4jette hnr sin prakt-
iske betydning, foruten st de enkelte pressefolk derved lwrer hver-

‘1, andre å kjenne, uttrler kontorsjef Thorsnws.

OLGh DJONER SKLili FOR TYSKLAND

O.R. 21.00. Nasjonal Ssmlings Kvinneorganisnsjon gn i formiddng en
lunch til mre for Reichsfrauenfthrerin Fra Scholtz -Klink. Ved nn-
komsten til Frognerawteren ble Frau S.K. mottatt av NSKD landsied-
elso med landslederen, fru Olg Bjoner i spissen. En avdeling av
småhirden drnnet æresvnk, og on småhirdjente overrakte Frau S.!K.
en vakker blomsterbukett. Fru Bjoner rettet en særlig trkk til Reichs-
frauenftrerin for et hun trpss i et veldig erbeidspress har funnet
tid til å avlegge et besök i Norge. Vi vet et det tyske folk kjemp-
er en hard krmp idag, men vi vet også rt det vil gå ut av den som
seierherrer og at en ny ordning vil bli gjennemfört i Europa. Vår
egen bevegelse er ung og vi er takknemlig for det den tyske beveg-
else lwrer oss, og for den enestående mottnkelse våre representant-
er her fått under sine besWc i Tyskland. De tyske kvinner gjennem-
lever en hard og krevende tid og gjör en beundringsverdig innsets
på sin plass og hnr sin store nndel i seieron. Fru Bjoner utbrrgte
tilslutt en skål for de tysko kvinner og Tysklands frrmtid.

STOR BESTATNINGSSAK MOT BERGENS KOMUNE.

19.00. Byretten i Bergen behandlet i formiddag en SI,e Tro erstat-
ningssak mot Bergens kommune. Sakskeren påsto å hn hntt et direk-
te trp på minst 130.000 kroner på grunn nv kommunens opptreden mot
hrm gjennem en rekke år og erstatningsbeldpet kommer nntagelig opp
i on lnnet större sum. Saken gjelder eiendommen Elvebakken i Ytre
Sandviken som saksdkoren nrvet etter sin frr.
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KORNAVLINGENE BEDRE ENN VENTETP1 JSTIJNDET , MEN DÅRLIGE NORDEN-
. S 0 D V-UR"U2TaTTNING AV R N $, R 0 F

0.R.12.30. I Priscentrrlens lrndsoversikt heter det at do pPr siete
uker har forrndret årsutsiktene. Mange stedr på (5stlehdet blir av-
lingene meget bedre enn tidligere ventet. K rnet har begynt å bli
modent og rlle kluter settes na, til i kornsRuren. På HedemFrken er
en hel del rug og kvete kommet på staUr. I Follo er modningen noe
sein. 10å de större gårder lider manameget under mrngelen på arbeids-
hjelp. I 0stfold er det meget legdo - hvilket det forivrig er ellers
i lrndet osså. I Telemark er utsiktene for kornhösten ganske bra. I
d, yttre bygder på Sbrlendet er kornskuren ferdig, og man har begyht
med potetopptakningen. På Vestlnndet og i Tröndelag er ikke utsikt-
ene sm‘lig gunstige - bare en og rnnen åker har begynt å gulne. Lr-
beidet i åkrene blir meget tungt og vanskelig på Grunn av de store
mengder ugress. I Nord-Norge står kornet lrngt tilbake.

Det blir lite fr i Rogrland i år.
Ny halm ventes til Oslo i neste uke. Höyomsettningen er

meget liten.
Tilförselen av poteter til Oslo hrr rt noe bedre, men

ikke tilstrekkelig til rt rlle krn få sine rrsjoner. I Stavanger,
Haugesund og Bergen er det nok poteter.

Den nye ordningen for omsettning nv grönnsaker er blitt
mottett med blandede 2,1elsor både blandt produsenter og forbrukere.
Torgsalget er fremdeles dårlig, og tilförselen av grönnsaker til OS-
lo er lrngt fxe tilstrekkelig til å dekke ettersprselen. I löpet
av uken kom det baxe 700 kesser tomater til Gartnerhnllen.

Tilförselen av grönnsaker til Bergen or meget liten. Til
Bodö er det ikke kommet noen grönnsaker og det ventes heller ikke.
Fra Nordland er det kommet henstilling om dispensasjon fre den nye
omsettningslov, slik at onsettningen kan foregå som tidligere, dir-
okte fre produsent til forbruker. Så smregne som forholdene er
Nordlrnd skullo det ware rimelig at det blir gitt slik dil4ehaasjon
og men venter nt det vil skje.

Slaktemerkedet er som vanlia. Om den nye slakteCT4ning
vil bringe noen bedring, er det for tidlig å uttale seg am. Wndene
venter ned slrktningen for å se hvordrn den nye ordhingen kommer til
virke.

Husdyrhandlen er like beskjeden som för.

ALLE TIDERS KJ0TTSMUGLINGSLFFJLE.

18.00. Alle tiders kjöttsmuglingsaffcare på Hedemarken, den för om-
tnite Furnessaken, kommer opp for prisretten om kort tid. Det or
innkrlt ikke mindre enn 40 vidner.

En svartehrndler fre Lbten wom også opererte med kjött skal
for samne rett. En nnnen prisrettssak frn Hnmar Gjelder en tobrkks-
hrndler som på mystisk måte var kommet i besiddelse Pv 2o kg. to-
bakk.

MISLYKKET FORSJK P. NARRE PENGELOTTERIET.

la". For en tid siden kon ea ung dame inn i Kreditbanken i Hal-
den og presenterte et lodd hvorpå hun skulle heve en gevinst på
500 kroner. Man oppdaget imidlertid at loddet var forfnlsket og
damen ble arrestert. Hun fortelte at hun hadde fått loddet nv en
ukjent dame. Politiet fikk en tid etter et rnonymt brev hvori en
ukjent dame.tilstod og forklarte rt tiltalto ver uskyldig. Dette
brev fendt xettskjemiker Bruff var skrevet av tiltaltes mann. Denne
nektet, men etter prosedyron tilsto hrn allikevel at det var hen
som hadde skrevet brevet. Tiltelte fikk 60 dagers fengsel.

FREKTINNBRUDD I KRISTILNSLND.

18.00. I Sörlandske Ullverefabrikks utsalg i Kristinnsand er det
inatt foregått et usednvnlig frekt innbrudd. Det er sansynligvis drev-
ne knrer som hrr vrt på ferde. Tyvene fikk med seg et meget verdi-.
fullt bytte, bestående av sölv- og platinrrevskinn, skinnkAper m.v.
Verdien av det stjålne setted til 25 000 kroner, Politiet har igeng-
satt omfrattende efterforskning og det er utlovet en belönning på i@xtG
10.000 kroner til den som knn gi opplysninger som leder til oppklar- •
ing nv saken.
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STUDENTER F1L STIPENDIER AV NSJON,,IHJELPEN.

12.30. Presidenten for Nesjonalhjelpen, minister Sverre Riisnms,har
også i innemende år bevilget 15.000 kroner til studenter som har
fått sin eller sin forsörgers ökonomi tidelegt på grunn av krigenel-
ler,krigshnndlinger. Studentenes Fellesutvalg har i en skrivelse rett-
et en hjertelig takk til miniateren for hrns volvilje og hnr frPm -
holdt at hvert eneste stipendium som gis vil redde en student fra å
oppgi sino studier.

KRINGKASTINGEN LERANGERER SYMFONIKONSERTER I OSLO.

12.30. Norsk Rikekxingkasting i samPrbeide med Filharmonisk Selskap
vil, i likhet med foregående år, gi en xekke offentlige symfonikon-
serter i Universitetets Aula. Det vil i förste rekke bli benyttet
norske dirigenter og solister, og programmene vil også i förste rek-
ke bli preget av våre egne komponisters verker. Konsertrokken blir
innledet 21.september med kppellmester Olav Kielland som dirigent.
Til oppförelse kommer bl.e. Beethovens femte symfoni, Franz Schuberts
musikk til "Rosamunde", Alf Hurums Suite "1 Eventyrland", samt verk-
er av Chr, Sinding,

KOSTBLRT I K.MRE BIL UTEN TILLATELSE.

11.30. En mann som arbeider på Lista og som er bosatt i Farsund er
ilcgt an bot på 600 kroner for å hn kjört fra Lista til Arendal i en

(41, personbil uten kjöretillatelse. Kjøringen foregikk desuten på en sdn-
dag. En mann som var med som passasjerhPr fått en bot på 200 kroner.

STOR INTEhESSE FOR SOPP.

9.30. Det er deswerre ikke noe godt soppår, men en del sopp finnes
det da, og hvis bare met holder seg mildt nå utover, kan vi lenge
enda sanke sopp. For alle soppinteresserte kan Nyttevekstforeningens
store sopp-plansje være til god hjelp og nytte. Plansjen kom i våres
i nytt opplag, men b1e utsolgt på kort tid. Men nå koMmer den glede-
lige nyhet nt plansjen km kort tid igjon blir å få, Tredje opplag
vil i mermeste framtid bli. utsendt.

GILMEN BAKKEN I 1MOT SOLGT.

9.30. Skogdirektör Sdrhus har sökt om konsosjon på kjdp av en av
3sterdalcns större eiendommer, gården Bakken i Imot, med to tusen
mål skog. Selger er And. Kjimr.

AXELSTANG PJi WIENERKONGRESSEN.

9.30. I anledningen opprettelson av et europeisk ungdomsforbund har
de deltagende land sine taler gitt tilkjenne at den europeiske ung-
dom fdler seg som en aktet og rnerkjent del av den europeiske folke-
familie. Det nye Norges ungdomsorf!anisasjon har allerede i lengere
tid forstått at et intimt skmarbeide er nddvendig i frnmtidens Europa,
uttalte minister Axel Stnng. Den nye ungdom i alle land vil me
stdttroppen for et nytt, enig Europa. Den svenske ungdomsfbrer,Edla,
ga uttrykk for sin overbevisning om nt den europeiske ungdom vil
angi de nye former ;or ct liv i fellesskap, i rettferdighet, fred
og hnrmoni som er verden uten hat og misunnelse higer etter.

FISKERIMEID1NGEN.

0.R.12;15. Det er ingen meldingon om feltsildfisket idng. Igår ble
det meldt om en fangst på 150 hl. sild.i Rombakksbotn.

Torskefisket har mt dårlig. Enkelto båter har hatt fang-
ster på opptil 30 kaaser.

Hummerfisket tar til idag.
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VERDIFULL KVIGE SUILET FRA TOMB LANDBRUKSSKUE,

22.3C. En. meget verd. full kvige tilhbrerde Tomb 1Rndbruksskole er
blitt slektet og stji let fra beitet nntt til igår. Forbverne hrr
pertert kvigen og ta;t med seg bakpartel, mens del b  -nige del erkastet på sjöen. Lenimannen i Råde arbeiler med .cce. og er på spor
etter gjerningsmennele.

REKORDDYUNING AV TOBAFK I KONGSVINGERDISTRCK1?,T.

22.00. Det her vm.r; rekorddyrkning av t
triktet. Innhbstnirgsarbeidet foregår i
seg gt resultntet er blitt adskillig bc

H RDWTE I STAVANGER.

22.00. Rogeland Hirdfylking arrrngerte
lykket möte med f:lmfrrmvisning . Det
vrr nestsveitfbre Finn Svendsen. Tre hc
ho1dt korte tnler. Den store forsem1ing
og lönte telerne med krnftig bifnll, -

"TJUAGUTTA"S I PÅ. 11TENIANDSREISE.

22.00. Bergens MUnnspillorkester yTjuaguttr"EOM de ke115s, har
nå fått engasjer.ent i utlandet og reiser om koit tid til eder-
lend og Tysklegm.I.

REDSKAPSKURSER FOI ILNLv,RBEIDERE,

Sekret..ar Berke...und i Hedemark Fegelige Semergerisesjon opplyser
at redskrpskux3ene for inndnrboidere nå er på trappene. Denne_kurs-
virksomheten e.kal nå utvides botraktelig. Det skal shledes erranger-
es kurser i irer av do 7 Hedemarksbygdene. Det fbrste kurs holdes
i VanE og sh år det slag i sleg utover.

DUSFALL. 


12e00. Den :.nndskjente felespiller, Lnuris T. Hop på Nyhrugen
nnr ved Ber;en er dbd 82 år grmmel. Han vnr vel kjent over hele
landet og er den eneste som her fått fortjenestemedeljen.for sitt
virke som fclespiller. I sitt deglige virke vnr hPn gårdbruker. Han
var en venn.:s231 mann som bere etterlgter seg venner. ,

En nv de siste gemle skuteskippere fra Hveler, 4fred Andek-
sen Skifstai(?), Asmelby, er död 86 år gammel. Han var i omlng 20 år
skipper på forskjellige Haldenskuter. i 1916 s1utet hnn på sjöen
og var sid(n ansatt i kysttolloppsynet i noen år.

FLY:TELIG TIWRIGELSE Å HELGELLND.

23.34. En Leget utydelig melding forteller om en hendelso på Helge-
land hvor et selskgp på 5 menn og 3 kvinner, her skutt lensmnnn
Fossen(?) og hens fullmektig(?) , og deretter römt til skogs. Dette
ble ikke nevnt i noen av nyhetsmeldingene i rrdio.

NYTT FRA SVERIGE.

S.R. 22.00. Årets frukthöst er såvel kvalitativt som kvantitativt
temmelig ,dhrIig. I löpet av de siste års strenge vintrer er en stor
del av filukttrærne, bl.e. en million eplet= dödd ut.

Som tidliger opplyst er det sett igang undersökelser i
anledning av en meddelelse av en leppegutt om at fox omlag ti drg-
er så han et brennende fly styrte ned ved Ivase4ben. En petrulje
hjemmevernmenn som i noen: drger har gjennemsbkt de vanskelig til-
gjengelige fjelltrekter, her nå funnet restene av et oppbrent f1y,
sansynligvis engelsk, P. stedet frndt men forkullede rester av 3
personer. Imorgen skal en ny pgtrulje drr ut for 4 tn vare på likene
ev flygerne.

)balk iKongsvirgeldis-
iis drger og d ,t siser
lre mJa ventet.

z4x leNeld et meget Ne1-
r fullt hus. MöteledIr
imvend;e frontkjemper?.
fulgte intez'essert mec
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NYTT PRL SVERIGE fortsatt

Påtalemyndighetene i Stockholm har idag arrestert en svenskskogsarbeider for forberedelse til spionasje. Han har tilstått athnn i atigust og september hnr skrevet til et par fremmede mnkterslegasjoner i Stockholm og tilbudt seg å spionere for deres regning.Noen forbindelse med represent,rnter fox disse legnsjoner hadde han,etter hvn hrn opplyser, ikke fått. Han erklærer rt hnn aldri hnr til-hört noe politisk parti."Pengebeg>rlighet lnter til å ha vært mo-tivet for hans handling.
NYTT FRI DINIURK.

18.00 Statistisk jjepartements oppstilling over arbeidslösheten vi-ser nt det ved ut-gangen nv nugust vnr 2k.449 nrbedds1bshetsforsik-rede arbeids1öse. Sammenlignet med juli er det en  bkning på omlng.12oo. Det er 10.1400 ferre arkeidslbse i  år enn på samme tid ifjer.D.R.20.50. Smbrproduksjonen har i det siste vært nvtagende og Land-bruksrådet har derfor besluttet at osteproduksjonen skal innskrenk-es slik at det kan bli mere smbr.22.00. Politiet foretok idag en dasin blnndt hamdelsgnrtnerne iKjöbenhavn. Det viser seg nt de rller fleste ikke overholder denye bestemmelser for salg av frUkt og grönnsnker.

vvv VVV vvt



NYHETSOVERSIKT
Fra

Regjeringens I. K. c Hwens Overkommcndo.

18 se t. 1942. Nr. 511. Fortroli .
le ors E1-1 se

UICJLING GJENINNPiRER WDSSTRILPFEN. NY g-LOV OM MIT=TIDIG

TILLEGG TIL STLI-$-FELOVGIVNINGEN UNDER DEN PYG:ENDE KLIG. 11,5YESTE

FRIHETSSTIJJ,LFFOL FOTERYTELSEL UTjVET UNDER MiliKLEGGING ELLEL LUFT-

41d,LM LLLLT GJELDENDE W.SJONEEINGSBESTEMMELSENE FORDOBLES. BETIN-

GET DOM LVSK4FFES ROL SLIKT FORBRYTTLSER. 	 FOLSJK P. FORBLYT.,LSE

8M2FES LTKE MED FULLBYRDETGJERNING.

11.30. Etter innstilling fra "sjefen for Justis-
depertementet", "minister" Sverre Riisn-sp, har "ministerpresiden-
ten" 3dje sept. gitt filgende "lov" om midlertidig tillegg til
straffelovivnin,;en under den p4g4ende krig:

Ng,r on forbrytelse som er omhandlet
i den clminnelige boxgerlige straffelovs kapitler 12, 13, 14, 19,.
21, 22, 24, 25, 28 eller 31 er forövet forsettlig og, enten under
utnytting ev mdrkeleggin;, tiltak til vern mot flyengrep, evakue-
ring eller foxhold av lignende ert som skyldes krigsforholdene,
eller har til ;jenstand rnsjonexte eller cndre livsviktige verer
som det r4r kwpphet pt, kan den höycstc frihetsstraff son er
f,Istsatt for forbrjtelsen, forhöyes inntil det dobbelte, og, der-
soin streffen etter straffeloven ng.r 8 g,rs fengsel, til livsvPrig
fonsel.

Prihetsstraff kan i disse tilfelle ikke
ile;es for kortere tid enn 3 mgneder, med mindre s-srdeles formil-
dende omstendigheter foreliger.

Forsnc ken straffes like med fullbyrdet
forbrytelse.

I disse tilfelle kan utsettelse cv straf-
fens fullbyrdelse (Straffelovens iyIrcgrafer 52-54) ikke besluttes
mod mindre den skyldige ver under 21 g,r da forbrytelsen ble övet.

Ngr en forbrytelse etter straffelo-
ven kan medfre fensel pg, livstid, kan dödsstreff mvendes, dog
ikke pg, person 8, m var under 18 r dc forbrytelson ble ivet.

Ngx  det for en straffbar handling
er fastsatt straff :tv b;ter ellcr fen;sel, skal som regel few;sel
anvendes, ngr hendlingen er forövet pg den mg,te eller overfor
varer som cr novnt i p':ra,;raf 1.

Den i pra;raf 1 f?,stsette forhöy-



else av den frihetsstraff som ken envendes, kommer ikke i betrakt-
ning ved anvendelsen cv straffeprosesslovens paragrafer 19, 21,
207 og 80 annet ledd, 400 ,nnet ledd nr. 2, og 415 annet ledd.

I stedet for lov om rettergangs-



mgten i streffesaker av 1 juli 1887 pare;raf 476 annet til fjerde
ledd, gjelder fölgendc bestemmelse:

"Sjcfen fer Justisdepartementet" gir
n=mere ±orskrifter om  fullbyrdelsen av 13dsstraff

(Intet km ses 2V de foreliggende mel-
din,er om ngr "loven" vil tre i kraft)
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KWIZILNT.LR TIL DEN NYE "LOV" .

11.30. Ved "lovens" pdragref 1 er som det ses
gjennonfdrt en mid1ort±iig alminneli forhdyelse av såvel maksimums-
som minimumsstraffen for visse forbrytelser. Det dreier seg hez om
forbrytelser av en serskilt ondartet slags. Deres forsettlige for-
ivelse enten under utnytting av forhold som nevnt eller overfor
livsviktige varer må betinge en srlig skjerpet reaksjon. Det tetts-
gode som angripes er på grunn av krigsforholdenes virkninger mere
enn vanlig utsatt. For slike forbrytelser kan altså ifilge "loven"
den hdyeste frihetsstraff som straffeloven fastsetter, forhdyes
inntil det dobbelte. Livsvarig fengsel kan anvendes dersom den et-
tex straffeloven gjeldende straff går opp i 8 års fengsel.

Forsdk på forbytelse som nevnt i "lovens"
paragraf 1 kunne straffes like med den fullbyrdede forbrytelse.

Som minste frihetsstraff for forbrytelser
som går inn under paragraf 1, er fastsatt 3 måneder. Domstolene
vil ha adgang til å gå ned til straffelovens ordinære minimum,
fengsel i 21 dager, når srdeles formildende omstendigheter finnes
foreligge. Adgangen til å gå ned under det nye minimum skal imid-

lertid som"loven" viser bare kunne nyttes i unntakstilfelle.
Av stdrste viktighet er det også at "loven"

helt utelukker adgangen til å bruke betinget dom i de tilfelle som
går inn under paraFaf 1, med mindre det dreier seg om unge for-
brytere, under 21 ar.

De forbrytelser som allerede etter de gjel-
dende bestemmelser kan medfire fengSel på livstid, vil ikke under-
gå noen straffeskjerpelse på grunn av bestemmelsene i "lovens" pa-
ragraf 1. i'Jen det er behov en skjerpet straffereaksjon også
overfor disse forbrytelser under dagens forhold. Et ansvarlig
statsstyre kommer derfor ikke utenom spdrsmålet om som en midler-
tidig foranstaltning under den pågående krig å gjeninnfdre dbds-
straffen for slike forbrytelser. Statsmakten må i krigstid ha rett
og plikt overfor det norske folk til å gripe inn med den strengeste
straff, dddsstraffen. Under dagens forhold akkurat som under en
aktuell krigstilstand er statsmaktens oppgave å berge land og
folk vanskeligere enn noensinne. For 4 makte denne oppgave må
statsmakten fordre jernhård disiplin, ro og orden på alle samfunds-
livets feltex. Det er statens plikt overfor folket å vise at den
med skånselslds strenghet vil gripe inn mot den som på det alvor-
ligste krenker den indre rettssikkerhet.

"Lovens" paragTaf 2 bestemmer at döds-
straff kan anvendes når en forbiTtelse etter straffeloven vil kun-
ne medfire fengsel på livstid. P7 samme måte som etter den mili-
twe straffelov er didsstraffens anvendelighet begrenset til per-
soner som ved forbrytelsens fordvelse hadde fyllt 18 år.

Uansett hvorledes man stiller seg til den
nye tid vil det neppe falle noen innsiktsfull og ansvarsbevisst
landsmann inn å hevde annet enn at den nye lov har vist stor be-
herskelse med hensyn til vilkårene for domstolens adgang til å
gjbre bruk av den forhdyede straff. Serlig vil en oppmerksom
iakttager feste seg ved at det ikke på noen måte er lagt vekt
på om forbrytelsen er av politisk art eller ellers har politiske
forhold som bakgrunn.

"LovenS" bestemmelser tar utelukkende
sikte på, uten sidehensyn, under de herekende vanskeligheter å
beskytte alle norske folkefeller mot forbrytelser av alvorligste
art.

Dansk Tadio som vanligvis ikke omtaler
iddmmelser av dddsstraff i Norge, bragte meddelelsen om den nye

i sin nyhetsutsending kl. 17.35.Oslo radio gjenga "loven"
bare i utdrag. T;en framhevet imidlertid uttrykkelig at dddsstraff
også kan anvendes overfor mordbrann, forsettlig drap og utuktig
omgang med mindreårige.
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LEN-S_=EN 0G- LLN1JSLINSBL2JETT2EN I BIN:AL DREK 1=EL UTj=LEN  

SIN GJE=ING. U.OLPERNE- 5 TEENN OG 3 XVINNER ETTERSOKES.

O.R. 07.00. Som kort omtalt i gårsdagens Nyhetsoversikt
har det mandag ettermiddag funnet sted en fryktelig tildregelse
Bindal på Helgeland.

Et selskap på 8 porsoner - 5 menn og
kvinner, etter sigende alle norske - kom sjndag fra skogen frelm
til Urgården som lisger ensomt överst i Bindal, og slo seg ned der.
Folkene på gården fikk bud avsted til lensmannen. Iensmann Fossem
og lensmannsfullmektig Skogmo dro oppover og kom fram til gården
mandag ettermiddag. Ved forsök på å få de fremmede til å oppgi sine
navn trakk en av de fremmede opp en automatpistO1 og skjöt lensmann
Fossem ned på stedet. Dette gikk for seg bak kjjkkenet. Deretter
gikk mannen utpå trappen hvor fullmektig Skogmo var og skjöt også
ham ned. Begge politifolkene ble drept på stedet. De 5 menn og 3
kvinner rjmte deretter til skogs.
11.30. , Politimesteren i Helgeland opplyser idag
at det ennå ikkc cr lykkes å fakke rmlingene etter ugjerningen.
På spJrsmål ombvorfor folkene på Urgården sendte bud etter lens-
mannen da selskapet var kommet tilgårds, svarer politimesteren at
disse personer var ettersökt av sikkerhet.spolitiet for en historie
oppe ved Najavatn, og dette var kjent av distriktets folk. Lens-
mannen og hans fullmektig var ikke vepnet. De hadde riktignok en
revolver,- men kulen hadde kilt seg fast i ljpet så våpnet ble u-

. brukelig.

Lensmann Fossem ble 45 år gammel. Han var
f3dt i Sortland i Vesterålen og har v3-srt lensmann i Binda1 siden
1930. Han etterlater seg hustru og ett bern.

Iensmannsfullmektig Alf Skogmo var födt
i Brjnnöy, var 22 år gammel og usift.

NY LENSMANN I BINDAL KONSTITUERT.

11.30. Etter mordet på lensmann Fossem, Eindall
er lensmann Silliseth, Brönnoy, midlertidig konstituert som lens-
mann i

NY V„,.L.k.ORPPiRER I NORDPOLD.

11.30. "Innenriksdepartementet" har nevnt opp
kjöpmenn Johan 3sbak, Segelstein, som ny varaordfirer i Nordfold
Kommune, Nordland, istedenfor den nå=ende, fisker Berg Slåtvik,
som löses fre vervet.

RIISNÆ IL LILLEHA1G.ER OG dUDBR4.DSDIEN.

21.30. .Förstkommende söndag får Lillehammerbe-
sök av uminister" Sverre som vil tale i Kinosalen. Ljr-



dag taler "ministeren" i Skjåk og sCindag formiddag på Dovre,
Riisnms talte onsdag kveld på et möte

Hdyanger hvor bl.a, exkLerte at Nasjonal Samling bygger
den kristne tro. Selve bevegelsens fund_ment er nettopp troen på
at Gud her en höyere mening med folket våxt,uttalte han.

Torsdag kveld talte nministeren" til
elevene vbd Middelskolen i Hjyanger. Umiddelbart etter mjtet
talte han for 1,-ererne og de kommunele funksjonwer, og senere
på kvelden på et mote i F5rde i Sunnfjord.
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"MINISTER" ST'AG TALER I 


19.30. På Det Europeiske Ungdomsforbunds konsti-
tuerende möte i NSDAP's partihus i Tlien overbrakte de forskjellige
lands ungdomsfdrere en hilsen til kongressen.

"Minister" Steng uttalte fdlgende:
På vegne av "ministerpresident" Quisling

og den nesjonale bevegelse i Norge er det meg en Tere å meddele at
ungdomsorganisasjonen i det nye Norge slutter opp om de övrige
lands ungdomsorganisesjoner ved dannelsen av Det Europeiske Ung-
domsforbund. nlinisterpresident" Quisling, som i en årrekke har
kjempet for den nesjonale nyreising i Norge, har lenge vært k1ar
over at et helt annet samerbeid enn det man hittil her kjent,:vil
inre nödvendig i framtidens Europa. Med srlig .gede hilser han der-
for at Europas ungdom og deres organisasjoner na går i spissen for
å legge grunnlaget for et nytt samarbeid mellom land og Aasjoner i
vår verdensdel. Let var ungdommen som gjennomförte nyordningen i de
forskjellige land og som fortsatt vil gjennomföre den. Denne'ung-
dom fra alle curopeiske land vil også irdre stöttroppen i kampen
for et nytt, enig og sterkt Euxopa. Vi er takknemlig for at Tysk-
land og Italia også har tatt initietivet i denne dak. Disse land
har gjort mest i den kamp som nå pågår for å forsvare Europa mot
dets ytre fiendEr og for å bevare den felles europeiske kultuz,
som det nydannede europciske ungdomsforbund .ser som en av sine vik-
tigste oppgaver å bevare og utvikle videre.

Talen ble framfdrt Få tysk og ble hilst
med stcrkt bifall.

RIISNS TALEL I SIN FEDYG-I)VIK I SOGY.

	

09.00. "Minister" Sverre Liisns er på sin propa-
gandatur i Sogn og Fjordane kommet til sin hjembygd, Vik, hvor hen
onsdag telte i Kommunelokalet.

Han minnet tilhirerne om det fedrelands-.
sinn som elltid har preget vestlendingene, kanskje framfor noen
andre. Idag må deres kjrlighet til jorden og slekten settes inn
i kampen for å gjenreise folket. I det nye Europa som skapes vil
vårt Norge Quislings Norge, få store oppgaver å löse. Fölger vi
ham skal ikke landet bare bli fritt, det skal også bli stort og
lykkelig, sa "ministeren" bl.a.

LEIOHSFLAUENFUHLILIN ELSiKER EN XVINNIIIGF AT-SKOIE PI ELAK=. 


18.30. Reichsfrauenfthrerin Prau Scholtz-Klink
avla iformiddag et besök på den kvinnelige arbeidstjenestes sko-
le på:Blakstad hvor hun beså skolens forskjellige innretninger.
Die heichsfrauenfthrerin fikk en hjertelig mottakelse, bl.a. ga
skolens clever en oppvisning i norske folkedanser og folkeviser
iført sine kledelige nasjonaldrakter.

Senere på dagen besökte Frau Scholtz-
.Xlink et tysk krigslasarett i Oslo. I en .kort og hjertevarm tale
til de sårede brakte fruen en hilsen med fra ålle på hjemmefron-
ten og lovet hver enkelt å ta en hilsen med hjem.

DEN TYS HANGLEINNE ERNA SACK I OSLO. 


09.00. Erna Sack, den tyske nattergal, sang
onsdeg i Aulaen og ga sine tilhörere en musikalsk opplevelse
av de sjeldne. Flöytenisten 1er ,:ang assisterte fortrinnlig i
et U.ozart-nummer.
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	 S: 1S=LPSMiTE. TELEOVEN TILSTEDE.

LaUS WSEN TLKKER D1E PrIaNSFRA=PUTILTLIN.

	

21.30. Det var et ualminnelig vellykket möte
Norsk-Tysk selskap hadde arrangert inften. Universitetets Lula var
fyllt til siste pless de Reichskommisar Terboven, General der oli-
zei Rediess og Feichsfreuenfthrerin Freu Scholtz-Klink ble dnsket
velkommen av formannen, professor Klaus Hansen. Flere frnmstående
tyske og norske reprosent3nter var også tilstede, blant dem Landes-
gruppenleiter Spanaus, Generalarbeitsfthrer Bohrmann, "ministrene"
Lunde, l'rydz og Fuglesang samt "general" Frölich-Hanssen. Over po'-.
diet hang det norske og tyske flagg side om side med solkorsflegget,
og salen ver vakkert.pyntet med blomster og 1.

Kleus Hansen åpnet mötet og takket Leichs-
kommiser Terboven fordi han funnet tid til å oververe mötet. Han
ga deretter ordet til Reichsfreuenfthrerin.

Sist jeg talte her sto vi i Tyskland ved
begynnelsen av vårt arbeid. Jeg kunne derfor dengang ikke tale så
meget om vårt arbeid som om pinnene for det arbeid vi aktet å ut-
före. Det store arbeidet er blitt fortsatt med full kraft i disse
7 årene, og vi har sett frukten av det. Enhver kvinne som vil yte
en virkelig innsnts kan finne sin pless ved siden av Tysklands
kvinner i kampen for Europe. Det er ikke förste gang i historien
tyskerne er blitt förere i en slik stor kamp. Vi tyskere hnr kjem-
pet i lengre tid enn nordmennene, og på en måte kan man si at vi
av den grunn har det lettere. Det er ikke noen egoistisk kamp,
men en kamp for hele Europe. I denne kampen er intet offer for
stort. De norske kvinner hax allerede tatt opp kempen, og jeg er
overbevist om at deres erbeid vil bli til lykke for dem og for
hele Europe.

De Reichsfrauenfthrerin besdkte oss i
1936, se professor Kl'bus Hansen i sin takketale, var det vanske-
lig her hjemme å ginne gehör for nasjonalsocialismen. Mange stif-
tet da det fÖrste bekjentskap med nesjonalsocialismen. Iaften er
vi blitt ytterligere styrket i vår tro, o8 jeg vet jeg har hele
salen med meg når jes takker Reichsfrauenfthrerin for hennes in-
teressente og vektige foredrag, sa professor Klaus Hansen tilslutt.

RIKSIruTLT VIL BL1 LV S1.2LSTE D'TYTTING FOR T'ET FRAMTIT'IGE 	

	

21.30. Nesjonal Samlings 8de riksm3te blir en
onfattende mönstring av partiets tillitsmenn fra de hundreder
av lag rundt om i landet. Lirdag 26 september arrangeres en rekke
warmöter som får den eller stdrste betydning for det framtidige
arbeid. Ialt blir det holdt 10 s'armdter 13rdag og,4 s2rmdter
sdndeg 27 sept.

,-UISLINGENT2 TU=VIS AV INNMEL=SER TIL DEN NOL=

LLGION. 	 VIKTIGE Ri,ETIEEDLET:12i,'R M VENTE P TUR .

Nasjonal Samlings spesielle vervings-
kampanje for Den Norsko Legion har resultert i noen tusen inn-
meldelser, meldes det fre Oslo.

Flere höyere pertimedlemmer har meldt
.seg som frivillige, men da disse ikke kan unn=es smtidig,
vil de bli innkalt etter tur.

Denne melding has ikke frn noen norsk
kilde.
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NYE LEKRUTTEL FOL HILDEN I BERGEN.

18.30. Den tillyste fylkingsapell for rikshirden
i Bergen fent sted igår. Fdrst var det propagendamersj gjennom byen
til Katedralskolen hvor evdelingene ble overlevert, og dexetter
fent opptakelsen av nye espirenter til rikshirden sted og 15ftet
ble evsagt. Regimentsföreren rettet derpå en sterk appfordring om
å slutte opp under fanene og gå ektivt inn for NS i kampen mot.
bolsjevismen. Fylkesförer Astrup rettet også en manende apell til
kerene om å slutte opp om förerens dnske. Det er ikke tilstrekke-
lig med bere halv innsets. Hirdapellen sluttet med et tre ganger
heil og s)91 for föreren.

OSLO 1ùJI0 OM OVLERPCTC-LSEN AV AMrPIC:.NSK UB'TJAGER TIL "TOLGE.

O.R. 21.00. T nyhetssendingen over Oslo radio ikveld
kl. 21.00 ble det genske kort omtelt at en amerikansk ubåtjager
var blitt overdratt Norge. Referatet av Loosevelts tale ver skåret
ned til en setning nemlig til hnns understrekelse av at Norge var
blitt overfalt på det skammeligste. På tysk side var det imidler-
tid hcr slått fst et både det fdrste og ennet angrep på Norge
-crx• blitt gjort ved britiske sjöstriaskrefter.

Ogs i Sjömannssendingen ble ova,rdragel-
sen nevnt. Festlighetene i den forbinnelse ble kalt "emigrentenes
store dag", og det ble festslått at omkostningene vilde bli belas-
tet sjmennene. Selve ulgtjageren antok Oslo radio hdrte til SPM-

me klesse som de emerikenske destroyere vi tidligere har overtatt.
Det ver disse "gemle holker","disse likkister som ver hentet fram
fra skipskirkegrdene" som "x-regjeringen" fent" brukelige til
ofre norske sjömenns liv på". At den nye jeger vilde kunne holde
seg flytende til "x-kongen" kunne holde sitt inntog på Piperviken,
.ntok Oslo redio for tvilsomt.

SJiMANNSSENDINGEN. (Utyde ig)

O.F. 22.15. Foruten gjentegelse av "sjdmannens tolv .
grunnsetninger" lestes opp fölgende hilsner:

Lers (Gallend?) fre mor, far og Halvard.
Henry Heire fra (Mary?). Sverre Johannesen fra Marit og Berit.
Henry Haug fra mor. Donkeymann Sofus Johannesen fra Alfhild.
Jens Drevik fre Ole Brevik, Erl Skakkesgt. Trondheim. Ole Martin
og Edverd Hatvikhavn, fre Inga Grande. Edvarc Merlend, Geseblenen
harokko fra Oleug Nerland og barna. ? Tomessen fra Klara.
Knut Heuge fra Berta, Klaus og hustru. Jakob Kj.rland fra mor.
Sigurd Vestheim fra Jan Vestheim. Nils Melkevik, fra Nelly og
barna. Torleif Helmer fra Kvalstrand, fra din Ranveig.

Alle disse ver ndytrale. Dessuten lestes
filgende unöytrale hilsner

Maskinist Olaf Olai' Mortenson; Peder er
i Den Norske Legion, fra din kone. Olev Netlend; seil ikke på
England, fra Terje. Ingolf Broholm Lersen; hdx ikke på rykter,
din sdster Tore Melvik.

SVLNSK TILLKT .R SKJ=ER 20.000 KE. TIL YORSKE SJJMENN. 


D.R. 11.30. En svensk direktdr har vunnet 20.000 kr.
på en travhest som han for tiden ler delte i ldp i Norge.

Direktdren her besluttet å skjenke pen-
,0.ene til norske sjbmenn.
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NY OM OMSLTNING OG L-,SJ=LIIIGAV KUNSTGJiDSEL.

3=GT 


11.30. "Ministerpresidenten" har utferdiget en
"lov" am framstilling os omsetning m.v. av kunstgjddsel, jordfor-
beclringsmidler og mineralnring, som bestemmer at "Eandbruksdepar-
tementet" kan utferdige bestemmelser om framstilling, omsetning,
fordeling og rasjonering av kunstgjddsel, jorforbedringmidler og
mineralwsring til innenlandsk bruk. Tet kan herunder fastsettes
bestemmelser om plikt til å levere varen og til å gi oppgaver-over
beholdninger.

Overtredelse av bestemmelser som er gitt i
medhold av denne "lov", eller medvirkning til det, straffes Med bö-
ter inntil .50 000 kr. eller fengsel inntil 6 måneder, eller med
begge deler. På samme måte straffes forsik. Som medvirker anSes
også den som mot vederlag erverver varer i strid med gjeldende be-
stemmelser. Er overtredelsen begått under utdving av nring, kan
retten til å drive n...?,ringen fradömmes den skyldige for en tid av
inntil 5 år.

varer som overtredelsen gjelder, kan inn-
dras ved dom også om de ikke tilhdrer noen skyldig. Kan varene ikke
inndras, kan verdien helt eller delvis innCras hos den skyldise '
eller den han har handlet på vegne av. Inndraging etter denne para-
g:af er ikke straff.

Forordning utferdiget av "Forsyningsdepar-
tementetn 30 juli 1941 ola framstilling, rasjonering o; omsetning
av fosforsyregjddsel oppheves.

Denne "lov" trer i kraft straks.

NYE :E82EL=TEL F..STSATT FOL GMSETITIGOG PJ-,SJONELING AV

0.1.. 12.30. "Forsyningsdepartementet" har den 8 sept.
fastsatt nye bestemmelser for omsetning og rasjonering av kraft-
for. ,Je nye bestemmelser omfatter bl.a. sildemel, fiskemel, olje-
kakemel, kjöttmel og kjöttbenmel, mens-forsellulose, mineralfor,
benmel o.l. er unntatt fra rasjoneringen.

Lasjoneringsårets inndeles i 4 rasjone-
ringsperioder. Forsyningsnemndene kan anvise filgende rasjoner:

For hingst: 100 kg. kullhydratfor.
T:elkekyr (etter vekt) 7, 10, 15 og 20

kg. eggehVitekraftfor.
Kalver 15 kg. kullhydratfor
Okser 10 kg. eggehvitekraftfor
1ever2 4 kg. kullhydratfor og 1 kg. eg-

Ved salg av tdrx forsellulose kan det
uten anvisning leveres 10 kg.sildemel pr. 100 kg. sellulose.
Ved salg av vat sellulose kan det uten anvisning levereS 6 kg.
sildemel pr. 100 kg. sellulose.

T3isse forskrifter txer i kraft fr 21
september 1942.

GYLDIGHLTS2IDEN PO:FPTTKOLTINE PASTLAGT.

0j. 12.30. "7orsyningsdepartementet" har i disee
dager fastlagt gyldighetstiden for de fire siste merker'p fett-
kortene.

2 av merkene kan nyttee i tiden fra
16 sept. til 15 ok.tober, og de to dvrige i tiden fra 16 oktober
til 15 november.

gehvitekraftfor.
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PLANER OM FYLKESHUSMOESKOLL I TELEMARK.

kr 20.30. Det har i lengre tid vrt arbeidet med pla-
ner om å opprette en fylkeshusmorskole i Telemark. er saken tatt
opp.igjen idet fylke-!; har fått tilbud frn Gjerpen Kommune om over-
tagelse av Gjorpen Landbruksskolo. Tanken er at skolen i Gjerpen
blir husmorskole for de nedre bygder mcns den prosjokterte husmor-
skole i Seljord bygges ferdig og skal bli benyttet nv de övre byg-
der i Telemark. Den nemnd som arbeider med saken anbefaler at fyl-
ket kj3per Gjerpm rLandbruksskole med redskap og ldsöre for 100.000
kr. som fordeles på de interessorte kommuner.

	

SAMLAG TIL 	

09.30. Etter hva det meldes er det tatt opp ar-
beid for å skaffe Lillehammer et brennevinsutsalg. Byen har nå ba-
re utsalg av vin.

OD LSTAKST Å 1;.UD SKOG I NORDERHOV.

	

, 10.00. Det er holdt odelsovertakst QVCr Det Nor-
ske Skogselskaps eiendom jrud Skog i Norderhov. Selskapet er avsagt
på odel av ingeniör Erik Poulson, Oslo. Ved undextaksten tidlig
sommer ble lbsningssummen satt til 228.000 kr. herav 221.000 kr.
for skog elene. Ved overtaksten som ble ndministrert av byfogd
Oapelen, ble lösningssummen forhdyet til 254.000 kr., derav 238.000
kr. for skoen og 7000 4kr. for to skoghytter.

F0:SYNINGSIT1=NE I OILIWD HO=ER MJTE. 


18.00. Fepresentnnter for Forsyningsnemndene i
Oplend fylke har holdt möte på Lil1chgmmer i disse dager for 4
drdfte (,ktuelle spdrsmål. Fylkesmann Fröysl-nd holdt åpningstalen.

NY MIDLIRTIDIG FISIIIKONSULrNT I BERGEN.

18.30. Som midlertidig fiskerikonsulent i Dergen
under konsulent Rdnnestads arbeid med omorganiseringen 3V gass-
generatoriseringen av fiskerflåten, her "depnrtementet" konsti
tuert Nils l'edersen Skude. Skude er fisker og har bl.a. vert vnrn-
mann i Den Norskc Fiskeriforenings styre.

NORGES 5 :RST NLL GO FOR SETTLFISK 0FTiE1 5 P! LILLEHIXM:h.

O.R. 11.00. Intoressen for opphjelp nv fiskebcstanden
i Lillehemmerdistriktet og Gudbrandsdalen cr meget stor. I Lille-
hemmer cr Sportsfiskerforeningen gått igang med Norges störste
anlegg for stam- og settefisk, som nå n2rmer seg sin fullfdrelse.
Endel setcreiere fra Tretten cr nå også gått igang med anlegg av
en settefiskdam. Videre hnr Imot Jakt- og Fiskerforening for ti-
den ct eget fiskeutklekkeri under bygging ved Rena som vil bli
tatt i bruk i ldpet ev kommende vinter eller VT. Det vil få en
kapasitet på 100.000 uryngel om rret.

HUMIMFI rKT BLGYNT .

19.30. Idag trakk fiskerne i Lust-gder hummer-
teinene for fdrste gang, men utbyttet var magert. IJ,nn regner med
at det semlede kvantum kommer til å ligge noe under gjor.g.rets.
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FIS:LLIMLLDINGEL.

O.R. 12.15. Fra fetsildfisket foreligger det idag in-
gen meldinger.

laigående brislingfisket meldes det at det
siste djgn har foregått endel kasting i. Kvinnherradsdistriktet

i Hardanger. Også i Matrefjorden og :Icrafjorden i Sunn-Hordaland
har det vwt satt endel steng.

Hovedinntrykket i uken som gikk var for
brislingfiskets vedkommende ganske godt Når man tar i bettaktning
dn wnskelige forhold. De fleste fangster konsentrerte seg om
fjordene i Hardanger, men det var også bedring å spore i Oslofjor-
den.

UKEWELDINGrhA GLETNWHI-.ILEN. 


O.L. 12.30. Oslo: Uforandrc=de grdnnsakstilfdrsler.
- rholdvis lite kålrot og knapt med poteter.

Kristiansand: Grdnnsakstilfdrslene holder •
seg godt oppe. :Poteter er det nok av.

Hamar: Endel tomater tilfdres byen, men

Dergen; Fortsatt små tilfdrsler av alle
vareslag.

Stavanger. Bra med grdnnsaker, men lite
frukt. Handelen foregår for det meste på bryggene.

.1.esund: Tilförslene av grdnnsaker var
siste uke ennå mindre enn tidligere på grunn av det dårlige
Frukt har nesten ikke wert å se.

UNNTAKELS111FEA GEJNNSAKSRASJO=INGEN. 


O.E. 12.30. Som tidligere meldt har den nye ordning
for omsetning av grdnnsaker blitt mottatt med blandede fdlelser
både blant produsenter og forbrukere, og det er ennå for tidlig
kunne si noe om hvordan ordningen vil falle ut. Det gj5res

imidlertid oppmerksom på at så viktige vareslag som kålrot, krus-
persille, dill, grasldk, karve og sukkerroer er unntatt fra ra-
sjoneri#gen.

BEDRING P. LAHT=TLDET.

O.I. 12.30. På slaktemarkedet begynner nå rekvisisjo-
nene å gjdre seg ,c,,jeldende, og det vil snart komme ±l å monne i
butikkene. Lesteparten av slaktet kommer til Oslo i levende stand.

EENSLAZTIGEN DEGYNT I LOM OG SKJ.ÅK, EENJ,-MEN 1" S:JELANDET.

07.00. Slaktetiden er begynt'i tamrenflokkene
i Lom og Skjåk. Lom Tamreinselskap har nylig slaktet vel 200 dyr
og Bövertindhalten og Skjåk Tamreinselskap 180 rein. Tamreinflok-
ken har kommet seg svwt godt i sommer, forteller Lågen.

19.30. Sjefen for Jakt- og Sprengstoffkontoret
Kristiansand forteller at reinsdyrjakten tok til 1 september.

Det ble skutt flere cl.yr på heiene. Det kan felles ialt 1000 dyr.
Jakten kan drives til 1 oktober, men det vil antakelig bli sökt
om å få skyte rein ut over denne tid.

lite hodekål.
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PIOMMER TIL

O.R. 18.00. I 1dpet av de siste uker cr det kommet
mcllom 35.000 og 40.000 kasser plommor fxa Ryfylke til Stavanger.
Verdien cv dette beldper seg til over mill. kr.

UTSIKTER FOI HONNINGHiSTEN.

0.1. 18.00. Etter hva sekre:t'aren i Honningsentr,1en
opp31ser ser det ut til at resultatet av honninghösten kommer til

helt feil iår. Grunnen er det drlige weret.

INTERESSNT LASJONLEINGSSKOM WVERINGSPLIKT FOR EGG. 


10.00. Ved Hadeland og Oplands Herredsrett er det
bchandlet er rasjoneringssak av adskillig prinsipiell betydning.
En mann i Gran var anmeldt for ikke å ha overholdt leveringstlik-
ten for egg. Lensmannen beslagla 45 egg hos mannen. I retten opp-
lyste mrinen at han eidde 12 höns og han hadde rett til å beholde
eggproduksjonen ay 2 höner da hans husstand besto av 10 medlemmer.
Nå var det imidlertid bare 2 av de 12 hans som verpet, og mannen
mente seg berettiget til å beholde eggene som disse produserte.
Han kan ikke avlevera de bestemte 3 kg. pr. hdne da han ingen egg
hadde. Retten frifant mannen, men politimesteren påanket dommen
til.IE5yesterett og den har under'cjent herredsrettens dom og av-
sagt kjennelse for at leveringsplikten for egg gr foran retten
til å holde tilbake egg til eget bruk. Saken mtte således opp på-
ny, og rettens flertall, de to domsmenn, frifant igjan mannen,
idet de mente det ferelå rettsvillfarelse. Rettens formann stemte
for feldelse.

=0HSK0YIIISI.R1,,T SI'R "NORGLS I R: 'T"FOIBUND" I FO'B.41,1,._ _._

20.30. I en fotbe11kJmp idPg på Frogner Stadion
mellom Reichskommisariat og "Norges Idrettsforbund" seiret reichs-
komniscrint med 8-3 etter en underholdende kamp.

NYTT FEL '1«,1JI.K.

D.h. 11.30. Det danske Undervisningsministerium har
i disse dager sendt ut et sirkul:nre som bemyniger skolerådene
til å omlegge undervisningstiden i vinterhalvåret. Det foresls
nedsette undervisningstiden til 5 timer daglig fra 9.30 til 14.30.

D.L. 20.50. I anledning den danske konges fddselsdag
lbrdag 26 sept. vil Statsradiofonien sende et spesielt program.

NYTT FRA SVLLIGE.

fl.R.17.35. Den svenske ubåt "Sj3borren" som den 4
sept. ble pårent c- v et handelsakip og sank på 10 m.'s dyp, uten
for Oxelösund, er nå blitt hevet og pumpet lens. Den vil bli
fört inn til et verft for reparasjon i slutten av ukon.

D.1. 20.50. Brjdrasjonene i Sverige vil antagelig
bli forh3yet. Tn kommisjon arbeider med saken.

vvvvvv VVVVVV vvvvvy



NYHETSOVERSIKT FR.A SKLNDINAVIk.

Regjeringens I. K. c llmrens Overkommando.

19. se t. 1942. Ortro1i .
in er- se tem er.,

‘4RRESTLSJ0NER I NORGE.

S.R. 19,00. En utydelig molding i de svenske nyheter
fortalte nt professor Olav? Ording, lektor ? Steen og en
höyesterettsadvokat hgis navn ikke kunnc oppfattes er blitt
arrestert av quislingmyndighetene. Det ble novnt nt det ikke var
oppgitt noen årsak for nrrostnsjonene.

OFFISIELTJT. 


10.00. "Innenriksdepnrtomentct" har oppnevnt
gårdbruker Hj:dmar Johasenn, Gryllefjord som ny ordförer i Torsken
kommune. Som ny varnordförer i komnunen ncvner "departementet"
opp arbeider Karl Bergström, Gryllefjord istodetfor den n4værende
vareordförer Harry Llvmr som löses fra embete.

"Bcpartementet" har oppnevnt gårdbrukcr
Martin E. Herfjord som ny ordfördr i Stoksund kommune distedetfor
den nåvrende ordförer som etter söknad löses fra hvervet da
han skal fra:flytte kommunen.

- ,JENDT STLVLNGE2M.LNN WEL

12.30. En kjendt stavangermann, lærer Olnv
Engen.er inatt avgått ved dbden 75år p;ammel. han var i 30 4r
sekretiw i Stavanger turistforening og ble da denne i 1937feiret
sitt 50 års jubileum tildelt en fortjenestemedalje for sitt lange
og trofaste virke i skolens og friluftsnkena tjeneste.

S-MMENSLUTNING LV STLVLbiGER OG HETLLND PJ TLLE.

17.00. "St:vangeren" tnr,i en nrtikkel idag sterkt
til-orde for en sammenslutning mellom Stavnnger eg Hct1and, Idår
Sörlandabanen blir fdrt fram til Stavanger. 9finener det vil vmre
meget naturlig og etter hvert absolut meget nödvendig at det blir
en sammenslutning", slutter bledet. Etter bladets mening vi,i det
være av stor betydning at disse planer fr sin endelige lösni•g
jo för jo heller,

"MINISTER" RIISNES I LIIAIER.

O.R. 08.0.0 Förstkoumende söndag 2år Liilehemmer bo-
sök av "minister" Sverre Riisnes snm vil tale i kindeclen..L5rdag
teler "ministoren' i Skjåk og sindag formiddng på Dovre.

FJDSLLSOVERSKUDD I BERGEN.

C.R. 08.00. 'Bergen kan oppvise et ganake stort födsels-
overskudd idet det i förste halvår av 1942 ble födt 773barn mens
tallet på Wde var 372.

a.T. I LUST - LGDER.

O.R. 11.00. Fra Eisdr meldes at L.T. Lust-h.gdEr gjdr
god nytte for seg i skogsarbeidet. Således har L.T. leiren i
Gjerstad sendt 23 menn til Imli hvor dc skal hugge ved til Roge-
land. Ellers er mange av guttene beskjeftiget med vedhugst hos

141,11,gårdbrukerne rundt omkring i bygda. L.T. skn1 hugge sin cgcn
vinterved i Lust-Lgder. Det dyeier seg om 2000 favner.
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SKOMLICER SLNDLAND'S HUSTRU OG HENNES "ELSKER" ARRESTERT.

0.P. 18.00. "Kriminalkommandören" i Oslo meddeler:
anledning av. drapet 29de eugust 1942 i Konows gete 2 da skomaker

Anders Sandland ble drept på sitt verksted har politiet arrestext
rling Konrad Gundersen, Sars gate 10, Oslo som siktet for drapet.

Nu er også den dreptee Elfrida Marie Sandlend, Torgbakkgaten
9 errestert som mistenkt fox drapet eller medvirking til det.
Hun vil bli framstillet i forht5rerett lördag til aveigeIse av
fengslingskjennelse. Når politiet er dttt til disse arrestasjoner
skyldes det bl.a. nt det under etterforskingen er godtgje?rt at det
bestod et forhold mellom fru Sandlend og Gundersen og nt begge
er kommet med visse ytringer som gir grunn til mistanke. Til å
begynne med ge begge helt uriktige forklaringer om hvad de hadde
foretatt seg og hvor do hadde wert mord dagen. Gundersen forklarer
at han kom hjem lördag klokken 15 og oppholdt seg inne i Sarsgnte
10 fra klokken 15 til klokken 21.30, og at han i dette tidsrommet
overhodet ikke var ute. Et vitne påstår imidlertid at Gundersen
var hjemme allerdde klbkken 13.30 da Gundersen hevder Uhe vmrt
et helt ennet sted. Et annet vitne hevder å he mött Gundersen
utenfor Sarsgate 10 et par minutter over klokken 15. Det var
Gundersen som etter anmodning av enken brt scg inn på verkstedet
sindag 30te qugust og fandt den drepte. Enken fortelte som bekjendt
at evdbde hadde omlag 4000 kroner på seg. Etter det resultat
etterforskingen hittil har brakt må det ansees som meget tvilsomt
at nvdöde har hatt så mange penger på seg. Det synes derfor som
om cnken uriktig har villet gi det utseende av å irmre et rovmord.
Politiet nnmoder påny alle personer som her vmrt inne i Sandlands
verksted morddagen om ettermiddagen oE å melde seg som vitner.

SJ(5MNNSENDINGEN. 


O.R. 21.15.. Det var ideg noen hilsener. i "Sjömann-
sendingen" men dn det var endel atmosfmriske forstyrre•ser til-
stede var det bere mulig å oppfatte en del ev dem: '
Reidnx 7/est? med hilsen frn fnmilien. Karl Naustre med hilsen fra
Megda og Lillegutt. Bjerne Ness med hilsen fra famiJ4e ug enmodning,
om å mönstre av og komme hjem. Pnul Kersten Lbsalonsen, Alesund
frn Ole, Regnhild, Mngnhild, Therese og mor og til Knut Marius
Abselonsen fre dc semme. Begge disse hilsener inneholdt enmodning
om å komme hjem. Oddvar Lykken, Bergen med anmodning om å sende
hilsen gjennom Röde Kors. Nils Nilsen, Bergen p.t. D/S Jecob
Christensen med hilsen fra Mor og söskon. Ingvar Hjelmtveit med
hilsen fre Mor, Fer og sösken. Herald Stoknes med hilsen freen Far
og Mor. Lrne Dnhl mcd hilsen og anmodning om å sette kursen for
hjemmet. Hilsingen var fra Lers. Hjelmer Gjersholm fra Hcgholmen
med hilsen fra Aud. erne Nordholst fre Lers. Lever i beste vel-.gPende. Livet går sin vante gang. Lettmatros Olnf Olsen frn Patrn
mod hilsen og enmodning om å slutte med dödsferten på England og
Amerika. Dovid G=ann Sörlie med hilsen og anmodning om å komme
hjen. Fra Inger.

MER10ELIG SY=LULTICKE.

18.00. Onsdag hendte en merkelig sykkelulykke
i Samnanger idet un ungdom ved fall av sykkelen fre vel en meters
hbyde kom så alvorlig til skade at han koXt etter avgikk ved döden.
Det vor to på sykkelen mens en tredjc spaserte ved siden av, for-
teller lensmannen. De syklende hadde ikke stdrre fart enn nt den
gående kurree holde f3lge. Plutselig tok syklisten overbelanse og
styrtet ev sykkelen sin ig i fallet fikk hen kraniebrudd. I be-
gistlös tilstand ble han brnkt til sykehus men döde underveis.
Lvdöde het Trygve Röen, ver 24 år gemmell ggrdbrukersönn og ugift.
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Landbruksmeldin er.

O.R. 12.30 og andre meldinger. ,
Tilförselen av grönnsaker til Osle.var

idag dårligero enn tidligere. Det var særlig lite blOMkål mens
man på den nnnen side.nå ser mere og mere til lök. Ellers var
det litt av hvert slag å.se, Sopp er• det ellers relativt lite ev
nu om dagene.

Også på slaktemarkedet ver,det ideg et
lite tilbakefall. Til ukn skktle man dog begynne å se virkningene
av rekvireringene for september måned.

Fylkesmennen i Hedmark har tilbudt .seg .h
nvgi tilsammen 9 mann til mataukingsarbeidet, nemlig: 3 frn selve
fylkeskontoret og 6.frn andre'av fylkets kontorer.

Statskonsulent Saland har nettopp avlegt
Gjerpen-lendbruksskole e-6 besök for h...undervise skolens elever
i bedömmelsen av sau. Hver enkelt av Skolens sauer med sine lam
ble leiet fram og fikk kritikk og premiegrad. Elevene fikk derved
god enledning til å fölge med.og lære av bedömmelsen.

Ordfixen i Guriby i Norderhov her idag
besluttet-at alle kommUnale kontorer i bygden skal holdes stengt
i hele neste uke og funksjonmrene, ialt 48, er pålagt å ta
axbeide i jordbruket i denne tid.

For vel l år siden ble det i lokal
avisene diskutext inngående Whvilken måte man best kunne
nytte Rörosvidda. Det vnr tale bm å opprette et tamreinselskap.
Imidlertid ble denne saken henlagt. Nu har imidlertid Röros
landsogns herredsting reist saken phny og sprsmålet er om disse
enorme beitestrekninger skal nyttes til sauedrift. Det ville'bli.
plass til tusener nv sau. I den anledning har ordföreren i Röros
lendsogn oppnevnt en kommite ph 3 mann til å utrede spörsmålet.
og for å iStand felles sauedrift til våren 1943 fOr kommunen, .
eller i samnrbeide med nndre kommuner samdrift i större målestokk.

PRISSÅ= ETC. 


08.30. Prispolitiet i Vest-Lgder har nu utferdiget
tiltalebeslutning mot de impliserte i den ulovlige kjötthandel som
ble evslört i forbinnelse med kvegtyv:riet i Hegebostad. let viser
seg å vare en mcget omfattende svartehandel politiet er komet
over. En rekke kuer og kalver er omsntt uloylig gjennom sverte -
handeleentralen i Hegebostad og Spangereid oc; amlag 10 personer
deriblandt en kvinne vil'få plass på tiltelebenken.

har inatt foretatt en arrestasjon
i forbinnelse med en rekke inn'brudd i Lisör omegn, ialt 11 ilöpet
av kort tid. Tyyen ble tatt på fersk gjerning. M n vet at det
b.er mwt 2 menn på f-arde og den andre blir framdeles ottersökt.

Et lagmannsting i Wnefoss har i disse
deger behandlet en störro orstatningssakk fra Hnugsbygd. Ln ung
snekker, Engebret idegrd, Heugsbygd kolliderte sommeren 1939
med en bil fre Hönefoss mens han selv kjbrte motorsykkel. Han
slapp fra det med livet, mon ble så håldt skadet at hen framdeles
er delvis arbeidsudyktig.. Herredsretten kom til det resultat
nt bilftirerch og seksökeren haddc noc skyld hvcr, mcn bileieren
mest. Forsikringsselkapet "Vikingfi hvor bileieren var ,,nsvers-
forsikret, ble dömt til å betnle 14.000 kroncr. Lagmennsretten som
foruten 3 lagdommere også bestod ev 4 bilsakkyndige ingenirer
kom til det resultat at bileieren måtte ta hele ensvaret og elmte
forsikringsselkkapet til å betale ielt 20.000 kroner
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PRISS4HIR. Fortsntt.

10.30. Prisretten er nu fexdig med de omfattenderypcseker i Engerd 1 som har pågått siden rirndag. Ialt hnr detvnrt 27 dommer og vedtak av forlegg av folk som har solgt rypertil for hdy pris. Bdtene verierer fre'15 til 300 kroner.

Fra Lillehammer meldes et det i sommcrhar vært en rekke overtrædeliter vedrörende trnlr:stomsetningeni Gudbrandsdal. Det er vesentlig mindre s:gbruk  som  har  sntt segut overkE bestemmelsene. I nnr framtid skl ytterligere trosflker pådömmes i herredsrett.

FISKEEIMELDINGER.

O.R. 12.15. Om fetdildfiskot meldes at det i Fitjarer satt steng på en 100 skjepper. Liknende fen3ster meldes detom i Fene.
Om brislingfisket meldes et der i Sunn-Hordland, i .1krofjordon og MaPefjorden or satt stengt på.2--til 300 skjepper. Fra Skånevik meldes at det ved Toftekalvener sett et steng på ea 400 skjepper.

Det pkgår iu et ganske omfattonde se-fiske i Finnmnrk bed megot bra utbytte. Det meste av dettefisket foregår foroldpig i den vestlige del RV fylket.
Lllers ver det ikke s eller vnrst medtorskefisket heller. Det var s?,.ledes i.sisto uke en ganskebetydelig äkning i utbyttet.

Værforholdene har hindret snurping nvmakrell i Skprakk. i siste uke og på de andre stedene herfisket vnrt sa dårlig at det nesten kan betrektes som null.Rogaland fiskes der.endel pier og dot samme moldes det om öst-på.

NYTT FEL  II,NWK.

D.R. 17.35. Prins Jcsel er vendt tilbake til KöpenhavnSvrige hvor han har deltett i clgjakt.

Oppdagels•spoliticts. Ndrebro arbeidernu med en stdrre pengeutpressingseffre. En mann er anholdt pådot stod hvor pongene skulle utleveres,mcn h-n ptår at hanhandlet fox cs-1 ukjendt m-nn.

NYTT FE, SVERIGE.

D.R.19.00. Wteborg byrett avsa idng dom i spiowsdeog sabotesjeprosessen mot Blnekmann - ligaen. Stuert van Blackmanble ddmt til 7 års straffarbeide for anslag mot statens sikkerhetog forberedelse til sabotasje, forsdk på medvirking,til saboteeje,ulovlig propegandevirksomhet.og tyveri. Kokkon Guetaf SigfriedLindström ble dömt til 5 års strafferbeide for ansleg mot statenssikkerhet, forberedelse til sabotasje, ulovlig propagande -virksomhet og tyveri. Korrespondent Bertil Lustringby fikk K* 1*års fengsel for ulovlig underrettningsvirksomhot, forberedelSe tils_botnsje og tyveri.

Den svenske storldper Gunnar 1.1g herlovet å stille opp i Helsinki den 27de september., Hen far selskapmed de dvrigc storldperne Speanga og Fransen og Gsta Olander, blirleder.

Fortsatt.
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NYTT FRA SV=GT. Fortsatt.

D.R. 17.35. Ideg eret nytt leideskip kommet inn
til svensk farvonn fro Sydemerika. Det gjelder denne gong motor-
skipet Steggholm. Lasten består 1:lovedsake1ig av bomuld.

D.R. 20.50. Den svenske arbeidskommisjon hor rettet
en henvendelse til industriens folk om å ovstå en del industri-
arbeidere til å ta del i skogbruksorbeider. Samtidig anbefoles det
i större utstrekning å utdonne kvinner til å ta del i arbeide i
industrien.

Stockholm skol det avholdes en studenter-
riksdog for å dröfte reguleringen av tilgangen til universitetene.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKLNDIWIA.
Fra

Rerjerinens I. K. & H'wens Overkommando.

11. se tember 1942. Nr. 504. Fortroli
Me diner -ors 61,7 • se tember.

risins ektör ved Telemark f lkesmannsenbete.

13.30 "Innenriksdepartementet" har ansatt forretningsförer
i Skien Forsyningsnemnd Leif G. Gundersen, som prisinspektr ved
Telemark fylkesmannsembete.

ordförer i Vevrin kommune.

9.00 "Departementet" har oppnevnt ordföreren i Naustdal
kommune, distrikts1ge L,. jye, til ordförer i Vevring kommune.
Den tidligere oppnevnte ordf6rer, bonde Einar Gjelsvik, er sam-
tidig lbst fra hvervet. Ordningen er forutsatt å være midlertidig
inntil det kan oprnevnes en ny ordförer som er bosatt i kommunen.

dommerfullmekti' ved Moss sorenskriverembete fullmekti-Yautorisa-

441., s'oner sakförerbevi1linefer etc.

13.30 "Justisdepartementet" har ansatt cand.jur. Leif B.
Rösholdt som dommerfullmektig ved Moss sorenskriverembete.

Ved Trondheim byrett er Randi Hertzenberg-Hafstad an-
satt som kontorbetjont.

"Depnrtementet" har gitt cand.jur. S.M. Schieflo,
Steink>r, bevilling som sekförer.

Cand.jur. Knut Krag er autorisert som fullmektig hos
höyesterettsndvoknt Sknvinn, Blom og Gram, Oslo.

Snkförer Christinn Kaurin Ringnes er autorisort som
fullmektig hos höyesterettsadvoknt Kr.Fr. Brögger og advokat
Henrichsen, Oslo.

Cand.jur. Hankon Stendal er nutorisert som fullmektig
hos advokat Peter Bastiensen, Oslo.

rosektor ved Nores Veterimrhör'skoles nnatomiske Institutt.

10.00 Som prosektor i normal anntomi og histologi ved
Nores Veteri=sko1es anatomiske Institutt har "Innenriksde-
pnrtementet" ansatt veterins3r Årne Bovim. Veterinær Bovin, son
er födt i 1916, tok eksnmen ved Norges Veterinærhögskole i 1942
med karakteren igde,;et godt" Sommeren 1941 vikarierte han i 4
uker som prosektor ved Nor,;es Veterinwhögsko1es patalogiske -
anntogiske Institutt, og fra 1. juli 1942 har han midlertidig
tjenestegjort i prosektorstillingen ved nnntomisk Institutt.

Konstitus'oner ved Statsbanene.

13.30 Som stasjonsmester ved Lunde er konstituert fullmektig
E. Jarnms, Drammen.

Som stasjonsmester ved Björgen er konstituert jernba-
neekspeditör Ottar Hagen, Oslo O.

Som bnnemestre i Trondhein distrikt ex konstituert
oppsynsmann Ingebr. Fossum, Kristiansand-Moibanen, baneformnnn
Hnrald Lerfnld, Björnstad og oppsynsmann Årne Hogstad, Harrnn.

Som stillverksbetjent i Trondheim distrikt er kon-
stituert skiftekonduktör John jion, sammesteds.

Scm stasjonsformann i Hanar distrikt er konstituert
sporskifter Even Stensberg, saamesteds.

Som skiftekonduktör i Hamnr distrikt er konstituert
sporskifter Martin Bernh. Rustad, semmesteds. (fortsatt)
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Konstitus'oner ved Statsbanene. (fortsatt)

Som skiftekonduktör i Bergen distrikt er konstituert
stasjonsmester Daniel Kemp, Oslo distrikt.

Som sporskifter i Trondheim distrikt er konstituert
stasjonsbetjent Johnn L. Fevang, sammesteds.

Som sporskifterei Kristiansand distrikt er konstituert
stesjonsbetjentene Osmund Tranevik, Arnold Andreassen og Thorbjörn
Andersen, semmesteds.

"Tordensk'old" er f itt til dis osis'on for Hirdmarinen.

O.R.18.00 Hirdmerinen, som ble opprettet for en tid siden, er
nå i rask vekst. I Trondheim har hirden allerede fått et ypperlig
övelsesskip, idet det gamle "Tordenskjold" nå er frigitt. Skole-
skipet skel benyttes både av hird- og unghirdmarinen, og får sta-
sjonert befal og mannskap.

Un domsf lkinPens samtlige hirder vil delta i defileriwen Kerl

Johens'ate den 25. se tember. Flere tusen delte ere.

13.30 Den ide som ikke tærer ungdommens kraft og styrke 4
segi er dömt til undergang. Det gamle Norge var de genles Norge.
Ungdommen ble holdt utenfor av de gamle makthavere og ungdommen
önsket heller ikke noe samarbeid med dem. Men da krtgstrofen kom
som fölce av det liberal-kapitalistiske styesett, ropte de nåvee-
rende emigranter på unedommen. Den skulle te.z opp kampen Norges
ungdom har besvart ropet og tntt opP kPmpen. Men for det nye fel-
lesskapets Norge. Idag blåser det frisk vind over landet. Ungdom-
men er i oppbrudd. Tusener av norske gutter og jenter kjemper idag
under solkorsbanneret for en ny ide, som vil virkeliggjbre tanken
om et fritt og lykkelig Norce. Nasjonal Samlings riksmte 25. til
27 september vil i höy grad bli preget nv ungdommens fremmarsj.

"N.T.B." har hatt en samtale med stabaleder Tidemand-
Ruud i Nasjonal Samlings ungdomsfylking, som peker på at man un-
der riksmötet vil få den förste store mönstring av N.S.U.F. Mön-
stringen under riksmötet vil langt overgå alle tidligere mbinstrin-
ger og få flere tusen deltagere, opplyser stabslederen. 25. sep-
tember deltar ungdomsfylkingens samtlige hirder i defileringen på
Kerl Johansgate. Selve ungdommens dag finner imidlertid sted den
26. september, og begynner med særmötet i Klingenberg kino k1.16.
Her deltar samtlige tillitsmenn i N.S.U.F.  Få  smrmidtet vil det
bli gitt instrukser og redegjörelser for nrbeidet og det blir ta-
ler av jentelandslederen og stabslederen. Kl. 19.00 samme dag,
går så N.S.U.F.'s fakkeltog gjennom byen med oppmarsj på Univer-
sitetsplessen. I fakkeltoget deltpr både jentehird, unghird,b4 ismanrd og guttehird i et imponerende antall. Norges ungdomsförer,
ominister" Axel Stang, tnler her. Stabsledel Tidemand-Ruud under-
steker til slutt at N.S.U.F.'s deltagelse i riksmbitet vil fast-
slå at den norske ungdom i stigende grad slutter opp om Nesjonal
Samlings kamp for det norske folks fremtid.

9 stuaente „ a G'övik av artiumkullet 1940 ved C)stfronten.

6.00 Av artiumkullet fre Gjövik i 1940 er eller ha-r Plle-
rede 9 studentervært ph 3stfronten. 2 av dem her fått melding
om at de er opptatt på Den Tekniske Högskole i Trwadheim, men de
har nå meddelt at de foretrekker å kjempev2,ere i kampen et
bolsjevismen,

	 1
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Större beleg enn noensinne ved ski sb in slin'en ved Bergens

Tekniske Skole.

	

18.30 Som tegn på den interesse som knytter seg til han-
delsflåtens gjenreisning og de arbeidsmuligheter som står i for-
bindelse med dette, kan nevnes nt skipsbyggingslinjen ved Bergens
Tekniske Skole e.r li det nye skoleår med större belegg enn
no=irne. U,e_der overl:erer Danells kyndige ledelse, får elevene
utföre tegninger av skip bl.a. etter oppdrag av Bergensredere.
Man arbeider særlig med nye typer fraktbåter.

Fyldig norsk delegeslon ved et stort unedomsmte i Wien 14-18. se t.

	

18.00 I degene 14-18. september holdes som kjent et stort
ungdomsmöte i Wien med deltagelse fra de fleste europeiske nasjo-
ner. På dette möte skal det europeiske ungdomsforbundet dannes.
Norge vil også bli verdig representert med en fyldig delegasjon.
De fleste av de norske deltagerne reiste idag fra Oslo. Det vaT
ungdomsfd.reren "minister" Axel Stang, professor Rasmussen, jente-
landslederen Kirsten Saltvold, stabsleder Tidemand-Ruud, sekretær
ungdomsförerens stab Grethe Nullmeyer, fylkesjenteleder i Aust-

Viken Gerd Strömner, fylkesjenteleder i Trbndelag Hazel Lothe,
maleren Haakonstad, avdelingsleder i ungdomsfrerens stab Paal
lalleraes og organisasjonsleder i Tröndelag N.S.U.F. Ertzaas.
Foruten av disse, blir Norge også representert ved lederen av
den norske avdelin,g av den germenske landtjeneste Einer Eustad
og idrettsleder i N.S.U.F. Gust. Jonassen. Det er også mulig at
den tidligere landsleder i N.S.U.F. Björn jstring, som kjemper
på jstfronten som löytnant i den norske Legion samnen med en del
andre tidligere N.S.U.F.-förere og frontkjempere vil komme til
mötet. Etter m6tet i Wien vil "minister" Stang, jentelandsleder
Kirsten Saltvold og stabsleder Tidereand-Ruud avlegge de norske
deltagere i den germenske landtjeneste i Posen et besök. Jente-
landslederen skal dessuten besöke de 25 norske jentene som for
tiden gjennomgår et frerkurses Babelsbergskolen ved Berlin.

N organiserin av Norges Miniat rsk tterforbund.

	

19.00 På en pressekonferanse igår, redegjorde den nyoppnevn-
te leder av Norges Miniatyrskytterforbund, Rydin, for nyorganise-
ringen av forbundet. Herr Rydin frnmholdt herunder at det er me-
ningen å bibeholde den gamle opbygL;ing med kretser og lag. De
lag som stod tilsluttet det tidligere A.I.F. vil bli lagt inn un-
der det nye forleund, som vil komme til å omfatte dobbelt så mange
lag sem det eamle Nors Miniatyrskytterforbund, ialt ca. 60 lag.
De gnmle klubb- og kretsstyrer får anledning til å fortsette under
forutsetning av loyalt samarbeid med den nye ledelse. Herr L. Rydin
opplyete videre at man har sendt s5kned til de tyske myndigheter
om skytetillatelse og men trodde at dette ville gå i orden, og sh
snart elle formaliteter er i orden vil mnn gå igeng på så bred
basis som mulig. Til vinteren er det meningen å sette igang med
innendörsskytning. De forskjellige lag og kretser skel arrangere
konkurranser og så kommer norgesmesterskapet som avslutning på
sesongen. Herr Rydin har fått mange forespörsler frn de ektive
skyttere son brenner av iver etter å ta fatt etter 2 hTs pnuse.
Den nye leder av Norges Miniatyrskytterforbund har vært aktiv
skytter s5_den 1925 or2: .(1r også deltatt meget i administreejonen.
Herr Rydin skule s?'tiedoo ha de beste forutsetninge fo:2 ir:;;en

i donno mcmsomme sr,ort, hvor Norge har feiret så reenge og
store internasjonaie triumier.
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Hirdmesterska et i verneidrett får et t isk militært re

18.00 "N.T.B." har hatt en samtale med stabssjef Thorvald
Thronsen i forbindelse med hirdmesterskapet i verneidrett, som
hirden arrangerer under riksmötet. Verneidrettsmesterskapet kan
uten sammenlining karakteriseres som det strste sommeridretts-

her  j lexct hill, 15O0 hirdmenn starter her til
med iamermuer fra der norske politi, samt

tyske og holJ2-nke deltakere. Vernemesterskepet arrangeres som
en terrengmErsj over 21 kilometer, for 4,eller mannen bak kjempe-
arrangemet,t, stabssjef Inronsen. Hvert lag teller 9 mann og 1
leder. De går med 8 kilod oppakning for förste og annen klasses
vedkommende, mens gamlekarer i tredje klasse har 5 kilo. Konkur-
x,Eon prec, ug det er innlrst flere mili-
t,ere en meldinwerövel avstandsbedömmelse, skyting og
hgranatkasn, Nr=cre enkeltheter om selve arrnngementet vil
fe:yrig  bli meJL  =ere. Hvilken ide ligger bak tenken om

.Ineldretten? vnri1 kin si at hirden alltid har vært inne på tan-
ken om:,[t drive idrett for å vekke forsvnrsviljen, opplyser stabs-
sjefe -2, Beslutninn om å  csjre tanken til virkelighet, fikk  71

	

"freren f5rertnget uttalte at 9. april kom over
Neige, ikke bare på grunn av partipolitikerne og deres landsöde-

'ende -\71rk-30mhet, men også fordi det norske J'olk hadde mistet
i-jjen til å lorsvare sec. Ser man tilbake i 1Li det

keirt nt nordme=ere i gemmel tid forstod å verge om sin kultur
og  eitu  arbeid; fo.cdetter stabssjefen. Våpnene sine ske man ik-
ke gå ifra. "Uvisst er å ri1e når det kan spörres
hecer det i HanvamnaT, fnrer man det
mæ bygger. Det e:? ikxe baru ,_;odt for :t fcli å J.217(: 1.0'f 1W1gc
fred, slik som Norgo. Et gammelt ord sier et "det skal sterk rygg
til å re gode dage, og det her  vi  no-2dm(nn bittert fått erfa-
r:, En annen 1g aom jeg peke på ved det norske folket er at
dot var mött uL:o.7:beredt cpp til de store oppgj3r) understreker
stabssjefen.  t%ri har fltid rodd å kunne k1.re oss med skipper-
taket. Verneicl_rettten har altså en tosidig ‘--rkning? Utvilsomt.
Gjennom verneioretten ety:,:kes den enkelte deltakers fysikk og
arbeidskraft. OG det er ethvert samfundsmedlems plikt å holde
sitt legeme i orden. Ved at den enkelte blir sterkere, styrkes
også hele folket. Militærutdannelsen er en god og nödvendig eko-
le. Man blIr sund og 12erer orden, disiplin ug selvtukt. Dette er
verdier som kommer folket til gode. Det tyske folk f.eks. er et
veldisipliner'6 og orc..ort?j_g folk r  fordi Tysk).a, er en soldatna-
sjon. Denue k,-2-nrisgjerniLg :dr;-aerksol!  pa  ved
gjenreisnincen bor i landet. Hvn:edai. or i.ntoree f'or -erne-
id-retten? fnten or saa. Dot iordes e.ue i ska(Jen og
dr!ve =et, er aoo som -gger

	

fe? tleg at 2;1eden er
sTor  IhIndt om i lande, fra store byer til
fjoalL,:gdel_Le "nroeiennene i hard trening  rried henW.ikk på

Nusehal Samlings föl=, överste hit-,3jef 71Akun
1124"2 r.-31:11t opp en pokal t11 verneidrettemostersIcipet,

sier stabssjefen til slutt. Det regiment som står best etter 3
meterskap får pokalen. Med hirdmesterskapet i verneidrett som
gr fra Bisiet stadion lördag 26. september kl. 6.00 morgen, og
sem regnes avsluttet kl, 11.00 om formiddagen, vil Oslo oppleve
et idrettsarrangemert av er karakter og med et omfnrg som aldri

Den feres_tåee

lb a '1\urged Leke:er:r Othar Lassen, redegjorde  igår.for
forestående bokseseseng. .dokszlederen opplyste at treningen

er  begynt i klubbene rundt om i landet og Norges Idrettsforbunds
trener,  Sigurd  Höyseth, er allerede i sving med guttene i Moss
og Horten. Senere vil Wyseth besöke Kristiansand, Alesund og mu-
ligens også Nord-Nor60. E!1 rekke av våre beste boksere er reist
til fronten men flere nye er kommet til, og bokselederen ser me-
get optimistisk på sesongen, som han mente skulle bli vel  så bra
som ifjor.
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Grnnsakrasjoneringen. "Det er ikke m,e grt5nnsaker man får ut av et  

areal på 20 kvm."

0.E.12.30 Som nevnt i Nyhetsoversikt nr. 499 er det fra og med
15. september innfrt rasjonering nv grinnseker. Idag ble disse
bestemmelser atter gjenn.emtt i d1 og det ble pany gjort
utArykkelig oppme:,ksom 12 aJ parselldykere og hagedyrkere som
hadde dyrket p.?„et stjrre greel enn 20 kvm, pr. hus-



standsnedlem ikke vil få nnledning til å kjpe grnnseker. Dette
ville nok sjnes temmelig hårdt for de fleste.parselidrkere, sær-
lig da det selvsngt er wInge som allerede har brukt ntskillig av
det dyrkede kynntum, f.eks. fordi de vesentlig har cirket sommer-
grönnsnker. Hertil kommer at "det ikke er mye ,c):rönnsnker man får
ut gv et aren1 på 20 kvm."

h,v gartnerhe.11ens ukemelding fremgikk at stillingen
på .;.1Unnsnkmgrkedet stort sett cr uforandret. Oslowrkedet er
tl1t2örselen noe bedre, s=lig gjelder dette kålrot og blenkål- Til
Bergen var tilförselen mindre onn foregående uke.

Till3rselen av b.2r er

200.000 liter  tittebmr plukket i Halden-distriktet.

6.  Det er ikke slAtteri som er plukket av tytteb,:e i
Halden-distriktet sden plukkingen begynte 3, septembe. En rek-
ner ned nt det er plukket orp 200.000 liter i disse dagen.

Sauene spiste kunstdse3 - 8 dyr er hittil kreDert.

19.00 I en av saueflokkene i Fåberg hendte idag et meget
bekleelig uhell, fortoller Gudbrandsdjlen. Saucne var komnet
over en sekL med kunstgjjdse1 som de spiste nv. Kittil er 8 dyr
krepert.

Fiskerineldinger.

0.E.12.15 Fetsildfisket. Fra Ofoten meldes om snurpefiske med
fangster opp til 1000 hl.

Brislingfisket. Det foreliger bnre melding om steng
i Skånevik, hvor brislingen var jeget opp av makrellen.

Makrell fisket i. Skagerak var mindre enn foregående
uke. Pir-fisket er nå begynt og mindre fangster er tett ved Mbss,
Eygge, Jelöy og indre Osiofjord.

.rvelovens para:;re-.2 65. Interessnnt lentsak fra Lofoten. 


8.00 Svolvær. Det er nettoDp falt dom i en interessant
1egatsak frn Lofoten. En mann i BLacsnes hadde sendt lensmannen
en bankbok med hee'cjed om at det innestående beLip skulle være
til ryt- llgai hvis renter skulle utdeles til premier til de dyk-
tiste og mest framifrå jordbrukere. Samtidig sendte mannen en
bankbok med et liknende belöp til sokncpresten i Folla. Testator
döde i oktober 1940 uten å ettorlate seg livsarvinger utenom en
halvsöster og endel söskenbern. Disse ville ikke godkjenne gave-
ne idet de mente at de ikke tilfredsstillet kravet i arvelovens
pargt;raf 65, som krever testaments form. Det ble prosess og ar-
vingene pås',od geerene kjent ugyldige. Ved dommen er nå begge le-
gatgaver kjent gyldige på de betingelser som testator hadde be-
stemt i sin skrivelso.



Side 6. Meldinger  torsda 10. september 1942. Nr. 504.

Sykehusforholdene i Yristiansund er temmeli slette,

19.00 Sykehusforholdene i Kristinnsund er for tiden tem-
me:ig slette, For å böte på dette, har man planlagt å bygge en
sykehusbarekke som skal benyttes inntil man knn få et nytt til-
bygg det gamle E;ykelr:3etEtter hva let opplyses, har "Innen-
riksdev,:.-tomeDtet" ,neget 1ïLi og har stil i tJ-
sl_t bytillgAcise og mulig.

,

9.00 Entomologen Ove Gude Meideil er avgått ved ddden,
39 år ganmel. ver i Stavanger men har i den siste bld
bodd i Suldal, or noen dager siden mottok han pa sykeleiet
gullmedalje fra Universitetet i Oslo for en avhandling om små-
fugl i Suldel.

6,0(' Den 54 år eanle Ingebor, r; Haulekåsa frk. Heddai : 3r)fll
ha- wJrt forsvunaet siden fredag i forrige uke da hun gikk ea
tur innover Lifjeli, ble idag funnet död av en manngard. Lntake-
lig har hun v[;3rt dt5d eiden den dag hun ble borte. Hun led av epi-
leptiske anfall.

Omkowet i utlandet.

18.30C. 1 2.Pnori Rede ICos e oet meliding
onat fölgende uyjfoi.' er emkowet i dödTeal-Gun Er-;2=d:
Styrmann Olav Nekling, 37 år gnmmel og hjemmehörende i Skaare,
hvalfangstarbeider Jörgen Wilhelm Breivik, 56 år gammel, Hauge-
sund, annensty-rmarr vans He-rik Pastini;s-m, 39 år gammel, Hauge-
sund, förstestyrma-cin Otto Ottesen, )2 ar gammell tredjestyrmann
Magnus Iversen, 2 4r Haueesund oe annen styrmnnn Georg A.•



Yo-÷msr'n,r ganne.„ Haue:sund.

6.00 Gjennom svenske RÖde Kors er det kommet melding om at
ialt 9 Stavengermenn er meldt savnet eller omkommet i de allier-
tes tjeneste i utlandet i 1942. Senere er det kommet melding om
y4;tes.ligere 3 mann som er savnet eller omkommet ph samme måte.

N tt fra Denmnrk,
--

D.R,11.30 Porheen:3!te innenriksminiwtei Krag er avgått ved
döden.

2en danske kon.ge önsker å tilbrinz sin fZidselsdag i
fullkomme stilhet, Det blir derfor ingen mottagelser denne deg.

9.00 Etter hva Politiken meddeler, anslår Tobnkkcentralen
Cen danska tobakkshöst l 700.000 kg. og ikke com tidligere an-
tatt en million kg. Kvaliteten er betydelig bedre enn ifjor.

Eltb. fra

O.R.11.00 Etter hvA det svenske Justisdepertement meddeler, er
onsdagsnummeret av "Gbteborgs Handels- ock Sjöfartstidning" og
avisen "Ny Tid" beslaglagt. Nmrmere grunner er ikke Rngitt.

13.30 2 flyvere frn et engelek bombefly, som for noen dnger
siden styrtet nedy er kommet frnm til Kvikkjokk. De meddeler at
flyet som gikk i 1000 ricers hyde i sterk tåke, kolliderte med
en 2000 mater hy fjell-gegg. Flyet begynte å brenne og 3 mann av
besetningen brant inne. De 2 flyvere hadde streifet om i 5 dager
för de kon til bebodde trakter. De var begge svmrt utslitt og
hadde lidd meget under mangel på mat.
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N 1;1, ra Sveri:e. (fortsatt)

13.30 Den flyekspedisjon som söndag startet med ödemarken
noen mil nord for Karesuando som mål, for å finne liket av bol-
sjeviken som vnr b1itt mjrdet av sine 2 knmerater under flukten
ft,1 en fangeleir i Finnlend, vendte onsdag kveld tilbake.

Ekspedjsjonen fant liket på det sted som de 2 krigs-
fangene hadde oppgitt ved forhöret for de svenske myndigheter.
Liket skel senere bringes ned til bygden og senere formodentlig
obdusere.

10000 Stockholms-skipet "Rex" på 1295 tonn d.w. gikk tirs-
dag  kveld på grunn på sörsiden av Vttsterokans Utholmo på Gotlands-
kysten. Skipet stcA:1 onsdag hnrdt på grunn og står meget utsatt.
GjentaiJte forsWc på å komme lös ved egen hjelp måtte oppgis, (),fT
mnn avventer bergningsbåtens ankomst. "Rex" er bygget i 1877. Be-
setningen er fremdeles ombord på skipet.

vvvvvVVVVVvvvvv
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SS-STOLUF ÆrLLI PVIG UTNLVNT TIL LILS STFDFOR 'ELDER I  

Ld dTSI:12 SS NOI CE.

22.00 . Föreren for Gormanske SS Norge, SS-Stand-
artenf3rer Jonas Lie, dr-'''r som kjent til Den Norske Legion med et
politikompani i na framtid.

Han 11,r n bestemt at SS-Stormförcr Lind-
vig sk-:1 v3re h:ns stedfortreder i Germanskc SS Norge.

NOESK Vh1TD=J3N OIrEITTES. 


FOE - OVEVICL F.NGFL INN7_,NF0L 1TOL= GT 5P3Ji. 


22.30. Det ble for on tid siden offent1iggjort at
det skal opprettos en norsk vaktbtaljon for overvåking av fanger
innenfor Norges grenscr.

Det cr kommet et'usedvanlig antall fore-
sprsler i den anledning, og det gjöres derfor pånytt uttrykkelig
oppmerksom på at vaktbataljonen ikke under noen emstendigheter vil
bli benyttet til noc annet formål.

Den vaktmann som melder seg frivillig, blir
vervet ifilge en privatrcttsiig overenskomst, p4 kort tid gjort
fortrolig med vpnene, utdannet og f.r foluten fri bolig, forplei-
ning og k1r ttc fölgende statser:

1. Lbnn pr. mried 150 kr. 2. Tjeneste-
tillegg 75 kr. 3. Tillgg for gifte eller skilte samt enkemann
med egen husstand 90 kr. 4. T3arnetilskudd for det förste barn
15 kr., for det annet barn 25 kr., for det tredje barn 35 kr.,
for det fjerdb ba=1. 45 kx., for hvert 3vrige barn 45 kr. Disse
satser gjelder fc rn i alderen 1 til 16 r. 5. Fritt 19ge-
tilsyn innbefattet -amiliemedlemmer. 6. Fri socialforsikring.

Man sker menn i alderen 17 til 50 r.
Vaktbataljonen Norge blir politisk ndy-

trcd. Vervekontoxcre p Drammensveien 105 og Stortingsgt. 12 tar
imot mu.n.:.tli.ge eller skriftlige innmeldelser.

250.000 :I. TII

8.1. 19.00. Det svenske Kooperativa 1.rbundet har i
disse cL,ger bevilget 250.000 kr. til Svenska Yorgeshj11pen.

LIINLLL N0  ON SKIP SLT,KLT. 


0.R. 11.00. Dee amerik,nske IT1, rinedepartement melder
2t et lite nosk skip i alliert tjeneste er senket i ir3rheten 2V

den s,)ramerik_nske nordkyst. Lo.nnsk pcts skjebne er ukjent.

IVINULLIG SWISFUNKSJ0N2R F:E 6 EUD.'s FEMGSEL FOL SI'LET)NING

ILLJGk.LL

0.L. 21.00. En ung kvinnelig sttsfunksjor= er av
retton iffimt 6 trineders fengsel for spredd ulovlige flygebla-



der aV bolitisk innhold. (Fr,rmere enkeltheter mangler).
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P0LITIKIS2ER jY1, DiD.

	

20.30. Fhv. politimester Ingebrigt iye, Surnadal,
er avgått ved döden 68 år gammel. Fra 1922 til 1941 var han poli-
timester i Namsos.

NY REISFSLKRL= I N.S.S.L.

	

21.00. Som ny reisesekretær i Norsk Selskap til
Skipbrudnes Redning or ansatt tidligere landsungdomssekretwen i
Indre Sjömannsmisjonen Erling Sunne fra Sarpsborg. Den nye reise-
sekret= skal ha Vestlandet som distrikt og ha bopel i Bergen.

RIISNM T=R P STUDENTERMJTE.

	

22.30. Nasjonal Samlings Studentfylkings Oslogrup-
pe arrangerte igår en meget godt besökt kameratkveld. Kveldens ta-
ler, "minister" Sverre Riisnæs, holdt sitt foredrag "Ny-ordningen
og den offentlige rett".

POLITIKONTROLL LaNDEVFIFNE UTLNFOR XLISTWIS=.

	

18.00. Lasjoneringspolitiet har i den senere tId
hatt en rekke kontroller på kommunikasjonsmidler og innkjdrsels
veier til Kristiansand med a=lig henblikk på ulovlig omsetning
og transport av levnetsmidler.

Hittil har man imidlertid ikke funnet rweri"
vaxer av nevricaaajig betydning.

1500J(L. I BOT POL OV'PEIDELSE BYGNINGSWERIaLER.

	

2030. Vest-Å,gder Triapoliti har gitt 3 menn fra
laTidal 1500 kr. _ aat hver for å ha overtrått forordningen om
ay6ningsmaterialei. Den ene hadde kjöpt materialer og brukt dem
til bygging av hytter.

En Stavangerdame er av Lagmannsretten
iddmt 120 dagers fengsel for butikktyverier i Sandnes.

KOMMUL,LE BEVILGNINGER TIL DLN NOLSKL LEGION.

22.00.Ordförercn
nå har bevilget 15 000 kr. til Den
Med dette har Bergen ialt bevilget

Ordfdreren
til legionærenes pårörende.

i Bergen meddeler at kommunen
Norske Legion og frontkjemperne.
35 000 kr. til formålet.
i Skjeberg har bevilget 1500 kr.

NORSK LÅX-1TJFNESTE DREVET 22 L:IL_ER

22.00. Etter hva det opplyses har Norsk Iandtje-
neste opprettet og drevet 22 leirer, 14 jenteleirer og 8 gutte-
leirer i löpet av sommeren.  7;et fleste har vrt lagt på istlandet,
men det har også v3,3rt en leir i Nordland, en i Nord-Tröndelag, 2
i Sör-2rdndclag og en leir ved Stavanger.

Norsk Landtjeneste har gjort en verdifull
innsats i matproduksjonen, og bdndene har overalt vagrt godt for-
nöyd med guttenes og jentenes innsats.
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NS' KVINNHIJDS PLtNER.

18.00. Nasjonal Samlings Kvinnehird har gjennom-
gått en rivende utvikling i lpet av det siste året. Et stort an-
tall noei.ske kvinner har sluttet seg til denne organisasjon for den
nye tids forkjempere som er preget av stor aktivitet.

Xvinnehirdens landsleder, fru Johanne Mar-
tin opplyser om arbeidsoppgavene i tiden som kommer bl.a. at det
vil bli mcget å gjöre under riksmötet. Tilslutningen til kvinnehir-
den er meget god. Jedlemstallet cr öket mcd 400 på ett år. Kvin-
nehirden er organisert med en fylking i hvert av de 12 storfylkor.
Mange hildkvinner tjenestgjör ved fronten i forreste linje som sy-
kepleiersker og lotter, og de har fått stor respekt for sin inn-
sats. Ved siden av å utdannes til forkjempere for nasjonalsocia-
lismen gjennomgår hirdkvinnene kurser i sanitet ck; forpleining sam-
tidig som de tjenestgjjr der hvor de er påkrevet. f.rbeidet har gitt
gode resultater.

Om planene i tiden som kommer forteller
fru Martin at mun har tenkt sette igang et nytt kurs for kvinne-
hirdens organisasjons- og propagandaledere. Kurset vil bl.a. gi
undervisning i historie, rasesp:5rsmå1, den nasjonalsocialistiske
stats oppbygning samt NS ideologi. Disse kurser har vist seg å ha
stor betydning for kvinnehirdens arbeid.

STUDENT=S PIILESUTVÅJ.,G",HJI'LFT:11= 'T'DD 50.000 KR. 


0.L. 11.00. Bidragene til Studentenes Pellesutvalgs
Hjelpefond fortsetter å strömme inn fra en re'ke kommuner ober
hele landet. Inntil nå cr fondet nådd opp i neston 50.000 kr.

SJ3M.NNS3LNLI1TGLN.

0.L. 21.15. SjJmannssendingen inneholdt ikveld for-
uten en oppfordring til å huske sjdmannens 12 grunnsetninger og-
så fölgende innlegg ved Rolf Lunddahl fra Bergen:

Vårt land er besatt. "X-regjerinrgen" i
London oppfordrer til tapper motstand mot okkupasjonstroppene.
Elen "x-regjeringen" disponerer storparten av vår handelsflåte.
Dennu setter de inn for englenderne. Hvordan vil de forsvare sin
skyld for sitt spill med norske sjdfolks liv? Hvordaan kan de for-
sdke å innbille folk at dddsfaren er til det beste for Norge?
Det er her hjemme folkets sjebne avgj5res. Regjeringen i London
dar intet å si mer. Det cr venvidd å fJlge den. Det er her hjem-
me at folket av idag skal finne sin framtid. Hva hver enkelt av
css må beere er uten betydning. Vi kan bare ikke gå i en fremmed
makts tjeneste.1.M. borger for landet. Vi elsker det.

Også kaptein Hjalmar Scherwich oppfor-
dret til å slutte med dödsseilasen på England. Det var mange må-
ter å gjdre det på. Et skip måtte fJr det satte til havs v3gre
sjödyktig. Her var et punkt sj(imannen burde ve3re oppmerksom på.

NYE OMLLTNINGSB_ESTEILSLE FOR WIE,C ULL.

O.R. 12.30. Ved cn forordning om endring i bestem-
mclscne for omsetning av ull cr retten for produsent til å hol-
de tilbake nedsatt fra 2 til 2 kg. uvasket ull pr. husstands-
medlum pr.

Som husstandsmellem regnes ikke tjencre
o.l.

Rett til å holde tilbake har videre bare
den som har levert et visst kvantum til Porsyningsnemnden. Nemn-
den på det stedet produsenten bor skal fre tilsyn med leverin-
gene.
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FJCISBRANN I SOLTLAND.

10.00. Ved en fjtJobrann i Sortland i Vesterålen
er an stor del av åreta dyrebare nv1ing gått tapt. Endel redeka.
per, klmm og andre bruksgjenstander ble også Ödelagt. nrannen
skyldes uforaiktig omgangmsd fyretikker.

VELVILLIGHLT FRA BEDRIFT73TES SIDE TIL3 GI MUATAUKINGSFEI".

18.00. Kontoret for Frivillig Arbeidshjelp opp-
lyeer at man igår sendte skriveIser til enkelte firmaer om å gi
fri de av personalet som vil delta i matauking, og det ser ut til
et formaene har stillet seg meget velvillig. Det bildr bli en edel
kappestrid mellom beirifter, fdtrmaer, fabrikker og institusjoner
om å stille fit5rst og prosentvis det störste antall arbeidere til
disposisjon til hjelpearbeidet. Man kan plassere arbeidere av beg-
ge kjönn og i alle aldre, men anrlig oppfordres alle mannfolk i
alderen 18-45 år om å melde seg.

Kontoret opplyser videre at det allerede
er sendt en god del skoleungdom på hbstarbeid, og flere vil dra
aveted i de nnrmeste dager.

LiiFT)BRUKSU,ITIC DET T.

O.R. 12.30. Om grönnsaksmarkedet i Oslo idag er det
intet nyt å melde. Tilförslene holder seg jamnt.

Slaktemarkedet cr uforandret.

0.1. 21.00. RognebmTlukkingen er i full gang i San-
defjordedistriktet.

FISKERIMWINGER.

O.R. 12.15. Om fetsildfisket meldes det fra Nord-
Norge at det er tatt et dusin snurpefangster i Herjangen siste
dt5gn. Garnfisket i distriktene omkring lbddingen må betegnes som
missligt. Foregående uke var fetsildfisket i Nordland hemmet av
dårlige werforho1d. Fra Tr3nde1ag og sbrover var fisket praktisk
talt svart.

Om brislingfisket foreligger det ingen
meldinger siste di5gn.

UlYKKE. 


18.00. En drukningsulykke er inntruffet i
Traumborg ved Mysen idet en 2 år gammel gutt, Magne Xarlstad,
er falt ned i en liten gårdsbrbnn og druknet.

NYTT FRA FINNLaiD.

S.E. 22.00. En ridderorden av den finnske ldve ble
innstiftet i Helsinki idag. If3lge statuttene blir ridderskapets
orden tildelt som anerkjennelse for amr1ige milltmre og sivile
fortjenester. Den kan også tildeles utlendinger. Finnlands pre-
sident, som alcne er berettiget til å utdele ordenen, er ridder-
skapets stormester. Den nye ord-m omfatter klassene kommand,5r av
storkorset, kommandör av 1 klasse og ridder. Dessuten er det inn-
stiftet et fortjenestekors. Som anerkjennelse for milit-,are for-
tjenester under krigen kan ordenen også tildeles med sverd.'
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UY 'T FL PDIGE.

22.30. Tidlig frLd2,g morgen oppsto det en vold-
som br2,nn i en pyroteknisk f,:brikk i .dinaberg, nord -ror ';.ungsbacka,
melder Ti.ningJrns '2elegrambureau. Brcnnen skyldes cn eksplosjon
i et annunisjonslager. Svenske soldaber dcltar i sluknin-0:srbeidet.

r.L. 11.30. J-;e store militsrbvelser i SvcriEc ble av-
sluttet igår ct eller =net sted i Skåne. Det ddltok alle typer av
moderne vpen som den svenske h:3r nå rår over.

Ln stor del 2V de innkalte solOnter vil
nå bli satt inn i jordbruksurbeid for et kortere tidsrom.

D.R. 20.50. Hampproduksjonen i Sverige er sien ifjor
gått opp med det tidobbelte. Landet er dermed blitt selvhjulpen
med hamp.

S.L. 22.00. Utbyggingenav Sveriges vannkraft disku-
tertes idng på et mbte i Stockholm. ret framkom bl.a. at vannkraf-
ten ver Jket med 81% fra 1930 til 1941. Stetens vannkrnft var bket
med 107%.

D.I. 17.35. Levnedsmiddelindeksen i Sverige i culgust
vnr uf)r-mdret fra juli måned. Dette er fbrste gang pg flcre gr
at indeksen ikke h,ar steget.

NYTP FILL.

D.L. Den dflliske konge foretok imorges for
firste gang siden sin- sykdom og siden hjemkomsten til Lmalien-
borg sin vanlige ridetur gjennom Kbbenh:avns gater. Han ble hyl-
det overalt lngS ruten.

L.L. 11.30. På et mbte igg,r i .rhus ble det ensstemmig
vedtatt å slutte seg til en plan om opprettelse av et journc.list-
kurs ved .'rhus Universitet. -_Tet ble nedsatt en kommite for planens
prktiske gjennomirelse.

D.L. 17.35. fra og mcd 15 sept. forandres mirkleg-
Eingstidene i I2nmark til kl. 19.30 og 06.30.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Regjeringehs I. K. & Hmrens Overkommando.

14. se tember 1942. Nr. 506. Fortroli .
Me • se em er.

OFFICIELLT.

11.00.
Bestyrer Julius Schie ved fylkesskoleni

Skjeberg er midlertidig utnevnt til rektor ved Kristiensand brer-
skole.

A S BERGENS r!EK.VLELKSTED OG A/S LÅ.KSE.V.3,G ITEK. G1L S.LMMEN.

0.1. 11.00.
Det er nå bestemt at A/S Bergens Mekaniske

Verksted og A/S Laksevåg Mekaniske Verksted skal sluttes smmen.

STV-NGER BYTING SKIL FORiKES.

10.30,
Ordförer Höst opplyser til Stevergeren at

bytinguts med1emstal1 nu skal dkes fra 23 til 28 forat Fegorgani-
sasjonen skal bli fyldigere representert. .

DRUIINGSULYEEE P1 DYEJY.

O.R. 08.00.
.En tragisk ulykke er inntruffet på Dyröy

idet 24 år gammel pike so4 tjente hos sin söster,- falt i brönnen
på gården og druknet.

SJ3F0RKLARING T 


O.R. 08.00.
Det ble igår i Bergen holdt sjdfork1aring

i enledning motorskipet KIJ'res forlis på Stedt den 2den ds. Det
fremgikk cv skipperens vitneforklaring at fartöyet plutselig sprang
lekk og sank med baugen fdrt ilbpct r2v 2 minutter. Forsök på a
bruke pumpene var forgjeves. Folkenc kom scg i båten og nådde Ertil
på Stedt.

TYVEEI VED GELN SCI,SJON.

10.30.
Forleden natt er det begått et mcget frekt

innbrudd i en forretning ved Gran stsjon. Tyvene slo ut en stor
speilglassrute og tok med seg endel manufakturvarer. Eieren voknot
imidlertid og löp etter tyvene. Han meldte fra til lensmannen
og da denne kom til fikk hen se en mann ligge tilsyneletende liv-
lds på veien. Han stoppet, men ved nmrmere undersökelse viste det
seg å vre en utstillingsfigur ifdrt en fin sommerdresss. Tyvene-
hedde altså latt sitt bytto i stikken.Det meldes videre om flere
innbrudd på forskjelligc steder i de samme trakter og man går ut
fra at det er de samme tyvene som opererer.

MYE ROGNEWE

11.00.
Fr-,1 Skien meldes r.t det er meget roffilebmr

iår og folk er meget flinke til å plukke dem. Hittil er det ettur
hva det opplyses -1,1kket 10.000 kg. rognebmr i Telemnrk og plukking
foregår -Iramde1es.
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LANDBRUKSME-DINGER.

O.R. 12.30.
Det ble lest opp et opprop fra gårdbruker

Sundby om å hjelpe til med skuronna.
Skinneuksjonene har nu pågått i en uke

og det er ialt budt fram ea 20.000 skinn. Derav er 14.000 sölv-
rev og resten er platina, blårev og mink. Höyeste pris på sblvrev
ver 800 kroner og gjennomsnittsprisen lå omkring 400 kroner.

På Oslomarkedet var det idag meget livlig
med elle sorter griJnnsaker. Man kan n=est betegne dngeng som
en rekorddeg.

PRISUK.

13 30.
En frukt og grönnsekhandler i Stavenger

er ev prispolitiet ilagt en bot på 1000 kroner for overpris på
grönnsaker. Dessuten har politiet igjen ilagt en bot for ulovlig
köp av brennevin. Denne gangen gjelder det en dampskipspike
scm har skrevet en annens navn og derved oppnådd å få kjape
brennevin fra Vinmonopolet på vedkommendes kort. Hun fikk en
bot på 200 kroner og ble samtidig fratatt sitt kjöpekort for et
tidsrom av tre år.

BEANN I SANNIDL. 


11.30.
Tidlig idag morges er våningshuset på

Grönåsen i Sannidr1 brendt ned til grunnen. Brannen ble oppdaget
av cieren av nabohuset klokken *6, menda stod hele huset i lys
lue og man kunne inten gjöre. Grönåsen eies av disponent Middelthon
Stavanger. Familien har oppholdt seg på eiendommen isommer og reistc
derfra for 14 el:ser siden,Man er ennå ikke klar over brannårsaken.

Lytteforholdene har ideg vært meget dår1ige
=lig for kveldens vedkommende. Sjömennsendingen som-lot til
være et eller annet programm fra en skole, men det var ikke mulig
å få tak i hvad de snakket om.

NYTT FE, SV2RIGE.

11.00.
Otto von Friesen, som Var medlem cv

Svenske ,kademien, er rvgått ved ciden 72 år gammel.

Det har wart meldt at et fremmod fly har
styrtet ned i utilgjengelige traktor i överste Norrland. Det viser
seg nå å dreie seg om et britisk fly som her styrtet ned i Norge.
De overlevende cr intcrnert.

I nwvær aV over 20.000 tilskuere satte
Gunder Hegg fredeg kveld ny verdensrekord på 3 engelske mil. Hrn
löp på den fenomenele tid 13.33.4.

vvvvv VVVVV vvvvv
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LEIOSFU,.UBUF-UMELIN I OSLO. 


20.00. heichsfrauenfthrerin Frau Gertrud Scholtz-
Klink?, kom idag med fly til Oslo etter innbydelse EV Reiehskommi-
sr Terboven. På flyplasscn ble hun mottatt av der Horr Leichskom-

misal som ove=ktc henne en prktfull blomsterbukett. Ved e:nkoms-

ten i. d„U dessuten mött fram en rekke layore tyske og norske per-

sonlicter.
heichsfrauenfthrerin skal oppholde seg fle-

re dager i Oslo og det cr Iagt et omfettende program for besöket.

Hun skal bl.a. nedlesge en k=s på '9reskirkegården p Lkeberg og

bese det tyske fors3kskjkken, NSK's husstellstasjon på.,,nkertor-

get og den kvinnelige :,,rbeids.tjenestes leir på B1akstad. Videre

skl fiun holde to foredrg i

TELBOVEN OJ -tIISLING, P." 01=0E.STILIING.

20.30. Carl Marie von Webers kjento opera "Der

Preischttz" hndde lordg premiere på -;)eutsches Thester in Oslo.

Tilstede vr.r fieichskommisar Terboven, 1ehrmachtsbefehlhTlper Norwe-

gen, J-cneraloberst v. F,Jkenhorst, fliinistcrpresident" Quisling,

Sttssekret(tir dr. Stuckert, Goner:d der Polizei Ledicss, samt fle-

re genraler og andre h3yore offiscrer fre Wchrwoht. Fra norsk

side s,s også flere 3V "ministrenc" og en rekke representanter fra

norsk kaltur- os åndsliv.

FEI Lr2G1 	 • , , J".5=LEGING.

17.00. (IJydelig) "TT.ri.nisterpresidenton" har den ? sept.

1942 utste1t en foyordning om bekjempelse av taberkulosen.
If.)1ge forordningen vil det bli sörget for

Jyt alJ.c de son, lider av tuberkulose foruten nyte godt av syke-

forsikring 1cbeh::flJling og hjelp til de or blitt friske el-

ler hieckige igjen og smittefren er over. Videre blir de

syke straks nerkastet legekontroll Samtidig som det vil bli ytt

en rimelig undrstittelse til dei sykes familie. I hvert enkelt

tilfelle vil syke straks sykdommon er konstatert, bli last

inn til obscrjon slik at 1seno kan undersike mulighetene for

Pfl holbredolse. Dette har tidligere ikke v='3rt prktisert. rin-

sipielt er det ike n3dvendig å godtgjdre lgebehndlingen.

LIVT)===.1. UN=WTEOLL.

17.00. (Utydelig) Ved en forordning av 12 sept. 1942 er

all omsetning av aelkodyr, forinsokser, nvlsdyr av seu, smggris

under 12 uker ogsockalv underkstet kontroll av Forsyningsdepar-

tementet idet detr innf3rt en ordning med kjipe- og seigstilla-
stedlisforsyningsnemnder ken gi tilltelsc til leve-

ring til Norses K-,Y5tt- og Floskesentral, tilsluttede salgslag og

slaktorier og kommijoi=er godkjent av Dir. f. PrOV. & LLsj.

rdsse ken bare levue til personer som hax kjipctillatelse. Vide-

re er det forbudt for produsent å bruke slakt som er tillett slak-

tet til eget bruk f'zi2 slaktot er veiet av en av forsyningsnemnden

oppnevnt veier. Videic cr det forbudt å motta for transport og

trnsportere lovendedyr o,•; slakt medmindre avsendrien godtgjör at

forsendelsen er levli. OpPkjipervirksomhet er ogs. tarbudt.

Forsyningsnemnden sir n=cre opplysnin-
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VE131-.t,1-3 I PITPTI, NS.

23.00. En större brann oppsto sindag 13"-; FA,rden
Bzunla i Brunlmes. l'olt,ipL,sserende oppd-,get rAyk fra en gammel

varslet atraks. Brannvesenot kom hurtig til og gjorde
et godt arbeid. By,ninen sto imidlertid ikke til g redde og 1C
tonn  hby  brente opp foruten endel ,..rdsredskaper. En ny stor 1-.ve-
bygning son er under oppfirelse, ble endel skadet. Ildens oppkamst
o,g sL-dens strrelse kjenner man forelöbig ikke. Ggrden har er be-setn,ng pg ca. 50 dyr.

NYTT rILLSTIÆIGE.

0.k. 21.00. 2 so1dater fra den Kongclige Svenske Liv-
gaada er arrestert for ha drevet spionasje for SovjetsamveLdet.
Den ene av de arresterte er en gammel student, den andre
en 25-rig journalist.

NYTT 


0.1. 13.00. P. innstilling av den finnske general
(Heidrich?) er det i Finnland innstiftet -et s3rlig utmerkelsestegnfor deltagerne i de W3:rde kamper rundt Taipale under vinterkriA.en
1939/40.

S..E. 19.00. n kongress mcd oppave ensrette dennordiske lovgiving p. forfatningsrettens omrgde vil ih3st bli
holdt i Helsinki, ret vil niöt renresentonter fra Sverige, Dan-
mark og Finnland.

NYTT FILL D JTM.J0,

S.L. 22.00, Formannen i den danske faglige 1,,ndsorga-nisasjon erk1-3rte idag i en tc:,10 at de -anske arbeidere hittil
har helct seg borte fro s',:botasjeh:rndlin,_;er og at de fortsatt
vil ,,;j3/e det.

vvvvvv VVVVW vvvvvv
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STADIG NYE MEDTRMMER I N.S.

O.R. 21.00. Til tross for nt betingelsene for mcd-
lemskap i N.S. er skjerpet betrnktelig er det stadig ökning
antallet nv nyc mediemmer til partiet. Enkelte steder meldes
det således inn over 100 nye medlemmer hver dag.

T.ELEGRAF OG RIKSTELEF0NTUFI1UW INNSKRENKES.

S.R. 22.00. Teleg.raf og telefontrafiken i Norge
skal fra og med idag innskrenkes endel, heter det i en melding
fra Oslo. Det cr bestemt at det i tiden mellom klokken 2100
og 0600 ikke skal besrges noen telefonsamteler på riksnettet
uten at de er av rac;et -ter viktighet. •

"±eleunfstyret" opplyser at denne
innskrenking skyldes mangel pa arbeidskraft.

LUNDE I TEIRMARK.

22.30. "Minister" dr. Gulbrand Lunde som for
tiden er på foredragsturne i Telemark, talte söndng i ungdoms-
huset i Bruland. Etter tnlen ble "ministeren" overrakt blomster
av fru dr. Spockeli som talz:ket "ministeren" for besöket og hun
benyttet også anledningen til å gratulere ham ned dagen idag,
mandeg, de "ministeren" fy ler Senere ble det framvist flere
filmer, bl.a frr den store utstilling, Sovjetparediset.

TRE PROPAGANDAMåTER I TRYSIL I HELGEN. 


09.00. I Trysil er det i helgen holdt tre möter
med foredrag av kretsförew Hölseth og sekretær i Arbeidernes
Faglige Landsorganisesjon, Johen Skjæstad. Det var bemerkelses-
verdig stort frammöte av arbeidere og redegjörelsene ble påhbrt
med stor interesse. I det hele begynneT nu oppsluttingen ev den
nye faglige landsorganisasjon å bli meget stor i Hedmark fylke,
melder "åstlendingen".

R4JONELL VILTPTRIE I NORDIAND.

10.00. Distriktsjgcrmestercn i Nordlard uttaler
til Iofotposten at det nu skal gjennomfftres rasjonell viltplcie i
Nordland. Det er et stort, men framforelt samfundsgavnligg arbeide
son dermed settes igang.

Om årets jaktutsikter, uttaler distrikts-
jgernesteren at en ikke sk'a vnre nitfor optimistisk. Rypekullene
er små og få og skogfuglbestanden later ikke til å ynre stor.
Harebestanden derimot ser ut til å vnre god. Det er iår gitt
tillatelse til å felle 20 elger i Nordland.

Distriktsjægermesteren uttnler videre at
det har vært meldt om at ulv her revet ihjel sau i Hattfjelldelen.
Etter hans mening er ulvebestanden meget stor her.

HANDELSSTANDSFORENING

O.R. 21.00. Haldens Hnndelsstandsforening feiret
lördag 85 års jubileum.
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SOGN FJORDANE.

O.R. 1)8.00. "Minister" Sverre Riisnes er for tiden på
en propagandareise i Sogn & Fjordane. Hans förste besök gjaldt
Ardel hvor han holdt foredrag som berörte en rekke av tidens mest
aktuelle spörsmål. Han betonet sterkt N.S.'s absd31utte og uan-
gripelige rett til å fdre an og se bl.a. at det bare finnes 2
mulighetcr å velge mellom: Nasjonml Samling eller utslettelse.
På en kameratskapskveld etter foredraget taltc "ministeren" om
sine inntrykk frP en reise i Russland og understreket at selv
ikke vre =ste foresti1lingr om den elendighet bolsjevismen
har fört med seg i detto land strekker ikke til overfor de
virkelige fakta.

NY FYLKESMANNI NORDLAND.

06.00. Banksjef K.L. Nösti4k, Melbo er konsti-
tuert som "fylkesmann" i Nordland fra 15/9-42.

S.S. MANN DEKORERT.

0.h. 08.00. S.S. sturm-mann Per Wicketröm som tidligere
her fått infanteriets storn-merke, ble ifnge "Fritt Folk" den
24de august dek02,,xl med jernkorset av 2den klasse for sin "inn-
sats' på jstfronten.

STYGG BILULYTKE.

06.00. En lastebil med 16-17 bærplukkere som
var på vei tilbake til Oslo igårkbeld kjörtc utfor veien i en
sving ikke lengt fra Snd i Nord - ? Bilen må hm hatt ganske god
fart for etter hvad byenvitner opplyser tok den med seg et par
stabbesteiner og brakk flere trær för den stanset inne i skogen
ca 10 meter etter at den hadde.kjört utfor veien.- Bilen veltet
ikke, men alle passusjerene og hvad der ellers befandt seg på
lasteplanct ble feid av og slynget til alle kanter. Enkelte av
passasjerene ble kastet fem til ti meter vekk fra bilen. Det
viste seg at 5 av passasjerene på lastebilen var konmet så slemt
tilskade at de måtte legges inn på sykchus. Tilstanden er megett
alvorlig for ct par av dem som samtlige er menn. Fn av dem har fått
brudd på hjerneskellen og en anncn har brukket nakkendhe andre

..en/ tre her/fått skadet skulderen og en annen fått brudd i en fot.

BILULYJCKE I ELVERUM I HELGEN,

06.00. E helgen cr det skjedd en bilulykke i
Elvcrum, idet on drosjebil kjörte inn i en stor buss. Kollisjonen
var så voldsom at bussen veltet. Begge'sjåfdrene ble skedet og
dessuten kom en deme så st,;,gt tilskade at hun måtte legges inn
på sykohus. Ber;ge bilene ble sterkt ramponert.

PRISSAKER. 


09.00. En slakter fra Spjelkavik ved laesund er
ilagt en bot på 250 kroner for å hn kjöpt ulovlig 9 kilo kjött.
Dessuten ble kj,3ttet inndratt. Under etterforskingen kom det opp
at selgeren, en bonde fra Austefjorden hadde slaktet en okse
ulovlig og solgt kjöttet, Han fikk 200 kroner i bot idet man i
formildende omstendigheter tok hcnsyn til at mannen hadde stor
fors6rgelsesbyrde og små inntekter.

En mann fra Fosnavåg er ilagt 100 kroner
i bot for i oktober ifjor å ha kjöpt 13 kilo sauekjött.
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E KREPTER MÅ SETTES 1NN PÅ VEDHUGST. PORSYNINGENE ER LANGT PRA

Desværre er det slik at det haster med så rinnge ting nå
om dagen, hverken skuren eller potetopptrkingen er ferdig. Det er
kostbrre uker som kemmer. Den ftivilllge rreidshjelpen kommer vel
med, men likevel er det stor mangel på hjelp. Et ov de viktigste
spt5remål som ikke må glemmes er vedforsyningen. Det viser seg nt
det lnngt frr er hugget nok ved for vinteren. Alle reserver må der-
fft nå settes inn på vedhugst. Vi er nå kommet til vedforsynngens
elevte timc, og hvis ikke den nyttes vil det bli nöd utover lnndet,
Porbrukerne vil bli nödt til å sörge for seg selv. Man Wr finne
seg et passende ated for hugat og så treffe rvtnle med skogeerne.
Hvis alle forstår rlvoret, kr.n sitwejonen endn reddes.

DET DIRLIGSTE SOPPR I MANNS MINNE.

O.R. 12.3(N. Etter nt det tidligere er blitt trlt nokså optimistiek
om soppeankning, ble det i Landbruksmeldingen idrg opplyet nt det
er mindre sopp iår enn det har vmrt i manns minne. Årsenken til det-
te er at det vrr for tört dr soppen skulde begynne å skyte.

FISKERIMEIDING.

0,R.12.15. Det er ingen meldinger om fetsildfisket.
Brislingfisket vrr dårlig ogs4 igår. I Kvinhered(?) ble

det kestet 10-12 nötter og fangstene vrr opptil 200 skjepper. Det
er nok brisling, forteller fiskerne, men det or for mange lrg ute
og derfor blir knstingen vrnskelig. I Granvinfjorden fikk en båt
600 skjepper.

MÅNEDERS PENGSEL POR ANONYMT TRUSSELBREV TIL NS-MEDLEM.

0.R.21.00, Polkedomstolen her behrndlet en straffesek mot en ung
mrnn som hedde sendt et nnonymt trusselbrev til et NS-medlem en
skolebestyrer. Brevet inneholdt meget grove trussler og ver egnet
til å frrmkalle alvorlig frykt. Tiltnite erkjente seg skyldig og
kunde nå ikke forstå'hvoYdan'hdft-hkdde.kunhet fints't4 noe slikt.
Han ble dømt til 9 månedere fengsel. I domebegrunnelsen ble det

‘11,framholdt at det ver en meget alvorlig sak å framkomme med trualer
eom var egnet til å skade ro og orden under de nåvmrende forhold.

TREVIRKEPRAMSTILLINGEN REGULERES.

O.R. 21.00. Ved lov av 3.sept. 1942 ble Landbruksdepertementet be-
myndiget til å regulere og fordele framstillingen rv trevirke. Land-
bruksdepertementet har nå fordelt de kvantn som skal fremetilles i
de forskjelligefylker, og skogmestre og skogråd sknl så bestemme
hvor meget som skal fordeles på herredene.

INTERESSANT PUNN I iSTPOLD.

06.00. Under kanaliseringsarbeide på Thors6 herregård i istfolder

det gjort et interessant funn.. På plaseen Ostre Myrr, or. 500 m.
fra stranden og omkring 30 m. over den nåvmrende flomål, stötte man
nemlig på et hvalskjelett. Det lå i blåleire, omlng to meter under
jordoverflrten og var meget vel bevrrt. Punnet blir nå undersøkt.

P.ijiSKT PRISPOLITI PÅ PERDE VED KRLGERO.

10.30. Pra Krngert5 meldes st en drme som igår v på veg til Kre-
gerb ble frrtrtt en del vererav on mann som kom kjörende i en bil.
Mannen utgr seg for prispoliti og viste frrm et skilt. Da drmen kom
til Rrngerb rnmeldte hun eaken til politiet som er gått igrng med
undersökelser.



4.

SIDE   Meldin or lördn 19.so tember 1942. Nr.513,

MORDET I OSLO.

13.00. Enken etter den myrdede skomrker Sandl,nd, fru Marir Sand-
1Pnd ble i middags framstillet for dommer Breien i Forhörsretten.

‘, Hun er som tidligere nevnt siktet for medvirkning til drapet på
sin menn. Det blc evsegt fengslinskjennelse over henne til 17.
oktober. Hun påk>rte kjennelsen til lgp,mennsretten.

LITEN GUTT DRUKNET VED SI,NDNES.

En t) år gammel gutt.druknet igår i Ganndal like utenfor
Sandnes.En menn ble oppmerksom på at et lite barn dre forbi ham
åen og fikk det på land. Opplivningsforsdk vpr forgjeves.

TYVERI FRL SWKTEHUSET I  DR/MMEN.

11.00. I iners ble det sjålet 7 griser og en ku frP Drammens slakte-
hus. Grisetyveriet ble ganske snart oppklart, men med kue har det
tatt lengere tid. N er denne saken oppklart. En dram-
menser hadde hört et det var satt inn to okser på slaktehuset og
leiet en annen drammenser til å bortföre og slakte dem for å sel-
ge dem på svartebbrsen. Oksene var imidlertid så godt innelåst at
mannen j stedet måtte tn kua som sto mere beleilig til. Kue ble sam-
me n :lektet og kjöttet selgt for 200 kroner. Politiet i Dremmen
her r. arretert 3 mann i forbindelse med dcnne eff,sre. To andre er
også implicert, men nnr evgitt full tilståelse og har sluppet ar-

'41atrest-asjen.

STOR ETTERSPC5RSE- ETTER TOBLICKSPLANTER P2 IU.DELLND.

10.30. Det her i den senere tid vært meget livlig etterspdrsel
etter tobakksplanter i Hadelandsbygdene. Hadelendstobakkens gode
renemme gir seg utsleg i at tobrkksdyrkerne stadig får forespdrs.-
ler om salg av friske, grdnne planter like fra plentnsjen. Omset-
ningen har også -smrt ganske livlig og prismyndighetene her nå satt
maksimalpriser på plantene. Det her wert dyrket en mengde tobakk
på Hadelnd i år de det er plentet tobekksplrnter i praktisk telt
hver eneste hage og ialt er det utsatt tusenvis av plPnter. e fles-
te her bere 10-15 planter til eget bruk, men det er cgså de som dri-
ver större. Tobakken hPr slått bre til på dedeland selv om avling-
ene ikke er så store som ifjor, mon til gjengjeld er det plentet
ut så menge flere plenter.

 TQRTYV FORSVUNNET FEL OSIWKLETSFENGSEL.

06.QQ. Etter hvn Skiensfjerdens Presse meddeler er stortyven Hil-
mer Lundin fre Skien rdnt fra Oslo Kretsfengsel. Lundin som tidlig-
ere her utsont en leng rekke dommer, de fleste fer innbrudd og tyv-
erier, fikk sin siste dom ved Porsgrunn Byrett tår. Den lbd pa
rs fengsel og 5 års sikring. Den 2).juni ble hnn transportert til
Oslo Kxetsfengsel, og herfra er det på en eller annen måte lykkes
hrm å unnslippe. Hilmar Lundin er 36 år ummel og er en ren eks-
pert i innbrudd.

NYTT FRJ. SVERIGE.

12.30. Fredeg kveld er det utferdiget prisstopp for restauxanter,
pensjonater, kefeer, konditorier cg lign. Prisstoppet gjelder Plle
lokeler hvor det serveres mat, drikke eller konditorverer.
2orhdyelaeli)emv priser må anmeldes til Priskontrollnevnden en uke
i forvegen..
12.30. Likene av de engeleke flygerne som styrtet ned ved 4avas-
fjellet er nå fört til Boden og vil bli grPvlagt med militær mres-
bevisning, •

Både svensk og dansk radic omtalte britiske fly som i stort
ant211 ver over Danmark og Sverige fredag nrtt. Luftvernet i begge
land åpnet ild. :t bomböfly ble skutt ned like ved Korsör. Fem mnnn
av besettningen druknet, mens en cffieer ble reddet. Miner er slupp-
et fra britiske fly i svensk territorirlfnrvrnn, og den svenske re-
gjering vil protestere i London

vvv VVVvvv
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IJEL SWG I POLEN. PTSPISELEL NORSK UNGDWSL-IR.

O.R. 18.00. "ITorges ungdomsförer", "minister" 2,xe1
Stang er kommet på et besök til Poson. Han ble mottatt av Gaulei-
ter Sohmalz og beg seg deretterp en inspoksjonstur til den Nor-
ske Ungdomsleir i ?reis Lietfurt. Leiren er en underavdeling av
Den Germcnske LIndtjenes'e.

DEN NORSKLWGIONS XVINNE=S TYNK=ES,

O.R. 13.00. Fdlgende meddelelse ble gjentatt i alle
nyhetsutsendingene over Oslo Radio,idagz

,11e norske kvinner som siden juli ifjor
hax meldt seg som frivillige til Den Norske Legion m!4 s snart som
mulj.g sende inn beskjed om eventuelle adresseforandringer til
"Ne2s Fronthjelp"'s kontor i Roald c.mundsensgate 1,
fjexde etasje, Oslo, d alle nå etterhvert i tur og orden vil bli
innkalt.

SJiM„NNSSLUDINGEN.
•••   ••••

O.R, 21.15. Sjd-iI.nnssendingen ikveld besto som vanliR
på sdndager e;Nr en andakt for anledningen holdt ved "biskop" Hngen.

Livet er som et hav med skjulte •,er og
skja9r, uttnite Hnjen bl.e. Stnten kan liknes med et skip som skal
styres over dette hev, og skipet har nA igjen ftt rett kurs et-
ter at de som skulle styre stntsskipet hndde overlatt det til sin
skjebne og NS overtok roret. Det er plass for alle nordmenn hjem-
me, og dnsket er at alle finner veien hjem. Vi tror dotte er Guds
vilje, fostslo a-sen tilslutt. Gud er livete Gud, og han önsker
at det sknl styres etter livslinjen ikke.etter dädslinjen.

DjDSF•L I  UTLi.NDET.

0.L. 18.00. Til familien i St.v-nger er det kom,.Let
melding on at den 50-grige -ron Lbgc n oakulmet under en skog-
br-Inn 1),3 Onlifornia-kysten.

2 1, NDBRU=LLDIgGEL.

0.L. 18.00. Det er uvanlig mye rev i Kvinesdal
meldes det fra Parsund. Den gjir stor skade på fj-arfebestanden,
oz det drives iherdig j,?,kt p3 den. =Jely p4 veiene drives jPkten,
og for lensmann Feiersen i Farsund lyie;es det forleden å få has
på en da han kom kjdrendetter hovedveien.

O.R. 18.00. Skuronna ved Vestfold landbruksskole er
nå undagjort, opplyser skolebestyrer Dlling

"NOPGLS1,-15=SK.,12L2 I F0.T1.7,I,',!

O.R. 21.00. Semifin61ene i årets "'-orgesmesterskap"
fotball ble vunnet av .rn, Horten, og Uredd, Porsgrunn. Fina-

len spilles i Oslo nese sdndag.
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"N0LGE=STEHK1IPET I IC1J)P=G". 


41141, O.L. 21.00. Lrets "Norgesmesterskap" i kappgang arimn-
gertes idag av FredrikstRd Idrettsforening. Ove Eriksen, Fx. stad
fikk "minister" StRngs pokal, M. Mnrtineen, Lene, "forbundsleder"
Hoffs pokal, og Lilli Schau, Tjalve, "Idrettsforbundets"

NYTT 111J, D.i.n11,1",.K.

S.L. 19.00. Dct d.,2nske skip "1.stri" av Kibenhavn ble
minesprengt i Kattegat natt til lbrdag. Mannskapet er reddet.

NYTT PF SVELIGE,

0.L. 18.15. Den 15de landskamp i fotball mellom Sveri-
ge og Tyskland ble spilt p. 01yippia Stadion i Berlin idag. Sverige
seiret med 3-2.

S.L. 19.00. Den svenske sprinter Gunder H8gg satte i
Göteborg idag to nye verdensrekorder pg, henholdsvis 3 eng. mil med
tiden 13.32.4 og 5000 m. med tiden 13.58.2. Den tidligere rekord
pg, 3 eng. mil var satt av Htigg selv for noen d2ger siden. Den and-
re innehaddes av Mtiki med tiden 14.08.8.

NYTT FF,1 FINNL,.ND.

D.L. 17.35. I tiden fra 21 sept. til 3 okt. lukkes
alle brennevinsutsalg i Finnland. Det er ikke oppgitt noen grsak
til lukningen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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e in er man a Be em

Lytteforholdene har idag for Oslo's ved-
kommende vær't meget dårlige, men så vidt det har mært mulig å
oppfatte har Oslonyhetene idag inneholdt lite ellex ingen
lekele meldinger.

Bet var heller ikke mulig å oppfatte
"sjbmannsendingen" idag.

N

12.15. Det dr idag ingen meldinger om fetsild-
'fiSket.

Om brislingfisket meldes at der i Fitja
er tatt noen kast med mussa. I Vinnesvågen er det ke?,stet ca
500 skjepper

Wrdag ble det i Osnfjorden i Hardanger
kastut et par steng på 150 - 200 skjepper. •

Kystfisket og bankfisket har i uka som
sluttet 13 september vært meget dårlig.

Til Tromst5 her det i denne uka vært
tilfört noe 'sei, men ikke mere enn nt det knept dekket byens
lokele behov.

Tilförselen i samme uke til Bergen var
noe mindre enn i foregående ukc. Det.meste av fisken kom nordfra.

IANWP,UXBMELDIN ER#

0.E. 12.30. Det har hittil ikke vært ofrentliggjort
noe om hvor etore rasjonere nv grönnaakQw 1311x, men ideg ble
det bekjendtgjort •av "direkbordtet for proviantering og rasjo-
nexing" at  fra  og med imorgen vil hver person få tildelt 500
gram grönnsaker pr. uke. Kjbpmenn vil imidlertid få utlevert 600
gram pr. husstandsmedlem som kompensasjon tcr svinn av slike
grönnsaker som 'kål og blomkål etc. .

. • Så vidt vites fikk alle forbrukere tildtelt
sine 500 gram grönnsaker.i forrige uke, men i tilfelle at noen
'ikke har fått detto kvantum vil det ikke bli utdelt noe mexe
grönnsaker för alle har fått s4 rasjon fra forrige uke. 1

For sukkersykepatienter'gjelder andre
bestemmelser. Inntil videre vil de få tildelt seg 500 grem pr.
person pr. dag.

"Direktoratet for provinntering og res»-
nering" meddeler at de forretningsdrivende som ikke kan oppvise
så mye som 100'kunder vil ikke bli godkjendt som grönnsekhandlende
og vil ikke få tildelt noe grönnsaker. Deres tunder vil i slike
tilfeller bli fordelt på andre grönnsekhandlende i samme distrikt.

SKOLEBRN SLL pÅ IJDLRBEIDE I GLEMMEN.

C.R. 18.00. Fra Fredriksted meldes at elle arbeids-
före skolebarn der nu skal deles inn i arbeidstropper på 10 - 12
barn i hver. De skal stå under ledelse ev en Im'er ellet lærerinne
og de skal så delta i innhöstingsnrbeidet.
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".AKTUELLT" 

FRONTBERETNING VED S.S..-HKRIEGSBERICHTER" FEITZ

O.R.•18.15. Fritz Ihlen begynte sin "frontberetning"
med å fortelle om hvad som foregikk ved et tysk Batteri som
opererte ved Kubanelven.

De tyske pionertropper er i ferd med å
bygge en bro over elven og i det fjerne kan man höre kanontorden
fra de ryssiske batterier. Inn i mellom höres tyske kommandorop
og to - tre salver fra det tyske betteri somE etter Ihlen's
utsagn klarer å bringe de russiske batterier til taushet. Man
regner med at pionertroppene skal vMre ferdig med broen om,et par
timer og da vil deb tyske infenteri og panseravdelingene gå til
a-b:sjon igjen. De russiske stillinger er ikke mere enn ce 5 km.
borte.

Neste nvsnitt i "frontberetningen" er en
beskrivelse av landskapet. Det cr meget idyllisk og likner svært
på landskapet ved Porsgrunn eller Larvik. Russerne er slått til-
bnke over elven og har satt seg fast på den andre siden. Pionerene
har nu arbeidet i ca fire timer og holder framdeles på. De må
'3rbeide under meget vanskelige forhold. De er stadig under fient-
lig ild og vermen er elldeles kvelende. Under en slik frammaxsj
er det klart hvilken betydning pioncrene har for resten av
troppene. Elven cr ikke mere enn 30-41) meter her, men det gjör ‘11#
ikke nrbeidet vanskeligere. Man venter at alt sknl vmre klart
til å fortsette frammarsjen om et par timer.

Siste evsnitt forteller om hvorden det
tyske kompani ligger stille bak sine dekninger og venter på ott
eller annet. Det er kommet molding om nt en större fiendtlig
avdeling er på vei mot dem. Det dreier seg om en russisk bataljon.
Det er klnrt månelys og alt ligger vel til rette for et nngrep.
Tiden går og klokken blir 12 og den blir 1 og den blir 2 og man
begynner snart å tro at det hele dreier seg oi on blind alarm.
Men plutselig roper vakten alarm. Det russiske bateljon er p vul

mot de tyske stillinger. Der ligger de kler med fingereb pN
avtrekkeren til mitraljösen. "Hvis de absolut vil hn det så får
de vel få det", sier en mitr ljöseskytter.som forresten £r en
norsk "frivillig". Langt om lenge ser mnn dc förste russere. Det
blir imidlertid ikke gitt ordre til ild. Det er sikkert bare en
patrulje og hvorfor bdelegge hele spillet för det får begynt.
Så ennu en ventetid og så kommer plutselig hele bataljonen frnm
i synslinjen.be går tett sammenpakket. De må være helt vanvitti
Det er jo rene selvmord. Vi venter ennu en liten stund mens
russerne kommer inn på skuddhold, men så braker det plutselig lös
med alt som finnes av skyts. Det blir et forferdelig skue i de
russiske rekker. De löper rundt vill panikk og ramler overende
som fluer i store hauger. Det er nlldeles forferdelig å se på. Det
finnes bere en utvei. Enten å flykte eller overgi seg. Og ganske

rtittig. Der kommer de fbrste russerne löpende imot oss •våpenlös
og med armene oppstxakt. Om en liten stund er det hole over og
tilbake ligger bare store hauger av döde tussere i alle mulige
fordreide stillinger. Det er hardt men slik er denne krigen. Det
nytter ikke å være blöt. Det gjelder enten dem eller oss.

"Men de kunne gjerne ha latt dem komme
inn på lnometers hold så jeg kunne ha fått vist dem hvad
m.:traljösen duger til", sier den unge nordmannen tilslutt.

Den övrige del av den "cktuelle" sending
inneholdt et intervju frn Tromsö i nnledning "rikstinget". Vidr-

Iria Stuart/laserte Rulle Rasmussen om By5rnstjerne Björnson's skuespill/som
nu spilles på "Nasjonnitentret".

Side 2.
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O.R. 21.00. En utydelig melding fortalte et ukjendtekur 	 gjerningsmenn har sprengt ot fengsel i Knresunda? i luften. 4sovjetrussiske so1dater var holdt i forwring der.
S.R. 22.00. Den nu avgåtte generelmajor på Gottlendhar sendt ut en dagsbefalins hvori hnn takker sine medarbeiderefor deres troskap og loja1itet Han rettet også en spesielltakk og hilsing til hele dyns befolkning.

En stdrro sjö - og luftstridsmanövretar til langs den svenske vestkyst Lbmorgen. Befolkningen langsdenne del av kysten advares mot å spre rykter i forbinnelse medskuddveksling. Wmevrene sknl gi en prdve på hvordan det svenskekyst kan forswrez ved et samerbeide mellom sjö -  os luftstrids-krefter.

D.R. 11.30. Utydelig. De svendke kommunevalg er nu over ogviser av socialdemokratone her gått sterkt tilbake til fordelfor bondeforbundet. Også kommunistene har gått endel fram oghar tatt mange mandater fra socialdemokratene, særlig i de stdriebyene. Ielt hcr kommunistene gått fram fra 26 til 42 mandater.Grunnen til at bonde§ombandet hnr gkttså sterkt fram skyldes socialdemokratenes uheldige va1gtekni1ksammen med det faktum at bondeforbundet i denne valgke.mpnnjehar arbeidet sammen med 2 andre borgelige parier.I stockholm ble resuitatet cv va1get detnt socialdemokratene mistet flertelllet i bystyret.Kommunistenes store frnmgang b1ir idaglivlig kommentert i de svenske aviser. Steekh4mstidningenskriver bl.a. at denne framgang ikke gir noon grunn til eng$telseda framgangen er for liten til at det kan  få  noen innflytelsepå svensk politikk i det store og hele.
Kommunistenes framgang vil antngelig fådot resultat at kommunistene vil sikre seg et manda ekstra vedriksdagsvelgene.
Polkepartiet Leldt stort sett s'illingenmens höyre gikk endel tilbake.

vvvvv VVVVV vvvvv
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15 PRESTER' .DERIBLANDT.DOMPROSTENE I BERG:Fffl .;HAMAR OG TROMS(5 ER

S.R. 19.00. 15 norske prester er Prrestert. "Kirkedepnrtementet" opp-
lyset at årsaken til nrrestasjonene ex at prestene, tiltross for
rt de er avsatt fra sine embeder, hrr fortsett sin virksomhet og
preket i kirkene i civil. Blnndt de arresterte er domprost Knud-
sen og 4 rndre prester frP Bergen, og domprostene i Tronsb og Ha-
mar.

Forcvrig meldes frr Oslo at forhandlingene mellem "Kirke-
depertementet og kirkeopposisjonen foxtsetter, uten at noe resul-
tnt ennk foreligger. Biskopene Fleicher og Krohn-Hensen er reist
hjem.

NY HANDELSOVERENSKOMST MELLEM DLNMLRK OG NORGE.

D.R.17.35. Utenriksdepartementet meddeler rt det den 18.ds.er
sluttet en overenskomst om hendelen mellem Norge og Danmrrk i tid-
en 1.sept. 1942 til 31.mrxs 1943. Etter -vtalen skr1 Danmrrk ut-
fbre varer til en verdi ev 26. millioner kroner, og innfbre vrrer
fra Norge for 31, millioner kroner. De vrrer som skr1 leveres til
Norge er levnedsmidler, særlig sukker, mrskiner og mddisinr1vrrer.
Norge ske1 til gjengjeld levere kunstgjbdsel, prpir og papirmPsse,
og endre råvPrer til industrien.

ASKJEKURSENE STIGER .Fh/MDELES.

0.R.12.20. Av den bkonomiske ukeoversikt frrmgikk at det frrm-
delcs er stigende eksjekurser på Oslo Bbrs. Treforedlingsgruppen
steg således frn 114.1 til 117.8 i ukcn som gikk. Også skips- og
hvalaksjer var feste. Oblignsjonskursene står på omirg samme ni-

- vå som tidligere,

BRA PRISER VED IRETS FbRSTE SKINN£IUKSJONER.

O.R.12.30. Irets fbrste skinnnuksjoner er nå nvs1uttet. Av 5200
sbvlrevskinn, ble 87 prosent solgt til en gjennemsnidtspris av
396 kroner, rv blårev 1311 skinn, salgsprosont 95 og gjennemsnidts-
pris 253 kroner, av p1rtinerev 1600 skinn, 85 prosent solgt, gj.
snidtspris 5379og nv 1200 mink ble 6o prosent solgt til en gj,sn.
pris av 200 kroner. En del rbd- og korsrev ble solgt til frste
priser. Sblvrevskinnene vrr gjennemgående nv god kvalitet, mens
platinP, blårev og minkskinnene ver nv dår1igere kvelitet.

14/NDBRUKSYL.RKEDET.

O.R.12.30. Den nye grönnsaksordningen er nå kommet igeng. I lbpet
e,v de siste dnger er et meget vidlöfig apparrt satt i sving og man
får håpe nt resultrtet blir bra. Imorgen vil sykehus og lignende nn-
strlter få sine rrsjoner tildelt og senere i uken viI så de privrte
konsumenter få sine 500 gr. Rnsjonene strekker se1vseg4; ikke langt,
men mnn får trbste seg med nt enkelte grönnsaker er utenfor.rrsjon-
eridgsbestemme1sene, smrlig gjelder det den kjære kålrotn. Tilfbr-
selen av kålrot til Oslo har imidlertid Vmrt meget dårlig.

I den siste uken har det vmrt tilfört mindre poteter, år-,
saken er'nok at gårdbrukerne er sterkt opptntt med skuren og potet-
ene må vente.

Tilfbrselen ev slrkt her vært litt bedre. Det er bebudet
at grovrrbeidereskal få en ukerrsjon p4 155 gr. - til de andre
blir det ikke noe igjen.'

Så longe som mulig vil man sbke å unngå tvangautskriv-
ning av erbeidshjelp til innhbstningen. en dn må folk forstå al-
voret ved situasjonen. Dot cr ikke spbrsmål om å jelpe gård-
brukerne, men om a hje1peseg selv. Det anbcfnles sterkt rt det

ved kontoxer og bedrifter tns fellesferie for ,t folkeno kFn reise

på landet og hjelpe til med innhbstningen.
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DIREKTM WITH VIL INNSKRENE DEN NORSKE SKIPSFART ETTER KRIGEN.

D.R.17.55. Nnsjonnl S.?.mlings Industrigruppe har i disse drger
hntt 1Pndsmöte i Oalo. Gruppons leder, direktör With, hnr i denno
forbindelse uttelt aeg om skipsfrrtsspdrsmål. Han -avvista tnnken
om Pt NS ikke vilde hevde Norges stilling som sjöfrrtsnnsjon. En
nnnen sak er nt skipsfnrten vil bli mindre etterat krigen 2r slutt.
Irsaker til dette er amrlig krnrltrpfikken i st-Europa. S lv om
det i den förste tid ettor fredsnvsluttningen vil bli meget stort
behov for tonrsje, nå ikke noxske redere lr seg forlede til å an-
sknffe en skipsflåte som det senere ikke vil bli noen bruk for.
Det ble ikke nevnt noe om dette i Oslo-kringknsteren.

FISKET ER D.ÅRLIG.

O.R. 12.15. Fetsildfisket ± Nord-Norge er framdeles meget dår-
lig. Det foreligger bare meldinger om bomkrst. Driverne hrddc
også dårlig resultrt - de fleste hrddc wfarte gnrn.

Musrfisket i Hordiand er også dårlig. Det meldes om an
enkelt f=gst på 600 skjepper.

Brislingfisket i Sdr-Hor alend er evsluttet. I Vik i.
Sogn hnr det vmrt noe fiske med lrndnöter og det er gjort 3 steng
med tilsammen 1000 hl.brisling,

RIKSWTEDELTAGERNE HLR BEGYNT Å KOMME TIL CUO.

0.L. 18.og 21.00. Fra alle kanter nv landet strdmmer nå tusenvis
av knmpfeller til NS riksmöte i Oslo. De fdrste ekstrrtog med del,
tngere kom til Oslo 1Jst- og Vestbrnestrsjoner idng. Imorgen kommer
endre ekstratog.

Søndng 27. september vil dct i forbindelse med
fiksmdtet bli festgudstjeneste i Vår Frelsers kirke. "Biskop" Frdy-
lrnd vil forrette..

den aktuelle sendingen ble sekretmr i Aust-
Viken krets av'NS, Einar Johensen, Serpsborg, interVjuet om for-
beredelsene til riksmdtet. Arbeidet med deltagelsen er denne grng
bedre fordelt enn ved tidligere stor-rxrangements, uttnite Johrnsen.
lasaken til dette or at man her oppnevnt flere tillitsmenn. Han
hrdde syslet med riksmöteforberedelse de siste to måneder, men like-
vel vilde ikke deltngelsen til riksmöt6tgi noe riktig billede av be-
vegelsens 3mfang i fylket. Desvmrre kunde ikke nlle medlemmer deltr.
Bare en oe annen bonde kunde alite seg lds fra innhdstningsarbeide,
og andre medlemmer hedde vanskor med kommunikrsjoncne. Til det store
hirdidrettsstevnet stiller Aust-Viken flere lag, deriblrndt ett som
består rv hjemvendte frfftkjempere.

Journalist Einar Delzersen(?) kåserte om tidlgere
riksmdtor. Han uttalte sin gledo over Pt mnn ved dette riksmdte
kunde gå i brunskjorte og svrrt slips uten å bli trnknssert Pv po-
l±tiet, mon ellers hadde hnn ikke noc nytt å fortelle.

GUNTER KERN FEIRER JUBILEUM.

O.R. 18.45. Språklmrer Ganter Kern foirer 20,års jubileum for sin
virksomhet i Norge og blo intervjuet. Han håpet snart å få nnled-
ning til å gjennoppt- sin språkundervisning i Krinekrstingen, og ut-
trlte seg ellers brre om faglige spdrsmål.

SJ(5MLNN SENDINGEN,.

0.R.21.15. I Sjömnnnssendingen fortnite en mrtros om sine opplevel-
ser. Han vrx på en Bergensbåt dell 9.npril. I juni mönstret hPn rv
i Buenos 4res. Der hPdde brn en hel del venskeligheter med den nor-
ske konsul som ikke vilde betrlte ut hrns tilgodeh,-vende. Han mön-
stre på on evensk b2,t som vin Bresil skulde gå til Sverige. Emigre-
sjonsmyndighetene på Fmrdyene forsdkte å få hnm i land, for rt hrn
"skulde gh til den norake hmren i Scotlrnd, men hnn nektet og kom
til Gdteborg. Derfxa reiste hrn til Stockholm hvor de norske myn-
dighetew nektet å sonde hnm hjem. En kaptein Steen vilde nt hrn
skulde Xe±se over Russland tilbnke til England, men det vilde hrn
ikke, og rciste i stedet tilb-ke til Gdteborg. Hrn kom ombord ph
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($jmrnnssendingen, fortsatt )
en norsk båt som var under reperesjon og ble tilbudt 2000 kr. for
å bli med til England. Han sa nei tekk, og en nå glrd til for alle
husker hvordnn det gikk med de båtene som forsökte å gå til Eng-
land. Ingen sjöfolk hrdde lyst til å vwe med på den dödsfrrten,
men mannskepene ble tett direkte fra svenske konsentrasjonsleire
og hadde ikke noe valg. Don tyske kensul i Gbteborg vrx så elsk-
verdig å hjelpe ham til å komme til Norge hvor hen var forbeuset
over å finne rt folk hadde like meget mrt som i Sverige og des-
uten hndde alle arbeide os tjente pengex. Han vilde meget heller
være hjemme enn ute hvor en norsk sjönann ikke vPr fti lenger.

Det var en rekke hilsener, men bare en med anmodning(inn-
trengende også) om å komme hjem. Den vrr til Paul Gunner Vestmrr
fra hens bror Jen. Le andre hilsener som kunde oppfattes ver :

Reidrr Johannes Bergersen, frP kone, Aud og Ingrid.
Leonerd Oskrr Vidnes, fra mor og sster.
Torbj»n Vilrnd fra heidrr og Birger.
Khut Aulie(?), fra Johnnnes og Ingeborg.
Jörgen Bjrgestad, fra Mathilde og brrne,
Oskar Brevik, fra nor og frr
Paulus Leine, frn mor.
Egil Malvin Juel(?), frn mor og sbsken.
Willy Gudmundsen, fra bestemor og Laila,
Lars Sortland, fra mor.
Radiotelegrafist Henrik Munthe Ingvrldsen, frn mor, frr
og Jakok.
Radiotelegrrfist Frrns . elgesen, fra Hjalmnr og frmilie
John Ingdnl, fre Erna.

MANGE FIIVILLIGEP1 JORDBRUKSARBEIDE P HEDEMARK.

P-R.21.00. Fra Hamer meldes rv tusenvis av frivillige nå deltrr
i innhöstningserbeidet på liedemrrken, særlig med potetopptekningen.
A11e synes å like arbeidet. En gårdbruker roser meget stexkt den
flid og interesse som rlle de frivillige viser.

NS- UTNEVNELSE. 


O.R.21.00. Redaktbr Hjalmar Jakobsen, Stokken, er utnevnt til
proprgendasekretmr for Vest-Viken kxets av NS.

MedE POTETMEL. 


O.R.18.00. Forsyningsdeprrtementet meddeler rt det iår vil bli
produsert mere potetmel. Det skulde bli nok til t rlle krn få
sine rPsjoner iår.

MANGEL P1 FRUKTEREFRj.

O.R. 18.00. Professor Moen ved Norges Landbrukshögskole hnr an-
modet om et mall samler sammen steinex frP plommer, epler og prer
og et disse blir sendt til Landbruksskolen da det iår er stor men-
gel på frö til frukttrmr.

MEGET REV I KVINNESDAL.

O.R.18.00. Fra Kvinnesdn1 meldes nt det er svrt meget rev iår.
Det er gjort stor skrde på saueflokkene.

NYTT FRA SVERIGE.

Ved Sandrör i nmrheten av Uddevalla VP,T det idag en

kollisjon mellem et tog og en militærbil, En löytnant og en sol-
dat ble meget alvorlig skrdet og er innlngt på sykehus.
S.R.22.00. Luftvernet vil bli forsterkot med 10 utrykkningsprtrul-
jer bestående rv 100 mann hver.
S.R.12.30. Den drnske skonnert "Ellen" cr forlist. Mannskapet har
berget seg i ag-nd på, Gotl-nd.

vvv VVVvvv
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OVRhLWE TH. GUN=SEN OG PLOP. GFAU

h0FLSSO= WAN OG WINELL L5SLATT.

JKONOMIS::UNIITST.;?2ILSE I PORDINNLLSE MTD =KT.T2LIDEN.

S.h. 19.00. Det meldes idag fra Oslo at dcn arresterte

professor Hans Ording cr satt på frifot etter at siktelsen mot ham

viste seg å vre ugrunnet.
2 andre kjente nordmenn, over1 -3ge Th. Gun-

dersen og professor Gran, ble arrestert til samme tid som profes-

sor Ording., Frofessor Gran er senere ldslatt.
De 3 dvrige arresterte, overl-?ge Gundersen,

lektor Sten Bugge og advokat Eivind Eekbo, er siktet for dkonomisk

understdttelse i forbinnelse med kirkestriden.

WNENE P DL SO.k1 OV=ER hA5JONIEIN2WIJT=L3LUE SKAL OFFIETLIG-

GJjhES 1T1, DE IDiMMES TiINGSESTEAFF ELLER BiER PJ OVII 10.000 KR.

19.30. Som fdr meldt har Prisretten avsagt dom i

en sak mot en forretningsmann i Bergen som hadde tatt for hdy pris

på damevesker.
Etter Direktoratets bestemmelse skal nav-

DePO dom som ov ertrer pris- og rasjoneringsforskriftene offent-



liggjdres når de idmo en bot p. Over 10.000 ky. eller blir

ddmt til fengselss:traff.
Den tiltalte forretningsmann er kjöpmann

Birger Johan Halvorsen, som har forretning i Foreningsgaten i Ber-

gen. Dette er det fdrste tilfelle i ergen hvor det anvendes feng-

alastraff og stengning av forretningen. Tiltalte er en gang tid-

ligere ddmt for prisovertredelser.

"FOLKESL5DLFIN" OFFF=EP -11=SW-FLEGG.ELSE OG ILLEGI.W

PGORGAFISASJONEE.

20.50. I forbinnelse mcd meddelelsene om at

Den Faglige Landsoxganisasjon vil komme til å inngå som et ledd

i Nasjonal Samlings n=ingsorganisasjoner tok "Folkesenderen",

"Norges Frihet", ikveld fdlgende standpunkt:
Den norske arbeiderhm, må vexne om sine

rettigheter. Arbeidsnedleggelse og protestmdter må komme til ut-

trykk. Dertil trenges en illegal fagorganisasjon, og det må skje

en masseutmeldelse av den tidligere Landsorganisasjon. I den ut-

strekning som det er mulig, må de mindre grupper fortsette sitt

organisasjonsarbeid, men det er plikt til å la dette skje i nye,

illegale former. Ved omlegging av hele vår fagorganisasjon på et

illegalt grunnlag har vi et viktig våpen i vår kamp mot quislin-

gene, og alle organisasjoner utenfor landet vil understötte oss.

Den 25 sept. for 2 år siden utnevntes de såkalte "statsråder".
For et år siden fikk de titlen av "ministre" uten at noe nytt

var skjedd. F5rst noen måneder senrre våget tyskerne åpent sam-



arbeide med forrederne og oppnevne en "nasjonal regjering". Men

det er tyskerne fremdeles som er herrer. Nå vil de nazifisere hele

vårt land. N4 gjeldor det derfor reise seg til motstand. Alle
do eilic?,yte nasjoner står bak oss.

(Fortsettes)

 • •••   •    •
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"FOLXLSNDE:PEN". 


111, (Fortsettelse). Ettor opplesning av en hilsen i forbinnelse
med 1,3rerstriden fortsatte "Folkesenderen" med en karakteristikk
av quislings "rake linje".

Den "rakryggede" har i tidens löp gjort
hanebein for samtlige politiske partier i Norge, framhevdedes det.
Til og med det norske kommunistiske parti ti1b3d han engang å sam-
arboide med idet han var villig til å reise en kommunistisk krar.
sin bok "Lussland og Vi" har han slått til 1yd for et nordisk

forbund, og forbvrig har han også gjentatte ganger uttrykt sitt
vennskap for England. Under hungersnöden i Russland solgte han
sjokolade til dc sultne og stakk pengene i lommen. Videre stjal
han al1c de malerier han kunne komme OVOT og solgte dem senere i
Oslo. Han tok en slavisk ekteviv, men ble deretter så "arisk" at
han tillot seg en rekke elskoveventyr. Dette kom ham engang dyrt
stå idet han rett og slett ble dengt opp av sin slaviske hustru

og måtte holde sykesengen i flere uker. Da han samtidig ver for-
svarminister ble afferen hurtig kjent over hele landet. Slik er
storspekulanten og landsfornederen Vidkun

"Folkesenderen" sluttet med en omtale av
kommunevalgene i Sverige.

NORSI. FRIVILLIGE P. KUBAN-PRONTEN.

SS-XFIEGSBRIIC=R FRITZ IHLEN FOLTLLLER.

0.E. 18.15. Endel norske 1egionarer ialt ca. 30 -
sendte i "Den aktuelle sending" ikvald hilsner hjem gjennom SS-
Kriegsberichter Fritz Ihlen. Legion,erene har imidlertid lagt seg
til en utpreget guttural preussertone og et staccatospråk som
gjorde det umulig å oppfatte navnene endog tilnarmelsesvis for
ikke å snakke om de tyake tit1ene. Listen nedenfor blir derfor
meget tvi1som;

Binax Leivsås fra Trondheim. Johannes
Moe fra Oslo. Andersen, Oslo. 	 9  y Dovre. Leif Eriksen, Oslo.
SS-Schttze Leif 011estad?. ..? Olsen, Tönsberg. Torgeir Krok?,
jatfold. Berggt. 63, Sandefjord. Olav Borgen, Vikersund.
Gunnar Fa1str6m, ?. En mann fra Steinkjmi. Mikkelsen, Bergen.
Nils Nikkelsen, Hblen. Xristiansen, Larvik. Vang, Oslo. Gleditsch,
Oslo. 4 menn fra henholdsvis Romedal, Våler, Drammen og Evje,
Plesberg i Numedal. Haraldsen,:Predrikstad.

Deres tyske bataljoLskommandbr,Sturm-

bannfthrer Dietmann roste 1egion,erene i "einige jorte". Die ger-
mansche Freiwilligen aus Norwegen hadde vist seg å være tapfere
Jungs. Sammen med sine tyske kamerater hadde de ytet en framra-
kende innsats ved tiltvingelsen av en overgang over Kubanelven
i narheten av oljebyen Charenskilskaya? i det vestlige Kaukasus,

Fritz Ihlen bragte forövrig en rekke gra-
mofonopptak fra kampene i disse egne hvor han selv hadde fartet
rundt i sin reportasjevogn. Det framgikk at kampene hadde vart
meget hårde og at russerne gjorde kraftig motstand og hadde ut-
merke'; materiell. B1.a. hadde de en granatkaster som sendte over
ca 40-50 gxanater i slengen og skaffet "uro" i de tyske linjer.
r)e norske legionarer var tilknyttet en infanteribataljon ved en
SS-divisjon og ellers deltok også bergdivisjoner i operasjonene.
Distriktet hvor de opexerte var bakket og lignet meget på natu-
ren i Vestfold. De rykket fram mellom Maikop og Charenskilskaya
og sydover mot Svartehavet som ikke var langt unda. Det hadde hele
tiden v2'rt kvelende varmt, og operasjonene hadde ofte foregått
om natten. I det store og det hele hadde de tyske avdelinger ryk-
ket fram, men det hadde også hendt at russerne hadde foretatt av-
skjæringsforsbk og dermed tvunget dem tilbake. Vanligvis hadde
russerne dog måttet gi seg for artilleriild og stupbombeangrep,
og var blitt tvunget til retrett. Kanonilden kunne hbres under
de forskjellige repeivtasjeopptak, oa, var ganske trowerdig.
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STTENS PEESSELEDERE HOLDER KONG1ES I OSLO.

20.00. Statens presselederc er for tiden samlet
i Oslo til konferrense.

Det fbrste mbte ble åpnet på "pressedirek-
tkirens" kontor kl. 13 mandg, "Pressedirektör" Beggerud dnsket pres-
selederne velkommen og redejordc for hensikten med mbtet. Han ga
også en oversikt over prossens stilling idag og ga endel opplysnin-
ger om de framtidige plener.

"Byråsjcf" Th. rjeld redegjorde for nbte-
progr?mmet og om presseledernes arbeid i forbinnelsc mcd Liksmbtet.
Kontorsjef Thorsnes som Eiksmbtets presscleder en orientering
on de store arrangementer under Riksmötet og hvordon pressearbei-
det ver organisert. Han go likelcdes en orientering on innkvsrte-
ring etc.

"7Direktdr" Glesenapp fikk deretter brdet
til en orientering om "NTB"'s arbeid under Eiksmdtet.

Etter en diskusjon redegjorde "byråsjefene"
Tveten, fru Follestad og Fjeld for arbeidet i Pressedirektoratets
forskjellige :vdelinger hvoretter "pressedirektbren" ovs1utte)6 mb-
tet.

Tirsdag ble konferransen fortsatt med en
en befaring av utstillingen ".7.orges Nyreising", og deretter med en
besiktigelse av Aftenpostens samtlige avdelinger med påfilunde
lunsj. Mitet fortsatte så på "pressedirektirens" kontor hvor samt-
lige presseledcre ga rapport om arbeidet og avisenes stilling i
sine fylker. Etterpå ble det driftet forskjellige problemer i for-
binnelse med rapportene.

Om kvelden besbkte presselederne Pritt Folk.

NS:'s LAUSLL-nLWE HAE KONFLILaNSE 1-3) liUSYIZ-SLEDEFNE.

06.00. NSX's landsledelse har hatt en trdagers
konferranse i Oslo med husyrkelcdere fra hele landet. Et omfatten-



de program ble gjennomgått, bl.a. drbftet man er=ingsproblemene.

US I :‘1,,,b.E. 


06.00. Pylkcsförer Frokstad, Nolde, uttaler
til bladct "Pylkct" etter å ha reist edskillig omkring i fylket
at en i den sistc tiden kan merke en 3kende forst,;else /or NS.
Dette gjelder sr1ig bygdene og ikke minst i fiskeristrbkene.
Også i det indre Nord-Mbre går bevegelsen jevnt og sikkert fram.

NORSKSY:WWILRSKE FORBUND 30 R. SKAL NYONES.

0.1.. 18.50. Norsk Sykepleierskpforbund fyller idag
30 år, men feiringen av jubileet cr utsatt til den 30 okt. på
grunn av F:iksmbtet.

Den nåvrende formann er sister Terese
Hole og den daglige Ieder fru Signe Uahrs-Budde. I et intervue
i kringkastingen uttaler den sistnevnte at forbundet nå skal om-
organiseres etter firerprinaippet med landsleder etc. videre vil
man gå inn for en pensjonsordning, og endelig vil forbundet ar-
beide for få sendt sykepleiersker til fronten i Lussland.

"FOREEFLINSIPPET".

0.1,. 15.10. Hr. Rolf Kundal, Bergen, holdt i etter-
middag et foredrag over Oslo Redio om "Fbrerprinsippet". Foredra-
get bragte intet nytt av be.tydning. I det alt vesentlige innskren-
ket taleren seg til å framheve "massens leve moral" i forhold til
den enkeltes
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IIN7DBFUKSDLtALT-TIENTET B ,R CY' krr'I:SHJ:LP TIL INNHjSTINGEN.

IPITISK SITUASJON,

20.30. Direktdr Lers Spildo i Lendbruksdeperte-
mentJts Produksjonsdircktorat, den mann som best kjenner det veldi-
ge behov for erbeidshjelp til jordbruket, retter fd1gende appell
til alle norske kvinner og menn:

Arbeidsspdrsmålet for jordbruket cr nå blitt
akutt. Den sene modning ev kornet gjör at skuren og innffistingen
faller samtidig med potetopptekingen og innhdsti#gen av rotvekster
og grdnnseker. Dette har forverret arbeidsforholdene i jordbruket
betydelig. Samtidig har vrforholdene vert slik at den effektive
arbeidsytelse nedsettes. ' leie erbeidskraft på. van1i nrtc cr
praktisk talt umulig. Den hjelp jordbruket nå kan vente m enten
kommanderes ut ved tvang eller melde seg frivillig. Holdigvis har
det vist seg i sommer og utover hösten at flere og flere av byenes
og industriens kvinner og menn har forstått hvor alvorlig sttuasjo-
nen er og meldt seg til frivillig arbeidstjeneste. Dette har koJel-
met vel med og har allerede vist m.eget gode resulteter, men det
tr(ngs flere.

Ennå står over 4/5 av kornet utc p åke-
ren, uskåret eller på hesje eller stakr, og potetopptakingen er
bare såvidt begynt. Avlingene ser bra ut og gir oss hg_p om et noen-
lunne godt år sqfrept alt kan komme velberget i hus. Men cr året
sent og weret utrygt må det ikke skorte på erbeidskraft for berge
avlingene. Det er den maten vi skal love ev til vinteren som nå
står på spill.

Jeg vil derfor s inntrengende som mulig
rette en eppell til alle kvinner og menn, unge og eldre, i by og
på land, som ikke deltar i jordbruksarbeidet, om å melde seg til
slikt arbeid snarest mulig. Arbeidsformidlingen på vedkommende sted
vil gi alle opplysninger så framt en ikke selv kan ordne det di-
rekte med en bonde som trenger hjelp. Men hjelpen trengs nå og
ikke om 2-3 uker. Meld dem streks.

SAIG AV KJ571T TIL TUNGAFKID:LE.

19.00 Som tidligcre meddelt fra "Forsynings-
derartementet" skel tungrbeidere f% kjdpt 300 gr. kjdtt cllcr
flosk pr. ukc. Selget skulle finne sted mot klipp av merkEDe 33,
el og 33 22 eller 33 bl og 33 b2 på 'rbeids=eggskortene. Det
viser seg at enkelte forsyningsnomnder h r dts-:onert disse mer-
ker. "Torsyningsdepartementet" har der=ror bestemt at salgct skal
finne sted mot klipp av merkeno 40 al cller 40 bl.

PhISSENTRALENS LANJOVLLSIKT,

O.R. 12.30. Innhöstingsarbeidet fortsetter over hele
landet, men gjorde dessverre ikkc så gode framskritt siste uke
som ukon för. Det er iår mGr enn noensinne påkrevet at kornet
hesjes med de nå rådende ujevne vrforhold, og all erbeidskraft
må settos inn. På istlandet er skuronna for det meste over, men
på Vestlandet og nordpå går det smått og meget skj,3res grdnnt.
Håslåtten har gjennomgående vert skrall.

Markedsforholdene pvirkes ellers av
skurorna disse dager. Det cr stort sett liten tilgang på poteter
over hele landet unntagen i Rogaland, og grönnsakstilförslene
påvirkes av de nye bestemmelser som griper dypt inn i de tilw‘tnte
omsetningsforhold.

Også sleiktemarkedet har liten tilgang,
og likeledes har det vert beskjedent med fersk fisk og sild i
det siste.

Hdyomsetningen er overalt sveert stille,
og halm her nesten ikke vert å se. Trevelheten på andre områder
merkes også her.
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NYST SVDIGE.

S.R. 19.00. Militrive1sene p den svenske vestkyst
fortstte idag mcd flynfall p kystti11eristil1inger.

Unde -2 ivelsenc utenfor Wteborg skjedde
det en flyulykke hvorved furer Sven Ivarson fra G1nninge i Kris-
tinstds Ln dreptes stedet.

0.L. 11.00. Ifölge meldinger fra London over Stockholm "
er det svenske motorskipet "Lin2" tiliqirende rederiet Nordstjrnan
krigsforlist i engelsk fart. Skipet ble torpedert.

'.L. 17.55. Stockholm Kommune har vedttt bugge et
nytt stort beskyttelsesrom i byens sentrum. Rommet vil komme til

koste omlag 100.000 kr.

0.L. 21.00. Tirsdgsutu:vene av ''kommunistIvisene"
Arbet'ren, Arbet-Itidningen og Ny Deg er "provisorisk bes1 gl,?gt",
meldes det fr- Stockholm.

0.L. 07.00. Den svenske presse melder t det heller
ikke ir vil bli utdelt noen Nobelpris.

D.L. 11.30. Dr. Axel Munthe reiste igAr tillYtke til
Cepri etter ct feriebesök i Sverige. Under sitt opphold i Sverige
bodde dr. Ilirtithe p. Slottet i Stockholm som kong Gust::fs gjest.

06.00. Telegraf- og telefonstsjonen i Vesters
ble tirsdg morgen hjemsdkt cv cn voldsom brann som skapte for-
styrrelser i telefont=fikken. Den wterielle skde ensls til
1 mill. kr. Prrin.?;rs.?ken er ukjent. P grunn ev kortslutning
trttc luftvcrnsirenene i virksomhet midt under b=nen. Domkir-
ken i Vesters -\flr en tid sterkt truct cv grils.;Jrcgnet.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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OPPROP TIL RIKSWTEDELTAGERNE AV FUGLESANG.

Tusener av kampfeller mbtes idag til
Nasjonal Samlings 8de rikamöte i Oslo. N.S.fanenc og det norske
flagget vil i disse dnger vcie over allo geter. Tusener av norske
kvinner og menn, begoistret ungdom, uniformerte hirdformasjoner
vil mersjere gjennom gPtene og sette sitt preg på byen, fylle den
med begeistring, godt humbr og innsatsvilje.

Det cr naturlig at tankene sdker tilbake
i tiden. Tilbake til de dngene for scksår siden da partiet sist
holdt sitt riksmöte i Oslo, sommeren 1936. Dengang var ingen
norske flagg heist for å nske oss velkommen. Dengang vaiet ikke
N.S. fanene fre fleggstenger i offisielle flrggalleer i opp-
mnrsjgatene. Dengeng ver skjellsord og stein byens velkomsttale.
Dengnng ver ikke oppmersjen preget av stramme uniformer og
feiende musikkorkestre. Og allikevel ver riksmötet dengnng fra
det förste til det siste preget av en begeistring og on fanatisme
og en offerviltie som var ukuelig. Jeg vet at dere er fyllt av den
samme begeistring og offervilje for en sak som gjennom års
kamper er blitt oss hellig

Den ytre remmen cm vårt riksmbte er
riktognok blittstorstile cg strålende, preget av velkomstteler
of officielle tilstelningex. Uniformener en annen, er strommere
og flottere. Titusener nye kampfeller har siden den gong sluttet
seg til oss og morsjerer i rekkene med oss idng. Men vi, mine
kompfeller,er de samme. I oss flemmer den samme tro og begeistring
under uniformsjakken som den gang undex N.S. skjorten. Måtte de
dogene vi nu er sammen styrke oss ytterligere i vår tro,vår
begeistring og vår vilje. Men måtte vi fremfor elt lære å forst
ot de ytre former og den rtre rammo intet betyr. Ideen, troen
betyr alt. Le oss holdeWIT revolusjo=e ånd og vår idealisme
lcvende i oss uten honsyn til tidenes omskiftelser, til gode eller
onde dager. Ln oss holde minnet om dem hellig iblendt oss som ikke
mersjerer med uss idag fordi c er stupt derborte i jst i kampen
for den ide de bekjendte seg til. Deresoffervilje og tro er det
ideel i elle sammen må leve opp til. Troen, offerviljen og
ideolismen vil uvegerlig gi oss seirenog gir også retten til
sciren. Kempfeller Vel mbtt til Nesjonel Samlings åttende
riksmbte. Heil og Sæl

SjKNfflOSKJEMAER FOR ANSETTELSE I OFFENTLIGE STILLINGER.

18.00. Det cv "innenriksdepartemantet" faststte
skjemn for söknader om nnsettelse i offentlige stillinger
hittil vært forhandlet fre papirforretninger. De det på grunn av
den spredte bebyggelse i Norge ofte h3r vist seg venskelig fg.
tak iak skjemaet er det truffet en evtele med po6tverket om at
skjemennna fre lste oktober d.. vil bli solgt fra alle landets
poststeder. Prisen vil bli nedsntt fro 12 til 5 åre pr. stk.

BARNEDRAPSAFMEE OPPKLARET.

17.00. F'or en tid siden fandt men i en for -
kilw brenningsovn i et hus pg. Nordnes i Bergen ct barnelik. Funnet

ledet til enholdelsen av an dempskipspike som ogsg tilstnd g ha
ombrakt bernet umiddelbert etter födselen„. Politiet har nu tatt
saken under behendling •g hnr innstillet for pg,talemyndigheten
ot det reises tiltele mot moren for he voldt bnrnets död.
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SAMTkIL 1v "2, P0 FRONTULMPERE.

O.R. 18.15. I den aktuelle sending idag var det en
semt1e med to frontkjempere. Den förste som hot Kristoffersen
fortalte at hen meldte se i april 1941. Fbrst ver de i on opp-
holdsleir i Tysklend og se kom han til en övelsesleir hvor han
fikk elmindelig infanteriutdamnelse. Etterpg ble han sendt til
en reserveavdeling like bnk fronten. Dvs dengang var det likc
bak fronten men det varte ik'le lenge ftsr fronten var flyttet

bort. Like för jul kom han til fronten hvor det imidlertid
ver genske stille hele vinteren.

Det ver bg.de nordmenn, dansker og tyskere
i denne pvdelingen. Omtrent :eike menge av hver nesjonalitet.
Forholdet i evdelingen var stwrartet.

Hen l. i forreste linje til i mei mgned
da han ble sendt til hospital som syk. r'er l han i. to mgneder
og var s tilbeke til frenten igjen cn stund för hen kom hjem.

Han hade kjempet i Ukraine og hen for-
t lte endel em forholdene var der. Befelkningen levde under de
usleste forhold. De husene de bwdde i kunne ikke kalles fer sliko.
Det var bere elendige rönner som var dgrligere enn de simpleste
uthu2 hjemme i Norge

Den andre hadde kjempet p midtfronten.
Han hadde ikke vært i forreste linje mere enn to mgneder. HPn
fortalte at de hadde b.att en alldeles forferdelig kulde der men
allikevel var det forb.o1dsvis lite fo:sfrysinger blandt hans
kammerater, Pg, hansde: PV fronten laadde det wert noe livligere
men 21likevel ikke nou særlig ,dpennnde.

Tilförslene av mat var bre, men enkelto
kr,nger hadde de stoppct opp ngr veiene ble for dgrlige. Dn hadde
de mgettet wydde dem c) dette erbeidet lle for det meste gjort
av russiske krigsfanger. De hedde imiclertid aldri sultet. Kosten
hadde i det store og hele vært rikelig i alledeler. Det ver ugsg.
rikelig av ekstreforp:eining sg som sigaretter, sjokolade eg
dessuten fikk de god !.orsk rum. De hadde for det meste bodd
bunkers men ellers hadde de vert innkiartert i russiske lands -
byer hvie russeyne hadde latt det bli noe igjen av dem ngr de
trakk seg cilbeke.

Det hedde v??..ct mange hg.rde kamper pg,
jstfronten, men stort ctt kunne han si at follprosenten blandt
do norE.ke hadde vart leten. I et kom2ani hadde sledes bare to-tre
mann fuldt.

BILKOLLISJON MED DYNAMITTLffl. 


12.00. En 1-stebiL med et 2tbre parti dynamitt
vrr iggr ettermiddeg utsP'et for er. stygg kcellisjon ved Sandnes
uten et det dog ekjedelL neen s'Jirre sk2de. En stor bil trnet
med ct voldsomt brek mot dynemittbilen som fikk venstre forhjul
slgtt alcsr og det Iiöyre slgtt skjevt. DP dynamittbilen skulle slepes
av veie4 skard de(1 over mct höyre fortaug og brekket ned en hydrant.
Vannet fosset ut rv hydrenten cg brsnnvesenet mgtte tilkalles for

stenge av vrnnet.

TRESPRITAF=EN I STAVANGER.

12.50. I ferbinnelse med den sisto trmspritaffa3ren
der som bekjendt kcstet tre mennesker livet har politiet nu
arrestert en mann sem hadde ekaffet den ferlige veske tilveie.

NY E.DM&NN I ASKER KOMVIUNE . 


0.R. 11.00. "Innenriksdepartementet har konstituert
infenterikaptein Hjalmar Iriksen som rdmann i .sker kommunc..
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PRISSAKER. ETC.

06.00. Tivoli som for en tid siden besblbJe
Tvedestrand e:Y7 nv politie-‘; ilngt en bot pg 1000 kroner for g ha
overtrgtt lottcriloven m.v. Tivoli drev bl.a. med en roulott som
etter den nye lov cr strengt forbutt.

10.30. En huseier i Skien stod iggr for pris-
retten tiltalt for g, hg .t..›tt for hby husleie av sin leiebocr.
Leiebocren hadde nemlig en tid i sommer hatt en sönn boende hos
seg i 1eili2heten. Tiltalte hadae forlp,ngt 15 kronex av leie-
boerens etnn fornt denne skulle i bo i leiligheten hos sin far.
Tiltalte ble dbmt til 100 krener i biter subsidiert 21 dngers
fengsel og jiindrnging.

18.30. Pris og resjoneringspolitiet i Bergen og
Hordaland behandler for tiden en svartebbrsaffre av hittil
Ukjendte dimensjoncr pg diese knto. Svartehandleren er en ung
kjbpmann i Fjmrn i Sunnhoddland pg 26 Hnn er allerede dbmt
et )mr ganger for overtredelse nv pris og rasjoneringsforskriftene,
siste gang til 21 dagers fengsel. Men fbr den tid hadde han en
dom pg 60 dager for forfalsking av en anvisning pg forsynings-
neanda. Disse overtredelser cr bare bngeteller mot det som nu
kommer til-g bli rullet opp i den saken som prispolitiet har
under etterforsking. Anklagene mot ham ggr bl.a..ut pg g ha solgt
kjött ulbvlig, g ha solgt gjeitekjbtt for ku og oksekjbtt,
ulovlig snlg av andre varer som poteter, smbr, ost, tobakk, egg
og tekstil,Tarer samt klmr og bilringer. Videre er han ogs
anklaget for g ha drevet med smugle pintinarever til Danmnrk.

DODSPALL.

13.00. Bokhandler Lnngbreeke, Oblo er inntt nv-
gg,tt ved dbden 68 gr gammel.

BLYKKER.

13.30. Tirsdag kveld ved 20 tiden ble en person
av tr, ungc ukjendte menn innbrakt pg AustagdEr og Arendal sykehus
i dbende tilst-md. kennene fortalte nt de ha1de funnet munnen
og at dan var b:itt pgkj3rt '1v en bil. Den forulykkede ble straks
tntt under behardling, men det lykkedes ikke g reddo ham. Han het
Jneob Eide og bosatt pg Myrene.

TYVERI AV TOBBAKKSPLJNTLR_...

13.30. Et storstilet tyveri av tobakksplenter er
foreggtt hos gnrtL.r Heller i Askim. Et mg1 er system-
etisk ribbet for TC.anter tilx en verdi nv flere tusen kroner. Alle
planterVPY bortbestillt pg forhg.nd.

LAV - EKSPORT TIL TYSKLAND.

O.R. 11.00. Lav eksporten fra Nord Aterdal til Tysk-
land har nu pgggtt en &ned og det opplyses at ann igr er til-
delt noe stbrre eksportkvoter enn ifjor. Lav-eksporten er blitt
en betydelig inntekEtkilde i nere bygder.
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D.5D I UTLNDET.

0.1t. 11.00, Et uclmindelig trist budskap frn norske
sjfolksd deidsfert for Englander nylig kofamot til distriktet ved
Tönsberg, nemlig et både f'r og sönn cr omkomnet. Det or maskinist
Johnn Johnsenog hans sönn Ole Borger, Smidsröd, Nötterby, Videre
meldes nt Sigurd Wilhelm Laudan, ogsg Nötterby, cr omkommet 24 år
gammel.

FISKERIMELDINGER.

O.R. 12.15. Om mussafisket meldes nt dot i Lysefjord
i Ihna er kastet endel stong  1)4 fra 200 til 500 skjopper. Også
i Nordtveit or det satt stong på oa 200 skjepper.

Om brislingfisket meldes at der i Eidfjord
Hardnnger er sett end31 steng ag fangstere dreier seg am ca

250 skjepper pr. bruk.-
Om kystflsket og bankfisket m.:1des fra

Tromsb at det nu er skrelt med fisket. Det som er tatt er hoved-
sckelig sci. Snurping av soien forekommer nesten ikke nu. Det
meste cv fiskot foregår med jukse eller dorg og det son fanges
strekker såvidt til til lokalt bruk.

LANDBRUKSMELD1NGER.

O.R. 12.30. I Oslc begynne marL n. s° smått å merke
resultatet av rekvircringen n,7 sl-kt. Igår og idrg s% men sgledes
mere slnkt pg 0s13markddet enr. man er vandt til p lange tider.

Det var idag edskillig blomk på
grönnsakmarkedet. Dessuten ver det ogsg endel grönnkål. Ellers
ver det lite av de eSvrige gleSunsekslriz bortsett frn endel tomatcr.
Poteter vcr det knapt nv.

Til Bergen har det vært endel tometcr og
agurker og selleri. Ellers lite Av frukt hf).rdet vært endel
psrer. t er rike±a.g med poteter.

Til Kristiansahd  hat  tilförselen  rv
gulere5tter og kål v:Drt liten. :et har -psrt gcnske bra med tomater
men rent for lite purre, FrukttilfÖrselen her vwt ubwtydelig.
Lite poteter.

Til Y,lesund hnr det vært liten tilnrsel
av grönnsnker bortsett fre endel tometer, gulerötter og blomkål.
Det forfærdelige re i forrIge har gljort at mnn ikke hnr
fått noc frukt til by.an og potettilYj-rsclen er heller ikke noe å
nevne.

Til Stavanger har grninsaktilförselen vwt
ubetydelig. Plommer sees nesten ikko. Det cr tilstrekkelig med
poteter.

O.R. 18.00. De nyo rasjoneringene av kraftfor er nu
fastsatt. Stort s,tt blir de som ifjor. Den viktigste forandring
er at dtesjonene ra skel regnes i kile mot fbr i. forenheter hvilket
vil gjöre arbeidt med fordelingen mcget enklere.

Det er nu fsstsntt nyo rasjonier ev exter
og b'dnner. Frn den lsto oktober til 312 dosember 1942 kan det
kjöpc,s og sel,cs 250 gram trkede orter eller bniner mot klipp av
ekstramerke 3. 132 scmt 5 brödmerkEr eg 250 gremm mot klipp ev
ekstramerketE. 143 samt 5 bre3dmer'ecr.
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S1WYTT FEJ. NOLGE.

Sökningen ved Holt liRndbruksskole er i gr
bedre enn p. mange år. Det cr ikke godt å si hvad årsaken hertil
kon være, uttaler landbruksskolclærer Lofthus, enten det nu er de
bedre ökonomiske forhold pg 1Rndsbygden eller det faktum rt jorda
cr kommet mere i skuddet i denne mataukingsalderen. Men gledelig
er det i alle fall SC at hovednæringen får nye ..ekrutter.

For noen QT siden ble Amodt sykehus herjet
av brenn. Bygningen cr nu blitt restc,urert og ominnredet lokaler
for Inodt realskole og arbeidsskolen for jentcr.

NYTT FRA SVERI,GE.'

0.E: 11.00. Ved et flyhaveri onsdag etteimiddag i
w3rheten av Gibteborg ble en sersjant drept. Under sambvelser med
avdelinger fra marinen omfattende bl.a. stup mot mål på bakken st
styrtet flyet ned. De nærmere omstendigheter ved ulykken er ennh
ikke klarlagt men det er on mulighet for at påkjenningen i stupet
er blitt for st.1,r for flyet. Telegrafisten reddet seg i fellskjerm
mens det ser ut som om 2breren har forlatt flyet for sent.

S.R. 22.00. Et mindre ontL11 fly, hvorav to ble
identifisert som tyske flby idag innover svensk områe ved
Haparanda. De fylgte grensen en stund og forsvandt så. Det ble
skutt varsclskudd av luftmærnet mbt et av flyene.

O.R. 21.00. En svensk stetsborger ble idog arrestel?t
for ulovlig etterretningsvirksomhet. Hen har tilstått at han
har innfunnet eeg 1os den sovjetrussiske ambassade i Stookhol4.1
for å gi opplysninger om militære forhold i Finnland hvor ian
har tjenestegjort HOM frivillig. Det er brakt på det rene Rt han
ikke cr komnet med opplysninger av noen særlig betydning.

•vvvv VVVVV vvvvv
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Fortroli .

UISLING INNRUIMER T RIKSTINGPWEN M UTSETTES T P. GRUNN AV
LTE AT P ENE R FERD GE IDEN

R t x V TS R TTER LTURTING",

O.R.18.15 og andre meldinger. I ettermiddag har det i Universitet-
ets gamle festsal vmrt avholdt et "Förerting". Eivind Mehle  gr  den
förste begeistrede omtnle nv begivenheten i den nktuelle sendingen
etter nyhetene. Herr Mehle vrr nok begeistret ever denne strglende

solkorsdpg dr titusener nordmenn har satt hverandre stevne i Oslo".
Förertinget hPdde vært stort og uforglemmelig. Det vnr Norges skjeb-
ne som ble lagt fram - i en verdig r-mme. Bedre loknle vnr det vnn-
skelig å tenke seg ea irko1ig tingsal hvor nlles byne vnr rettet
mou tleren. "En rolig, adel samling rv menn vnr tilstede ved dette
fullkomne mote", hvor"F6reren" ga et verdenshistorisk utsyn?

Litt senere kunde imidlertid en annen tnler fortelle
rt förertiet t ikke hndde vært så helt fullkomment nlikevel, for
"föreren" hndde gitt beskjed om rt det fore1t5big ikke ble noe riks-
ting. Allerede i 1935 hadde Nasjonal Samling fullt utnrbeidede
plIdier for rikstinget og de ble oversendt Stortinget. Hvis planene
den gang vnr blitt gjennemfört vilde landet blitt spart for mnnge
ulykker. Men stortingsmennene henle og gravla planen.

Prg grunn av visse omstendigheter er det umulig å sette
rikstingsplenen ut i livet forelöbig - tiltross for at de Plts
er gravet opp igjenn. Istedet skal det,som förste ledd, opprettes
et kulturting som skel hp rent fnglige oppgrver. Senere skel det
opprettes '3t nmringsting, egsg med faglige oppuver og tilelutt
et riksting som skal bli ea politisk organisesjon med -
eventuelt bestemmende myndighet. Til alle disse ting knn det opp-
nevnes folk som ikke er NS-medlemmer.

1814 kom gode nordmenn sammen for g gi lnndet en for-
fnttning i en v=skelig tid. De menn som har vmrt samlet til förer-
ting idrg er like store eg tiden er like vnnskelig.

UISLINGS T4LE Plt FiRERTINGET I UNIVERSITETETS GAMTR FESTSAL.

15.00. • Den förste viktige oppgnve for politikken
er å sknpe et sterkt og stödig og sikkert styre i stnt ag s=fund,
og dn först og frPmst et godt riksstyre. Her spiller formen en stor

‘ø, rolle ved siden av mennene og den gnd som bes#eler dem. Er formen og
scyresettet misslykket blir ofte de beste menns bestrebelser før-
gjeves. Den förste og fundamentnle oppgave for det nye Norge er der-
for g skape en riktig regjeringsform og et skikket styresett. Den
kxise som utlöste seg i det gnmle stetss_mfunds snmenbrudd den
9de npril 1940 var en dyp og omfnttende nasj-)nal krise midt i en
almindelig verdenskrise av usedvnnlige dimensjoner og betydning.

Det vnr först og frnmst en direkte politisk
kxise, den skalte demokr-tiske statsordnings sykdomssymptom.
Systemet kjörte seg selv istykker. Det kunne ikke tilfredsstille den
moderne utviklings krav, ennu mindre lbse de ctore nesjonale opp-
gaver i. det avgjörende historiske vendepunkt.

«Mre politiske emigrenter har intet Imrt
og allting glemt. Samtidig som de selv praktiserer det mest lovlöse
diktntur over vg,re landsmenn i verden, sncer de å innbilde seg selv
og andre at de og deres fallerte system, om ikke sg lenge, igjen
skal blomstre i Norge. Disse folk har glemt hva de virkelige nord-
menn ikke har glemt, nemlig at det ver deres demokratiske system
som med sine skröpeligheter og skjevheter, under deres landsfor-
rederi3ke ledelse med en naturlovs nödvendighet utviklet seg til
den stöxste nasjonale katastrofe i det norske folks historie.

Fortsatt.
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4305-.LIG FLJSITUASJON. 


0.I. 12.30. Frdsitu sjonen cr ikke lys. Alt m c',erfor
settes inn pg sg sn rc som mulie r ta ut rikclig med frdmateri-
ale at mdn har nok for 2-3 grs forbruk. Materialet må tcls ut pg
beste mgte og må oppbcvares tört og koldt. Sgpotetene i& man heller
ikke glemme. Pare dc beste kvaliteter kan brukcs.

STOL. LAVL=POLT TIL TYS=D. 


0.1.. 11.00. Iiveksporten fra Nord-jsterdal til Tysk-
land n pågått en måneds tid. Eksportkvoten er större enn i-



fjor da det ble solgt til Tysklnd for ca. 550.000 kr., men iår
vil man ncppe nå opp i et så stort kvantum da det er mangcl på ar-
beidskraft. Laveksporten er blitt en viktig inntektskilde i flere •
bygder.

ANDIL LANDBLUKSMELDINGER,

19.30, I Våler i Soldr blir det årlig fra torv9r-
rene tatt store mengder torv. Iår er det tatt mcre enn vanlig. Pa
en myr er det således tatt 6000 kgm. torv og bl.a. 10.000 torvströ-
baller. Dessuten cr det under oppfårelse et tjwcutvinningsanlegg
som skl utvinne tjsre og olje av myren. Anlegget sluil for en stor
del bygges her i landet og skal vsre ferdig i ldpet av hdsten.
Torven blir forkullet i en lukket retort hvor det utvinnes tj-sre
av trekull. Ved destillasjon blir tj-sren utmerket olje til bruk
for dieselmotorer, som smöreoljer m.v. Torvkullene egner seg ut-
merket til genere,torbrendsel. I Sdr-Odal blir det et lignendc an-
legg som sa.:imen mcd det i Våler blir dc fdrste her i landet.

0.L. 18.00. 1,:mdbrukskolestyrer Lioland forteller til
b1L-.('et V.::rden at det nå si=t cr en ukc siden at skuronna ble av-
sluttet ved Söve Indbruksskole. Husmerskolen på Sdve sluttet
idag med 32 clever.

11.00. Ved en seter i Plå i Hallingdal fEnt man
forleden5 ihjelrevne sauer, ilt tyder p.% t en slagbjirn har wert
på ferde.

Ny 1,-LNL-PLUIZST:FEB.

11.00. I en 1cdi stilling som Lsrer ved L'3re
IfIndbruksskole h r dep_Irtementet konstituert midlertidig 1-erer
ved saume skole Iv,r SAcsh-ug. Det v r 5 sdkere til stillingen.

UIJOVIL OML:LTNING. AV TYTTI=

06.00. En omf-ttende :-.ffsre med ulovlig omsetning
Jtv tyttebir cr under etterforskning av Frispolitiet. I=t1t er
3500 kg. omstt ulovlig og til ulovlig pris. Det cr beslaglagt et
parti på 2000 k. som ng. vil gå til sykehusene i fdrste rekke.

11.00. En Fr:-=nsblker solgte ifjor h3st ca.
4000 brJd enten uten g foringe brddmerker for dem eller mot
redusert antall. rsaken til dette var at han hadc vrt uheldig
med sine melkjdp så folk ikke likte h.:ns brdd, hevdet
ble av 1-sjoncringspolitiet ilgt 300 kr. i mulkt, mcn vcdtok
ikke, j:Tå hTr retten forhdyet ILms bot til 400 kr.
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FISKZRIEnDINGER,

O.R. 12.15. Om fetsildfisket foreligger det idag ingen
meldinger.

Det er satt inn mcd litt mussa i Stokk-
sundlistriktet i Tröndelag. Garnfisket er imidIertid ytterst smått.

Fra brislingfisket meldes det bere om to
mindre stong i Sörfjorden i Hardanger.

Det rike seifiske i Vest-Finnmrk fort-
setter og gir gode snurpefangster iser utenfor Honningsvåg. Utsj_k-
tene for linefisket er det beste når det bare k2n skaffes agn.
:ngstene siste uke var de störste i sommer. I jst-Finnmark er
fisket magert sammenlignet med det rike fisko vestpå.

ULYE.CER 


12.00. En bilulykke med &5den tilfölge hwIdte i-
går i Skiptvet hvorved en 16-års gutt Martin Berg ble

12.00. Politiet i Stavanger meddeler at ct tre-
spriklas har fått redselsfulle filger idet 3 menn senere cr av-
gått ved döden.

NYTD FRA ISLAND. 


20.30, Alle innbyggere i Reykjavik og Hr-vnefjord
skal nå b-ere 1egitimIsjonskort som utstedes -v politimyndighetene,
meider Aftonbldet fra Isl2nd.

Videre blir dot meldt at et -1.merikrnsk
bombefly mistet en bombe under övelsosflygning forleden. Pomben
..,ksploderte likc vcd cn bondegård og ,,nrettet störro siwder på
omgivelsenc

NYJ2T FELA DANMALK. 


:).R. 17.35. Folketingets Finansutvalg har idag god-
kjent en rekke bevilgninger. Bl.a. fikk StRtsbanene 300.000 kr.
til bygging av godsvogner.

09.30. Et britisk fly styrtet mandag kveld ned
ved Arnum i Wr-Jylland etter en luftkamp med tyske nattjegere.
2 menn av besetningen ble reddet og Overgitt til den tyske for-
sversmakt.

L.I. 11.30. Den svenske jernbF'neledelse har i disse
deger innbudt denske og finnske jernb?.nemenn på et besbk til
Sverige. Fra dansk side deltf-r 4 representanter. Også d=ske
postm:nn er i disse dager i Sverigc.

De militrc'c,erik-nske på
har gitt befaling til at 25 hus i Skerjafjord, sör for I,cy-

kj2vik, skPl rives ned. Det drcier seg utelukende om vill2cr
som er bygd i de siste årna og som derfor er måderne. Dessuten
er det forbudt å fiske i fjorden ved denne byen eller å ferdes
i båter ettcr at mörket her f-lt p.
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EN RUNDTUR GJENNOM UTSTILLINGIN "NORGES NYREISING".

17.30. Utstillingen "Norges Nyreising'i åpner sine
porter for publikum fredeg 25 sept. som et lodd i Liksmjtet. Ut-
stillingen er som kjent plasert i Nasjonalgelloriets annen etasje.

Representanter for pxessen ble tirsdeg med
utstillingens generalsekretr jystein Orre Eskelend son ciserone
tntt med på en liten rundtur gjennom utstillingen. Overalt hersket
febrilsk travelhet. Melere, snokkere, tegnere og endre fagfolk var
på ferde hjyt og lavt.

I vestibylen mötes man ev en imponcrende
veggfrise malt av kunstneren Harald Damsleth, som forövrig har ho-
vedwen for den höye kunstneriske standard i utstillingen. Den
fremstiller familien som det sentrele midtpunkt. iV de 4 barne i
denne idealfamilien deltar eldste gutten som frivillig i EurolDas
kemp mot alle nedbrytende makter. Den endre gutten er mcd og bygger
opp landet gjennom Lrbeidstjeeeesten. Rundt denne femilien har
kunstneren på en framrekende måte fått framstillet våre grunnleg-
gende og priwere w3ringer fiske, skogsdrift, skipsfert, industM
og lendbrUk.

"Vegen vi går" er mottoet for endel av ut-
stilliLgen. I denne avdelingen mjter vi bl.a. en fabelaktig god
kopi av Björnstadtunet på De Sendvigske Samlinger på Heiheugen.
Solid norsk ettetradisjon, våre forfedres sterke sans for fedrear-
ven og den slektsfjlelse og pietet de vernet om kulturverdiene med
går som en rjd tråd gjennom disse selene.

Som en kress motsetning til storhetstiden
kommer neste avdeling. Under mottoet "Vegen vi gikk" mbter vi her
forfallet som i de siste decennieråt seg som en pest inn i folke-
legemet. Kommunisme, jddedom og frimureri f5rte til dekadense og
uthuling av mo/elbegrepene.

Vi kommer så inn i den avdeling som natur-
lig er viet den bxedeste plass. "Vegen vi skal gå" framstillerpå
bred besis det nesjonele Norges program både materielt og åndelig.

Det vil före for vidt å gi en detaljert
framstilling av denne del av utstillingen. Vi får et mektig inn-
trykk av at den nasjonale regjeringen naturlig bygges på de for-
skjellige nwinger, hvorden den nye oppbygging av stetsapparatet
f5rer til en effektiv resjonelisering av stetsforveltningen, hvor-
den stet og kommune orgenisk binnes semmen og derved bidrer til å
utviske de ökonomiske forskjelligheter lendsdelene imellom. Vi
ser vidore hvordan den nye steten utbygger sitt rettssystem. Or-
den og rettferd er og te ev grunnpillarene i et moderne semfund,
og Lrbeidstjenesten er viet stor og berlettiget oppmerksomhet.

En stor sel cr viet Et
kjempemessig plastisk Norgeskert illustrerer på en slående måte
hvor lite utnyttet lendet vårt ennå er og dermed hvilke mulig-
heter vi her,

en nnen sal finner vi 3 store elek-
triske kert. Det ene visor hvor meet vennkraft vi disponerer,
og hve som hittil ex utbygget. Det endre er et jernbenekart og
det tredjo et veikart.

Håndverk og heimyrke er også gitt bred
pless. ":Ier vises hvordan heimyrket skel utbygges eg trygges gjen-
nom stJrre enhet i organisesjon og edministresjon.

Jord- og skogbruk her også fått sine
egne seler. &?3rlig imponcrende virker den selen hvor skogbruket
og treforedlingsindustrien er bch ndlet.

,Vi får ct innblikk i rasjonelle fiske-
og fengstmetoder og hvorden Norges "Storrom", de erktiske strök,
skal utnyttes, beundrer professor Sverre Pedersens bymodeller
for gjenreisingen av de krigsherjede byene, og kommer fram til
en moderne Mor- og Dernstesjon. Her vil det i den tid utstillin-
gen er åpen sitte en syke- og bernepleierske for demonstresjon.

(Portsettes)



Side 5. Meldinger  onsdaJ 23 se.t. 1942. Nr. 517. 


"NOLGES NYEEISING".

(Fortsetelse). Niderosdemelie vekre vestfront demner fonden
i selen som er viet kirke og skole. Og Demsleths norske eventyrstem-
ning i lyse og vekre ferger kester en egen gi ns over kultursnlen
som er viet norsk åndsliv.

frivillise i Den Norske Legion og
Waffen SS h.r selvfölselis sin egen evdeling i utstillingen, og
sport og idrett g4r ogs4 inn som neturlige ledd i nyreisingen.

"Förersnlen" denner en verdig evslutning
p. det hele. Christien Krongs kjente maleri av Leiv Eriksons ferd
til Amerika er innebygget i den ene tverrveggen og danner bakgrun-
nen for de norske fdrerskikkelser som her har fått sin plass med
Vidkun Cuisling som det selvfdlgelige midtpunkt.

- et er rikspropagandasjefen, "minister"
dr. Gulbrand Lunde, som hax tatt initiativet til utstillingen, cg
hans dyktise medhjelpere, generalsekrete3r jystein Orre Eskeland,og
kunstneren Harald Damsleth, fortjener honndr for det framrakende
os initiativrike arbeid de har nedlagt for gjdre utstillingen s4
verdifull og kunstnerisk fullkommen som den ex.

kitir4 OPK.1SJIÆ OG ==INGER LTNLF RIKS1Ti2ET. 


18.30. '.Tasjonal Samlings 8de Eiksmdte blir en vei-
dig mdnstring av bevegelsens slagkraft og framgang. Ialt finner det
sted 4 oppmarsjer og defileringer i ldpet av dagene 25 til 27 sept.
Stabsjef Thronsen i Rikshirden gir en rekke interessante opplys-
ninger om oppmarsjene.

Predag finner den store oppmarsjen av de
forskjellise hirder sted. Avdelingene tar oppstilling i gatene ved
torget og settes i marsj kl. 18.10. :_arsjen ender med defileringen
på Karl Johans Gate kl. 18.30. Denne defileringen omfatter Riks-
hirden, Ivinnehirden, Jentehirden, Unghirden, Sm4hirden, Guttehir-
den, Hirdmarinen, Hirdens Flykorps, Germanske SS og Ordenspolitiet
og blir den störste uniformerte defilering som har funnet sted
i Norge. Kjernen i oppmarsjen dannes av Eikshirden som stiller
flere tusen mann.

Ldrdag kveld errangerer TSUF et stort
fakkeltog med deltagelse av NSUP's forskjellige hirder, Xvinne-
hirden samt Germanske SS og Ordenspolitiet. !larsjen ender med
samling på Universitetsplassen.

Söndag kl. 12 finner minnehdytiden for
de falne sted i Frognerparken. Her skal samtlige formasjoner
delta. Innmarsjen gjennom Vigelandsporten mot Kirkeveien skjer
presis kl. 12. Pormasjonene vil under minnehdytiden stå oppmarsjert
mellom Vigelandsporten og Vigelandsbroen, og danne en både ver-
dig og imponerende ramme omkring den store hdytid. Innerst og
oppe ved talerstolen st4r frontkjemperne, som når de marsjerer
inn er flankert av de oppstillede hirdavdelinger. Straks minne-
hdytiden er ferdig marsjerer avdelingene i sluttet tropp ut til
defilering foran Vigelandsporten.

Den siste og stirste oppmarsjen finner
sted i forbinnelse med sluttmdtet p4 Dislet Stadion sdndag kveld
kl. 19. Ved denne 'jempemdnstring deltar ogs4 sivilmedlmmer fra
de f rskjellige fylkesorganisasjoner. Samtlige deltakere möter
i gatene ved Youngstorvet. .A.vmarsjen finner sted ved at avdelin-
gene slutter opp bak hverandre etter en bestemt plan. Innmarsjen
p4 Bielet skjer presis kl. 19.00, og Rikshirden marsjerer inn
og stiller opp p4 tadien i hesteskoform etter at de 3vrige del-
takere har funnet sine plasser. Når rikehirden har har stilt opp
marsjerer så frontkjemperne inn på plassen. De hundredex av NSUP
medlemmer som ved sluttmåtet blir opptatt i hovedorganisasjonen,
vil marsjere inn i den store luken Likshirden danner. På den

(:'ortsettes)
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klry

OPP2ARSJER. 


(Fortsettelse) måten symboliseres Rikshirdens betydning som beve-
gelsens forkjempere og midtpunkt.

2et er naturligvis ikke mulig å innkalle
samtige hirdmenn i forbinnelse med disse veldige oppmarsjer. Let
som idag går foran alt er hensynet til landets interesser. Det
gjelder å t. maten i hus, og bare de som uten skade kan delta rei-
ser til Oslo. Det cr selvsagt ikke meningen å la jorden ligge for
å marsjere i Oslo. Tusenvis av hirdmenn og andre kampfeller vil un-
der stevnet skjdtte sitt arbeid med å sikre folkets er=ing. Når
det tross dette blir en oppmarsj av slike dimensjoner, viser det
bare den veldige framgang bevegelson har.

RIZ:S=T OG "NM" I FOTBALL.

	

18.00. "Norgesmesterskapsfinalen i fotball, som
blir spilt sdndag på Bislet i forbinnelse med Riksmötet, er imbte-
sett med stor spenning. Man kan her vento et stort oppgjör hvor
utfallet er uvisst.

J.rns lag blir fra mål til ytre venstre:
Odd Fevang, Harald Sandås, Eritz JonaEsen, Rolf Xnutsager?, Drit-
jof Andersen, Georg Jensen, Carl Georg Hansen, Pnlf Ludvigsen,
Egil Venås, Igil Engh og Alf Venås.

Uredds Iag: Dagfinn Framford, Ording
Helgesen, Torodd Lunde, Hans Helgesen, Leidar Pichter, Olav
Reidar Pjeld. Leif Holst, ...(arsten Bde, Arne Borgir?, og Bertil
Goberg.

STUDENTrNES FLLLESUTVAWS HJELLEKND 'BEYUNIR SINEUTLELINGER.

	

22.30. Studentenes Fellesutvalgs Hjelpefonds
presidium har begynt sine bevilgninger for hbstsemestret. Såle-
des er Norges Tekniske Hbyskole bevileet 5000 kr., mens Landbruks-
höyskolen og Tannleegehöyskolon her fått 2500 kr. hver. Studentene
ved Universitetet i Oslo har fått 5000 kr. som går til gratis
JliddegsLat. De dvrige hdyskeler vil få sine bevilgninger i tur
og orden, og det er presidiets inderlige håp at fondet vil ike
videre så men snart kan foreta en ny utbetaling.

200 av landets kommuner har gitt bevilg-
ninger til Hjelpefondet, og dette er nA nådd opp i 50.000 kr.
Imidlertid trengs det meget, meget mer. Det eppeleres derfor til
elle kommuner som ikke har svart, om å sende sino bidrag snarest.

DL 3 AV HORDALANDS5 FOL:LHJYT:OLLR ':0121-1RIGANG 1'R. 


21.00. 3 av de 5 folkehbyskolene i tiordaland
kommer igang iår og begynner undervisningcn 1 oktober. Det er
Fare:,,-Hoe'datun og Sunnhordlands folkehöyskoler. Sdknaden til sko-
lene er stdrre enn nocnsinno.

SFALL. 


06.00. En velkjent mann i Vest-Agder, fhv.
lensmann Jchan Tjdrsvåg, or avgått ved ddden 84 år gammol.

SICULW-1= DVID TNUrSENTIL =GEN.

	

19.00. Len kjente skuespiller Devid Xnudsen
vil i fcrbinnelse med feiringen av 7esseljubileet 6 okt. komme
til 13ergen og ha cn ,gen opplesningseften på Den eation,-Ile Scene.
Teatret vil oppfdre "e:jerlighet uten strimper".
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DE NOT= MISJONhER I HONGKONG ALT VEL TRENGERPINGER.

DEN 'JVENSICE LI.G-SJON I --:r-Le.1TGIIAI HAR 1TIIGHLT FOT HJELEL.

O.E. 21.00. Det er i disse dager kommet et livstegn til
Sverige fra de norske misjo=er på Nordisk Budhistmisjons hoved-
sentrum, instituttet Troi Pong Shen utenfor Hongkong. fle.t er förste
gang siden byen ble crobret av japanerne at man har hört noc fra dem.

De norske misjong.3rer derute er! dr. Xarl
Ludvig Reichelt med hustru, hans sönn pastor Eeichelt med hustru
og barn og pastor Thelle med hustru og barn.

Den meddelelse som nå har nådd Sverige OT

et utdrag av et brev fra dr. Reichelt til den svenske legesjon i
Shanghai som legesjonen har sendt videre til crkebiskop Eidem og
misjonenes stywe i Stockholm. Legasjonen meddeler erkebiskopen i
sin fd1geskrive1se at den med de japanske myndigheters imdtekommen-
het har mulighet for å hjelpe de norske misjo=er i ökonomiske
og personlige anliggender.

Reichelts brev er datert Hongkong 6
juni, og hen.uttrykker her håp om å komme i forbinnelse mcd styret
Stockholm og Uppse1a. Han forteller at en forespdrsel fra Svcrige

om hverdan stesjonen hadde det nådde fram i slutten av februar
over Tokio. Det ble da gitt et kort sraT som gikk ut på at misjo-
we,rene da var kommet over krigsperioden i dette område. Men - til-
f3yer han - det var bare med nöd og neppe at vi slapp fra det da
instituttet i ukovis lå i skudlinjen. Skolebygningen ble noe ska-
det og misjo=ene trenger penger fra hjemlandet til seg og sine
familier, da det bare kan fås mcgct begrensede beldp gjennom ban-
kene i Hongkong, og matvaresituasjonen er blitt stadig alvorligere.
Av denne grunn er misjon=ne blitt nödt til å sende de fleste av
sine elever bort.

Dr. Reichelt nevner tilslutt at alle be-
finner seg vel med unntagelseRV hans hustru som cr blitt alvor-
lig syk.

EKS-ILC:JON I LII=NS I^DHUS.

06.00. En kjele i sentr3lv 'YM gnlegget i Pådhu-
set i Iflremmen eksplodertc mend g kveld med ganske voldsom kreft.
Det b1e voldt dski1lig skade i et sjen, men heldigvis ver ingen
mennesker tilstcde da eksplosjonen inntreff. 2k,dens störrclse
er ikkc bragt på det rene. Ulykken skyldtes en feil ved sirkula-
sjonspumpen.

VINT:RREALSKOLL TIL STOLUVTAL.

06.00. Plancne for en vinterreelskole
og en fylkeskole i Storelvdal cr n;3 godkjent. healskolen
som begynner i oktober iår, vil kOmme en rekke store distrikter
til gode.

HOVINLOPTET TIL FOLKLY.USEET.

06.00. Det kjente Hovinloftet fra Telemerk fra
omlag år 1300 cr nå hevnet på Folkemuseet. Over ddren i stokkver-
ket flnns bl.a. en runcinnskrift som ennå ikke er tydet.

 u SY S=HUS.

C.L. 11.00. Over1e3ge Schdtz-Iversen ved Stensby Syke-
hus, Eidsvoll, er i disse dager overrekt en geve på 2118,3 kr.
til sykehuset. Det er 3 småpiker fra Minnesund, som her skeffet
g'ven ved en baser de her holdt.
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QUISLINGS TALE Fortsatt.

Demokratiet og deres fanebaerere og brukere
er døMt av utviklingen selv.

Istedet for ae dvele naermere ved den
demokratiske laere vil jeg peke paa de forskjellige statspolitiske
forslag som vi i NS i tidens lpfp har fremmet for aa avverge den nismekk
norske stats sammenbrudd c) lede utviklingen over i en sund og sterk
form som kunne mgfte tidens krav. Vaar grunnetilling i NS har den'
hele tid vaert at vi saa langt raad er ved opplysning og over-
bevisning skulde faa det norske folk, eller rettere en bestemmende
del av det til paa en firedelig utviklings vei aa lyfse samfunds-
vanskelighetene i tide, og til med plan og framsyn i arbeidet aa
gjennomføre de uomgjengelige og n6dvendige reformer i stats og
samfundsstyret Vi appelrte med andre ard til aa bruke fornuftens
metode istedetfor aa la tingene skure og utviklingen selv gjennom
voldsom omvelting skape en nyordning som under alle omstendigheter
Igfr eller senere vilde tvinge seg fram i den ene eller annen
form›

I Retningsli:ljene for den nordiske folkereic3ing
i Norge, forlgiperen for N@,sjonal Samling, for 12 aar siden taltc
vi om at det igjen maatte bli enhet og sammenheng i samfundet
vaart til en nasjonal og sosiali nordisk folkestat med et sterkt
og sts6dig styre. Vi pekte saerlig paa aa skape naeringsraad for de
forskjellige naeringsgrener, sammensatt av maalsmenn for kapital,
ledelse, funksjonaerer og arbeidere innen hver naering. Disse
naeringsraad skulle sammen med maalsmenn for andre yrker danne
et riksting som skulle gjøre organisk samarbeide mulig mellom alle.
naeringskrener og klasser og mellom bygd og by.

Men selv denne iille dosis av nasjonal;-
sosialisme og nyordning var langt mere enn det gamle systems menr
kunde svelge. Da jeg et par maaneder senere ble forsvarsminister
i Bonderegjeringen brukte marxistene de nevnte retningslinjer som
et ganske effektitullt vaapen i forsAcet paa aa knekke ffleg i
BtOrtinget. Det er betegnende at jøderepresentanten Hambro tvang
regjeringens sjef, Fitatsminister Kolstad til aa bevege meg til aa
avstaa fra ag aa arjeide officiellt for folkereisingens retnings-
linjer saa lenge jeg satt i regjettngen. I motsatt fall vilde dep
bli styrtet.

Men da NS i 1933 traatte fram som politisk
parti, ble kravet om reform av statens styre formulert ennu mere
kraftig og konkret. Bevegelsen tok form av en kamporganisasjon som
satte seg som oppgave aa faa makten i staten og gSdelegge de part
politiske partier og forskjellige klassekamporganisasjoner som rev
vaart samfund istykker og f6rte det mot ulykken.

De 3 f,6rste punkter i bevegelsens program.
som er beholdt uten endritg, krevde en handle - kraftig nasjonal
riksregjering uavhengig av partipolitikk. Videre at kultur og
naeringslivet organiseres i selvstyrende legaliserte yrkeslag som
danner bindeledd mellom den enkelte og staten unde/ statens kontroll
og et riksting av yrkeslagene som gis innflytelse paa rikets
styrels . Det krevdes videre at statsforvaltingen rasjonaliseres
med sterk gfkning av fagkyndiges iunflytelse, av den enkelte embets-
manns ansvar og myndighet og med skarpt skille mellom den almifidelige
og statens forretningsdrift.

Spg/rsmaalet om ,Btortinget ble latt helt
aapent i programmet, d.v.s. spørsmaalet om det skulle etablere et
riksting ved siden av Stortinget eller om rikstinget skulde erstatte

at/ Stortinget. Inntil stortingsvalget i 1936 hadde bevist/en løsning
paa fredelig og fornuftig maate var umulig, tok vi sikte paa den
første ordning. I 1934 konstituerte vi vi saaledes et faglig xtkettg
riksting av representanter for de forskjellige paeringer og yrker.
Og i '3936 brakte vi for Stortinget et forslag til Grunnlovsendring
som gikk ut paa:

Fortsatt.
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QUISLINGS TALE. Fortsatt.

i. Aa styrke regjeringsmakten i forhold til
Stortinget og partipolitikken, dels ved at det overensst mmende
med Grunnlovens prinsipp ble fastslaatt at den utglvende mak
utøves av Degjeringen og at Stortinget ikke maa gripe inn i det
saksomraadet som naturlig hPrer inn under Regjeringen. Dels derved
at Regjeringen fyfrst skal kunne fjernes naar to tredjedeler av
Stortinget utrykkelig beslutter at dette er ySnskelig.
2. At Stortinget delegerer den faglige be-



handling av de kulturpolitiske og naeringspolitiske spyfrsmaal til
et Kulturting og et Naeringsting gjennom en Grunnlovstilfgfyelse.

Det el betegrende at dette forslag ble blankt
avslaatt.av Stortinget. Ja - at det ikke fantes et eneste med-
lem av Stortinget som hadde framsyn nok eller moralsk mot nok til
aa fremme dette reform som kanskje kunne ha reddet baade dem og
?andet. Profetisk ble det i vaart forslag uttalt at hvis xx det
npdvendige reformarbeide utsettes, cr det all grunn til aa frykte
for at man ogsaa i vaart land vil komme ut i slike tilstander at
det maa regnes med brudd i den nermale forfatningsmessige ut -
vikling.

Helt inntil foriPpet og utfallet av valg-
kampen 1956 avgjort hadde vist at det var haaplySst aa appelere
til folks fornuft c det ble klart at det norske folk selvfor-
skylt drev redningsløst mot en forferdelig indre og ytre kata-
strofe helt inntilda arbeidet vi i NS iherdig paa en organisk
utvikling av formene for statens styrelse overensstemmende med
Grunnlovens prinsipper og den moderne utvikling paa organisasjons-
livets omraade slik at det norske folk kunde gjPre seg klar til
aa myfte den kommende verdensstorm.

Etterat disse fedrelandssinnede forhaap-
ninger hadde slastt fullstendig feil, var det ingen grunn til
for oss i PS lenger aa bekymre oss om Stortinget og de parti -
politiske partiet. Vi styrte derfor like 1Ps paa maalet om en k
handlekraftig, nasjonal riksregjering, uavhengig av partipolitikk
og at Stortinget ble erstattet av et Riksting sammensatt av faglige
delegerto for det arbeidende folk og ikIe av partipolitikerne.

En maa vaere klar over, som vi den hele tid
var klar over, at de forskjellige utforminger vi i tidens lyfp har
gitt vaare ideer om reform av statens styre, var forskjellige,
tidsbetonte utforminger av den oppgave vi hadde stillet oss fra døll
begynneleen. Det var alt sammen bare forskjellige, fafengte for-
søk paa aa faa det norske folk til aa forstaa hvor ngfdvendig det
var for dets nasjonale eksistens aa 1Psrive seg fra den odelegEende
demokretisk - marxistiske partipolitikk, og grundig revidere sin
regjeringsform paa den ene eller annen maate etter den moderne
utviklings krav.

Men i alle diese forskjellige konscpsjoner
var det i virkeligheten en og samme grunnbetingelse og samme
politiske grunnlag: NasUonal "Smlings bevegelse og partiorgani-
sasjon som statsbaerende stand var eg er den fPrste betingelse og d
det politiske grunnlag for hnyordningen av statens og samfundets
styre. Denne realitet traatte tydelig fram da den gamle stets og
samfundsordning brPt sammen 9de april. Det viste seg klart og
tydelig at den nasjonalsosialistiske stats - pg samfundsordning
som er framtidens ordning ikke lot seg gjennomfgfre,ved stortingsved-
tak eller som en formell politisk konstruksjon . Det gamle system
ikke bare døde det begikk setvmord. Men pae, indirekte vis idet
dets baerere ikke kunne manne seg opp til dirckte aa beslutte sitt
eget systems avvikling og omdannelso. Det finnes heller ingen
eksempler pae at en revolusjonaer nyordnings seir er resultatet
av forstaaelse fra det system som det vil erstatte. Derfor ipaatte
den rye ordning skapes i en nasjonal revoItsjon, og den maa
gjennomføres av og bygge paa en aktiv nasjonal fornyelsesbevegelse
som representerer nasjonens livsvilje. Dennn bevegelse er i Norge
Nasjonal Samling.

Fortsatt.
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Etter et ha1vt aars interregnum hvorunder

ruinene av det gamle statsstyre ble ryddet unna, overtok NS makten

for/ 	 r*aktig/2 aar siden som eneste lovlige politiske organisasjon.

Siden lste februar har vi en nasjonal regjering av NS og siden

12te rars er NS officiellt det statsbaerende parti i Norge og

fast forbundet med staten.
Naar vi bortser fra forholdet til okkupasjons-

mkkten, er den forfatningsmessige situasjon i Norge idag den, at ar

de 4 tidligere statsmakter: Konge, Regjering, Storting og 1¥Yeste-

rett, er regjeringen omdannet til en nasjonal regjering uavhengig

av parlamentarisk partipolitikk. Kongen og Stortinget er forsvunnet

idet detes myndigret utøVes av "ministerpresidenten" som samtidig

er regjeringssjef og "fgfreren" for statspartiet. Regjeringen er

anerkjendt av olkupasjonsmakter, men ikke utnevnt av denne. Den

er dannet etter norsk rettsutvikling. Hglyesterett har beholdt sin

stilling som uavhenEig a*Imende makt. Domstolene dømmer etter de

gitte lover og ingen myndighet griper inn i deres rettsavgjre1se.

Da ogsaa Grunnloven og dens gamle lovverk bestaar, betegner der

nye statsordning ikke noe brudd med fortiden og landets tradisjoner.

Tross all revolusjonaer omvelting er det bevart en organisk samen-

heng med den gamle forfatning og i saerdeleshet med Eidsvolde -

forfatningen i. dens opprinne]Age, av parlamentarismen ikke for-

kvaklede skikkelse. Fører og ansvarsprinsippet er egentlig ikke

noe nytt. I hele sin tusenaarige historie har Norges rike bare de

vel 50 aar fra 1884 til 9de april 1940 vaert styrt paa annen maate

og til sin ulykke. Fgfrerprinsippet er ogsaa i virkeligheten kne-

satt i Grunnloven.
I tillegg til d tidligere statsmakter er

kommet et nytt lement, nemlig partiet. OEsaa denne nyordning

er imidletid bare en logisk fgflge v utviklingen. Det nye er det

at nu er det bare et eneste parti SOM lovlig representerer hele

folkets interesser, mens det tidligere var en rekke partier som

representerte de forskjellige gruppe - og saerinteresser. Det er

foryfvrig aa merke at NS helt siden 1933 er et av statsmakten

1egalisert parti eg i 1940 var NS der. eneste over1evånde polit2.ske

organisajon som,i og med dette hadde plikt til aa overta stats -

syetemet. Den 2ett som den gamle høyesterett tiltok seg ved

dannelsen av Ådministrasjonsraadet , tillaa C.,en ikke etter vaar

statsforfatning. Endelig har vi paa d•Wt statsrettslige omraadet

ogsaa tatt en annen naturlig konsekvens av den tidligere utvikling.

Vi bringer det viltvoksende organisajonsliv irn i legaliserte

former slik at de kan bli ordnede nasjonale funksjoner i samfupds-

legenet og ikke kjempende, selviske gruppeorganisasjoner. Dette

skjer i samsvar med vaert prograr, og det almindelige grunnlaget

for denne nyordning er nu skapt ved organieasjonsloven av 20de

august som bestemmer at :ten organisasjoner og foreninger skal

ledes i samsvar med de krav som folkets og statens gavn stiller.

Det skulde og burde vaere klart for alle at en slik ordning simpele

hen er en uomgjengelig forutsetning for folkets enhet og bestaa-

ende. Saerlig burde naeringslive 4-s menn innse dette, hva fler og

fler gj4.. Og hvis enkelte skulde falle for fristelsen til aa gaa

de/ bolsjevikagentenes aerend og stille seg i/suakalte naerings -

drivendes front mot nyordningen, saa vil jeg herved adaure dem

mot denne provokasjon. Jeg appelerer til deres fornuft, fedre -

landssinn og gode vilje og ogsaa til deree naeringsvett og pers-

onlige interesse. Den som her gir etter for den landsfiendtlige

provokasjon, risikerer ikke bare aa blj strengt straffet etter

organisasjenslovens bestemmelser han spiller med hele sin for-

mue og ogsaa med sitt hode.
Under de naavaerende etatspolitiske forhold

gjenstaar saaledes egentlig bare sprsmaalet orfl aa skape en folke-

representasjon som tilfred3ati1ler den moderne utviklings krav.

Fortsatt.
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En maa her merke at NS under den foreliggende situasjon repre-
senterer vaart folks vitale nasjonale vilje og interesser. Vi er
den eneste organisasjon som gjf/Sr det og som kan gjyre det. Derfor
representerer vi ogsaa - enten vi er i flertall eller i mindretall-
den egentlige folkeviljen. Derfor maa ogsaa partiet og dets regje-
ring beholde den politiske overledelse som den statsbaerend og
statsfgfrende organicasjon.

Denne kjendsgjerning utelukker imidlertid
ikke at vi skaper institusjoner som paa bredere basis enn vaare
naavaerende partiorganer kan fylle oppgaver som samarbeideledd
mellom riksstyret og hele fo3_ket. GjennomfgSringen av nyordnineen
sr nu saa langt framskredet at vi kan organisere et "KULTURTING"
og delegere til det behandlingen av visse faglige kulturpolitiske
oppgaver. "Kulturtinget" og dets utvalg skal saerlig vaere raad-
givende organer for riksstyret paa kulturlivets omraader. Paa
naeringslivets omraader er det likeledes vaar hensikt aa organi-
sere et "NAERINGSTING" av representanter for de forskjellige
naeringsorganisajoner og delegere til det visse naeringspolitiske
oppgaver."Naeringstinget" skal ikke vaere noen generalforsamling
av naeringslivets organisasjoner. Det skal vaer en arbeidende
institusjon som med sine utvalg for de forskjellig omraader for

edkommende departrmeht og saalodes avlaster og utfyller stats -
forvaltingen ved den faglige behandlirg av naeringspolitiske
spørsmaal. Det vil avhenge av den stilling naeringslivets leddnde
menn inntar til nyordningen i hvilken grad de kan oppnaa aa faaJulaI
delegert til seg innflytelse for lyfsingen av forskjellige
naeringspolitiske oppgaver og dt vist selvstyre for det faglige
omraadet.

Baade "kulturtinge." og "naeringstingets"
oppgaver vil saaledes ut lukkende vaere av faglig kaIakter, ikke
politisk.

Hvad derimot selve "rikstinget" angaar sas
skal det vaerc en politisk folkerepresentasjon. Under den situasjon
sbm er skapt ved 9de april og den paafg/lgende nasjonale revolusjon

r det 2.1dvendig aa gi "rikstinget" en utpreg t almindelig politiek
karakter. Det maa ha en nere personlig og videre sammensetning enn
en sammenfatning av "kulturtinget" oe "nacringstinget" med dets
interesserepresentasjon vilde Ei. Dets oppgave blir heller ikke
aa vaere en parlamentarisk forsamling, d.v.s. en debatterende
forsamling. Det skal bli et politisk forum av raadgivende, orierA
terende og eventuellt besluttende natur. Samtidig som det ocsaa
sk 1 bli et organ for for den politiske ledelse til aa stimulere
interessen i folket for riksstyrets tiltak. Det maa tjene til aa Ei
hele folk t innblikk og innsikt i de nasjonale prolemer - og
derm devekke en gfket, aktiv deltaEelse i de nasjonale hendelser.
Det skal vaere en formidler og et bindeledd_ mellom riksstyvet og
folket.

Med henblikk paa overgangen til "rikstinE"
utfyllte vi NS "førerting" i vaar med alle landets fylkesmenn.
Denne gang har vi ytterligere supplert det med framstaaende
representanter fra en rekke andre samfunds omraader. Et utvidet
"fyfrertine" som det naavaerende, vidre utfyllt med endel av med-
lemmene i "Kulturtinget" og "Neeringatinget" oE andre framstaaende
personligheter i og utenfor partiet, vil kunne danne grunnlaget
for den organisajon av et slikt "riksting" . Men "kulturtinget" og

naer,nestinget skal ikke vaere avdelinger av "rikstinget". Som
rent faglige organer tilhører de et annet omraude, selvom en rekke
personer santidig vil kunne vaere nedlemmer av "rikstinget" oE
henholdsvis "kulturtingett eller"neeringstinget" . "Rikstinget"
bør som det tidligere Storting faa 150 representanter med 150
varemenn, tilsammen 300."Rikstingets" medlem-er skal altsaa sitte
der som enkeltperoner, ikke som ±Rdirekte maalsmenn for sin
organisjon, sitt yrke eller sin landsdel, selvom de selvflgelig
paa sett og vis representerer disse. De skal sitte der fyfrst og fEa
framst som nasjonalsinnede norske menn og kvinner, som en hver
paa sin maate representerer det norske folk.

Fortsatt
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WISLINGS TLLF. Fortsatt.

En sådann nasjonalforsnmling sammensett av
utvalgte representanter for de forskjellige områder nv samfundslivet
og nrbeidslivet, og fra alle deler av vårt land, vil vm'e et fyldig og
fullgodt uttrykk for det som rbrer seg i folket og en god formidler
mellom folk og stat, langt bedre enn det av partisystemet og den
demokratiske valghumbug fremgåtte Storting med alled ets skrbpelig-
heter og awinteresser, og hvor en tilfeldig majoritet under herr
Hgmbros smarte seeneledelse skulde markere folkeviljen. Jeg under-
streker atrikstingetr skel vsere et statborgen, og ikke som dette .
fbrer til, et partiorgan. I "rikstinget" såvel som i "kulturtinget
og "=ingstinget", vil det således kunde sitte folk som ikke tilh5rer
partiet, men som med sin aktelse?, dyktighet og godvilje er skikket for
det,

Forholdene er nå modne til prinsipellt å
fastslå at et slikt "riksting skal orgeniseres slik at det ken inn-
kgles og konstitucres når amstendighetene måate gjbre det bnskelig,
og jeg vil foreslå at "fbrertinget" gir sin tilslutning til dette mitt
prinsipielle vedtak.

Etter å ha påtekt disse tiltaks over -
ordentlige store betydning framhevet han at denne betydning også fram-
går av de notaksjoner som London og våre motstnndere her hjemme har

forsökt å sette igang f.,)r å hindre rt tiltakete gjennomfbres. Våre
otstandere har 17,rt redde for at NS skaper seg grunnlaget for en

fuligod folkerepresentasjen slik nt det kunne bli innlysende for nlle
at'NS virkelig representerer det norske folk og at emigrantehe og
jJssingene ikke representerer andre enn sitt eget fnlittbo og sine
hexrer i London og Moskva. Det Storting som kjbrte Norge ut i krig og
katastrofe, var ulovlig idet det egenmektig forlenget sitt mandat ett
år utover sin 2unksjonstid. Hva"eks-kongen" angår har han +apt sin rett
til Norges trone både ved sitt landsforederiske forhold og ved sin
flukt fra landet. Norges konge hadde etter Grunnloven en oppgave so4
han var ansvarlig for, nemlig selv å velge sitt råd. Men kong H;kon
valgte både i 1928 og i 1935 en regjering ev notoriske landsforedere,
siste gang tiltross for at det i mellomtiden var blitt dokumentarisk
bevist at det virkelig var så. Ungarn dbmte sin stgtsjef til dbden
for en liknedde handling. I 1936 lot kongen stortingets og nsrxist -
regjeringens Grunnovsbrudd pessere. Han godtok Stortingets egenmektige
forlengelse av mandatene, Senere spillte han under dekke med England
og brekte Norge inn i krigen. Hnn rbate og overlot folket til sin skjebnL

fbrer fre utlandet krig mot det norske folket, hindrer deta forsyn-
inger, senker dets fredelige kystbåter, bombarderer dets byer, dreper
norske kvinner og bern, og hen gjbr dette som Englends mann og som
elliert til en mekt hvis scier han må vite innebærer Norges undergane.

Grunnloven bestemmer t Kongen ikke uten
Stortingets srmtykke må oppholde seg utenfor riket lenger enn 6 måneder
nd gangen. Dat er nå gått 2 år og 4 måneder siden Kongen og Kronprinsen
flyktet fru landet og snart 2 år siden den tvilsomme reisetillntelse
utlbp som ble gitt på en ytterst uformell måte av det ulovlige Storting
på Hnglar i 1940. Pet cr umulig for Kongehuset å skytte seg under krigans
tvingende omstendighet. Kongene i Belgia og Danmark rbmte ikke. En
okkupgsjon fritar ikke en konge for plikten til å forbli i sitt land.
Det tidligere Kongehus har tapt enhver rctt til.Norges krone også stats-

;så/rettslig sett og medriat det drivr selvfblgelig/emigrantregjeringen
en i en hver henseende ulovlig trafikk. -.Dot er således ikke å undres
over at disse rbmte stntsmakter ikke frykter noe mere enn at vi bringer
orden og lovmessig fasthet i Norges stntsstyre og at den nasjonal -
3osiclistiske ordning forenkres i Norges stntsskikk. Under verdehs -
stormen for noe over 100 år siden ver Norges ledende menn enige om å
foreta en radikal omlegging av maktgrunnlaget og bygge den nye styre -
forM etter de nye stgtsideer som dengang begynte å beherske Luropn.
Men det suN,erene folket, det vnr ikke for Eidsvoldsmennene alle nord-
menn. Det suverene folket det vnr de menn som hrdde politisk selvbevist-
het og opprettholdt stat og srmfund. Mine knmpfeller! Dcre "fbrere" og
',k4;trapere" i NS vil mnn engnng tine til dercs störste sgre at dere i
de svarteste skjebnetiner vårt folk har gjeterrillat(VQ vnr med og hevde
det norske folks livsviktige interesser og la grunnen til frnmgangsrik
utviklins som likeberettiget nasjon i det europeiske og gernanske foke-
felleskap,
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FLYANGREP MOT OSLO MENS QUISLING TLLTE PÅ FMERTINGET!

4 MENNESKER DREPT OG 8 SIREDE.

S.R.22.00. Oslo hadde i ettermiddag den fbrste flyalnrm på over
et år. Ved 5-tiden kom 4 britiske fly innover hovedstaden og slrapp
bomber i beboelsesströket. Ett fly ble skutt ned over byen og ta
andre lengere ute over Oslofjorden.

Luftvernet og tysko jegerrvdelinger vPr i nksjon. Fly-
angrepet fendt sted mens Quisling trlte på Förertinget .

Hittil hnr mnn funnet 4 drepte og 8 sårete, men man f- ykt-
er for nt det er flere drepte.

OSLOKRINGIC4STEREN NEVNTE IKKE LNGREPET.

OSLOkringkasteren nevnte ikke noc, om det britiske flynn-
grep. Klokken 5 ble de trske nyheer sendt som vanlig og det vrr
inger stopp i sendingene. Dt norske nktualitetsprogrammet vrr
svært rotete. Flere ganger i löpet av dngen vrr aet blitt opplyst
at første post på programmet skulde v:+ire refergt av Hirdmester-
skapet i verneidrett, men etter en lnng pnuse fikk man i stedet
høre Eivind Mehle m "Förertinget"

FRIMERKEI idUEDNING DET UTSiITTE RIKSTING.

‘eur O.R.21.00. Poststyret meddeler rt det i. anledning nv det riksting
som"fdreren" bebudet i sin tnle idng vil bli utgitt et frimerke som
vil bli tilsalgs frn 1poktober. "Föreren" vil bli nvbildet på fri-
merket som vil he en verdi nv 20 pluss 30 3re. Overskud:et ved sal-
get sknl gå til falne frontkjemperes etterlrtte.

TYSKERNE VnR S-V= BEGEISTRET FOR RI SMJTET.

Som rimelig krn være fikk Nasjonr1 Snmlings riksmte
utförlig og begeiritret omtrle i de tyske sendingene fra Oslo. Det
vrr speciell tysk reportnsje både frr "NORGES NYREISING" og frr
oppmarsjen på Karl Johcn. Den tyske hallomnnn konstaterte med til-
fredshet at NS4-uniformene vrr "helt like våre egne"

EKSTR GRJNNSL,KER TIL SUKKERSYKE7-o0G-FRIVILLIGE JORDBRUKSI:,RBEIDERE.

18.00. Foreyningsdepartementet her bestemt rt Forsyningsnemnde krn
gi anvisning på innkjöp nv 500 Gr. grönnsnker pr. deg til sukker-
syke.

Til den som ved legitimrsjon godtgjt5r å ha deltrtt i fri-
villig jordbruksrbeide og har utfört minst 12 helo dagsverk, krn
frrsyningsnemndn i bostedskommunen gi envisning på innkjöp av 20
kg. grönnsnker pr. husstandsmedlem i vedkommende husstnd fra den
produsent som vedkommende har ,rbeidet hos.

Bestemmelse om anvisning av grönnsnker til bedwifter og
skolebespisning vil bli truffet med det förste.

WNDSMOTE I NORGES SILDESLLGSW.G.

18.00. Norges Sildesalgs1Pg hrr i disse drger hatt styrembte i
Bergen for å tilrettelegge regnskrp og berettning for det kommen-
de represententsskepsmöte. Det ble vedtrtt å innknlle represen-
tentskapsmöte i Bergen den 19.oktober.

STORSWTEWDE=FARE I VILER.

14.30. En av de störste svartehrndelseffmrer på Jstlandet er idrg
avslørt på Våler i Solbr idet prispolitiet, sammen med lensmannen hrr
arrestert to mnnn fra Brasker, Eidsfoss som hpr drevet kjittsmugling
i stor stil. De har omsatt ialt 40 storfe, vesentlig kuer, til uten-
lwds restaurenter, forretninger og privrte. Kjötthendelen har fore-
gatt gj.nnem lengere tid og det viser seg nt de nrresterte har hrtt en
xekke faste kunddr som fikk en kjöttrasjon hver uke. Både svcartehrndl-
erne og kundene vil nå få et meget elvorlig oppgjör med politiet.
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UTSTILLINGEN "NORGES NYREISING" IPNET' OG GLASSMESTER WRSEN ER
MEGE EGEI TR

O.R.11.00( og andre meldinger) 1  ipningen ev utstillingen "Norges
Nyreising" foregikk idog i Nationalgolleriets vestibyle, hvor en
meget xepresentativ forsamling av eresgjester hadde inntatt sine
pinsser. Her var det reist en vnkker trlerstol prydet med utst11-
ingens symbol : Det nyreiste hus hvor takbjelkene er komnet pk plass
ag med grrnbusken på toppen. Stramme hirdgutter stod æresvrkt og
et veld ov höstens blomster lyste on i möte. Presis klokken 12 kom
ministerpresidenten og ble 6nsket velkommen PV utstillingens gene-
rrlsekretær, ystein Orre Eskelcnd. Blant .resgjestene skes samt-
lige norske "ministren, fylkesfdrerne og en rekke andre hbyere re
presentnnter for parti g stat. Videre såes en rekke representPnt-
er for de tyske myndigheter. Formannen i riksmötets hovedkomite,
ekspedisjonssjef, Willy Klevenberg, holdt åpningstalen og uttalte:

Denne utstilling har som oppgnve 4 vise hvorden nyreis-
iLgen cv lnnd og folk er tenkt. Ved utfZ5relsen PV vårt nrbeide har
vi i hovedkomiteen hrtt god stötte i de planer som de forckjellige
ministre hor latt utarbeide for sira respektive erbeidsomrk,der.Dis-
se plener hrr rlt overveiende folt sammen med de veger Nasjonal
lings progron har pekt på og mar kom da grnske naturlig inn på den
trnke å la pertiets progrnmposter vgere det skjelett hvoram utstill-
in6en formot seg. De+ vilde være Iite hensiktsmessig h framstille
de planer for Norges nyre,.sning uten å gi dem det perspektiv: Iå
den ene side med det gomle, en gang så store Norge. Få den onnen
side med det Norge vi kan kol3e de uutnyttede muligheters lend.Det
har sjölsagt vært umulig 4 gi et fullstendig billede AV det nyreis-
ingsarbeide som forestår, men jeg tror jeg tör si Pt det her lykkes
oss å gi et tverrsnitt av det nye Norge som skel reise seg og som
Tj alle hnåper skal t til do höyder som det i historisk tid lyktes
vkre forfedre å bringe vårt folk.

Ekspedisjonssjefen sluttet med å rette en takk til de to
som kanskje framfor noen endre hrr bidratt til at utstillingen pre-
senterer seg pk en slik mkte som den gjör, generalsekretw Eske-
lend og kunstneren Harold Damsleth. Han takket videre nrbeidsstokk-
en som hnr utfört et energisk og dyktig arbeide, " tiltross for små
resjoner" og andre vensker.

"Mkiister "Iunde foretok sk den hytidelige åpning og uttalte:
På Domkirkeodden ved Hanar uttelte F6reren ivår at en ev de

tng som hadde vmrt medvirkende til å före vårt folk ut i ulykke
vey Pt fclket hadde mistet sammenhengen med nrturen. Folket var kom-
fret bort fra det nosjonale grueenleg som ethvert Enndt folk må byg-
ge p.. Fcerdi nordmennena hedde fjernet seg sk langt fro det opp-
rinnelige, sunde, enkle og naturlige, sk mk ogsk gjenreisingen av
folket gripc sk meget dypere ned igjen til de±: helt enkle, opprinne-
11,. Vi må igjen få fotfeste i norsk jord og nntur og igjen bli
oes bevisst den enkle samenheng mellem folk og rase. lå dette na-
turlige grunnlrg må det nye Norge bygges, moderne i sin form, men
med :rot i det grmle. - Det nyordnede europoiske rom setter erbeide
og produksjon opp som det priw3re og ser på kapitalen som et smöre-
middel som skal sette hjulene igen. Ut fre dette syn er Norge ik-
ke lenger noo frttig lpend. Etter den gamle tids terminologi var Nor-
ge futtig fordi vi monglet knpitrl. Men_et lond med sk mrnge rk -
sto:fer og krpftkilder er ikke fnttig. Lenne utstilling skal vise
oss hvilke store muligheter som er tilstede ved rrsjonell utnytt-
else av vkre rkstoffer, utbygging rv våre kroftkilder og kommuni-
kesjoner. Norge har ogsk et glimrende folkemeteriell som er istrnd
til å utnytte alle disse muligheter når det får slippe til, fri-
gjort fro smklig prrtistrid  cg  klessekanp. Men denne rrsjonelle
utbygging PV landet skal ikke være noe mål i seg selv, men et midd-
el til å sikre en rik lfulturell vekst. Også på dette folt gir ut-
stillingen et billede av de mnnge fr•mtidsmuligheter. Kunsten og
kultuyen skal ikke brre vre for de fk, men bli hele folkets ei-
endom. Og også på kulturlIvets onrkde mk vi bygge vårt eget.

Lunde nevnte videre srlig ovdelingen "Hirdkunst" som viser
hve den enkle menn og kvinne rundt omkring i lrndet vårt eier Pv
akepende:evner. 'en skel gi et iilde rv kulturlivet i folket. Don
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NORGES NYLEISING - fortsatt.

nnsjonnle forfallstid er forbi. Det norske fo1ket hnr igjen
ntt on förer  ,3g et nJsjonal riksstyre som viser vegen heim og
vegon frrm. Men utbtillingen skrl ogs& pcke utover Norges grenser.
-uon sknl vise den innsnts vi knn og m?3,yte p Vi fvont i det store
germanske og europeisko nyreisingsarbeide, vrt bidrng til det ger-
mnnske og europeiske fellessknp p. kulturlivets og næringslivets
omrde. Denne utstillingen skal were opptkten til en ny nrbeids-
dng, sluttet LundeZdenne nyskapningens tid mens krigen enn raser
er det nt pinnene skal legges og nyreisingens nrbdide settes igrng.

xx xx xx
En representant for Kringkastingen fortnitc litt om de for-

skjellige avdelinger. I oppgrfligen til 2.etnsje i Nrtionnlgcaeriet
festet hnn seg særlig ved en spinnerokk " som n igjen er kommet
til heder og verdighet". Deretter kom hnn til utstil1ingens "red-
selskabinet" som viste " det matEleialistiske mnrerit i Norge för
9.apri1". l'enne avlingen ar Lundes ide. Sæ,r1ige severdigheter vnr
et brev frr Leieboerfureningen i Oslo til en mnnn som hadde flytt-
et inn i en blokert leilighet, nvisutklipp om Andersen p.. Lille-
strm og gymnasiaster som bevisst drev ngitnsjon rbt religion og
mornl. "Tidens Guder var dens menn" og disse vnr beæret med foto-
grnfier p. veggene, bl.n. Fredrik Monson, Arnold kastad ("Hnn
o£ drakk, ble aldri mett og hans stövler vnr altid skjeve"), Arne
Sunde( 65000 kroner for iinyttig nrbeide me: Grönnlandssaken.

Reporteren kem deretter til en sal som tydelig inntrykk
av den nye tids krnv om lov og rett. I rettslivet har fagdommeren
fått mere si, dilettnntene er skjövet ut og den rette marn er
kommet p4 den rette plass J"

Detetter ble glnssmester Larsen, som tilfeldigvis var i nær-
heten, heilogsælet. Glassmesteren vnr meget begeistret øver pr..funn-
et med utstilling.

Avdelingen"Gjenreisingen av vg,r skipsfart", viste store 13t-
er p. bedding, men ellers vnr det ikke tid til si noe mere om
dette.

Roporteren kom s?1 til nvdelingen for h?uadverk -"i den salen
hvor iid1±gcre ,ku_Jdde mnlerier av Ticde=n og Gude". Han fikk
ikke anledning il fortelle hvor det vrr blitt av disse malerier,
for hnn ble avbrutt nv sin kolega, den tyske hnllomnnn Martens(?).
Tyskeren hadde nettop fn,tt ot sterkt inntrykk PV "Hirdkunstavdel-
ingen" - som hndde schönnen Md.ereien uten ismer.

Det nye styre vil, som bekjent,gjöre rlt for trygge
heimeyrke og dette ble vist i den sal hvor det tidligere var mnl-
erier PV Egedius og Lnrs Jorde, Glssmester Larsen var igjen be-
leilig tilstede og syntes at alt var s. vakkert -!

I avdelingen for turisttrafirc. begynte reporteren lengte
etter frisk luft, men fortsatte likevel til avdelingen for "gjen-
oppbyggingen" med modeller av den nye tids Haugsbygda, Steinkjær
og Namses.

"Innenriksdepartementet" var framstillet som et stort
tre med mange greiner - som"sprer sol og luft(!) innover samfundet.

I "Kirke og Skolesnlen" var " som rimelig kan være lagt
særlig vekt p. helse og skoleidrett". 9ver inngangsdören stod
lese : KIRKEN DEN ER ET GLMMEL HUS, STAR OM ENN TRNENE FILLER!

I "Kultursalen" var en montasje av böker fra "terrortid-
en"."Den norske "bokmontasje omfattet H=sun, Yfildenwey, Egge,
Holberg, Asbjörnsen og Moe.

"FRontkjemperne" hadde egen avdeling, g her kunde man
særlig beundre Vigfors tegninger som tydelig viser deres slit
og vanskeligheter.

Selvsagt var an hal sal forbeholdt "Föreren". En byste
av hns hwlighet var stillet opp,foran Kroghs mnleri "Leiv Erik-
son oppdager Vinland" - noe som nv en eller annen grunn skulde
hn symbolsk betydning.

"Alt i nit er utstillingen mcget innholdsrik og vil
sikkert bli sett med stor interesse,"
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.FISURIMELDING.

O.R.12.15. Om Musafisket meldes rt det er gjort noen knst i Hordp-
land. I Bjbrnefjord var det fanuter på opptil 1200skjepper og
GodPgsund opptil 150 skjepper.

Brislingfiset: I Aurland i Sogn er dot gjort flere gang-
ster på 3 -600 skjepper. Det regnes med brr utsikter. I Meurnnger-
fjorden i Sör-Kordalnnd cr det gjo:et meget små fnngster.

LANDBRUKSMELDINGEN.

O.R.12.30. Landbruksleprrtementet h(lr sendt ut esglny henstilling i
forbindelse med innhbstningsarbeidet. På grunn uv regn er innhst-
ningen blitt forsinket og arbeidet vpnskeliggjöres også ved at skur
og potetopptPking rtÅ foreg/ samtidig Sbndagene må brukes til are.
beide - både friste eg frivillige arbeidere må delta. Det skal be-
tales ekstra lömi i hen@old til trriff eller kotyme.

Stat=d Johnn Mellbye har ,3vffitt en uttalelqe om den
frivillige PrbeidshjelDen i jordbruket, spm er utslag RV ekte fe-
drelandssi= og kan få stor betydning også i frenon.

xxxxxx
Etter at det et par dager hnr vært ganske bra tilfbrso:

av grönnsaker til. Gartnerhnllen i Osle, var det idng igjenn meget
Bare av purre; selleri og grönne t'omPter var det en del

få kjøpt. Tomatene hrr vanskelig fox å bli modne iår. Grönnkål til-
föres det mere av enn nbdvendig.

bet er bedre med sDpp enn tidligere iår og man håper på
en leng hbstscsong.

Kjöttmarkedet er stadig det samme. P. grunn PV rekvirer-
ing, ble det tilfört en del okseskrette-2,

"LANDSORGANISASJONEN" ARWNGERER TURNEER, 


09.OP. Landsorganisas;onens turneer lrter til å bli neget pep'z-
lre i Rbros. Den firste turneen, tryllekunstneren Heidonstrms
turne - samlet fullt hus og forleden gjestet Einnr Rambys(?) en-
senble Bergstaden eg cjorde slik lykke at det måtte gies ekstrr-
ferestilling. et vrr stapp-fulle hus til begge forestillinger,

16 SKFEUTSTILLINGER I OPLAND. 


#4,11, 08.00. I Cipland fylke sknl det i slutten av soptember avvikles
irl-G 16 småfeutstillinger. derav 2 strtsfylkesutstil:inger. Tilslut-
ningen er etter forholdene meget ged, idet det er innmeldt ontrel4t
like mange dyr som de te siste år.

SVARTEBjESEN. 


10.00. En kjbpmann i Skien er av prispolitiet ilngt en bot på
350 kroner som fblge av manko på rasjorete varer. Ved kontrell-
en viste det seg at han hndde emIag 50 Jg. sukker, 16 kg, smbr
og walag 30 kg. mel for lite. Prispolitiet i Skien hnr også en
annen sak under behandling, men her drcier det seg om ndskillig
stbrre tall. Ved kontre11 i en ff,rretning utenfor byen ble det
konstetert en mnnk, p?? 0)nlag 1000 kg, alnindelig mel, 300 kg.
fint hvetemel og 500 kg, sukker,

Jr:TiY1IDENF0.E HJORT OG VILLREN PORLENGES,

12.0. Riksjegermesteren cr på grunn nv at mange jegere ennå
ikke hrr fått rifler, forlenget jPktiden for hjort og villrein
til den 15.oktc,ber.

NY  RASJONER AV ERTER OG BiNNER.

06.00. I tida 1/10 til 31/12 1942 kan det kjbpcs eg selges 350 gr.
törkede erter eller Wnner mot klipp rv ekstrrmorket E 132 samt

brbdmerker, og 25o gr. net klipp rv ekstrrnerket E 143 samt 5
brbdmerker. Anstelthusnoldninger vil få rnvisning w:rene frr
forsyningsnemndene etter nærmere regler. Etter 31/12 1942 er over-
drrgelse nv verene ferbudt mcd mindre nnderledos blir bestemt.
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HIRDEN STILLER UT FOR SEG SJCL.

15.3C. I sambe,nd med åpningen rv "Norges Nyreising" fent den hdy-
tidelige 2;pning av utstillingen "Hirdkunat" sted. "Föreren" med
finge besökte utstillingen som mere enn innfridde forventningene.
P. forblö.ffende kort tid hnr det lykkes lirdstrben å samle inn. et
fyldig materiele som er errangert på en vellykl.cet måte. I de to Ut-
stillingssalene i Nationalulleriet finner vi 	 og håndverks-



arbeider som gir et på sitt område enestående bilde av hevdvundne
norske kunstarter som vevned, treskur, sölvsmedkunst, smijernunst,
lwerbeider og en samling litteratur og musikk. I förste rekke fest-
er en seg ved vevnadena. På folkeku.istens område hevder den norske
kvinnes arbeider seg fullt ut evnbyrdig med memiens. At de grmle
tradisjoner p?'„ vevkun3tens ominde blir fulgt, vitner den smak og
fargesan3 om som kommer til syne gjennem de utstillte arbeider.Man
merker seg arbeidene frn Anne Skellaugs Vevskole i Lunde, Telemark,

' Ragnhild Prestgårds to vevede tepper med gnmle motiver og en rekke
andre Prbeider. Srgijernkunsten or representert ved solide og vel
gjennemförte rrbeider. Treskuren er rikt representert frr hele
landet. Nöyaktig eg med utrnlig formsans har de enkelte utstillere
forstått å gi uttrykk for sine kunstneriske anlegg. Utetillingen ev
litterntur cr meget bemerkelsesverdig og omfetter prosa, skjönn-
litteratur og fagböker,. Her stiller gignnten Hamsun ut ved siden
av lavn som Gundelack, Evald Sundberg, Nik Henriksen og Dagfin
Zwildmeyer, og her deltar nye neVn.. Maleriene, tegningene og
skulpturerbeidene i den store salen pregee elle av sann norsk
nrturfölelse. Ialt er det utstilt 55 malerier. - - Det må være
nok å fastslå at man opplever norsk kunst på veg heim og frem !

"ALLE TIDERS02PMARSJ" P1 KARL JOHLN.

O.R.19.30. I en reportasje ble det forsökt å gi et inntrykk av
defileringen ev NS- a‘rdelinger på Kerl Johen. Quisling hedde trtt
opstillilig sammeli med de fremtredende -nå Universitetsplassen. Mer-
kelig nok ver hverken Terboven eller andre framtredende tyskcre
tilstede, brre t3 Regierungsreten ble nevnt og ingen fra Wehrmacht.

Det var pngivelig svert ig svart med mennesker rundt
Karl Johens gate da dot h'irtes " hvirvlende trommehvirvler" og f3r-
bimarsjen begynte. Förste avdeling ver"Germanske SS-Norge" som av
hensyn til "Utenlrndske lyttere" ble nærmere beskrevet som grunn-
leggerne rv det ny-germanske samfund. De±etter fulgte NSUF, gird
or; elle de Pndre. Hallemannen mnnet om at Garborg en gang fendt
et Karl Johrn ver sa lite norsk. Gerborgs dröm om en virkelig norsk
hovedstad, ble ideg gjert til virkelighet av de trauste, åpne osv.
NS-ungdommer.

Etterhvert som avdelingene mersjerte forbi Quisling
ble det kom=ndert "Se til Höyre", og hallomennen Astod at elle
dr iirkelig så til höyre.

Reportesjen var svært trmm og kjedelig. Mot slutten
ble den mere livlig, med krFftig sang av "NS-mersjen", men det vis-
te seg å vwe en grammafonplate som Vr'.2satt på i studio !

FESTFORESTILLINGER I OSLO-TEATRENE.

O.R. 21.00. I anledning Nnsjonal Samlings riksmöte ver det arrang-
ert festforestillinger i elle Oslo's teatre. På Nationaltectret
ble appfört Björnstjerne Bjbrnenns "Marir Stuart". Oally Monrrd
leste en prolog som formet seg som en hyldest til Bj3rnstjerne
Björnson og "Vår tid".. Ved Det Norske Teater var det prolog av
Kåre Björgen, Det Nye Teater ved Kr. Gundelech, Karl Jehnn Teatret
ved Torgeir Ludunson og Chet Noir ved Einar Schibye. På kineene
ble det frnmvist kulturfilmer og pertifilmer. I Colloseun vrr det
store konkuranse i felespell og folkedens,

SnMANNSSENDINGEN.

0.E.21.30. I Sjömannssendingen ble "Rederforbundets" opprop til
norske sjöfolk gjentatt. Deretter holdt krptein Hjalmer Scher-
wick en usedvenlig blodtörstig tale. Innledningsvis nevnte han
rt da Norge kom mod i krigen var det en del mennesker som dro
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SJn=SSENDINGEN furtsatt,

fra landet, fordi de ikke vilde ofre noe, men foretrnkk dyrke
sine egne egoistiske interesser rg vegetare utenlnnds. Disse snylt-
erne fhr penger frn den stjhlne gullbeholding og frn vhr hrndels-
flte hvor norske sjbfolk tvinges til h crbeide.. I London er det
opprettet en hel del overflbdige stillinger for folk som ikke hir
noun Toyutse±tninger for h kunne utfbre skikkelig nrbeide. Det er
ikke noe tnp for det nernke folk om vi blir kvitt slike perreitter.
Peige og ugennyttige k...ijoner hnr vi ikke bruk for i det nye Norge.
De gamle snylterne skPl ikke fh komme hjem.

For sjbfolkene ejelder noe annet. De gjbr sitt beste for
å komme hjem, men blir holdt tiLbake rv London-emigrPntene med sine
skitne og blodbestengte hender. Hundrovis av oppdiktene redsels-
skildringer gir sjbfolkene et helt feile.ktig inntrykk av hvordrn
stillingen egentligi er i Norge

Tilslutt omtalte han den gemle historie oa overgivelsen
rv den norske handelsflhten til Stor Britanie og USL.

HIRDMESTERSKLP IVERNEIDREll TYSK OVERLEGENHET. 


0.R.18.20 og andre meldinger. Den fbr9to Lev riksmötets mene
prrangements var "Hirdmesterskapet i verneidrett" snym ble npnet
p4 2islet klokken 9 imorges med stor oppmrrsj, ledet av rikshird-
idrettslede2 Charles Hoff. Det viste seg'et de mest frnmtredende
deltagere ver representanter for dnn tyske hmr, flygev°Ypen, politi
og andre organisasjoner. Hirden hedde dog mobilisert nflo sine kreft-
er iberegnet både rikshirdidretslederen og stgbssjef Trondsen
nktiv deltrkelse. Hoff var desvmrre sh uheldig å fh en muskelstrekk
under fbrste forsök ph 100 m. og evb.old seg fra videre deltakelse
spr Ytt. Tiskerne fikk nesten .11e premier, og hirdresulatene. vPr

meget dhilige.
I Krinekrstingsreportesjen ble det pstått av det ver

lylig bifall,frr fullt besatte tribuner, men det kunde ikke opp-
fattes i r-dio.

400 par sko til Telemark.

0,R, 18.00. Forsynngedepertementet meddeler at de er sendt 400
pnr eko til Telsmerk. Skoene vil bli fordelt blant skogsarbeiderne

"IEGET PLOMMIR I STLVLNGER.

Etter hva ångblodet "Rogalnndr opplyst er der ti Sta-
v2nger hittil kommet 50 00C kasser plommer g en regner med et plo-
dusentene har hatt en fortjeneste på over 1 mllion kroner.

HERMETIKKTYVERIER I HUyLiIN-0.

21.00, I begynnelsen nv denne måned ble det gjort i=brudd og stjål-
e forskjellig hermetikk fra en fab,..-tkk i Höyinnd. Etterforskningen
hPr fort til at en rekke pereener har tilstått i nit 9 forskjellige
innbrudd i 2.bpet av det siste år. Lognland Politikrmmer opplyser nt
anseelige kventP hermetikk er stjålet. Varene er for det meste bytt-
et bort mot tobakksvnre2, Etterforskningen har videre fört til at
en rekke av fabrikkeas arbedere her tilstått.å, ha stjhlet her-
metIkk gjennem lengere tid i små kvanta slik at det etter hvert
er forsvunnet gnnske store mengder også på denne måten.

NY2T PRL SVERIGE.

S.R. 19m00 og 22.00. Mellem klokken 22.30 og 03.00 inatt flby mere
enn 15 britiske fly iAnover Syd-Sverige. Luftvernet i Helsingborg
Og Karlskrona åpnet ild. Ett fly ble antagelig truffet.

I forbindelse med de stadige overflypinger
hPr man hatt under overveielse å gå til mbrklegging i Skane, men
det er lite sansynlig at dette vil bli gjennemfbrt ennde. Derimot
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NYTT FRL SVERIGE - fortsatt.

hnr man åpnet luftskydsrummene i Helsingborg.
P. grensen mellem Sverige og Finnland hnr minst 6 fly

flöyet over svensk område -deriblant vnr minst to tyske fly. )et
ble skutt mot et fly over Happaranda.

I forbindelse med disse flygninger over svensk amråde,
vil det bli gjort diplomntiske forestillinger til de respektive
mnkter.
S.R. 17.00. De militre myndigheter har tatt vrre p4 3 britiske
balonger som var kommet inn over Syd-Sverige. Til den ene bnllong
var det festet en sprengladning og til en annen flygeblad med tysk
tekst,
3.R.17.00. I msirvær av en rekke nutoriteter er det i Stockholm

åpnet en utstilling uFinnlands kamp for tro, hem og teosterlandet.
S.R. 22.00. Over hele lnndet ar=geres nh möter til inntekt for
"Norgeshyllpen". Ved en main i et Itockholmsteater var inntekten
sa stor at 70 barn i Oilo vil kunne få mrt en hel rihneC,.

NYTT PR1 DLNWK.

09.00. Natt til den 24.september flöy engelske bombefly på nytt
over dansk territorium og kestet spreng- og brannbomber på for-
skjellige steder i S?)rY1:'.and. Det ble gjort sknde på beboelses-
hus og stallbyggninger. I en landsby ved Tönder ble to civilper-
soner drept og flere lettere såret. Tre av de 2ngripende engelske
fly ble skutt ned nv det tyske luftvern. Det ble gitt flyrinrm i
en rekke byer.
0.R.11.45. Rikskansler Hitler har sendt et hjertelig lykkönsk-
ningstelegram til Kong Christinn i enledning hans 72-års födsels-
ciag
D.R.17.35.Riksdagssesjonen 1942-43 begynner mEndag.

vvv VVVv v v
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FORHANDLINGENE KELLOM DEN MIDLERT=GE KIRKELEDELSE OG

"KIRKI,EPATEMENTET" STRANDET. BISKOPPENE FORLATER OSLO.

S.R. 19.00. Etter hva det meldes fra Oslo er kirke-
striden nå trått inn i en ny fase idet forhandlingene mellom Den
Midlertidige Kirkeledelse og "Kirkedepartementet" er definitivt
strandet.

Begge parter anser det for yrkeslöst å
fortsette drdftelsene,.og samtlige biskoppex har forlatt Oslo.

I en skrivelse som "Kirkedepartementet"
har sendt ut om saken heter det at "Departementet" finner seg "av-
skåret" fra å foreta noe mer i denne sak.

RIKSMJTETS AYNEN DAG.

UISLING TALER I COLOSSEUM OG AVSLiRER AT FORHOLDET YELLOM NORGE OG

TYSKLAND EN11 IKKE KAN "FASTLLGGFS I DETALJER".

KULTURTINGETS OG KULTUERETS 1:111)=.,IER OPPNEVNES. 41JUNDETALER.

O.R. Nasjonal Samlings sore rikskongress'
2nen dag ble innledet tidlig ldrdag morgen med et patruljelöp
Hirdens mesterskap i verneidrett.

K1. 11.00 åpnet det egentlige Riksmöte
Colosseum med en tale av Quisling, og kl. 4 om ettermiddagen
etablertes det förste, "Kulturting" med oppnevnelser av medlemmer
ting og råd og en tale av Lunde.

Kl. 18.30 arrangerte NSUF et stdrre fak-
keltog gjennom Oslo gater med påfölgende defilering for "föreren"
.på Universitetsplassen hvorunder både Quisling og Axe1 Stang tal-
te, og utover kvelden fant det sted en rekke festligheter i byens
teatre og kinoer.

Oslo Radio hadde en rekke gramofonopp-
tak og reportasjer fra de forskjellige arrangementer, og hadde
fått overlatt endel av den programtid som vanligvis er beslag-
lagt for tyske sendinger.

RIKSMjTETS 7PNING. UISLINGGJjE DE POLITISKE WLERE PERSONLIG

AN VARLIGE FOR AT DET BLIR SLUTT P. "BEKLAGELIGE FORHOID INNEN NS".  

NS M1 SIKE p. Å F1 FOLK UTENFOR BLVLGLLSEN TIL MLIDE SEG SOM 


FR VILLIGE. BARE TI LAG HAR OP2N1DD PL,NLAGT IIEDLEMSTALL.

0.1-. 11.00. Den hbytidelige åpning av NS' 3de Riks-
möte foregikk i Coldsseum idag og ble kringkastet over alle nor-
ske sendere med hr. Clausen ved mikrofonen.

Salen var vakkert pyntet, men var ifölge
hr. C1ausen rent for liten. Tusenvis av medlemmer ble avskåret
fra å komme inn og måtte ndye seg med å fdlge begivenhetene pr.
hdytaler. Fet nye Oslo burde her sdrge for at det ble bygget et
stort nok lokale for de framtidige riksmöter. Alt ga inntrykk av
fest, -1.1 tross for at dette skulle vTere et arbeidets möte. Mdtet
med föreren var den strålende begivenhet som alle hadde sett
fram til.

(Fortsettes)



Side 2. Meldin er lörda 26 se t. 1942. v.. 520.

RIKSMOTETS

(Fortsettelse). Kl. 11.05 ble det signalisert alle på plass
- "föreren" var ventet. Det ble en apenningens intensitet, det kun-
ne merkes på atmosf33ren overalt i det store rommet. /alt gikk med
presisjon. Nå kom nok "föreren" snart.

Blant de frammötte gjester sås samtlige
"ministre", höye tyske gjester deriblant Spanhaus, Koch og Bohr-
mann (ingen militre), og den finnske og italienske generalkonsul.

Publikum samtaler ikke - de er grepet av
höytideligheten, ser forventningsfulle fram til mtet med "föreren"
(som ennå ikke er kommet, og det blir en lang og pinlig pause) - -
Eet er ikke noen vanlig 17 mai frase å si at dette möte har en
större glane og er av större betydning enn Eidsvold for over 100
år siden.

"Fdrerens" komme ( 15 min. foxsinket) ble
kunngjort av herolden mens orkestret på 60 mann falt inn med fan-
farer i Hyldningsmarsjen ev Sigurd Jorsalfar.

På grunn av "FJrerens" forainkelse ble
det gjort noen små forandringer i programmet. Fuglesang fikk ikke
tid til å holde noen tale og måtte nbye seg med å erkb3re mötet
for åpnet etter at faneborgen var marsjert inn. Filharmonisk Sel-
skap spilte deretter Sindings "Symfoni i D-moll".

Ikke för var musikkstykket over för Fugle-
sang bekjentgjorde at "ftireren" hadde besluttet at det skulle utde-
les et spesielt hederstegn til de politiske förere hvie organisa-
sjonsenheter har nådd det kvotetall som er fastsatt som det förste
mål under partiets oppbygning. Det var 10 lagförere og kretsfbrere
eom fikk hederstegnet, 2 i selv og 8 i bronse hemlig fölgende:

Stav: Gunnar Heistein, Bygland, og Olav
K. Tveiten, Valle,

Bronse Kolbjörn Ullsaker, Torpa; Anders
Grinland, Finnsland; Even Hval, ;Alrskog; Sverbn Knudsen, Romedal?;
Hans Taraldrud, Römskog; Petter Venås, Beitstad; Egil Storbekken,
Tolga; og Iver Gjebye, Degernes.

Filmfotografene trer i virksomhet for å
forevige denne begivenhet. "Föreren" festet hederstgenet på brys-
tet til de trofaste kampfeller og jnsket dem tillykke.

Etter at kampsangen "Norge vårt land"
var sunget grep "fj,reren" ordet.

Ouislin s tale.

En sak vilde han gwne nevne fjrst fr
han begynte sitt foredrag. Som alle vet har England en egen måte
å före krig på. Gjennom 300 år har det vokset seg stort på å f6re
kriger mot sma, svake folk. Måtte England före krig i Europa,
fikk det alltid andre til å blö for seg, og når England likevel
måtte krige på fastlandet, er det alltid blitt slått ettertrykke-
lig. I löpet av de to siste år hax vi fått se en rekke eksempler
på det. Etterhvert som den engelske politikk blir mer og mer
d6dsdömt, griper engelskmennene til stadig uslere metoder i des-
perasjon. Quisling minnet her om utsultingen av boerne i konsen-
trasjonsleirene, hungerblokaden mot Tyskland og om de 4 mordfly
som kom inn over Oslo fredag.

4 mordfly var over Oslo igår ettermiddag,
som dere alle vet, til tross for at vi vel kan .-re fristet til
å tro at disse flyene kunne trenges'bedre ved Stalingrad enn her.
England er sunket dypt. Vi som tidligere hadde forbinnelser med
det virkelige Engi,Ind folket som lever der - er skuffet. Men
ennå dypexe er i sannhet den mrin sunket som det norske folk i
tro og tillit valgte til sin förer for en menneskealder siden,
og dypere er også de "forhemnerende" nordmenn sunket som er hans
lakeier der borte. I forgårs sett jeg og lyttet til radio. Jeg
hørte da en dansk stemme og trodde jeg hadde fått Kalundborg.
Jeg tok imidlertid feil. Det var "7-kongen" som talte fra Londpn

(Fortsettes)
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QUISLINGS

(Fortsettelse). til det norske folk. I denne talen advarte han
det norske folk mot å gå til overilte .skritt disse dagene da NS hol-
der sitt riksmdte. Nygårdsvold holdt for kort tid siden en lignende
tale. Det var like för attentatet da en noxsk politimann ble myrdet.
Da jeg larte "X-kongen" tale .,21te det meg at noe ville komme. Jeg
Sier dere Så dypt er i sannhet denne mann sunket. Han tenkte nldri
på Norges sak. Han tenkte utelukkende på 2 ting, sin egen og sin fa-
miles stilling, hvorden han best kunne sikre sitt dynasti, og på
hvilken måte han best kunne tjene England. Han var imot at vi for-
svarte oss, og han satte pinner i hjulet hver gang det hevet seg
röster for at Norges forsvar skulle utbygges. Og hvorfor? Jo, han
visste at krigen mellom England og Tyskland engnng ville komme. Han
trodde da på en indre revolusjon i Tyskland. Lernest trodde hen at
England ville vinne. Da gjaldt det å holde Norges forsvr nede. Nå
er det kommet s lengt at han og "emigrent-regjeringen" sender
mordplan mot Oslo. Mot hvem sender de disse flyene? Er det mot de
tyske militære? De hnr hatt hele sommeren til n rådighet. Det har
vært kegn og solskinn, m,ngegode flydager, men de valgte nettopp
igår. Det viser hva de er ute etter. Det er NS, det cr vi som byg-
ger det nye Norge, de vil ramme. Men hvem ramer de? Folk som ikke
kan anklages for den forbrytelse stå i NS. Jeg vet ikke hvilken
innstilling ofrene for denne skjendige forbrytelse hadde, men jeg
vet at de er nordmenn som oss, og vi regner dem for å være like
gode. 4 ble drept og 40 såret derav 10 alvorlig. Jeg nnmoder om at
dödsofrene blir begravet På Statens og Oslo Kommunes bekostning.
Vi reiser oss elle og minnes dem i stillAct.

Quisling kom så over til sitt egent1ige
foredrag og innledet med å inske alle kampfeller fra hele landet
velkommen til NS' 8de riksmte. Mange flere vilde nok gjerne ha
deltattlsa han, men hensynet til landets selvberging her tilsngt
mange nv oss å være hjemme for å fortsette med innhöstingserbeidene.
sin radiotale appelerte "X-kongen" til det norske folk om å hol-

de ut. Han kan v2re sikker på at vi i NS skal'holde ut. Riksmtet
vil fylle sin hovedoppgave å sveise snmmen bevegelsen og gi den
öket klarhet og kempkraft.

Hnn mintes deretter de som ver frrmst i
kampen, kampfellene på jstfronten, og opplyste nt hnn idng her
sendt dette hilsningstelegrnm til dem;

Tusener av NS-folk snmlet til riksmötet
i Oslo fra nlle knnter av Norge, sender sine hjerteligste hilsner
til våre kempfeller ved fronten med vår hyldest og vår varme takk
for tro og tapper innsats. Heil og S21. Vidkun quisling.

(Lpinus)
Det som det först og fremst gjelder for

oss idng, fortsatte Quisling, er å vinne krigen og i særdeleshet
krigen mot bolsjevismen. Hvis ikke Tyskland kan slå bolsjevikene
tilbnke, vil de svömme Ibnn'over Europc, og det vil bli elles un-
dergang. Kampen gjelder ikke bnre Finnland og Nord-Norge, som
Russland alltid har forsökt å få tak i, men hele Norden.

Quisling malte her bolsjevismen etter
kjent oppskrift. Tysklands seier er det eneste som ken redde
Europa. Med disse perspektiver for dyb er det umulig for en an-
svarsbevisst nordmann å önske annet enn at Tyskland for alt i ver-
den må kunne holde den militære stilling såvel i selve Norge bom
i Tusslnnd. Det förste krev til oss idag er å gjöre hva vi kan
-for at nksemaktene vinner krigen. Derved kjemper vi også på beste
måte for Norge, for Tysklands nederlag er Norges nederleg, og
Tysklands seier er Norges seicr. Vi Må dessuten huske p at vi er
et hærtatt land, og må ware med og Yte vår innsats enten vi hnr
lyst eller ikke. Det er meget bedre å gjre det på en frivillig'
basis.

(Fortsettel.H )
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(Fortsettelse). I vår egen nasjonale intcresse mg vi så
lenge krigen verer spenne våre dkonomiske krefter inn i krigsfdrin-
gens tjeneste, og yte så meget til å vinne seiren som overhodet
forenlig med folkets nddvendige interesser og med en rettferdig
fordeling av krigens byrder.

1 sarlig grad gjör vi vår innsats ved våre
frivillige frontkjemperes deltegelse, som selvom den ikke kan spille
noen nvgjdrende rolle direkte ihvert fall synbolsk o6 mo-



rnlsk or ev meget stor betydning, ikke minst for Norge selv. I den-
ne forbinnelse bör vi huske på at Norge er hovedtemaet i den demo-
krntiske og bolsjevistiske propaganda.

Våre frontkjempere gjenvinner vgrt folks
Vi sk2,1 huske på nt et folk som ikke selv er med når dets

skjebne nvgjöres under stålhjelmen, uvegerlig blir deklassert som
nasjon (sic! ). DERPOR ER DET HELLER IKKE UNDER NOEN TYSK TVÅ.NG,EL-
LER SOM FRIS FOR NOEN TYSK INNRui,W.LSE, VI OFFPWDRER TIL FRIVIL-
LIG DELTGELSE I KRIGEN, men fordi vi klart orkjenner nt det er av
overordentlig betydning for Norges frnmtid.

Det er med stolthet og tekknemlighet jeg
kan meddele at det nå på litt over en måned hnr meldt seg over 3000
frivillige. Ogsg tusenvis nv kvinner 11('Ir meldt seg som frivillige
frontnrbeidere. Det er vgr bevegelse som har t.11çt det overvei-
ende antall av disse -men VI M' SIKTE pA FÅ OGS' FLER OG
PLER UTLNFOR BEVEGILfiN TIL A T, IJCTIV DEL. A gå frivillig i ddden
for en ide, er det störste som k'n henne til et menneske. Den som
gjdr det vil levc videre i sitt folk. Intet er herligere enn å stå
sammen i blodig kamp mot en felles ficnde, og å dö i tro og håp
pg sitt lends framtid.

Men det gjelder ikke bare g vinne krigen.
Lenne verdenskamp har en dypere mening enn bare å vinne over jdde-
dom og bolsjcvisme, kapitalisme og kommunisme. Det må sknpes en
nyordning i Earope og en nye vordensordning. Det er ingen tvil om
at vi stgr ved overgangen til en ny tidsnlder hvor Europa holder
på å vokse seg sammen til en politisk, ökonomisk og forsvFrsmessig
enhet. overvinne den tradisjonelle splitt- og hersk-politikk,
og å snmorg:-nisere Europa er blitt tidens uomgjengelige kr,:v til
de europeiske folk hvis de ikke skal bukke under fox bolsjevismen
c) den voksende russiske koloss, som hnr en befolkningstilvekst
pa over 3 millioner om året. Det ver god plass på de russiske step-
per, men ellikevel vilde bolsjevikene trenge vostover. Dete spörs-
mål må ldsocen gang for alle. Er ikke den ngv2rende situesjon, da-
Europa hnr en semlende krnft i et sterkt og seierrikt Tyskland,
ikke bare cnestående, men sannsynligvis også den siste mulighet
som skjebnen byr Luropas folk til å löse dette spdrsmål om liv
eller ddd? Hvis de europeiske nasjoner ikke nytter denne sjangse
til å organisere Europa, går de en farefull framtid i möte mellom
de kolossene som vokser fram pg. sidene av det.

Således lever vi nå i en periode hvor ver-
denshistorien er historien om dennelsen av verdensmakter og om
deres oppgjör med hver,ndre. Europa mg samle kraft til enighet
under denne prosess, ellers blir det mIst istykker. Men å orgeni-
sere Europa vil si å skape en enhetlig vilje i Europe. penne en-
ende kraft må for det fdrste utgå av en politisk livsanskuelse -
wsjonalsocialismen og dens beslektede nyordninger - og for det
annet må det v2re en fdrende stat under hvis energi Europa kan
Snmle seg. Denne stat ken bnre were det Stortyske Rike som liger
Europas midte, men skal Tysklnnd vedvarende spille rollen som

Europas samler og fredsstifter, må det sdke ryggstö og öket styxke
i et germansk forbund som samtidig ved sine frie fdderntive former
kan v2re eksempel på s,Imnrbeid med de nndre europeiske stater.
Skal Europa i lengden kunne holde stillingen mot Russlend, mg det
også v2re et nktivt germansk snmnrbeid om opprydning og nyordning
i det russiske rom, men oppg-vene er så veldige at de krever elle
germaneres snmvirke ikke minst nord-germanernes, de som i sin tid
også grunnla det russiske rike. b (Fortsettes)
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(Fortsettelse). For å virkeliggjöre det europeiske ideel
mg vi skepe et solid s?,mlynd ev de germ‘nske folk som hnr brde blod
og kultur til felles. Sammon med aksen Tyskluid-Itelin er detto det
eneste mulige faste fundement for Furopes nyordning. Semtidig vil
et slikt forbund ogs trygge Norges stilling i T-uropa og Verden.

Visse konturer -v det kommende euxopeiske
fellesskap begynner elt å tre frnm. Således er Europe idag kono-
misk sett alt et storrom, og en vesentlig del ev Europes krigsmekt
stgr under en felles overkommendo i kemp i R-u.sslend mot bolsjevis-
men, i Nord-Lfrike mot Englnnd. Det nye Europe begynner sg, smgtt å
tn form, men hvorl des den endeligc ordning skel bli er de'; ingen.
som kan vite så lenge storkrigen cnnå varer.

HEILER LCKE DET RJI IGE -?0LHOLI P:ELLOM
TYSKLLNL OG NORGE N ENN. FLSTLIGGIS I LNKLLTHLTENE, OG JEG HEN-
STILLER TIL MINE .L,MFELLLER OVIELLTE DETTE SP;Sg. 9I, TIL NS' LE-
DELSE OG "RE=INGEN", og i stedet samle elle krefter om det som
det nå först og framst gjelder.

Vi må ev ell kraft -erbeidep å gjöre vår
bevegelsc så sterk som mulig. Dcn 1 febr. iår var ct stort og 2V-

gj3rendo skritt frnmover, og n^r tiden er inne, vil det komme til
ct gcrmensk forbund, og Norge vil fg en fri og Terefull stilling i
det nye Europa. Norge kan uten tvil vere en serdeles verdifull fnk-
tor i oppbyggingen av det germanske semerbeid, og når også Tysklend
helt ut deler denne oppfatning, så er det on dobbelt plikt for NS
oppdra det norske folk til g were med g Ityere fr,tm det nye folke-

fellesskep, i förste rekke det germ-nske.
Vgre 2 störste ntsjowle dikterprofeter -

Ibsen og Björnson - sg begge to på et germansk forhund som mglet
for vårc nnsjonele bestrebelser. For begge to sto også Nordens
ening som et mål, men våre bestrebelser i denne tid må gg ut pg
å bygge bro over den kl5ften som måtte were mellom Norge og Tysk-
1:nd, og det kan under de foreliggende forhold best skje ved at
Norge förer en helt selvstendig politikk basert pg direkte snmar-
beid med mysklend, noe som også feller helt neturlig i.betrektning
av de smertelige historiske erferinger vi i flere hundre gr her
höstet ev det sgkalte nordiske semerbeid, mcns Tysklend på sin side
her ,11 interesse ev å hjelpe fram et Norge som står ved Tyskl-nds
side. På den måten blir Nurge ikke bere fritt og stort, men det
legges en fest akse til det germ mske forbund i det nye Europa som
de övrige nordisk-germenske st:ter i sin tid kan slutte seg til
om de önsker.

Vi gjennomlever idag den st5rste og her-
deste ,ev alle kriger, men menge.ev våre lendsmenn syncs ikke å
forstå at vi ellikevel tross alt hittil er sloppet meget heldig
fra det. I Norge er ingen dbd av sult, og folkets helsetilstetnd
er bedre enn noensinne. I 1809 f.eks. dbde over 10.000 mennesker
av nöd og sult nv en befolkning på undex 1 million. Hittil her
vi sloppet heldigere fre krigen enn menge andre lend.

Det kan heller ikke sknde om vi minner
våre sytende motstendere on nt de selv er skyld i venskelighetene
og at de ville he hatt det meget verre nå hadde ikke NS
Under alle omstendigheter må det norske folk forstå et venskelig-
hetene snarere kan bli större enn mindre etttr som krigen skrider
fram. Ilen de b5r vite at vi i NS gjör nit som gjjres ken for å
minske disse venskeliigheter, og på grunn ev vårt forhold til
Tysklend er vi også de eneste 80M med fremgeng ken hevde norske
interesser. Jo sterkere NS er, desto sterkere blir Norge.

VI 'I NS GFUNN TIL p=,GE OSS. IN-
GEN FULGTE TRE F.JL DL DET ENN. VAR TID, OG VI 1.1- URLIDEIIS ICJEM-

.-EE FOR FORSTILSE I ET E9ESTO1CKET OG FORVILIET
e komme til sannhets erkjennelse, å er-

beide og kjempe, tro og ikke fortvile - noen ennen utvei finns
det ikke for vårt folk.

(Fortsettes).



Meldin er lbrda 26 se t. 1942. Nr. 520, 


(Fortsettelse). Norges ulykke bestgr ikke fbrst og fremst
i meterielle snvn og vanskeligheter, men i den kjennsgjorning et
vi i denne verdenstid ennå er et sjelelig splittet folk. Vi nord-
menn må mbtes i forstgelse av et vi dog er i semme bgt. Denne bå-
ten blir styrt mot NS' mkl, hvor mcget enn enkelte ombord mgtte
brgke, og det er vår oppgave å vekke denne forståelse hos våre lnnds-
menn. Vi kan gjbre vgr bevegelse sg sterk som mulig, og den vokser
også stadig, men vi mg sveises mer og mer snmmen som en stor,
kjempemessig arme.

NS ken eldri bli for sterk. JEG PhEGGER
DLRFOR HVERT ENKELT MLDLEMiLV NS VLRVE INNEY °RETS UTWG ET
NYTT OG SKIKKET MEDLEM. De politiske firere vil bli holdt personlig
.nsvarlige for at dette skjer.

Men av enng större betydning enn å bke be-
vegelsen tallmessigc styrke er å utvikle den til en stedig mer hend-
lekreftig og helstbpt orgenisesjon. Fetydelige krefter og midler
vil bli stillet til disposisjon for et utvidet ungdomsarbeid. Den
nye stat krever mennesker med personlig -1nsversfölelse og lojelitet
overfor saken, dyktige erbeidsemner og pålitelige mennekker som
kan bygge og bnre en ny stat som elle nordmenn med rette k 'n se pg
som sin stat. Folk.som ikke 11.r slike egenskeper her vi ikke bruk
for. Ved bevegelsens store vekst er en del lykkejegere kommet inn.
De glemte hurtig sine idealer. I virkeligheten her de aldri vnrt
n,sjonelsocielister. Det her også innen bevegelsen vwt en del
sl,dder og snakk, og enkelte her hntt en tilbbyelighet til å blende
seg inn i sker som ikke -alggr dem. ,e-t1;e må vnre slutt. Det må
vnre disiplin innen bevegslen. Lnhver strid er på det strengeste
forbudt. Hvis det mellom medlemmer er stridigheter, skel en slik
sek bchendles ed tjenestlig vei. Det forlenges fullstendig lojeli-
tet. "Ministrene" eg de politiske ledere VILFRA BLI HOLDT
PLTeSONLIG LNSVeRLIGE DET BLIR SIWT P" fiLLE B=WLIGE
"-'01HOLD. Det cr on styrke g vedkjenne et bevegelsen her wngler,
dermed ken de bli rettet på. Fbrste plikt i en kemporgenis-sjon
som NS er disiplin, semhold og god korpsånd. Det k,n og skal lyk-
kes å skpe av NS en utvelgt menneskekrets som fullt ut holder
mål.

Pertiet her neturligvis en mengde bre med-
lemmer. En vcsentlig del -v de politisk bevisste mennesker her i
lendet er med i vgr bcvegelse. P.rtiet er ng sg sterkt et det for
elvor må söke ut over de snevre pertigrenser og skepe kont kt og
semerbeid med elle byggcnde krefter i folket. Dette -rbeid blir
ovcrordentlig lettet ved at NS h ir overtett st tsepperntet.

Vi har ikkc lengre mengc ektive motsten-
dere. hiktignok leste jeg nylig i en svensk evis at 5 nordmenn
hedde rbmt 2x'a en svensk konsentresjonsleir fordi det ver eå menge
quislinger der. Vi her eltså ukjente tilhengere i Sverige, men det
cr jo belegelig at de måtte drn ut ev lendet for g bli overbevist.

Jbssingterroren som pg elle slegs mgter
ives fre visse hold for A hindre folk fre å sluttc seg epent til
NS =.1, VI BRYTE MED ALT1 TILGJENTELIGE MIFIER uten gt vi derfox
mener å skremme folk til å.bli'mer redd oss enn jdssingene. Folk
lar seg imidlertid terroriscre. Prester, Lerere og endre er blitt
truct til mot sin vilje å delte i jbssingenes ferlige spill.

Jössingterroristene spiller med hele sin
formue, også med livet, og resikoen er stigende. Men de som bbyer
seg fox en slik terror9 bör betenke hvor ynkelig en slik unnfel-
lenhet er, og når de ler seg terrorisere til stats- og folkefiendt-
lige hendlinger, får de ogsg te ffilgene. De kan v-3re alvorlige.

Overfor dcm som hårdnakket sti_Ller seg
utenfor det nesjonale forsoningserbeid HLR VI IKKI LOV TIL LENGER

1:JENITEI:DLIDENHET. Den nvgjbrende kjennsgjerning er at når
sklands og Norges n-sjonele interesser mbtes i et stbrre felles,

sa mbtes ogsg Reichskommisers og :ehrmachts bestrebelser med mine
og'US' bestrebelser for g nå dette felles mål.

(Fortsettes)
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(Fortsettelse). Derved er slept en solidaritet og gjensidig for-
st'else som gir vr bevegelse en uimotst%.e1ig styrke undcr den fort-
s-ttc fremrykking.

Quisling sluttet bed n inntrengende flnmod-
ning til medlemmene om g vise en glbd og kampmot, cn begeistret og
besluttsom vilje til gg. pg,4 vinne. La oss.med forente krefter
gjbre NS og den nye stat s. sterk og sunn som mulig, og le oss igjen
rcise v.rt folk og samle det til en kraftig innsts for tidens sto-
re og skjbnne oppgaver ute og hjemme.

og s.21 for "föreren".
Mbtet sluttet mcd ct tre ganger tre heil

XULTURTINGET I AULEN. MED TALE AV LUNDE.

2INGETS MLDLEP.TER OG KULTURR3DET OPPNEVNES..

YÆETS TO KULTUPPRISER G1L TIL HERMANN HAPRIS OG HALFDAN STWM,

0.1. 16.00. Det fbrste mdte i det nylig konstituerte
"Kulturting" fant sted kl. 16..00 i ettermiddag i Universitetets

En rekke tyske og norske representanter
samt den cinske og italienske generalkonsul var tilstede.

Tinget ̀ 'lpnet etter at Quisling med sin ad-
jutant kaptein Langlie var kommet inn med en opplesning av fru
Helga Backer Fade Lund over et emne av Olav Aukrust. Deretter
spilte Filharmonisk Selskaps orkester en symfonisk fantasi av
David Monrad Johansen med ham selv som dirigent, Cally Monrad
fremsa BjbrnSon "Ler ligger et land mot den evige sne", og til
,vslutningp4 det kunstneriske program sang sangerinnen Moja
Rdnneberg et par s:mger.

"Ekspedisjonssjef" Bjarne Holst i "Xul-
turdepartementet" foretok s =neopprop med henstilling til de
ti1stedevwende 4 bekrefte sitt n,grv-gr med et ja.

Fblgende var oppnevnt som feste represen-

Universitetets rektor prof. dolf Hoel.
L=dbrukshbyskolens rektor prof. Langb-lle.
Norges Tekniske H)yskoles rektor prof.

(Forhindret).
Pressedirektoratet ved "pressedirektdr"

Filmdirektortet ved "byr5,sjef" Rygh-

Teater'irektoratet ved nteaterdirektbr"

Nasjon,-.1ullericts direktbr prof. Sbren

tanter:

Hoggstd.

Bewerud.

H-11 nd.

0Smund Sveen.

Onseger.

lent" lfred Ehgen.
Riksr,ntikwren ved "rest-ureringskonsu-

A
Noregs Ungdomslags landsleder Eiliv

Trih,ug (Forhindret).
"Norsk Rikskringk'stings progr'msjef"

dr. Mehle.

Vitensk-p og forskning:
Prof. Herm n H rris '11, prof. Birger

prof. Borgedr,l, prof. Hans Sk rphrgen, dosent Thord,ar
Slelperud, dosent Henrik Selberg, sjefkjemiker Lars Er1-.ndsen,

(Fortscttes)

Riks:,rkitekt C=ford-Jensen.
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(Fortsettes). prof. Ossmund Sehnitler, magister Egenes Lund.
Presse og kringksting:
"Direktdr" P-.111 Glrsennpp, redrktör Johs.

Knudsen, redaktör Torstein Lange (forhindret), rednktör Dehlie-
Laurantson, redrktør Ixrnt Rishovd, avdclingssjef Ivarson.

Kunst og kunsthridverk:
Billedhuggcren prof. T;smussen, kunstmler

Roar Mrthcson-Bye, gr,fikeren 01af 1illujn, tegncron Hnrale Ermuleth,komponisten David Monrad Johansen, krpellmester Jim Johnnneaen,
fiolinisten Ji11y Johrnsen, operrsjef Kr1 Ag21,rd-5stvig,billedve-versken Ragnhild Prestgrd, byrrkitekt Pode, nrkitekt Essendrop,
bestyrerinnen av Nasjon2lhöyskolen fru .7'ina Str.ve, konsulent Olrv
Evju, direktör Leif Sinding, teatersjef Berg-J-eger, skuesriller
Johrn Hruge.

Litteratur:
Forfatteren Pinn H-lvorsen, forfr-ttteren

Kristen Gundelach, forL,gsbokh:ndler Johan Stenersen, biblipteknr
frk. /xskeröd.

Ordet ble s. gitt til "minister" Lunde.

Det kan for mange synes rart h innkalle et
kulturting mens det utkjempeS an knmp p liv og äöä i Europn, og
vrt n-3ringsliv er utsrtt for en volsom p&kjenning, begynte dr.
Lunde. Men de ytre ting om de synes oss aldri s& store og dypt-
gripende, er bare de synlige uttrykk for det store tideverV som
Europas folk, ogs4 vårt, er midt oppe i. I en slik skjebnetid er
det ikke b:re nddvendig gripe regulernnde inn i w3ringSlivets .
wnge problemer, men ogs& trekke en bevisst og klar linje or v4rt
folks framtid. NSt program er i seg selv on slik konstruktiv plrnr•
og det er derfor viktig og nddvendig at enhver som sitter med rn-
svar i v&rt 12nd id,g setter seg inn i progrrmmet.

fle tenkende mennesker er vel idg klar
over det som ogst programmet gir uttrykk for, nemlig rt vrt land
er midt oppe i en skjebnesvanger brytningstid.'Den gmle tid vil
aldri komme tilbke hverken i vrt folk eller for ;-ndre folk i
Europa. Krigen og all den nöd og v-nskeligheter den förer med seg,
er en ny tids födselsveer, og vi skimter rlt konturenen's7et nytt
Europa.

Det 111 vBre vr oppgave ikke bare 5 söke
redde oss gjennom krigen og inilskelighetene, men som kultur-

nasjon ogs se det som vr fremste oppgrve w3re med p. g kjefilpe
frrm og skapc det nye. En slik oprgrve krever rt vrt folk viser
en bestemt kulturviije, og dette er viktigere enn noensinne i en
brytningstid som den vi n. gjennomlever.

Itinisteren" siterte s. Ohristen Collin
som har uttalt at "det eiendommelige ved den menneskelige kultur
i alle dens former synes 1p3re dette rt den enkelte menneskelige
orgnnisme vokser utover seg selv. :flens livskreft strdmmer ut over
sine bredder. Hdy kultux er dette at det enkelte lille menneske
kan omslynge hele den omgivende verden mcd sin.menneskelige om-
sorg og sin vilje til vekst".. Den store kunstner beriker sine om-
givelser ved skape en ny verden omkring seg, fortsntte Lunde.
I kunsten er det höyeste uttrykk for et folks kultux, og kunst-
verket best'r langt utover det enkelte menneske. Ja, endog 'ut-
over et helt folks liv.

Det cr i förste rekke gjennom kunsten nt
nasjonen skeper verdier som har betydning langt ut over folkets
eget liv. KUnsten er internsjonr1 fordi den knn oppfattesrv rlle
kulturfolk, men ethver folks kunst er nrsjonr1 fordi den kunst
som er av blivende verdi, bare krn slupes ut frr folkets nrsjan'le
egenrrt.

(Fortsettes)
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(Portsettelse). Historien 1-srer oss derfor nt folkets kul-

turliv m bygge r det kunstneren n' w3re tro mot scg
selv, det vil si mot det folk og den rnse hin tilhörer, og det er
ogs dette som m; danne grunnIset for risjonens nyteisning, og for
v,rt rbcid med sikre vr plass i det nye Europa.

NS' progrnm heter det nt solidaritetstn-
ken m is nye former og nytt innhold i pkt med vrt folks kultur-
b:3rende og ciske verdier. For n dette m1 17.1 vrt kulturliv og
fdrste rekke v5;rekuns.-tne;re gis mulighter til utvikling. St-,ten
med stille store oppgaver stimulere og oppmunre kunstneren.

Statens oppg:yve blir her v dobbelt natur.
L1:1en neg.'tive side m. v.srb • hindre det sk delige og syke og hindre

vr kulturrv blir overgrodd fremmcdartede vokster som kve-



ler den nisjonlo kultur.
positive side at st[!tens oppgve blir

skaffe Utviklingsmuligheter for flle de skpende 'trefter i folket
ved stirendier, vcd utdnnelsc og ved sdkc fremmet kulturelle og
kunstneriske oppgc.ver av slike dimensjoner som bnre den autoritæ.re
st, t med dens store muligheter k:n stille.

Lunde meddelte i samband med de'Jte at det
om kort tid vil bli utskrevet en idukonkurranse for utformingen av
Nasjonalparken ved BoTrehugen i Vestfold. J-eisningen av 1-1,1111= Dom-
kirke som er besluttet av "ministerprosidenten", cr likbledes en
p.v de m:;nge oppgaver som vil bli stillet norske kunstnere.

Lunde gikk s over til meddele Et det i
forbinnelso med kulturtinget er besluttet opprettet et„ engere kul-
turrd som foreldbig oppnevnes for ett r av gangen, og som avld-
ser "deartementets" midlertidige konsultative rd i kunstneriske
spdrsml hvis formann vwt arkitekt Essendrop.

Fdlgende er medlemmer av kulturrdet:

Forskning og Vitendkcp: Univcrsitctets
prorcktor, prof. Ldolf Hoel.

Skulptur: Direktir for Statens Kunstka-
demi, prof. ilhc1m Rasmussen.

Maleri: Nasjonalgalleriets dircktdr, prof.

Sdren Onsnger.

Hnlvorsen.

Dette kulturr%d vil i 311e betydningsful-

lc s ker som kommer inn under dc her ncvnte omrder, fungere som

riksstyrets, og i firste rekke "kulturministerens", rdgivende
organ, men det er forutsetninen -t r'-,dets medlemmer ogs,5 selv
sk'l te initi tivet til fremne cv den gren cv kulturlivet som
de rep:-escntcrer ved ; fremkonme til rikestyret mcd ideer og

fors1Pg.
I overenssterlmelse med p, rtiets program

som forutsetter et fritt med org nisert selvstyre under
st'tens tilsyn og kontinuerlige ikonomiske stdtte, er det ogs
t riksstyret hnr bcsluttet innk-lle ct kulturting av mcnn og
kvinner son reprcsentcrer dc forskjelligc grener av kulturlivet.

Hovedlinjene for kulturtingets oppgver

ble trukket opp av "ministerpresicnten" i h,ns talc p. förertinget

ig'r. 7.111turtinget sk, 1 v-sre cn rbeidende forsmling hvor hver
enkelt filer -nsv,I.r for den gren cv kulturlivet son hcn represen-
tercr, og dc cnkelte grupper sk .1 oppte til behnndling dc aktuclle

srjrsnl og ko=e med sinc fors1J:g h,rom til kulturrdet cllcr

"departementetu.
(Fortsettes)

Komponisten David Monrad-Joha.nsen.
Litterntur og teater: Forfatteren Finn

Film: Filmregissdr Lcif Sinding.
.hrkitektur: Byrkitekt  "J. Rohde.
Presse: Red ktör Johnnes Knudsen.
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LUND:S TeLD.

(Fortsettelse). Kulturtinget skal også tjene som et utvidet
rådgivende organ for riksstyret og kulturrgdet i alle kulturlivets
spcirsmål.

Kulturtingets medlemmer oppncvnes for ett
år .

Kulturtinget kan også innkalles for å ta
op til behendling sprsmål ev mer prinsipiell eller vidtrekkende
art som gjelder hele vgrt kulturliv.

Jeg önsker kulturrgdets og kulturtingets
medlommer tillykke mod det höye verv de er kallet til, og håper
et elle må vpre seg sitt ensvar bevisst.

Den nordiske rase her vaert kulturskapende
i Europa, og den curopeiske kultur ville irre utenkelig ut'en den.
Ved g fremme don nordisk-germmske kultur fremmer vi derfor også
den europeiske og dermed hele verdens kultur og utvikling.

Lunde meddelte deretter at "ninisterprese-
denten" her besluttet et det hvert gr skal utdeles to kulturpriser
e 10.000 kr, for fremrakende kulturell innsats.

Etter forsleg fre kulturrgdet som her trått
semmen for å behendle dette spirsmgl, har "ministerprosidenten" et-
ter "kulturdepertementets" innstilling i regjeringsmöte den 24 pept.
besluttet at disse to priser skul tilfelle prof. Herman Herris '11
og prof. Helfden Strm. (Bifell)

Henvendt til prof. utt-lte Lunde bl.e.:
en tid da intelektuelismen delvie domi-

nerte vrt gndsliv og isolasjonstendenser til fremme av enkeltper-
soners, ruppers eller klikkers interesser var frukter ev den ego-
istiske nd i store deler av vgrt samfunnsliv, trgtte de fram som
en forkynner av respekt for Myverdige idealer. Med Deres aldri
sviktende sennhetskrav gikk De aldri på akkord og har derfor i gr-
rekker 1Wstet profetons venlige lönn, uforstående notstend og like-
gyldighet. Ved Dercs innsets har de skjenket vårt lend kulturelle
verdier som har og vil få grunnleggende bctydning ikke bere for
vårt folks nyreisning, men også for den kommende nye orden i Euro-
pa

Henvendt til prof. Str3m uttelte Iunde:
Gjennom Dercs store innsats som kunstner

h r de skjenket vgrt lend verc:"ier av blivende verd langt ut over
dette slcktsledds liv. De her ogsg med Deres kunst bgret Nerges
navn utover den storc verden, og stor fortjeneste her De også inn-
lagt Dem ved Deres oppofrende erbeid for norske kunstnere. Deres
kulturelle innsets stgr som ct mr3nster for norske kunstnere.

Lunde uttrykte sin glede over å fg enled-
ning til å utdele dem begge grets kulturpris.

Til evelutning uttelte Lunde at det norske
folk i denne sJore nyskepningstid stilles overfor en dobbelt opp-
geve på kulturlivets omrgde, for det fjrste å finne tilbake til
seg selv, igjen.' knytte kontekten med det nesjonele og nordiske
og skepe en modernc kultur i vgr egentIrt, og for det ennet g knytte
kontekten med de endre europeiske, i f3rste rekke med de resebe-
slektede folk.

Vi fortsetter her den linje som er staket
ut ev noen ev vgre stirste kjempere i norsk gndsliv, Bjrnson,
Ibsen, Sinding og Hamsun. Vi må ikke glemme et flere ev vgre
store kunstnere, de ver ikke bere nordmenn, de ver også germanere,
europeere. Gjennom se=beid med vgre germenske frender utvides
vgr kulturkrets og vi får som kulturfolk en eitrre misjon. Mgtte
det lykkes g löse alle de skerende krefter i vrt folk, slik et
"dct skjulte Norge" ken tre klart frem i degen og gjöre sin inn-
s,ts i det europciske kulturliv.

Filhermonsik Selskeps orkester undcr le-
delse av Johansen evsluttet tinget med to symfoniske denser
av Grieg.
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U=LELSER I FOEBINNELSE UflELINGEN V KULTURPRISENE.

19.00. I den tilrding om utdeling nv kulturpri-
sene i 1942 som ble forelngt for "ministerpresidenten" nv "kultur-
og folkeopplysningsdepartementet" heter det bl.n. et spdrsmlet
har v,3rt behandlet av "ministeren" i smrd med de herrer .8QM er
foreslgtt oppnevnt i det nye kulturrg,d, og det var enighet Om at
de fdrste kulturpriser burde tildeles prof. Hermenn Herris fl.1 og
prof. Helfden Stram.

For fdrstnevnte her rg,dets mellem for
tensk,Jp og grnnskning prof. do1f Hoel evgitt en uttnlelse hvor
det bl.a. heter

I firste rekke blant dem som hnr krev pg,
det norske folks erkjentlighet for verdifull innsets i det nasjone-
le kulturliv stg,r prof. ll. Lllerede som prektiserende ung jurist
trgtte hen frnm med en.hjertevnrm eksjon for en sociel reform in-
nenlends, og senere med det cne flemmende innlegg etter det ennet
for rettferdighetens ideal langt utover Norges grenser med krav om
et rettferdigheten skulle herske mellom folkene, ikke folk og makt.
Med profetisk klnrhet spgr h2n i 1915 om "T'egen for 3kendinevie.",
som i 1916 fölges ev det pg. flere sprg„k oversette större arbeid
"Nordens.skjebne", og i 1918  1'Mot evgrunnen". Senere gjelder nd-
varslene feren frn det esiatiske regime i dst. Men snnnheten her
!ll ikke mindre sdkt i den indre verden, og en rekke dyptgYerade
filosofiske og rettsfilosofiske erbeider foreligger fre hnns

Om den ennen kendidat hRT rgdets medlem
for rillerkunst, direktdr Onsager, nvgitt en utt2lelse hvori. det

heter:
Frof. Ströms innsets i norsk kunst er stor

og frn regnes nv norske melere som en ev de mest fremrekende i
vgr kunsthistorie. lt i 1888, 25 ir gemmel, melte hen mesterver-
ket "Restnuresjonen", et ev de prektisko billeder vgrt Nesjonl-
gelleri cier, og et ev hovedverkene i norsk relistisk nelerkunst.
De fleste större museor i Zuropa h r innkjipt hnns 2rbeider, og
hm cr ogsg senere mcd sitt selvpartrebt i Uffiziernes semling i
Firenze trtt inn i rekken ev verdens mest berimte mestre. Hnn
hT,r fgtt gullmodljer i P2ris, Hfinchen og Pittsburgh og endel
endre utmerkelser. Hen her melt cn 1eng rekke glimrende portret-
ter og norske landskeper og folkelivsbilder mer inntrengde enn
de fleste. Jeg finner ingen verdigore enn hnm til hedres med
denno ?.3respris.

NSUF's idK LT0G.

T4,LER V.XEL SLNG OG

O.R. 18.30. Höydepunktet for ungdommen under riks-
mötet var NSUF's f;kkeltog gjennom Oslo gter lirdeg ettermiddeg
med pgfdlgende oppmarsj og defilering for "fdreren" pg, Univer
sitetspinssen. N3UF, semtlige hirder, Germmske S3 Norge og po-
liti, vdelingene deltok i oppmrrsjon, og tok oppstilling pg ples-
sen foren en iffronerende faneborg p. omleg 50 f, ner.

Bak tribunen hvor Quislings og hnns ed-
jutent k,-ftein L-nglie tok oppstilling, sett -eresgjestene deri-
blant v. Falkenhorst, Genereladmirel Boehm, Ministerinlrat Mfiller
og TTegener, en rekke "ministre", st, bsjef glaronsen, "general"
Frölich-Henssen, kmsellisjef Lundesggrd og en rekke endre.

Foren sntt srede norske frontkjempere
kr:.nset av kvinnehirden med sine grönne uniformer. Umiddelbert
disse sto Germn,nske SS Norge 9 wenn i bredden og 11 i dybden.
Overnit veiet NSUF's farger rödt, grönt og gult. Ilusikken ble
besdrget av st,igsmusikken (dirigent Birkedel), NSUF's orkester
(dirigent L=ers) og Germanske SS Norges orkester under ledelse
a.(7.dirigent Nickel.

(Fortsettes).
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NSUF',s OPPMARSJ.

(Fortsettelse). Klingende fhnfPrer hilste r2uislings komme,
og så snnrt hcn hodde tatt ploss m-rsjerte en flnggborg taktf-st
inn på hovedtribunen og ttbk oppstilling.

Ungdomsfdreren Lxel Stang tråtte s^ fram
for evdelingene ledsaget av sin stPbssjef Tidemann Ruud.

Sta s tle.

Vel mött alle i Ungdomsfylkingen fro nær
og fjern til mönstringen i Norges hovedatad, innledet han. 411e
vi i NSUF takker for "fdrer" for ot hnn er her iblent oss og vil
tale til oss. (Temmelig mcgert bifell).

Bhre såvidt er jeg og mine mederbeidere
nAdd hjem til riksmötet frn det store europeiske ungdomsmötet i
7den. Jeg er glad for ot jeg på en dng som denne kan bringe,min
förer, mine kompfeller i ungdomsfylkingen og all norsk ungdem en
hilsen fra Wien og dermed fro ungdommen i nlle europeiske land som
var representert der. Jeg så i dannelsen av Det Europeiske Ungdoms-
forbund det beste og sdllideste grunnlag for det samarbeidende, end-
ge og sterke Europe som må komme, dg jeg er etter mötet blitt ennå
mer bestyrket i min tro.. Ungdommen er det som må gjennomfdre ny-
reisingen i de forskjellige land, og hvh er mer noturlig enn at
denne ungdom samlet går i spissen når det gjelder å nyreise Europe
og bevare og forsvere vår felles curopeiske kultur. Den iver ung-
dommens representanter la for dagen i Jien gir de beste utsikter
for at oppgaven skal lykkes.

Det gjöx alltid godt å se torges forger'
utenfor landets grenser, og vi fikk se dem ofte i Wien. Men det
som grep meg mest var da Nmr fane ble båret i spiseen for tusen
gutter fre Hitlerjugend. I en flaggborg av europeiske foner fikk
vi se vårt eget merke båret frem ov en av våre stoute bondegutter,
en representent fre fjell-Norge. Vi bPx med oss og synte fram det
sterkeste vi hadde. Like betagende var det da vår krns d norske
farger ble lgt ned på heltegravene til tonene av Richard Nordråks
musikk.

nen det vhr ikke bare ddsse ytre tegn på
curopcisk fellesskap som gjorde et slikt sterkt inntrykk på oss.
Ennå sterkere virket den oppriktige og rlige vilje til semarbeid
som gikk igjen i de forskjelligc axbeidsutvolg, hvis oppgave det
var å planlegge og tilrettelegge det kommende samerbeid på de får-
skjellige felter.

Like oppldftende ver det å se de norske
gutter og jenter i den germanske londtjenesten i Fosen, og se i
praksis hvor langt vi alt er kommet. Vi hor grunn til å være
stolte hv jentene og guttene der nede, Jeg har en hilsen frn hver
onkelt ov dem til forcldre og slektninger her hjemme. Det er Euro-
ps og dermed vår egen kornforsyning den norske ungdom er mQd på
sikre. Det er naturlig at vi nord-germonere mdvirker til en

utvikldng av det öst-europeiske rom, og i våre represententer i
den germanske landtjeneste har vi vist ot vi cr rede til ta
vr törn.

Snart i to år hor den norske ungdom med
våpen i hånd deltatt i den germanske kamp, og stadig rykker nye
frivillige ut, ikke minst förerne i ungdomsfylkingen. Og våre
jenter og gutter i den germanske 1Pndtjenesten viser at også de
yngre på sin måte er rede. Vi må ruste oss til å ta vår del ov
den oppgaven som nå foreligger nemlig å skape et organisert, ger-
mansk samerbeid innen et samlet, sterkt og cnig Europa. Norge
innen dette felles arbeid har fått som spesioloppgave å bearbeide
det som kelles "Bouerntum og Londdienst" er av stor verdi for oss,
fordi nettopp dette området bör Ware utgangspunktet for det kom-
mende ungdomsarbeidet i vårt land.

Gennom vår bondestand og vår bondekultur
finner forbinnelsen med vr historie, og her finner vi også de

(Fortsettes).



Side 13. Me1dinger ltrdag 26 se2I. 1942. Nr. 520.

STANGS TALE.

(Fortsettelse). beste'verdier aa bygge videre paa. Landets videre
oppdyrking, et sterkt og moderne jordbruk, en sterk og sunn bonde-
stand bygget paa vaar gamle bondearv, maa vaere fundamentet for Nor-
ges nyreisning, Da vil vi faa kraft og styrke til aa utnytte vaare
muligheter paa alle omraader og skape et sterkt og nyreist Norge.
Ungdommen har for sin del alt tatt fatt paa denne linje gjennom ar-
beidstjenesten og landtjenesten. Paa denne maaten er ungdommen ogsaa
med i mataukingens tjeneste. Hadde ungdomstjenesten vaert innf#rt
for flere aar siden, ville vi idae staatt ganske anderledes rustet
til i stor stil aa sette inn skolebarn fra byene i h#starbeidet.
Jeg vil derfor bringe førerens budskap igaar videre om at det maa
settes kraft i gjennomførelsen av den nasjonale ungdomsbevegelse.

.For Norges ungdom er det idag en stor ting
aa faa vaere med paa aa f#1ge vaar "f0rer". Uten at "f0reren", ville
det slik ble det gamle spill slaatt overende, og idag er det ung-
dommen som skal hjelpe ham i det gigantiske oppbygningsarbeid.

Vi er stolte aver aa kunne faa vaere med "
vaar "f#rer", oe vi lover aa gyirehva vi kan for aa støtte ham. Vi
er sikre paa at det vil lykkes ham aa Ejenreise landet vaart, og gi
det den plass det tilkommer i den germanske og europeiske samling.
Med ham ved roret staar vi foran en ny og stor framtid.

Etter talen som ble mottatt med fanfarer
og endel bifall, ble tilskuerne vitne til et eiendommelig skuespill..
Et talekor fra NSUF traalle fram mellom Aulaens s#yler, og i fengende
ord og tilsvarende toner tolket det ungdommens vilje, haapltro og
framtidsmaal i en resitasjon skrevet av Adolf Egeberg.

' Deretter steg føreren opp paa tribunen.

Quislings tale.

Norske gutter og jenter, begynte han.
Jeg vil takke dere som staar her som representanter for ungdommen
innen Nasjonal Samling. Dere har hatt mange vanskeligheter aa stri
med og mange kamper aa utholde, men jeg vet, og dere vet det nok og-
saa, deres belønning den faar de.

Mange Ønsker nok sikkert naar de ser ned
paa dere her at de var unge igjen. Jeg for min del er tilfrets med

. den alder jeg har. For den oppgave som ligger foran meg er min alder
n#dvendig. Men jeg tenker paa hvor glad og lykkelige dere maa vaere
som faar oppleve denne store tid i en ung glder.

Jeg er en alder før dere, og da jeg var
ung levde vi ogsaa i en stor tid. Men forholdene,var dengang meeet
vanskeligere enn naa. Hva vi unge dengang gjerne vilde utføre m#t-
te paa motstand meget større enn dere vil møte. Jeg reiste ut, og
kom bare tilbake da jeg saa farene som truet vaart land. Vi unge
f#1te det tungt. Vi kunne ikke utfolle vaare evner.

Det er det som er saa lett for dere idag.
Nyskapingen idag er grunnlaget for den utvikling dere f#ler dere
maa utføre. Mulighetene er gitt for dere aa utvikle dere i enhver
retning. Gjennom deres arbeid for Nörge kan dere strebe for noe
høyere. Dere vil faa kjempe som vi har kjempet, men ikke haapløst.
Dere vil faa kjempe for Norges ungdom.

En annenl'ting som spiller rolle i denne
forbinnelse er at partiet idag baerer staten. Dere vil derfor bli
førere for det nye Norge, dere vil baere Norge. Finns det noen
stgirr oppgave? Takfast gaar det mot maalet til seiren er naadd.

Straks talen var slutt stemte talekoret
i en feiende sang, og deretter br0t jubelropene ut i taktfaste
heil og sael -rop.

(tortsettes)
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NSUF's M NSTRING.

(Fortsettelse). Ungdomsføreren grep saa igjen ordet og
takket "føreren" for hans tale. Videre leste han opp et hilsnings-
telegram han nettopp hadde mottatt fra die norwegischen Landdienst
Freiwilligen i Posen.

HpSytideligheten sluttet med heil ogel
for "føreren", med ytterligere en resitasjon "Vi vil kjempe, vi
vil vugge, Norges kjemper", fremsatt av jentehirden, og endelig et
vers av "Ja, vi elsker".

Deretter steg "fgfreren" inn i sin bil, den
starter og kjører langsomt oppover Karl Johan, gaten som har faneet
et sterkt, historisk bilde i sin favn.. Den skjebneshøye stund var
forbi (Claus Clausen ved mikrofonen).

AVISKOMMENTARER I FORBINNELSE MED QUISLINGSTALE FREDAG OG BOMBINGEN

AV OSLO.

07.00. I sin kommentar til fredagens begivenheter
skriver Aftenposten idag bl.a.:

en rekke aar har den nasjonale bevegelsen
i Norge arbeidet mot maalet aa skape en tjenligere form for folkr:re-
presentasjon. Hva den grunnlovgivende forsamling paa Eidsvold hadde
tilsiktet, ble etter 1934 i selve prinsippet gfdelagt ved at regje-
ringen ble bakbunnet av den parlamentariske partipolitikk. Regje-
ringen ble en kasteball mellom anonyme, uansvarlige partiledere
som u*de sin makt gjennom partibunnet stemmekveg i stortingssalen.

Den nasjonalforsamling som naa er instituert
svarer derimot i sin aand til den folkerepresentasjon.som preget
norsk politikk i perioden 1814-1884. Med den beslutning som igaar
ble fattet, har den nye norske statsforfatning faatt den faste grunn-
mur vaar grunnlov forutsetter tilpasset den samfundsmessige utviklinE
som har funnet sted fra 17 mai 1814 til 25 sept. 1942.

Innholdet av statshandlingen ieaar ble
fullkomment ved akkompagnementet av eksploderende britiske bomber
som drepte og saaret norske sivilpersoner, la norske privathjem
ruiner uten endog aa naerme seg noe militaert maal. Denne niddings-
daad fikk en straalende avstraffelse av det tyske luftvaapen. Av de
4 bombefly ble 3 skutt ned.

Den "x-kongelige hilsen" igaar.understreket
hvordan det nye noreke samfunn bygges i ly av tyske kanoner. Vi er
ikke lenger forsvarsløse, hverken politisk eller militaert.

Morgenposten skriver:
Vidkun Quislings store tale paa frertin-

get igaar betØ ikke bare et vendepunkt i Nasjonal Samlings histvvie,
den vil bli staaend i Norgeshistorien som innledningen til det vik-
tigst avsnitt i nasjonens liv paa over 1000 aar.

Naar Quisling i sin tale slo fast at NS
representerer folkets nasjonale livsinteresser og dets vilje til
et fortsatt liv som fri og selvstendig nasjon, saa er dette ikke
en paastand, det er nøktern virkelighet. Kan en overhodet snakke
om en folkevilje naa for tiden, er det bare ett eneste bilde som
er brukelig for aa illustrere den, nemlig de sterke enkeltmannsvil-
jene som staar fylket om "føreren" i kampen for aa naa et ideelt
maal i en tid da idealene syns aa svikte paa alle andre hold. Slikt
gir haap og det gir tro paa maalet som er et samlet Norge.

Dagen igaar bp5d ogsaa paa en uhyugelig
begivenhet, det britiske flyangrep midt i byen. Begivenheten kommer
i det rette lys sett i forhold til de ord den flyktende konge ut-
talte i en radiotale fra London kvelden foer, da han henstillet
til det norske folk aa føre sin kamp i stillhet og bevare troen paa
sin sak og den endelige befrielse. Som en bekreftelse paa talen

(Fortsettes).
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AVISKOUI ENTAREF.

(Fortsettelse). kom det terrorangrep med df(d. og lemlestelse i sitt
følge som migrantregjeringens" allierte øvet paa byend sivile be-
folkninE.

Fritt Folk skriver
Den 9de april 1940 avslørte oss som et

folk uten evne og uten vilje til aa hevde vaar n4tralitet som et
redskap i det engelske plutokratis haand - fySrt dit av kjyfpte og be-
talte "førere". De samme f;?frere fors7Ikte i en siste krampetrekning
aa redde stumpene d.v.s. de av dem som ikke allerede strak$ lot
Norge vaere Norge og piltet over havet til dem de allerede forlengst
hadde. solgt seg til. Da eEoismens og forfengelighetens siste krampe-
trekninger var dødd hen, fikk Nasjonal Samling seg overlatt den nor-
ske stats fallittbo. Gjenreisingsarbeidet ble tatt opp paa grunnlag
av bevegelsens program, som ikke var endret med en trikidel siden 195:5.
skritt for skritt bygde vi opp en norsk forfatning, og naa har NS's
8de riksmøte gitt landets styresett faste og sikre forner.

Folkerepresentasjonen er instituert. Fag-
kunnskapen har omsider faatt en plass i statsledelsen som den er be-
rettiget til, og som det er livsbetingende n9Sdvendig aa Ei den. Fol-
Ret har faatt sikkerhet. Man skimter konturene av det nye Norge.
.Man vet hva man gaar imøte. Det er opp til folket selv aa gjpft.e in-
stitusjonen effektivt skapende, norsk. Aldri har noen kritisert re-
presentantene i'nasjonalforsamlingen paa Eidsvold for hva de gjorde.
Man har tvert om b0Yet kne for dem i beundring og takk. Paa samme
maate.vil etterslekten 1*e seg i beundring og takk for de menn som
fra 1940 fram til idag har fremmet den norske, nasjonale revolusjon,
som paa det demokratiske Norg:es ruiner har bygd opp et nytt Norge,
en ny nasjon. De som ennaa ikke idag skimter konturene av det nye,
rike Norge, de er meget aa beklage. Etterslakten vil ogsaå beklage
dem.

I Morgenbladets artikkel heter det:
Den strste interesse ved gaarsdagens

begivenheter knytter seg naturlig nok til "ministerpresidentens"
store tale paa førertinget, hvor han trakk opp de grunnleggende lin-
jer for det framtidige styresett i vaart land. Spesielt vil man
kanskje merke seg hans gjennomgaaelse av.den forfatningsmessige si-
tuasjon i Norge idag, samt hans uttalelser om den nye ordning som
forestaar med hennyn til aa skape en folkerepresentasjon som til-
fretstiller den moderne utviklings krav. Den utviklinE som ble inn-
ledet for to aar siden er naa kommet et betydningsfullt skritt  vi-
dere mot et styresett som er til folkets og landets gagn. Skritt
for skritt faar det nye styre en fastere form siktende paa aa gi det
norske folk et styresett som ogsaa i sitt innhold vil Ei det de best
mulige vilkaar aa leve og arbeide under.

Nationen skriver:
Det faller naturlig aa trekke en sammenlig-

ning mellom den forsamling som igaar besluttet denne viktige• myord-
ning og en annen forsamling som fikk den største betydning for Por-
ges historie, n mlig riksforsamlingen paa Eidsvold i 1814. Heller
ikke for eidsvoldsmennene betydde det suverene folk alle som bodde
i landet, men kun de menn som ut fra sin politiske bevissthet sySkte
opprettholdt stat og samfund, og eidsvoldsmennene selv utgjorde en
haandfull som i alt vesentliE hentet sin legitimitet fra den nasjo-
nal revolusjons kjennsgjerning og sin vilje til aa EjriSre en inn-
sats for fedrelandet. Sammenlj.gningen Eir perspektiver ogsaa for
gaarsdagens mySte og dets fremtidige betydning i vaar historie.

HVOR VAR TERBOVEN.

O.R. Som det framgaar av de ovenstaaende refe-
rater var Terbovens navn ikke en oneste gang nevnt under opPrams-
ningen av de personligheter som var tilstede ved de forskjellige
arrangementer lørdag. Han kan derfor ikke ha vaert tilstede ved
noen av dem, men at han var i naerheten bekreftes ved hans naervaer
under minnehktiden i Frognerparken søndag.



Side 16.  Meldincer_lrla£  26 sea..._1942. N . 520.

,kby FESTKONSERTER OG LANDSKAPPLEK  1 FELESPILL,

O.R. Under en festkonsert i Colosseum lørdag
kveld i samband med riksmøtet fikk Olav Evju "minister" Lundes sti-
pendium paa 500 kr. for sitt ypperlige felespill under fr4dagens kon-
kurranser - NS' landskapplek i felespill 1942.

Boie Kvaale fikk mgftets aerespremie for
tradisjonsrikt og kunstnerisk hØyverdig felespill. Aerespremien var
en hardingfele.

Einar Lund og Halvor Braaten fikk Noregs
Ungdomslags stipendium til 5 ukers opphold ved Nasjonalhyfyskolen.

Festkonserten bød forøvrig paa stevsang og
framsyning av en ekte Telemark-springar. Tilslutt holdt kapellmester
og landsleder Jim Johannessen et'kaaseri om det musikalske forfall
i Norge. "Minister" Lunde var tilstede.

Det var festmrtfter og festkonserter i en rek-
ke av Oslos kinoer og teatre utover hele kvelden. I Oslo Radio ble
det ogsaa sendt saerlige norske programmer med deltagelse av blant
andre Kirsten Flagstad, Ingrid Sletten, David Monrad Joh:21sen, Hans
Styfrmer og Edward Sylow Kreutz.

PREMIEUTDELINGEN I VERNEIDRETTSMESTERSKAPET.

O.R. Premieutdelingen for hirdnes verneidretts-
mesterskap fant sted i Colosseum lørdag kveld,

Blant de tilstedevaerende saa man riksøko-
nomisjef Thronsen, stabsajef Thronsen Og idrettsleder Ch. Hoff.

Paa "fgfrerens" vegne overrakte stabssjef
Thronsen hirdmerket til flere frontkjempere som var tilstede.

Rikshirdens idrettsleder Charles Hoff holdt
en kort tale hvori han understreket hirdidrettens betydning, og fore-
tok deretter premieutdelingen.

"Førerens" pokal for beste resultat i pat-
ruljemarsjen ble tildelt SS und Polizei Sportgemeinschaft Norwegen,
ou  ungdomsfyfrerens pokal for beste friidrettsresultat sammenlagt
gikk til Luftwaffe Sportsverein. Riksyfkonomisjef Thronsens pokal,
ogsaa for beste resultat i patruljemarsjen Eikk til SS und Polizei
Sportsgemeinschaft Vorwegen, mens H.R.7 fikk overrakt et mal ri opo-
satt av idrettsleder Ch. Hoff for beste resultat sammenlagt.

Patruljemarsjen som startet kl. 06.00 on
morgenen fra Bislet fikk fgflgende resultater: Klasse aar:
Nr. 1 lag nr. 34 sveit 10 H.R.1 tid 14.32. Klasse 32-40 aar:
Nr. 1 lag nr. 19 sveit 9, Namsos, tid 5.43. Klasse over 40 aar:
Nr. 1 lag nr. 9 seniorsveiten, Oslo tid 5.26. Klasse aapen
Nr. 1 lag nr. 67 SS und Polizei Sportsgemeinachaft Norwegen tid 4.20.

Lyfypen SOM var 25 km. lang var lagt om
Gressbanen ved Holmen og Tryvasshøgda hyor det var avstandsbedyfm-
melse. Videre var det haandgranatkasting og skyteyfvelser. Lagene-
som var paa 10 mann bar pakning. Start og innkomst skjedde paa
Bislet stadion hvor 2 musikkorps og kvinnehirden uhder ledelse av
fru Støren Rii3 underholdt i pausene.

Blant andre lag som utmerket seg kan nev-
nes stabslaget, Trondheim med Andreas Krohn som'patruljeleder.

EN PRISSAK.

07.00. En gaardbruker i Raelingen er av prisret-
ten idømt en bot paa 2000 kr. for aa ha malt 127 ke. hvete  ou  slak-;
tet to kalver og en gris ulovlig. Retten uttalte at naar straffen
ikke ble strengere kom dette utelukkende av at overtredelsen ble
begaatt før bestemmelsene on straff for svartehandel og snikhandel
ble Ejort gjeldende.
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UTNEVNELSER I POSTVERKET.

11.00. Postfullmektig Arnulf Frithjof Thyness,

Bergen-Trondheim og Trondheim-Kirkenes postekspedisj
on er konstitu-

ert 20M postmester i F1oryf fra og red 1 nov. d. aar.
Postfullmektig 2 kl. Lu(-'olf Andreas Vinich

Hauge,•Bergen postkontor, er.konstitucrt som postmest
er i Odda fra

oE med 1 nov. d. aar.
Reservepostekspeditr Ole Kristian Olsen,

Laerdal postkontor, er overflyttet son postekspeditø
r ned tjeneste

inntil videre ved Fredrikstad postkontor fra 1 nov. 1
942.

Postelev Eirger Haugland er ansatt som post-

ekspedityfr med tjeneste inntil videre ved Stavanger p
ostkontor fra

1 nov. d. aar.
Postbetjentene John Johnsen og Michael

Svensen, Stavanger postkontor, er ansatt som pobteksp
edityfrer ned

tjeneste inntil videre sammesteds.
Postbud Olaf Olafsen Hoff, Oslo postkontor,

er ansatt som postbetjent 2 kl. med tjeneste inntil v
idere sammesteds

Postekspeditør Johan Alfred Aune, jernbane-

ekspedisjonene under Trondheim, er etter sy/knad medde
lt avskjed fra

postverkets tjeneste fra 23 okt. 1942.

NYTT FRA SVERTGE.

10.30. Vattlige innflygninger over svensk omraade

bekjempes naa fra luftvernets side med sperreild. Den
 nattlige sper-

reild maa i første rekke anses som et varsko, ren hvi
s de fremrede

fly ne ikke endrer kurs gaar den umiddelbart over til
 skarp skytninE.

I visse utsatte omraader er luftvernet forsterket.
forbinnelse ned de siste nattlige over-

flygninger har de svenske myndigheter dry/ftet sprsmal
let om myfrk-

legging f,eks. i Skaane. Det er ikke tatt noen bestem
melse, men

meget taler for ikke aa gaa til et saa gjennongripen
de skritt naa.

Derimot har nan paa flere steder latt aapne offentlig
e tilflukts-

rom f.eks. i Helsinborg.

S.R. 19.00. 2 ubaater "Necken" og fiNajad" ble sjy/satt

ved et uvensk verft idag. En rekke 14‘yere militaere v
ar tilstede.

S.R. 22.00. Den svenske marine uskadeliggjorde idag

15 miner paa Vestkysten.

S.R. 19.00. De uvenske rasjoneringsmyndigheter har

bestemt at all tildeling av tørket frukt skal opphyfr
e fra 1 ckt.

Forraadene er begrensede, heter det i begrunnelsen.

NYTT FRA ISLAND.

D.R. 20.50. ' Det meldes fra Reykjavik at pastor Johs.

Gunnarson er utnevnt til katolsa biskop paa Island. D
ette er fyfrste

gang at en islender utnevnes til katolsk biskop paa I
sland.

NYT1 FRA DANMARK.

D.P. Den danske konges fdselsdag ble feiret

idag over hele Danmark med en rekke tilstelninger og 
festforestil-

linger. Tusener paa tusener hyldet kongen i TgÅenhavn
 og hilsner

og telegranner stry/mmet inn som aldri tidligere paa ha
ns ffksels-

dager. Den danske radio bragte en rakke saerutsending
er og repor-

tasjer bl.a. av festforestillingen i Det Kongelige The
ater om kvel-

den,
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NYTT FRA DANMARK.

D.R. 17.35. Rektor ved KAenhavns Universitet er til-
delt storkors t av Danebrog.

D.R.17.35. Det danske priskontrollraadhar fastsatt
nye maksimalpriSer paa fyrstikker. Bestemmelsene betyr en uvesent-
lig forhøyelse av de naavaerend priser.

D.R. 17.35. • Hjørring-Hirtshals-banens tilknytnine til
til statens jernbanenett fant sted idag. Den gamle privatstasjon i
Hjørrings vestlige bydeler er nedlagt,

NYTT FRA FINNLAND.

10.00. Paa den finnske riksdags fgirste møte idag
gjorde statsminister Rangell rede for den politiske og militaere
situasjon og utalte bl.a.:

Det finnske folk har baaret sine byrder
over all forventning godt. Krigons maaneder og, aar har vist at fien-
den har undervurdert vaar motstundskraft. Derfor kan vi se-inn i
aaret som kommer med stor tillit. Vaart folk fører utrettelie sin
forsvarskamp videre. Ivinter ble standhaftigheten i vaart forsvar
stillet paa en hard pryfve som den besto med glans. Det er vaar for-
svarskamp som bestemmer vaare utenrikspolitiske linjer. Det er en
logisk fA_ge av vaar kamps karakter at det ikke er inntraatt noen
endring med hensyn til vaart lands utenrikapolitiske innstilling,
selv on de sovjettrussiske anerep for noen naaneder siden tvane oss
til aa fortsette den kriE som sovjettrusserne begynte i og med over-
fallet paa Finnland i 1939.

kampen mot Sovjet-samveldet staar Finn-
land skulder til skulder mcd Tyskland som vi er knyttet til med Vaa-
penbrorskapets baand. Vaar klare holdning, hvis hensikt det er aa
skape sikkerhet for vaart eget land, er ved forskjellige anledninger
bragt til de utenlandske regjeringers underretning paa en saa tyde-
lig og klar maate at ineen misforstaaelse kan vaere mulig. Den 29
nov. 1941 hadde jeg bl.a. den aere aa ejyfre rede for vaar reejerings
holdning i en erklaerine til riksdagen, og denne erklaerine ble den-
gane ensstemmig vedtatt, en holdnine som ogsaa for framtiden vil
vaere bestemmende for vaart utebrikspolitiske standpunkt.

Av en eller annen grunn gjøres det fra vis-
se utenlandske hold forsøk paa plutselig aa trekke vilkaarlige
olutninger av den finnsk reejerings innstilling.

Med hensyn til matvaresituasjonen i landet
kan det slaas fast at den har bedret seg og r blitt mer stabil. I
kommende periode vil rasjoneringssystemet komme til aa funksjonere
he'dre enn ivinter. Regjeringen kan se inn i frartiden med tillit
og legge sitt arbeid til rette i bevisstheten om at den stpfttes av
riksdagen oe hele folket. De vanskeligheter som kommende vinter
uten tvil vil føre med seg, vil bli overvunnet, sluttet statsmi-
nisteren.

D.R. 17.35. De første fortjenstmedaljer for innsats
paa hjemmefronten ble utdelt av Mannerheim igaar.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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NYHETSOVERSIKT .•

Regjeringenp I, K. & litirens OverkoMmnndo. - • '

29. s"O' ten'ibe'r, 1 42.: INX;;S21. Fortroli .

e n. er sön a . se em er.

,

Rikamdtets 3. 4,s, •

Minnehö' tideli heten fOr de falne i Fro neX nrken:Siisnb taler.

,
_O.R. 11,00 ,Minnehögttdeligheten'i'Frognerpnrkansfor Våre

,frontkjempere ble en gripend og uferglammelig atundfor
211e de,tuSener som'overvar den.Timer fdr hOtgtide1igheten be-

SYnte, var den ynkre Parkeri'aVnrt'aV menneskeX og. stadig nye tu-

, Sener strdmmet til. . '
Det ligger en, dyp og skjÖnn ymbo1ikki dette

nt Vigelnnds livsverk'dannet rammen oM minnehÖgtidelagheten for

.våre fnlne. Ingen kunatner framatiller vel som h2n selve livets

_ bnnkende puiss12g, 1ivagleden. Og våre gutter som nå hviler under

dan omvendte 1ivsurne i Ukxainns jord, i Kgukasiens fjelland og

tundraen6 evige isörken, de ofrdt det dyreste de eido -,livet,

.. for at vi skal. kunne leve ot rikt og godt menneakeliv t et fritt

.0g lykkelig land.
- Store formasjoner av 7afken SS, Den nb±ske tegio.n,

Poldtiet, Rikshird, Kvinnehird, Unghird, Guttehird, Jente- og

,Småhirrd maTserte under sine standarter og til klingende fanfarer

inn i parken, og tok oppstilling bak plassen formreagiestene.

Fr ran Vigalandsbrua stb'tribunen med mresvakt.av horakd frivilli-

ge, Tribunen var flankert på begge Sider av avdelinger nv förer-

gnrden på pinssene feran .wesgjestene satt mnrige av de p4Xdren-



de av våre -falne gutter. '
Presis klokken 12.00 kom Reichskommtssar Terbo-

ven og "ministerpresident" Quisling. Å-xv norske miesgjester kan

novnes:de-norske ministrene, stabsajef Throndsen, lands1edex,i

N.S.K. fra Olga Bjoner, landsleder i kvinnehirden Tru_JOhanne

Maxttn og.„.,"fdreXen"s adjutnnt•kaptein Langlie. Fordvrig oliervnr

en rekko hdyere tyske eg norske representnhteX fox sta< og parti

minnehögtideligheten.
Under f3nfnrer av statismusikken inntr Reichs-

kommissr og "ministerpresidenten" og dc bvrige' .wesgjester sine

plasser, Og mens musikken spiller Griegs pompdae hyldningsmnrsj,

marsjerer legionsr,lvde1inger.opp og innt2rformasjon ink æres-

gjesteno. Fnebwere wrsjerer fram på begge.sidex Og tnr oppstil-

ling fornn txibunen, St2bsmusikken spiller IFTåren".2:v.Grieg. Do

siste toner av Griegs vidunderlige melodi ddr hen og "minister"

Sverre Riisnas bestiger tXibunen og holder minnetlen.

Våxt folk måtte före harde strider for åfödes

og.vokse seg fr2m som en folkestnime, xydde sog rum og vide ut

sitt Norgesvelde, begynte "ffilniateren". Forfedrene våre haddo en

rotfestet vilje til liv. Bere i 12nge.og harde knmper kunne de

sette denne viljen sin igjonnom. Det vnr' derfor ntter selve denne

livslinjen hoa dem som förte dem"til å 99reog minnesq)byerd enn

noen andre de 2v slekten bom falt i knmpeneh I et såd2nt,folk med

vilje til å rydde seg rum ng verne dette rum, og som dermed har

rett til å leve,- i et helaerikt og.kr2ftig fplk - heves mlnnet

cm folkets fnlne krigere opp til å bli et av de koateligste kle-

nodter i folketa akttknmmor. Det vnr derfor en nddvendig fölge

2v livsviljen nåx de g::mle.nordmemn tok vare på minnene om sine

f21ne sdnner, når de '1ukket sine ddde kjempere 'inn i sine hjerter.

I hverd,ig som i fest lystetde f2lne krigeres minne, först og fremst

foran d:en unge slekt som skulleTdre kampen•videre. Tiden kom da

det for stnmmens liv'ogforts9tte tilv9ere ikke lenger syntes å

være noen bydende nddvendighet å kjempe. Stridene ble sieldnere.

Det ble til sist til,en formel4s k1ippef2st overbevisning i vide

kretser, at folket villekunne fortsette sitt liv og utviklesin

kultur stndighöyere uten kamp. Forresten vi forveksletkulturen

vår med civilisnsjonon. Den norske nasjon_lle kulturen så langt

(fortsettes)
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Minnehd tideli heten for de falne. ,(fortentt)

frn fortsatte å utvikle aes-.'De'n stngnerte og forfelt. Som det
,veike og.kx.aftl6se fnlk vi vdr blitt, ble nngsten Vår vesentlig-
ste reaksjnn. uvmret snm ofte resteellers ute i verden.
Når det så atter stilnet, smilte nordmennene rdrende
m-ot framtiden. I löpet av dette tidsrummet da vår folkekraft for-
falt, bleknet også minnene om.de.lr.ndsmenn som ver falt i krmp
for folket. Utover bygdene Ver forfallet ikke sh katrstrofnit. Men
.sjeldnere og sjeldnere mötte den unge slekt opp og samlet seg om
minnemerkene. Hvor menge var det som tok vire på de flnes minne
,o8 holdt det i akt 'og ære. Dette minne denne.verdi - som tilhörer
det hele folk og i smrlig grad den unge slekt og som det må vmre
en mressnk for det hele folk å skjerme. Denne dyrebare verdi som
sterkere enn noe nnnet uttrykkex folkets vilje og rett til å leve.
Nei, vi vet, sa "ministeren", at vi heller ble vitne til et almin-
nelig krav som munnet.ut i denne verdi,s likefremme utslettelse.
I glemselens mörke skulle de synke ned de menn som ver. falt for
sitt folk. Men det skulle komme andre tider. De tider er atter
inne da den jernhårde nddvendigheten stiller vårt foik ovexfor et
ubbyelig kravom å kjempe. Forholdene i verden har utviklet seg
dithen, at såfremt vi har livevilje

, har vi idag å kjempe for den
senne frihet, den hdyeste*Og edleste frihet. KamiDen gjelder fri-
heten for vårt eget slektledd, for våre bnxn og de kommende gen
rasjoner til fortsatt å leve i landet. Densjelder sikringen av
vårt nordiske blod og vårt blods jord. For förste gRng på tusen
år gjelder pkny for det norske folk'selve nakne livet. Den gjelder
det samme for hele •rasen «vår, for alle Euxopes folk. Det er vårt
slektledds hellige plikt mot.forfedrene og barne våre å kjempe med.
Vår "2örer" - Norges "ministexpresident" så ellerede'for mange
år tilbeke de onde mnkter vokse frem og utvikle seg. I menge år
verslet og advarte han. Det er en nv vårt folks stdrete.trngedier
at mange landsmenn ennå ikke h.Pr trtt lærdom av hans versler. Det
han sa gikk jo i oppfyllelse,. Men til tross for dette finnes det
ennå idag norske kvinner og menn som hverkon vil eller kan forstå
et den gamle tid er uiSjenkallelig forbi. De er blinde for den
virkGlige verdn eg ser ikke den eneste'rette veg for det norske
folk. De vet at de er i ndd idng, men sin virkelige rdd kjenner
de ikke. Men, sa "ministeren" med kraft, tusener ti tusener
av norsk ungdom og manndom fdlger vår "farer" når han fastslår
at den veldige kampen idng også er vår kamp. Og nye tusener slut

, ter seg til dem. yår bevegelses slit-eg arbeid og kamp her hje
ville ha vmrt forgjeves om ikke vi med fuIl tyngde gjorde vår inn-
sets. Siden januar 1941 -« i mer ann 20 måneder nå - har'norsk
ungdom under stålhjelMen vmrt med og gjort sin innsnts ved evgjö-
•.relsen ev Norges og Europns nkjebne. Ikke fordi de trodde at
seielen ville kunne avhenge av innsntsens militære betydning.
Våre tapre kamerater, snnnelig har de forstått å skjelne mellom
det gode og det onde. De fdlte at bere gjennom en felles offer-
gang, vil men finne fram til et lykkelisexe og bedre Europp. De
felles ofre sveiser denne tiden vår reSe sammen, og ennå mer,
de sveiser Europes folk sammen i det fellesskap som må kompe om
folkene skal kunne leve videre. Det knmeratskap mellom folkene
som alene fronten ken sknpe, er det bånd som vil sknpe dette
fellesskap, gjennom savn og slit, sykdom og shr. De norske, tyske
og finske frontkamernter og kameratenePV nlle Europas folk, de
som döden bare streifet og de som skal bmre merker og men nv sin
i:nnents for resten av livet, vil usvikelig sikkert sdrge for nt
demed sine falne kame±nter ikke forgjeves har gjort sir helte
modige innsats. Brxe dette kampfelleseknp setter folkene i vAr
verdensdel i stand:til å oppfylle Guds vilje med dem. Det er
Suds vlje.at våre folk skal leve videre og fullfdre den gjerning
de er utsett til fremover i tidene. Landsmenn,-oss synes kampen
for vårt Norge stor, men l'sannhet dette cr stbrre. For dette
ga de sitt liv de kemerater som vi vil ære og minnes. For bedre,
rene're, •edlere sak'ga'aldri noen ne,rdmenn ed,tt liv. Sårt er det
sevn våre falne kamerater skapte i vårt sinn. Mhnge av oss hadde
k>re, kjrre slektninger og venner mellom dem BOM idag hviler på

(fortsettes)
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Minnehö tidoli heten for de falne., (ortsatt)

fjerne, fremmede steder i Ukrainns j.ord, i det ville fjellandet
Knukasus eller ved Ladogns bredder. Enkelte mellom oss sto don
kj33re så nær at han hver dag lever i våre sinn,,Stbrre enn savnet
og sorgen er likevel daaæren,.-den hedereily som den ddde brakte
også deg. Og i denne stiand tenker vi ikkej)å noen enkelt. Her nev-
nes intet navn. i hedrer og minner-deffi'alle - den ukjente norske
soldnten - vi lover å'holde ut denne hellige kampen som de stupte
i. Minnet om deres pliktkjensle og offervilje - deres tnpre strid
og ytterste offer - vil`herde og styrke oss.. Som våre fOrfedre, gir

, atter vi nordmenn ved 4-hedre.og ære defaines minne vårt terkeste
uttrykk for vår-vilje'til liv frj.het. Vi hilser dem alle. Vi
fatter aem alle inn i våre hjerter i denne stille stund som er
fyllt av vår hdyeste ærefrykt og vår dypeste takknemlighet mot den
tapre og tro kjemper.

"Ministerens" alvorsfulle, mandige tale g'jOrde
sterkt in_ltrykk, Den tolket på en verdig mAite vår ærbödige hyldest
og takk til heltene som har ofret livet for Norges sak, og uttryk-
te forvissningen om at deres innsats ikke har vært"forgjeves.
'Knapt et.dye var tört da "ministeren" oppfordret forsamlingen til
4.33re de falnes minne med et minutts taushet. Og så tonte fedre-
lå.idssangen app"mot hdsthimitelen. Mektig lbd ordene "agså vi'når
det blir.krevet, for dets fred slår leir".

Presis klokken 12.00 kom Reichskommissar Terboven,
"ministerpresiaent" Quisling, genernloberst von FalkenharSt, gene-
ral-admiral Sauleiter und Reiehsstntthalter Wegener, SS-Ober-



gruppenftbrer Und General der Polizei Rediess og Generalarbeits-
ffihrer Bormann.

Defilerin for'Quislin i Kixkkeve en.

O.R. 11.00_ Umiddelbart etter den vnkre minnehdgtideligheten
for de defilerte samtlige oppmarsjerte,formnsjoner for "fd-



raren". Langs Kirkevegen var det.et eneste hav av mennesker da
"Tdreren" med fdlge inntok-sine plasser foran Vigelnndsporten. Til-
stede var fremtredende representanter for stat eg 'parti, samt en
rekke hdyere militare og sivile myndigheter. Kort ettor at "fbre:-
ren" hadde tatt plass, forkynte klingende marsjmusikk i det fjerne
åt de förste avdelinger i den veldige Oppmarsj nærMet seg. I spis-
sen for defileringen kom Dennorske Legions musikkerpS i stram

parademarsj.'Med minutiös presisjon tok korpset av til hdYre og
gjorde holdt og front mot "föreren" på den andre siden avsgnten.
Förste avdeling som passerte "föreren" i taktfast marsj vam,5.
kompani av den norske Legion. Som en mann vendte ]:egionærene an-
siktene'mot ham til hilsen, POM "föreren" gjengjeldte' med,hevet.
arm. Så fulgte Germanske SS Norge i sine sorte kledelige unifor-
mer under marsj. Neste avdeling var et kompani fra-det
nerske ordenspoliti i ,paradeantrekk. Så kom N:S.U.F.'s forskjel-
lige avdelinger avdelinger bak en stor faneborg. Först gikk små-
hirdens og jentehirdens imponerende kolonner. Med dyne sam lyste
av begeistring og tro hilste det nye Nor&es jenterain "fdrer":

Flaggene ble senket til verdig hilsen-Og.atter hevet ettem forbi-
marsjen. Etter jentehirden fulgte guttehird og ungnird i Atram
takt. Så passerte unghirdmarinen i sine vakre uniformer. Etter.at
unghirdmeranen hadde gått forba, marsjerte Den norake Lons
musikkorps dv. Ilirdmusikken inntok korpsets plass. .Deretter kom
Kvinnehirden og Rikshirden i sluttede formasjonera Etter kvinne-
hirden fulgte hirdens. flYkorps.eg så kommer avdeling etter nvde-
ling av stautb, målbamj_sste hirdkarer fra samtlige rikshirdens
regimenter. Det var et imponerende syn å se disse politise sol-
dater som under sine sorte solkors-bannere marsjerer for san

• "fömer". Avslutningen på defileringen dannet avdelinger av förer-
garden. Kjekke, velvoksne gutter i flotte paradeuniformer,

(fortsettes)
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,Defileri for Quislin i kirkeve en. (fortsatt)

Defileringen gjorde et overveldende inntrykk på
ti1skuerne. Den ga et målbevisst billede av Nasjonal Samlings•styrke og uopphörlige vekst. Tusener på tusener av mennesker som

overvar den flotte mbristringen fikk en levende forståelse av den
veldige og fast sammensveisede organisasjon, som står i ferd med
å gjenreise landet vårt.

'Rikaa4tets avslutninf. Stort stevne å Bislet stådion hvor Quislin

hOlder tale o toretarhö tideli innvielse av n e f lkesbannere for

hirden.-Tele ramvekslin mellon Quislin o Hitler. Quislin utbrin-

er'et tre' an er Heil o S2.31 for T skland o dets förer. -

0.R. 18.15 Siste post.på.xiksmötets program var det store
, stevne på Bislet'stadion. Tueenerog atter tusener.hadde innfunnet

seg til Stadion, sem,var Vakkert smykket med norske flagg og be-
vegelsens symboler. Stevnet ble overværet av regjeringens medlem-
mer og fremtredende representanter for de tyske.myndigheter, "FÖr
ren" ble hilst med hevet arm da han innfant seg, og like etter
marsjerte den ene avdeling :c±ter .dei andre'av det store togdt av
stevnedeltagere, som var gått gjennom hele byen, både
.Germanske SS, Ordenspolitiet, hirdens-forskiellige avdelinger, ak-
tive frontkjempere og flere tusen sivilpersoner; Pöreren foretok
den lAytidelige innvielse av 8 nye fylkesbannere fox hirden og
etter en tale av "minister" Puglesang, hvor han mante.kampfellerne
til å holde fast ved ubrytelig idealisme, foretok "föreren" den
höytidelige overföring av medlemmer .av N.S.U.P: til Hovedorgani-
sesjonen, i en tale til denne ungdom fremhevet hari at når de idag

'blir opptatt son medlemmer.av 'det stntsbærende parti; lo:etyrdette
at det stilles særlig store krav til

Under ovasjonsmesSig:jubel fOrtål'ee hnri at han
nettopp hadde motta.tt svar på.en e1egratisk hilsen'som han had-
de sendt Tysklands'fbrer, IÅdelf Hitler. Telegrammet er gjengitt
på förste side i degensnummer.."Föreren"-foreslo et tre ganger
"Heil -og Sæl".fe± ,Tyskland og dets ft5rer. "Pöreren"" uttalte vide-
re at alle i har klar.bevissthet om den kamp vi står oppe
idag, men av dette ragnarokk skal framgå en ny  og'bedre.slekt,
som skal leve.lenge og lykkelig i .et land. med Orden, rettfe±d
fred..Vi har nå makten i staten og grunnlaget er derMed legt for
å vekke det norske felk og sette det inn i kampen for nyordningen.
Målet er ve±dig og prisen er stor,'me]a det krever innsats til
siste blodsdråpe, Tysklands.förer bar pekt på at Norge har'store
oppgaveri det nye Europa, og det gjelder for hver enkelt å finne
ut, hvordan han'skal gjtire sin innsets-på beste måte i.den stexe
nyo±dning.

"Fbrerenm ble hyldet med kraftige "Heil og Sæl".-
rop.og "minister" Fuglesang oppfordret til slutt til et tre gan-
ger "Heil og Sæl" for å hylde "föreren" og- beseg1e den troskaps-
pakt kampfellerne har sluttet med,ham. Så tonet fedrelandbsangen
eg en mektig stemme löd gjennom höyttalerne: Riksmötet er s1ttt.
Vi'går videre fram mot målet.

Ordl den av uislin s o Hitlers tele rammer.

O.R. 18.15 I. anledning av det 8. 2iksWte har "ministerpresi-
dent" Vidkun Quisling sendt Der Pfthrer fn.gende telegram: "På
det 8, riksmbte hilser den nasjonalsosialistiske bevegelse i
Norge Dem, F=fthrer, som forkjemperen for alle  1;ermariere og som
den der her reddet Europe fra å gå under i bolsjevismen. jket
innsets er vår takk. Norge har valgt sin plass. Vidkun Quisling.

(fortsettee)
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Ordl den av Quislin a o Hitlers tele rammer. (fortsatt)
•

Der Pfthrers svartelegram har fölgende ordlyd: "Jeg
tnkker Dem herr "ministerpresi,dent" for de hilsener De sendte
meg telegrafisk fra riksmötet'for den nasjonalsosinlistiske be-
vegelse i Norge.'Jeg g'iengjelder disse oppri,ktig med mine beste
önsker for Deres'fortsatte arbeid og for det nye Norge, som vil
få sin særlige oppgave å oppfylle i framtidens Europa. Å4do1f

'Hitler."

16.000 menneskår iPro ner erken o

23.00: . Minnehögtideligheten i
av 16,000 mennesker og stevnet på

11.000 mennesker å Bislet.

FregnerParken ble overværet
B5,siet av -11.000 menneeker.

•

Særmdter.lördag for N.S.'s sideer=isas'oner.

, 10.00 ' Wrdes ettertiddng ble det rundt om i Oslos Störste

loke.ler holdt 10 forskjellige særmöter for Ngsjonal Snmlings
sideorganiscsjoner. Her ga de forskj.ellige fdrere rapport om
det arbeid som er nedlngt.hvoretter forskjellige indre anliggen-
der ble tatt opp. Disse særmdter Var frem for alt arbeidsmöter

for å drfte de fremtidige arbeidslinjer på grunnlag av de inn-
,vunne erfnringer.

Xvinnehirdens mdte (N.S.K.H.) ble ledet av Orgenisa-
sjonaleder Rnn o erg. apportene viste sterk fremgang for
kvinnehirden i alle deler av lnndet. Landslederen i N.S. Kvinne-

, organisasjon, fru. Olga Bjonew, understroket i sin tale at den
stilling kvinnene'sknl få L.dét nye Norge helt og holdent nvhenger

av kvinnene selv. Til slutt utdelte landslederen i Kvinnehirden,
fru Johanne knrtin troppsfdrergraden til en del hirdkvnner.

På Nas'onnl Samlin s H el eor ansna'ons mdte (N.S.H.)
tglte "minister" Rilsnæs, som sær ig 1111_ers reke ette nt hvert

enkelt individ har ansvaret'for å klnre seg selv. Stdtten blir
ingen almisse. "Ministeren" kom videre inn på den tyske- vinter-
hjelp og framkastet tanken om.å: opprette.al'i.liknende hjelp her
hjemme., Landslederen Paul Follagg pekte Wat.det har vært stor

oppslutning om hjelpeorganisnsjonen til N.S, over hele lnndet,
uansett politisk innstilling. Dens• ciste stOre-tilt-,k vnr til-
skudd til familier med 4 bern eg per i månedene oktober, novem-
ber og desember.

Un domsf lkincIens særmöte (N.S.U.F.) ble naturlig pre-
get av ungdommens ampg og egeistring. Etter en innledning
med underholdning og Sang, talte stnbaleder Tidemnnd Ruud om
"Ungdomstjenesten tar form", ot tena son jo er aktuelt for. mange.
Tjenesten er en •esentlig fritids-beskjeftigelse, sa han. Det blir
et til tre mdter pr. uke, foruten en tur et par ganger i måneden.
Meningen er å hindre nt ungdommeng4r rundt og slenger. Fullt ut-

bygget vil ungdomstjenesten omfatce mellom fire og fem hundre ta-
een gutter og jenter. Det blir lngt stor vekt ,på å skape en sund
og karakterfast ungdom, og forskjellige spesinlnvdelinger vil gi
enkelte höve til å utvikle sine spesielle anlegg og evner. Jente-

lendslederen Kirsten Saltvold appelerte sterkt til alle förere
N.S.U.F. om å tjene landet og "föreren" ved å være med på å kolo-
nisere de uhyre område i öst. Det gjelder å komme etter med plo-
gen der soldaten går ±eora.n. La.ndslederen Björn Jstring som nylig

er vendt hjem fra fronten,.rettet og64noen ord til kampfellene.

i N.S.U.F. og manet dem til aktiv innsats ved fronten.

(fortsettes)
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. Studentf lkin ens mbte' (N.S.S.F.) ln for dngen et
godt utbygge apparn me grupper, ikke bere ved Univesitetet
i Oslo, mon også ved Hbgskolen i Trondheim, Bergen og .As og i
Mtnchen hvor det er Menge norske studenter tilsluttet N.S.
Dandsoganisasjonslederen i Studentfylkingen fortate nt med-
lemstallet i inne~ende seziester var bket med over 204,. og det
var mange nye studenter som hadde meldt seg. Lnndslederen,
ekspedisjonssjef Rolf Holm, deltar for tiden i den norske Legion,
dg dcn fungcrende lendsleder, Breien, holdt derfor hovedtelen.
Han minnet om den sterke mnrxistiske innflytolse på studentene i
1933-årene. Ingen endre enn N.S.studentene tok kempon opp not det
kommunistiske flertell i Studentersnmfundet. Nå bringes den nye

. tid inn i den akndemiske leir. Hnn sluttet med en hyldest til de
norske nkedemikere som er falt ved fronten, og de endre som nå
gjbr sin inns-ts.

På Rikshirdens s33rmbte deltok stebssjefen,. Thronsen,
hans medarbeidere i ir s n en og regimentsförerne. Mbtet ble viet
inngående rPpporter fra de enkelte distrikter og viste en meget
god tilslutning til rekkene.

Politiske.frere o o leerin aledere i N.S. holdt
sitt se3rmbte br 2g o ken . .  ny  mb e e o dt sbncing
morgen klokken 9.00. På det fbrste mbte introduserte "minister"
Fuglesang professoT Six fra Berlin som er en nutoritet når det

. gjelder det internesjonele frimureri. I et ovormåde interessnnt
foredrag, pekte han på hvorledes fiimurefiet har benyttet seg av
alle slags forklodninger for å innfiltre seg i folkene, det være
seg gjennom marxispe eller li.bernlisme, demokrati og kommunisme.
Han konkluderte med.å si et irimureriets libernlistiske statsbe-
grep utelukker enhver.nasjon al statsoppfatning. Primureriet er
liberalismens hemmelige organisasjon, son må'forknstes med hen-
synslbs etrenghet. Overfor tidligere skekkjörte frimurerske por-
8onligheter må det gåes fram med den stbrste skarphet og mnn må
bryte enhver frimurersk forbinnelse.

Nas'onel Samlin s Utenriksor enisas'an (N.S.U.) hadde
semlet gruppe e erne ra fem av ys en s s rs o byer og.fra
Kjbbenhevn. Professow Grårud (Q.ruppelederi leste opp en
redegjbrelse fra direktbr Fermann som er orgenisasjonens leder og
som var foxhindret fra 4,mbte. Direktbr Fermann fremhevet at

arbeid for tiden vesentlig konsentrorte seg om å hjelp
frontkjempere og dre omsorg for:alle lendsmenn i utlendet

.erbeidet.i Fae•ru eor anisas onen er ikke cvsluttet
fbr alle mennes er er i andet ur oppgi t sin klassekampinnstil-
ling, uttalte "minister" Lippestnd på særmbtet til N.S. Fa ru e-
or nnisns'on. Vi forstår så godt denne innstilling, men mnn vil
a en ar ig stilling.i samfundet bådc minterielt og på andre måter

om man oppretholder det. Landslederen Odd Possum talte også og
berbrte kort noen  -1v de ting man nrbeider med i organisasjonen.
Han pekte på at N.S.O.F. skal verete partiets interesser, men at
det ikke favoriserer noen.

Kvinneor anisas'onens(N.S.X.) sp,rmbte begynte med at
'forsamlingen reiste seg og min es de som var falt som ofre for
det engelske bombeangrop mot Oslo fredng. Lendslederen for•Kvin-
nehirdet (N.S.K.H.), fru Johanne Martin, talte også hor og sa, et
det ikke finnes meke til en organisasjon som kvinnehirdend no,
annet land. Den stiller store krav til medlemmene, for den ska
bringe de nasjonalsosialistiblee ideer inn i de tusen hjem og opp-
dre barna i nasj.onal og sosielistisk samfundsånd tI besto for
Lendet. Landslederen i N4S.K., fru Olga Bjoner, redegjerde for
Kvinneorganisasjonens oppgaver.

På Bonde7ru cns se3rmöte holdt "minister" Fretheim
foredrag om on ereisningens re ningslinjer og progrnm. Landet
nå gjbres selvhjulpent og kjbpekr-ften hos landbruksbefolkningen
må holdes oppe.  Nf,r  det fbrste riksting holdes, bnsker vi at dcts
snmmensetning må irere bestemt av et Horge skel vne,re en bondestet.
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Naernere enkeltheter cm bombeanrepet Osid..

12 mennesker dre2t cu_omlaz 50. saaret: ,Flere savnes.

Quis1ing gikk ikke.i klelleren. E&ortihr.,et fortsatte uanfektet.

O.R. & S.R. Det britiSke-flyanUrep med 4 Moscito-fly paa GestaPos
hovedkvarter paa Victoria Terasse midt under fglrertinuet'freda, har
vaert ujenstand for en rekke'betraktninuer i.Oslo radio.

Anurepet fant sted midt paa dauen, naerMere bestemt
like før kl. 17.00 norsk tid, i straalende vaer, ou det ble kastet en
rekke bomber. Flyene kom lavt inn over byen fra vest oc Slapp sine bom-
ber fra omkrinu 30 m.'s hkrde. Iflue Oslo radio falt de med materatis
sikkerhet blant norske privathjem uten'at militaere maal ble truftet.
Ancrepet var Utvilsomt politisk.

En rekke hus ble yklelaut, vindUsruter, ble knust
flere branner oppsto, eg luftVernet ou brannvesenet,hadde nok aa Ejf/S-
re. Svensk radio meddeler at 10 nordmenn oc 2 tyskere ble drett oc^
omlau 50 mennesker saaret. Flere savnes oUsaa. og man venter under
opprydninuen som fortsetter, aa sty5te paa flere,ofre.

Militaårt sett var angrepet en fiasko, hevder de tys-
ke myndicheter. Førertinget fortsatte som om intet var hendt, alt liv
utendrs ble opptatt som normalt saasnart ancrepet var over, ou den
planlagte defilering av Rikshirden Eikk sin gan.

Vi gjenUir nedenfor et par av de bemerkninger som sene-
re ble utsendt i an1edning anErepet.

,
l*stetoffiSieIt innleuu:
Det bri,ti.ske flyangrep mot.Oslo fredau'etterm.iddau er

naa bIltt omtaIt Londen radio, som gledostraalende kunne fortelle
at'angrepet helt  „oe heldent fikk sprengt fra hverandre Nasjonal Sam-
lincs riksmg<te.. Det ble :tilfyfyd at man paa dette felt hadde-onpnaadd
et Saa straalende,resultat.av anErepet at man bUrde overveie aa ujen-
nomfj7fre li'unende.flyancrep mot den franske ministerpresident Lavals
forSamlinger o rikskansler Hitiers partiMffter.

Befolknincen i .0slo'kan bevdne hvor.Sant London taler.
:Under fiyanurepet var frifrertinget samlet til myfte og forhandlingene
'fortsatte:uanfektet, oc kort tid etter 11rserte flere tusen mann av
rishrden_taktfasP.ftj- fØreren p Karl JobP,n.

OE al1ikevel er det-nOe sant I'det: sem London-hår for-
teIler, 'for en..aYdel:Ing av hirden,-känåkje 20-30 mann ble like etter
ancrepet'pSyeblikkelig Satt inn i opprydninusarbeidet foraa hjelpe
desaarede ou.redde ]nnbo ou selVsact.uanfektet om o7.f;'.rene
tilh'yfrte US.elier ikke.Disse 20-30 mann blesprenutbortfraLde tu-
sener Som marsjerte forbi f*eren. '

'En annen sak er det.at.den britiåke krj.ngkastincs'ut-
saen beviser.at,de britiske sflyene ikke hadde noen MiIitaere oppEaver
over dslo, ikke skulle ramme militaere inaal, men ene-og aIene var
Satt inn for aa.forstyrre riksmøtet..Som EnclandS aIliette er "X-

, kongen" oc_"emigrantregjeringen" medansvarlige for flyangrepet. De
har enten Codtatt det.eller, hvis de ikke har ujort det, stilt fal-

ikk lencer'kan vaere med paa at'åyay/re om
NorgeS hovedstad skaI bembarderes eller ikke..

Eivind Mehle i Oslo radio kl. 1845:
De britiske=flyenesom ancrep Oslo fredac ettermiddag

var utelukkende ute for aa myrde'.kvinner'og barn og var den "forhen-
vaerende Konges" hilsen,til:sine tidlicere undersaatter. Virkningene
av angrepet som morderpakket i London oc Moskva utklekket vil Vise
sec i ytterlicere deltagelse av norske frivillige paa stfronten.
Morderne har forøVrig ogsaa andre hjeIpere i Norpe som ikke er i uni-
form hvilket den senere tids rettssaker Den fedreL

banden i „London hindret ikke at engelskmennene bombet. Sna-
ree oppmuntret de:til det. De-vil ,med tid og stunder faa sin doM.

Ancrepet,:-..badde ingeh innflytelse paa førertingets
forhandlinger. Ikkeeneneste av de1tagerne forlot sine plasser, oc-t

'(Fortsettes)
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Kommentarer i forbinnelse med bombean??renet paa Oslo. .(Fortsatt)

Føreren fortsatte sin tale uanfektet. Med religiøs visshet om at de '41119
ikke kunne bli ramt, ble vaare ledere rolig sittende fordi de hadJe
en misjon aa oppfylle, og da signalet "faren over" gikk like etter
fyfrerens tale under.tonene til "Ja, vi elser" saa alle dette sdm et
symbol paa den nye tids skjebnesbestemte seir.

Etter myftet ega Quisling seg umiddelbart til de fami-
lier som angrepet had.rle ramt. Ineen av ofrene var medlem.mer aV US.

Ord.frer Jensen bevilL:er nener til de ramte familier.

O.R. Oslo bys. ordfører Pritz Jensen har gjennom finansraad-
mannen stillet et større belyfp til .distosisjon til avhjelp av den
75Yeblikkelige nyfd i'anledning det britisk terroranErep mot Oslos si-
vilbefolkning. Man vil hjelpe til mcd aa skaffe husrom for dem som er
blitt husville, dg hvio n[kivendig vil det ogsaa bli ordnet med for-
pleining. Kommunen vil ellers ejgre alt sOm staar i dens• .mkt for aa
hjelpe de nyfdstilte.

KOmMunenes luftvernkonsuIent, ingeniyfr. Aschehoug, har
faatt i oppdrag aa org.nsere hjelpearbei,det ved denne aniening.

Skrefsrud-museet. å Lillehammer innviet ida .

23.00 Snntnlmisjonens 75 års jubileum ble på Lillehammer
bl.a. fciret med innvielse nv Skrefsrud-museet. Misjonaar Iirrs
Skrefsruds barndomshjem er nå flyttet til de Snndvigske Samlinger
på Mnihnugen. Mange mennesker vnr mött frm for 4 overv-3re högtidelig-
heten. Tilstede varogså en del nv Skrefsruds slektninger. Innviel-
sestalen ble holdt nv S4-mtalmisjonens genernlsekrets3r, miåjonsprest
Ofstad. Midlene til istandsettelse nv museet cr innsnmlet priva.t.
Huset cr skjenket Santnlmisjonen som gave og skal behyttes som möte-
sted fox byens og distriktets kristelige org,u.lis-sjoner.

Nor,lesmesterskr et i fotbn11. 5rn beseiret Uredd med 2 - 1.

O.R. Finnlen i NorgesmesterskLpet i fotball ble spilt på
Bislet stadion i ettermiddng mellom Uredd, Porsgrunn og Orn, Horten
Ifölge Oslo Rndio var det omlng 6000 tilskuerc. Kampen var rotet og
uten den rutte presisjon. Den endte med scir for jrn med,2 - 1

Dommeren var Reidnr Borch Vallorhnug frn Uesund som
dbmte udnerket. "Kontorsjef" Methi ved mikrofonen ga et g-nske godt
referrt, tntt i betraktning nt bare bruddstykker kunne utsendes nv
hensyn til kringkastingens övrige (tyske) programmex.

, rets mesterskup i fotbr11 har vaart avviklet til tross
for en rckke vnnskeligheter, snarlig v kommunikasjonsmessig nrt. Fle-
re grnger har det hcndt nt lng som f.eks. skulle spille i Bergen, hnr
måttet reise i 2 puljer og at kampene av den grunn har måttet utset-
tes, forteller herr Bjerre, som hele tiden hnr stått for arrnngemen-
tene. Opprindelig startet det omlng 6n lag, hvilket vnr betraktelig
mur enn ventet; og dc vnnlige overrnskelser som nlltid inntrcffer un-
der rundekamper, har heller ikkc uteblitt denne gnng. De flestc lag
hnr stndig skiftet spillere. Barc jrn og Uredd hnr hele tiden beholdt
den smme oppsetning som dn de startet.

N tt fra Dnnmark.

19.00 På grunn av metallmanglen har Don kongelige Lynt v-n-
skelig for å sknffe det nbdvendige metn11 til Nre en-krone stykker i
tilstrekkelig mengde.. Mnn hnr derfor planer om a inndra 50 brene som
er i omlöp og benytte metnllet til utmyntning av omlng 3 millioner
nye en-krone stykker.,Samtidig vil de nye kronestykker f. et nytt
preg. På den ene siden Kow3ens bil1ede i profil og på den endre siden
et korslngt hvote- og hnvre-ks under verdibetegnelsen.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Minnehd tideli heten for de falne i Fro ner -rken. Rilsnæs taler.

O.R. 11.00 , Minnehögtideligheten'i Pragnerparken for våre
falne frontkjempere,ble en gripende og uforglemmdlig stund for
alle de tusener som overvar den. Timer fdr hogtid'eligheten be-,
gynte, var den vakre parken evrrt av mennesker og.stadig nye tu-
pener strdmmet til.

Det ligger en dyp og skjönn'symbOlikk i dette
nt Vigelands livåverk dannet rammen om mi,nn-dhdgti:de1igheten for
våre f1.ie. Ingen kunstner frametiller vql.som han selve livets
TY'nkonde ,Pulsslag, livsgleden. Og'våre gutter SOm nå hviler under
.den,omvSnelts',IivSurno i Ukrainns jord, i Kaukasiens fjelland og
i.tundreens evige'isdrken, de pfret, det dyreste do eide - livet,
fOr at.vi skal-kunne leve et rikt og godt menneskeliv et fritt, .og.lykkelig land.
' Store formasjoner av 'T/affen SS, Den norsko Legimri,

,Politiet, Itikshird, Kvinnehird, Unghird, Gutteh4rd,'Jente- og
, Sååhird marejerte under sine'standarter eg til klirkgende fanfarer
inn .i.parken og tok cippetilling.bak-plassen for mresgjestene.
Foran VigelandsbrUa stå tribanen med mresVnkt'av noråke frivilli-
gQ. tribunen var flnnkert på begge-sder av nvdelinger nv fdrer-
grden. På plaesene'foran mresgjesteno satt_mange:nv d'e pårdren-
de av våre falne gutter;

Tresis klokken 1.2.00 kom Reichskommissnr Terbo-
von og liministerpresident" Quisling. norske mresgjester kan
nevnes: de norske ministren,  stabsejef  Throndsen,,landsleder

,N.S.K.  fru Olgn Bjoner, landsleder i kyinnehirdan fru Johanne
Martin og "fdreren"s-adjutnnt kaptein Langlie, Fordvrig overvar

, an rokke höyere tyske og n=ske represententer for stat,og parti
minnehdgtid014.gheten.

' Under fanfnrer av et'bemueikken inntnr Reichs-.“
kommissar og "ministerpresidentenog de dvrige mrosgjester sine
plElssQr. Og mens musikken spiller'Gxiege pompbse hyldningsmarsj,
mnrsjerer logionmrvdenger opp og inntnr forwsjon bik  mres-
gjestenag,F,,,Inebmrere marsj,er:er,frap .p4,begge sider og.tar oppstil-
ling foran,,tribunen. Stabsmuskken:spiller nråren" v Grieg. De
siste toner av C4riegs vidundeige melo,di,ddr hen og "minister"
Svexre Ri4enås bestiger,tribunonbg hlder minnet-.1en.

29.

. ,
Vårt folk uåtte fd,re ,harde strider for å födos

og vokse seg fram som en fo1kestamme, rsYddeseg rum og vide ut
sitt Norgesvelde,'begynte "ministersn". Forfedreno våre hadde en
rotfestet vilje til liv. Bare i ],angeog'harde.kamper:kunne de
sette denno v-4.1jan sin igjennom. Det ver,derfor atter selve denne
livelinjen hos dem som förte dem til å mre og minnee hdyere enn
noen andre de nv slekten som falt.i kampene. I et sådant folk med
vilje til å rydde seg rum og'vern,e dette, rum, og Som dermed har
rett til A leve i et helserikt og kraftig folk.- ;heves mnnet
m.folkets faine krigere opp til å bli et av de kesteligste klo-
nodier,i folkete skattkammer, Det var derfor 91 n6dvendig fdlge
av 11.vsv1jon når de g mb nordmenn tok 17,re p minnene om sine
flne,sdnner, når de lukket sine döde.kjempere inn'i sine hjerter.
I hverdag som i.feetyste:de falne krigeres'ml,nne, först og fremst
foran den ungo elekt 'som skulle före kampen videre. Tiden kom da
det for stammens;liv og'forteatte tilvmre ikko lenger syntes å
være noen bydende nddvendighet å kjempe. Stridene ble-sjeldnere.
Det,ble til sist, til an formelig klidipefast overbevisning i vide
kretsor, it folket ville kunne'fortsette sitt liv og utvikle ein
k.1.1tur staAg b.:6yere uten kamp. Forresten vi forvoksiet kulturen
vår,med eivilisnsjonen. Don norske hasjon_ile kulturen så langt

(forteettes)
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' Minnehö tideli heten fox '1de fnlne.- :(fortantt)
-fra fortsatte å utvkle-seg.. Den stinorte og forfalt. Som detveike og kraftlöse folk vi var .blitt, ble angsten vår vesentlig-

ste renksjon under uværet som.ofte rasto-elle.rs ute i verden.
Når det så atter stlnet, smilte nordmennene rdrende t4.11itsfullt
mot framtiden. I ldpet av dette tidsrummet felkekraft for-



falt, bleknet også minnene om de landsmenn som var falt i knmp
fr fOlket. Utover bygdene var forfallet.ikke katrstrofnit. Men
Sjeldnere og sjeldnere mötte den unge slekt opp og samlet seg om
;minnesmerkene. Ilvor mange vnr det som tok vire på de falnes. minne
og holdt det i akt og ære. Dette minne - denne som tilhörer
det hele folk og særlig grad den unge slekt og som det må vmre
en mressak for det hele folk å skjerme. Denne dyrebare verdi som
sterkere enn noe nnnet. uttrykker folkets vilje og rett til å leve.
Nei, vi vet, sr "ministeren", at vi heller ble vitne til et almin-
nelig krav som munnet ut i .denne verdis likefremme utslettelse,
I &lemselens indrke' skulle de synke ned de menn som var falt for
sitt •folk. Men.det skulle komffe andre tider. De"tider er atter
ihne da den jernhårde nödvendigheten stiller vårt folk overfor et
ubdyelig krav om å kjempe. ForhOldene i verden har utviklet seg
dithen; at såfremt vi har livsvilje, har vi idag å kjempe for den
snnne. frihet, den hdyeste og edleste frihet. Kampen gjelder fri-
heten for vårt eget slektledd, for våre bnrn og de kommendq ge
rnsjoner.ti.1 fortaatt å leve i lendet. Den gjelder sikringen av
vårt nordiske blod og'vårt blods jord. For förste gnng på tusen
år gjelder påny for det norske folk selve nakne livet Den gjelder
det samme for hele rasen vår, for alle Europas folk Det er vårt
slektledds hellige plikt Mot fotfedrene og barna våre å kjempe med.
Vår "2örer" - Nergea "ministerpreaident" så allerede for mange .
år tilbakede •onde makter vokse fram og utvikle seg. T mange Ar
varslet og advarte han. Det er en av vårt folks største tr2gedier
at.mange landsmenn ennå ikke har trtt lmrdom av hans varsler. Det
han.sa-gikk jo i oppfyllelse. Men til tross for dette finnes det
ennå idag norske kvinner og menn som hverken vil eller kan forstå
at den gamle tid er uigjenkallelig'forbi. De er-blinde for den
virkelige verden eg ser ikke den eneste rette veg for det noreke

De vet at de er i nöd idag, men sin virkelige nbid kjenner
de ikke. Men, sn "miniSteren" med kraft, tusener - ti tusener -
nv.norsk.ungdom og manndom fölger vår' "fdrer" når han festslår
at den veldige kampen idag også er vår kamp. Og nye •tusener sli
ter seg til dem. Vår bevegelses slit og arbeid og kamp her hje
vj..11e ha vmrt forgjeves om ikke vi med full tyngde gjorde vår inn-
sats. Siden januar 1941 mer enn 20 måneder nå har norsk
ungdom under stålhjelmen vært med og gjort sin innsnts ved avgjd-
relsen, av Norges og Europas nkjebne. Ikke fordi de trodde rt
seielen ville kunne nvhenge,av innsntsens militmre betydning.
Våre tapre kameratex, sannelig har de forstått å skjelne mellom
det gode og det onde. De fÖlte at bare gjennom en felles offer-
gang, vil man finne fram til et lykkeligere og bedre Europa. De
felles ofre sveiser.i denne tiden vår rase sammen, og ennA mer,
de sveiser Europas folk sammen i det fellessknp som må komme om
folkene skal kunne leve videre. Det knmera-tskap mellom folkene
som alene fronten kan skape, er det bånd som vil sknpe dette
fellessknp, gjennom savri og slit, sykdom og sår..De norske, tyske
og finske frontknmernter (5g kameratene av nlle Eurdpae folk, de
som ddden bare streifet c) de som skal bmre merker og men nv sin
innsats for resten nv livet, vil uevikelig sikkert sörge for at
de med sine falne kamerater ikke forgjeves har gjort sin helte
modige innsats. Bnre dette knmpfellesskap setter folkene i vår.
verdensdel sand til å,oppfylle Guda vilje med dem. Det er
'Guds vilje at våre folk skal leve videre og fullföre den gjerning
de er utsett til fremover i tidene. Tandsmenn, oss synes kampen
for vårt Norge stor, men i sannhet dette er stdrre. For dette
ga de sitt liv de knmerater somv vil æxe og minnes. For bedre,
renere, edlere sak ga aldri noen nordmrnn sitt-liv. SKrt er det
savn vare falne kamerater sknpte i vårt sinn. Mange nv oss hadde
kjære, kjmre slektninger og venner mellom dem som idag hviler på

(fortsettes)
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Minnehd tideli heten for de falne. (fortsatt)

fjerne, fremmede steder'l''UkrainPs jord, i det ville fje1landet
Knukasus e1ler ved ladogns bredder. Enkelte mellam osS sto den
kj.sre så nmr at han hver dag lever i våre sinn, Stdrre enn savnet
og sorgen er likevel denkren, den hederen, som den ddde brakte
også deg. Og i denne stund tenker vi ikke på noon enkelt. Her nev-
nes intet navn. Vi hedrer,og minner dem alle - den ukjente norske
soldaten vi lover å holde ut donne hellige knmpen som de stupte
i. Tdianet om deres pliktkjensle ,og offervilje deres tnpre strid
og ytterste offer vil herde og styrke oss. Som våre forfedre, gir
atter vi nordmenn ved å hedre og `2Te de falnes minne 'Vårt sterkeste
uttrykk for vår vilje til liv frihet..Vi hilser dem alle. Vi
fatter dem alle inn i våre hjertor i denne stille stUnd sot er
fyllt av vår hdyoste•mrefrykt og vår dypeste takknehlighet mot den

"Ministerens" e1vorsfulle, bandige tale gjorde
Sterkt in_itrykk. Den tolkt på en-verdig måte vår mrbddige hyldest
og takk.til heltene bom har ofret livet for Norges sak, og uttryk-
te forvissningen.om at deres innsats ikke har vært forgjeves.
Knapt et dye var tbrt da "ministeren" oppfordret forsamlingen til
å mre de felnes minne med et minutts tnushet. Og sA tonte fedre-
1andssangen opp mot hbsthimMelen. Mektig 16d. ordene "også'vi nAr
det blir krevet, for dets fred slår -;•

Presis klokken 12.00. koM ReichskoMmissar Terboven,
"ministerpresident" Quisling, generaloberst von Falkenhorst, gene-



, ral-admiral öhm, Gculeiter und Reichsstatthalter "Jegener, SS-Ober-
gruppenfthrer und General der Polizei Rediess og Genernlarbeits-.

fthrer,Bormann.

tapre og.tro kleMper. « • -

•

Defilerin for Quislin i Kirkeve on.

O.R. 11.00' • Umiddelbart etter den vnkre minnehdgtideligheten
for de falne,'defilerte samtlige oppmarsjerte fermasjener for "fd-
reren". Langs Kirkevegen var det et eneste hav av mennesker da
"föreren" med fdlge inntok sine,plasser foran Vigelnndsporten. Til-
stede var fremtredende representnnter for stat og parti, samt en
rokke höyere militere og sivile myndigheter. Kort etter at "före-
ren" hadde tatt plass, forkynte'klingende marsjmusikk i det fjerne
at de fdrste avdelinger i den.veldige oppmarsj nærmet seg. I spis-
serl'or defiieringen. kom. Den norske Legions musikkorps i stram
parademarsj. Med minutids presisjon tok korpdet av til höyre og
gjorde holdt og front mot "föreren" på-den andre siden av gnten.
Fdrste avdéling som•pRsserte "fdreren,""i taktfast marsj var 5.
kompani av den norske Pogion. Som en månn vendte legionmrene an-
siktene met ham til hilsen, POM "fbreren" gjenåjeldte med hevet
nrm. Så fulgte'Germanske SS Norge d sine sorte kledelige unifor-
mer under giv-ak'J marsj..Neste avdeling var et kompani fra det
norske ordenspoliti i pnradeantrekk. Så, kom N.S.U.F.'s forskjel-
lige avdelinger avdelinger bek en'stor'faneborg. Fdrst gikk små-
hirdens og jentehirdens imponerende kolonner:-Med dyne som lyste
av begeistring og tro hdlste det nye Norges,jenter nin "förer".
Flaggene ble senket til verdig hilsen og etter heyet etter forbi-
marsjen. Etter jentehirden fulgte guttehird og Unghird i stram
takt..Så passerte unghirdmarinen d sine vakre uniformer, Etter at
unghirdmarinen hadde gått forbi, marsjerte pen norske Legions
busikkorps av. Hirdmusikken inntok-korpsets. plass. Deretter kom
Kvinnehirden og Rikshirden. i sluttede formasjoner. Etter kvinne-
hirden fulgte hirdens flykorPs og så kommer avdeling etter avde-
ling av steute, målbevisste hirdkarer fra samtlige rikshirdens
regimenter. Det var et impenerende syn å se disse politiske sol-
dater som under sine sortesolkors-bannere marsjerer for sin
"fdrer". AvslutnInåen på defi,leringen.dannet avdelinger av farer-
garden. Iijekke, velvoksne gutier i flotte'paradpuniformer.

(fortsettes)
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Defilerin fer Quislin i Ki kevegen. . (fortsatt)

Defileringon gjorde et overveldende inntrykk på
tilskuerne. Den ga et målbevisst biliede ay Nasjonal Samlings
styrke og uopphbrlige yekst. Tusener på tusener av mennesker som
overvar den flotte mönstringen fikk en levende forståelse av den
veldige og fapt sammensveisede organisasjon, som står'i ferd med
å gjenreise landet vårt.

Riksmbtets avslutninf. Stort stevne å Bislet stadion hvor Quislin

holder'tale o foretar  hö  tideli innvielse av n e f lkesbannere for

hirden. Tele rnmvekslin mellom Quislin o Hitler. Quislin utbrin-

-er et tre an er Heil o Sæl for T skland o dets förer. 

•

O.R. 18.15 Siste post på riksmötets program var det store
stevne på Bislet stadion. Tusener og atter tusener hndde innfunnet
seg til stndion, som var vakkert smykket med norske flagg og be-
vegeasens symboler. Stevnet ble overværet av regjoringens medlem-
mer og fremtredende.representanter for de tyske myndigheter. "Fbr
ren" ble hilst med hevet arm da han innfant seg, og like etter
marsjerte den.ene avdeling etter de,1 andre av det store toget av
stovnedeltagere, som var gått gjennom hele byen, både N.S.U.F.,
Germanske SS, Ordenspolitiet, hirdens forskjellige avdelinger, ak-
tive frontkjempere og flere tusen sivilpersoner. Fbreren foretok
den h*ytidelige innvielse av 8 nye fylkesbannere for hirden, og
etter en tale av "minister" Fuglesang, hvor han mante kempfellerne
'til å holde fnst ved ubrytelig idealisme, foretok "föreren" den
höytidelige overf(5ring av medlemmer av N.S.U.F. til Hovedorgani-
sasjonen. I en tale til denne ungdom fremhevet han at nAr de idag
blir opptatt som medlemmer nv det statsbgerende pnrti, betyr dette
at det stilles særlig store krav til dem.

Under ovasjonsmessig jubel fortale han et han
nettopp hadde mottatt svar på en elegrafisk hdlsen som han had-
de sendt Tysklands förer, 1,dolf Hitler. Telegrammet er åjenåitt
på förste sido i dagens nummer. "xeren" foreslo et tre ganger
"Heil og Sæl" for Tyskland pg dets förer. "Föreren" uttalte vide-
re at alle i N.S. har klar bevissthet om den kamp Vi stgr oppe i
idag, men av dette ragnnrokk skal framå en ny og bedre slekt,
som sknl leve lenge og lykke1ig i et land med orden, rettferd ag
fred. Vi har nå makten i Staten og,grunnlaget or dermed lagt for
å vekke det norske folk og sette det inn i kampen for nyordningen.
Målet er verdig og prisen er stor; men det krever innsets til
siste blodsdråpe. Tysklnnds förer har pekt på at Norge.har ptore
oppgaver i det nye Europa, oå det gjelder for hver enkelt å finne
ut, hvordan han akal gjöre sin innsats på besto måte I, den store
nyordning. •

"Frerenft ble hyldet med kraftige "Heil og, Sæl" -
rop og."minister" Fuglesang oppfordret til.slutt til et tre gan-
ger "Heil og Sæl" for å hylde "föreren" og.besegle den troskaps-
pakt kampfellerne har sluttet med ham. Så tonet fedrelandssangen
cg en mektig stemme 15d gjennom höyttnlerne: Riksmötet er slutt.
Vi går videre fram mot målet.

Ordl den av QuIsli s o Hitlers tele r..mmer.

O.R. 18.15 - I an1edning av det8. riksmöte-har "ministerpresi-
dent" Vidkun Quisling sendt.Der Ffihrer fölgende telegram:
det 8. riksmbte hilser.den nasjonalsosialistiske bevegelse
Norgs Dem, Ffihrer, som forkjemperen for alle germanere og.som
den der har reddet Europn fra å gå under i bolsjevismen. jket
innsats er vår takk. Norge hnr valgt sin plass. Vidkun Quisling.

(fortsettes)
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Ordl den av Quislin s o Hitlers tele ramm r. (fortsatt)

Der Pthrers •svartelegrat har fölgende ordlyd: "Jeg
takker Det herr "tinisterpresident" för de hilsener De sendte
meg telegrnfisk fra rikemötet for den nasjonalsosinlistiske be-
vegelse i Norge. Jeg gjengjelder disse oPpriktig med mine beste
önsker for, Deres fortsatte arbeial og for det nye Norge, son vil
få sin smrlige oppgave å oppfylre i framtidens Europa.
Hitler."

16,000 mennesker i Fro.ner arken o .11.000ine.nneåker- Bislet.

23.00 Minnehögtideligheten i Pregnerparken bleaavervmret
av 16.000. mennesker og stevnet på Bislet RV 11.000 mennesker.

Særmöter lördaP for N.S.'s sideor anisas'oner.

, 10-00 Lbrdag ettermiddag.ble det rundt om i Oslos störste
lokaler holdt 10 ferskjellige-smrmbteror Nnsjonal.Samlings

,si,deorganisrsjoner. Her.ga de forskjellige fbrere ra.pport om
det arbeid som er,nedlngt hvoretter forskjellige indre rnliggen-
der ble tatt o:7p,.Disse smrmöter var frem for alt arbeidsffiter
for,å drf3ftede fremtidige arbeidslinjer på grunnlag av de nn-
vunne erfaringer.

Kvinnehirdens möte (N.S.K.H.) ble ledet av organisn-
sjonsleder R.,an i Ro erg. Rapportene.viste sterk frengang for
kvinnehirden i alle deler av landet. Landslederen i N.S. Kvinne-
organisasjon, fru Olga Bjoner, understreke-6 i sin tale at den
stilling kvinnene sknl få i det nye Norge he1t og holdent nvhenger
av kvinnene selv. Til slutt utdelte 2ds1ederen i Kvinnehirden,
fru Johanne 1iIrrtin troppsfbrergraden til en del hirdkvinner.

F.Nas onal Samlin s H'el eox anisas'ons möte (N.S.H.)
talte minister" Rilsnms, som smr ig un erstreke ette nt hVert
enkelt individ har ansvaret for å klflreseg selv. Stdtten blir
ingen almisse. "Ministeren" kom videre inn på de.n tyske vinter-
hjelp og fremkastet tanken om å otprettoen liknende hjelp her
hjemme. Landslederen Paul Follegg pekte ph at det har wart stor
oppslutning om hjelpeorganisnsjonen til N.S, over hele lnndet,
unnsett politisk innstlling. Dens siste store tiltnk vnr til-
skudd til med 4 barn og.nerai månedene oktober, novem-
,ber og desember.

Ungdomsfylkin ens særmöte naturlig pre-
get av ungdommenskampgö  og egeistring. Etter en innledning
med underholdning og sang, talte strbsleder Tidemand Ruud om
"Ungdomstjenesten tar form",'et tema som jo er, aktuelt for mange.
Tjenesten er en vesentlig fritids-beskjeftigelse, sa han. Det blir
et til tre mt5ter pr. uke, foruten en tur et par ganger i måneden.
Meningen er 4 hindre at ungdommen går rundt og slenger. Fullt ut-
bygget vil ungdonstjenesten dmfatce mellom fire og fen hundre tu-
sen gutter og jenter. Det blir lagt stor vekt på å skape en sund
og karakterfgst ungdom, og forskjellige spesinlnvdelinger vil gi
enkelte höve til å utvikle sine Spesielle anlegg og evner. Jente-
landslederen Kirsten Saltvold appelerte sterkt til alle fbrere
N.S.U.F. on å tjene landet og "föreren" ved å vmre med på å kolo=
nisere de uhyre omxåder  i st.  Det gjelder å komme etter med plo-
gen der soldatengår foran. lendslederen Björn Jstring somnylig
er vendt hjem fra fronten, rettet også noen ord til kampfellene
N.S.U.F. og manet dem til aktiv innsats ved fronten.

(fortsetTtes)
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Studentf 1kin ans möte ln for' dagen et
godt utbygge apparn me grupper, ikk9 bare.ved UniveTsitetet
i Oslo, nen også ved'HbgskoIen'i Trondhein, Bergen og s og i
Mtnchen hvor det er mange nbrske studenter tilsluttet N.S.
Landsciganisasjonslederen i Studentfylki:ngen fortal,te Pt med-
lenstellet i innevwende semester var bket med over 20%, og det
var s2arl4g.mange nye studenter som hadde meldt sbg, Landslederen,
ekspedisjonssjef Rolf Holm, deltar for tiden i den norske Legion,
og den fungerende lendsleder, Breien, hOldt derfor hovedtalen.
Hnn minnet.om den sterke mnrxistiske innflytelse på studentene i
l933-hrene. Ingen andre enn N.S.studentene tok knmpon opp mot det
konmunistiske flertall i Studentersnmfundet. Nå bringes den nye,
'tid inn, i den nkedemiske leir. Han sluttet med en hyldest til de
mrske akmJemikere som er fnit ved fronten, og de andre som nå,
gjör sin inns-ts.
•

På Rikshirdens særmöte deltok stebssjefen, Thronsen,
hens medarbeidere i ir s n en og regimantsförerne. ntet ble viet
inngående rapporter fra de enkelte distrikter og viste en meget
god tilslutning til rekkene.

Politiske ft3rere o o sledere i N.S. holdt
sitt s=öte ör ag o en . . E ny o o dt sdndag
morgen klokken 9.00. På det förste mdce introduserte "minister"
Fuglesang professor Six fra Berlin som or en autoritet når det
gjelder, det internasjonale frimureri 'I et overmåde interessant
fdredrag, pekte han på hvorledes fiimureriet har benyttet seg av
alle slags forklodninger.for å innfiltre seg i folkene, det være
seg gjennom marxisme eller liberalisme, demokrati og kommunisme.
Hnn konkluderte med å si nt irimureriets libernlistiske strtsbe-
grep utelukker enhvor nasjon al statsoppfatning'. Primureriet er
liberalismens hemmelige organisasjon, som MA forkastes med hen-
synslös strenghet. Overfor tidligere skekkjörte frimurerske per-
sonligheter nå det gåes fram med den'st6rste skarphet og man mA
bryte enhver frimurersk forbinnelse.

Nas'onal Samlin s Utenriksor r,nisas'on (N.S.U.) hndde
samlot 'gruppe e erne ra fem av ys 111 s s örste byer og fra
Kjbbenhavn. Professor Grårud (gruppeleder i Jien) luste opp on
redbgjörelse fra direkte3r Fermann som er orgrnisasjonens leder og
som var forhindret,fra å möte. Direktör Fermann fremhevet at
N.S.U.'s arbeid for tiden vesentlig konsentrerte seg om å hjelpij
frontkjempere og drn omsorg for'elle landsmenn i utlandet

rbeidet i Fa ru eor anisas'onen er ikke nvsluttet
för alle mennes er er an et ar oppgi f-lin klassekamp4nnstil-



ling, uttalte "minister" Lippestad på særmötet til N.S. Fn ru e-
or anisas'on. Vi forstår så godt denne innstilling, men man vil
a en •r ig stilling i samfundet både materielt og på andre mhter
om man oppretholder det, Landslederen Odd Possum tnite ogsh og
berörte kort noen do ting man arbeider med i orgnnisasjonen.
Han pekte på nt N:S.O.P. skal varetn partiets interesser, men at
det ikke favoriserer noen..

'Kvinneercinnises'onens(N.S.X.) s=öte begynte med nt
forSamlingen reis e sog og min es de som var falt som ofre for
det engelske bembenngrep mot Osle fredag. Landslederen for Xvin-
nehirden (N.S.K.H.), fru Johanne Mnrtin, talte også hor og sa, at
det ikke -finnes make til en organisasjOn som kvinnehirden i ne(,
annet lnnd,,Den stiller store krav, til medlemmene, for den ska
bringe de nasjonalsosialistiske ideer inn i de tusen hjem og opp-
dra barna i nasjonal og.sosialistisk samfundsånd til besto for.
landet. Landslederen i N.S.K., fru Olga Bjener, redegjorde for
Kvinneorganisasjenens oppgaver.

Ph,Bonde rup ons w3rmöte holdt "ministor" Fretheim
foredrag om on erelsningens retn ngslinjer-og prbgram. Landet
må gjöres selvhjulpent og kjöpekrnften hos landbruksbefolkningen
må holdes oppe. Når det förste riksting holdes, ønsker vi at dets
snmmensetning må v-are bestemt av at Norge skal vare en bondeStat.
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Naermereemkeltheter om.bembea=!2et paa OSIO.

12 mennesker drut cu_omlae_50'saaret. Flere savnes. 


2uis1i=ikk dkke iklelleren. F rertinzet fortsatte uanfektet.

O.R. & S.R. Det 'britiske flyangrep med 4 Moseito-flypaa Gestapos
hovedkvarter paa Victoria Terasse-midt under fyfrertinget fredau, har
vaert ujenstand for en rekke betraktninfer i Oslo radio.

Anurepet fant sted midt paa dacen, naermere bestemt
like før kl. 17.00 norsk tid, i. straalende vaer, of det •le kastet en
rekke bomber. Flyene kom lavt inn over byen fra'vest oc slapp'sine bom-
ber fra omkring 30 m.'s hg(yde. Ifyfe Oslo radio falt de med matem,atisk
sikkerhet blant norske privathjem uten at -militaere maal ble truffet.
Ancrepet var utvilsomt politisk.

En rekke hus ble ykleiaft, vindusruter ble knust of
flere branner oppsto, og lUftvernet  bg  brahnvesenet hadde nok aa-fj-
re. Svensk radio meddeler at 10 nordmenn bc:2 tyskere ble drept of
omlag 50 mennesker saaret: Flere savnes ocsaå, ogman venter under
opprydninuen som fortsetter, aa stte paa flere ofre.

Militaert set.tvar angr&,-)et'eh fiasko, hevder de tys-
ke myndicheter. Førertincet fortsatte som om intet var hendt, alt liv
utendgfrs ble opptatt som normalt saasnart anurepet var over, of den
planlaute defilering av Rikshirden gikk sin eang.

Vi fjeng.tr.nedenfor et par aV:de bemerkni:heer'sbm sene-
re ble utsendt i ahlednihe anurepet:.

•
Føret et offieielt innlegg
Det britiske flyangrep mot Qslo fredag ettertaddau er

maa,blittottait'iLondbn radio, sot uledestraalende kunne fOrtelle
at.anrepet helt oe holdent fikk sprenet fra hverandre Nadjdnal Sam-
linge.riksmgfte.- Det.ble tilfiyd at man .paa dette felthadde Oppnaadd
et saa etraalende resultat av anErepet at man burde OVerV'eie aa ujen-

: nomføre Iienende flyanerep mOt den,franSke ministerpresideht LaVals
forsamlinger bg rikskans1er Ritlers partimøter.

Befolkninfen i Oslo kan bevidne hvor sant Londoh taler.
Under flyancrepet var førertinget samlet til r4fte og forhandlingene
fortsatte::aanfektet, oc kort tid_etter 111::xserte 21eretusen mann av
rikshirden taktfast'forbi-.føreren paa.Zarl Johan-

. ..0g,allikevel er det nbe sant i det som Londonher for-
teller, for en avdeline -av hitdeh, kanskje 20-30 mann ble rike etter
anfrepeteblikkelif satt inn i Opprydninusarbeidet for,aa bW_Ipe
de.saarede logredde:ihnbo of lpfsgfre selVsagtimnfektet ot ofrene
til:hyirte NS eller ikke. Diese 20-30 mahn ble sprengt:bort fra de tu-
sener som marsjerte forbi fyfrereh. -

En annen sak er det at den britiske kribekastiricsut-
saun beviserat de'britiske'flyehe'lkke hadde noen'tilitaere oppeaver

. over Osle, ikke skulle tamme mliteere maal, men ene ou alere var
satt-ihn for aa„forstyrre riksmØtet; Som Enclande allierte er "X-
kongen" of,"emigrantreejerihgen",nedansvarlige før,fiyanerepet.'De
har enten Codtatt det'eller; hvis 'de j,Lke,har gjort det,spilt fal-
litt all den etunn de ikk lenfer.kan vaere med paa aa aVgjyfre bm
Norges hovedstad skal bombarderes eller ikke.

' EiVind Mehle'i'Osloradio kl. 18.15:
De britiske,flyene som ancrep Oslo 'fredag ettermiddag

var utelukkende ute for aa myrde kvinner  og  barn, of var den "forhen-
vaerende Konges" hilsen'til sine tidlicere Undersaatter. Virkningene
av anerepet som morderpakket i London of Moskva utklekket vil Vise
seg i ytterligere deltagelse av norske frivillige, paa østfronteh.,.
Morderne har forp‘vrie ogsaa andre hjelpere i Norge som_ikke er i uni-
form hvilket den SQTlerP tids rettssaker'tilfulle'har vist. Den fedre-
landslySee banden i Londoh'hindret ikke:.at engelskmennene bombet. Sna-
rete oppmUntret de:til det. Devil med td og stunder faa sin dom.

. Ancrepet'hadde ineen innflytelse paa fySrertingets
^ ferhahd34nUer.'Ikkeeh,eneste av deltacerne'forlot sine plasser, oc

(Fortsettes)
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Kommentarer i forbinnelse med bombeangre-pet paa Oslo. (Fortsatt)

Fjzfreren fortsatte sin :tale uanfektet. Med religig/s visshet Qm 5t dE
ikke kunne bli ramt, ble vaare 1edero rolig sittende fordi de hade
en •misj.on aa opPfylle, og da signalet "faren over" gikk like etter.
førerens tale under tonene.til "Ja, vi elsker" saa alle dette som et
symbol paa den nye tide skjebnesbostemte seir.

Etter myStet ega QuiS1ing seg urniddelbart til de fwri-
lier som.anrepet hadde ramt. Ingen av ofrene var med1=er aV NS

Ordfg/rer Jensen bevilL:er '2ener til de ramte fami1ier.

O.R. Oslo bys ordfrer Fritz Jensen har gjennom finansraad-
mannen stillet et sty/rre belg/p til disposisjon til avhjelp av den
øyeblikkelige nød i anledning det britisk terrorangrep mot Oslos si-
vilbefolkning. Man vil hjelpe til mod aa skaffe husrom foy dem som er.
blitt husville, o hvi_s nykivendig.vil det ogsaa bli ordnet med for-
pleining. Kommunen vil ellers gyfre alt sorn .staar i dens makt for 1.o.
hjelpe de ngfdetilte. ,

KoMmunenes luftVernkonsulent, ingenigfr Aschehou, har
faatt i oppdrag ca org=isere hjeipearheidet ved denne anledninr".

Skrefsrud-museet å Lillehammer innviet ida .

23.00 Sentn1misjonens'"75 års.jubilcum ble på Lillehammer
bl.n. feiret med innvielse av Skrefsrud-museet. Misjc= Lers
Skrefsruds barndomshjem er nå flyttet til de S.endvigske Semlincer
på Maiheugen. Menge mennesker var møtt fram for 4 overv= ht5gtidelig-
heten. Iilstede var også en del nv Skrefsruds slektninger. Innvel-
sestalen ble holdt ev Senteltisjonens genere1sekretr, misjonsprest
Ofstnd. Midlene til istnndsettelse av museet er innsnmlet priwat.
Huset er skjenket Santalmisjonen som gave' og skel benyttes som möte-
.sted for byens og distriktets kriStelige organisesjoner.

Norclesmesterskn et i fotbell. örn beseiret Uredd med 2 - I.

O.R. Pinnlen i Norgesmesterskepet i fotball ble spilt på
Bislet stadion i ettermiddsg mellom Uredd, Porsgrunn og jrn, Horten.
Ifölge Oslo Rndio var det omlag 6000 tilskuere. Kampen var rotet Og
.uten den rette presisjon. Den endte mod seir for Jrn med,2 - 1

Dommeron ver Reider.Borch Vallorhaug fre :lesund som
Wmte udmerket. "Kontorsjef" Methi ved mikrofonen ga et •gnnske godt
refernt, tntt i botraktning st bare bruddstykker kunne utsendes av
hensyn til krinkastingens övrige (tyske) programmer.

rets mesterskep i fotbn11 hnr v-3.3rt nvviklet til tross
for en rekke venskeligheter, smrlig.av kbmmunikasjonsmessig ert. Fle-
re genger har det hendt at lag sem f.eks. skulle spille i Bergen, har
måttet reise i 2. puljer og nt .kampene av den grunn her måttet utsot-
tes, forteller berr Bjerre, soM hele tiden.her stått for arrengemen-
tene. Opprindelig stertet det or4pg 6n leg, hvilket ver betrektelig
mer enn vontet; og dc vanlige overraskelser som nlltid inntreffer un-
der rundekamper, har heller ikke uteblitt denne gang. De fleste lag
her stadig skiftet spillere. Bere irn og Uredd hnr hole tiden beholdt
den.semme oppsetning som de de stertet.

N tt fra Denmark.

19.00 På grunn av metallmnnglen her Den kongelige Lynt v-n-
skelig for å skeffe det nödvendige metell til nre en-krone stykkex i
tilstrekkelig mengde. Men har derfor planer om R inndra 50 örene som
er i omlbp og benytte metallet til utmyntning av omlng 3 millioncr
nye en-krone stykker. Samtidig vil de nyc kronestykker få et nytt
preg. På den ene siden Kont3ens billede i profil og på den andre siden
et korslagt hvote- og havreaks undex verdibctegnelsen.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Minnehö tideli heten fnr de fjn i Fro ner rrken. Riisnms taler.

O.R. 11.00 Mi1nehögtide1igheten i Frognerpnrken for våre
'frine frontkj'empere ble an gripendeog uforglemmelig,stund foxa11e de, tusener som overvar. den. Timer fdr hogtideligheten be-
gynte,,var den vnkre parken svrrt av mennesker eg stndig nye tu-
sener strdmmet til.

Det Iigger en dyp og skjdnn symbolikk i dette
nt Vigelnnds livsverk dannet rammen om minnehögtideligheten for
våre fc1ne. Ingen kunstneX framstiller vel som hnn selve livets
bankende pu1ss1ng', livegIeden. Og Våre gutter som nå hviler under
den omVendte livsurnt i Ukrainns jord, i Kaukasiens fjelland og
tundreens eVige isdrken,, de ofret det dyreSte de eide - livet,

' for at'vi skal kunne'leve et rikt og godt menneskeliv i et fritt
og lykkålig land.

Store'formasjoner av r5affen SS, Den norske
Politiet, Rikshird, KVinnehird, Unghird, Guttehird, Jente- og
Småhird marsjerte under sine standarter og til,klingende fanfarer
inn i parkenog tok oppstilling bak P1aesen for mresgjestene.
Frran Vigelandsbrua sto tribunen med mresvakt av norpke frivilli-
ge. -Tribunen var flankert på begge Sider av nvdelinger nv fdrer-
gnrden. På pinssenc foran mresgjeståne eatt mange av de pårdren-
de av våre fa1ne guttex.

- Presis klokken 12:00 kom Reichskommissar Terbo-
ven og Hministerprosident" Quisling. norske.mresgjester kan
nevnes: de norske ministrene, stab,ssjef Throndsen, landsleder
N.S.K. fru Olga Bjoner, landsleder i kvinnehirden£Xu Johanne
Martin og "fdrextn"s adjutnnt kaptein Langlie. FordVXig overvar
en rokke höyere tyake og norske representnnter for stat og pn.rti•minnehögtide1igheten.

Under fanfnrer av stbsmusikken inntnr Reichs-
kommissar.og ”ministerpresi.denten" og de övrige eresgjester sine
plasser..0g mensbusikken sPiller Griegs pompöse hY1dningsmrsj,
mnrsjerer 1gionerc,vde11nger opp og inntar formasjok bak mres-
'gjestene.'Fanebmrore mnrsjerer fram på begge sider og tnr oppstil-
ling fornn tribunen. StnbsMusikken spiller "Vårenn nv Grieg. Do
siste toner av Griegs vidunderlige malodi.ddr'han og 6minister"
Sverre Riisnes bestiger tribunen.og holder minnetalen.„ •

Våxt folk måtte föro harde atri„der for å födes
og vokse seg fram som en folkestrmme, rydde seg ruffi og vide ut
sitt Norgesvelde, bagynte '"ministeren". Foxfodrene våre hadde en
xotfestet vilje til liv. Bare i Irnge og hnrde knåper kunne de
sette denne viljen sin igjennom. 'Det var'derfer atter. selve denne
liVslinjen hos dem soM förte dem.tiI å mre og.Minnes hdyere enn
nren andre de nv slekten som faIt i kampena. I et sådant folk med
vilje til å rydde seg 'rum-og verne dette rum, og som dermed har
rett til å leve - i et,heleerikt og kraftig folk - heves minnet
cm folkets fnlne krigere opp til å bli et av de kdateligste kle-
nodier,i folkets'skattkammerå Det var derfor en nödvendig fdlge
2v 1ivevi1jen når»d.e.gnmle nordmenn tok vare på minnene om sine
f2lne abilner, når de lukket aine ddde kjempere inn i sine hjerter.
I hvexclg som i fest lYste de fnlne krigcres minne, fdrst og fremst
foran den unge.slekt som skulle fdre kampen videre. Tiden kom da
det for atnmmena liv rg fortentte tilvmre ikko lenger syntes
vare noen bydende nddvendighat å kjempe. Stridene ble sjeldnere.
Det. ble til sist til en forme1ig klippefrat overbevisning i vide
.kretser, at folket vi:llekunnefortsette sitt liv og utvikle sin
kultur stndig'hdyere utan'kamp. Forresten vi forvoks1ot kulturen
vår med eivilisasjonen. Den norske naajon_ile kulturen s4 lnngt

(fortsettes)
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fra fortsntte å utvikle seg. Den stRgnerte og forfnit. Som det
veike bg kraftlöse folk «vi vax blitt, ble nngsten vår vesentlig-
ste reaksjon under uvmret som.Pte rnste ellers ute i verden.
Når det så atter stilnet, smt],tP'ner,dmennene rörende tillitsfullt
mot framtiden, I 16pet2V dette ti4srUmmet dn vår folkekraft for-
fnit, bleknet'også minnene nm de lnndsmenn som vnr fnit i kPmp
for folket. Utover bygdene.ver:forfallet ikke sh katastrofalt. Men
sjeldnere og sjeldnere.mbtte den unge;elekt opp og samlet seg om
minnesmerkene. Hvor menge var det som.tok.vare på de falnes minne
og holdt det i kt og mre. Dette minne - denne verdi --som.tilhörer
det hele fblk og i smrlig grad den unge slekt og som det må vmre
en mressak for det hele folk å skjerme. Denne, dyrebara verdi som
sterkere enn noe annet uttwykker folkets vilje-og rett-til å leve.
Nei, vi vet, sa "ninisteren", at vi'heller blp vitne til et almin-
nelig krav som munnet ut i denne verdis likefxemme utslettelse.
glemselens mörke skulle de synke ned de menn som ver falt for,

sitt folk. Men det skulle'komme andre tider, De tider er atter
inne da den jernhårde nödvendigheten stiller vårt folk overfor et
ub(iyelig'krav on å‘kjempe; Forholdene i verden har utviklet seg
dithen, at såfremt vi hdr livsvilje, her vi idag kjempe for den
Sanne frihet, den hbyeste og edleste tampen gjeldew fri-



heten for vårt eget slektledd, for våre bnrn og de kommende gen
rasjoner til fortsatt å leve I landet. Den gjelder si,kringen av
vårt nerdiske blod og vårt blods jord.' For förste gang på tusen
år gjelder påny for det norske folk selve nakne livet. Den gjelder
det samme for hele raeen-våX, for alle Buropes folk. Det er vårt
slektledds.hellige plikt mot forfedrene-og barna våre å kjempe med,
Vår "5rer" Norges "ministerpresident" - så allerede for mnnge
ar tilbeke de onde makteX vokse frcm og utvikle seg. I mnnge år
varslet og advarte han. Det er en av, vårt folks störste trngedier
at,mange landsmenn ennå ikke har tntt lmrdom av hans versler. Det
han sa gikk jo oppfyllelse. Men til trdss for a.ette finnes det
ennA idag norske kvinner og menn som hverken vil eller kan forstå
nt den gamle tid er uigjenkellelig korbi. De er blinde for den
vixkelige verden og ser ikke den eneste rette veg for det norske
folk. De vet at-de er nöd idng, men sin virkelige nöd kjenner
de ikke. Men, sn'"ministeren" med kraft, tusener ti tUsener
nv norsk ungdom og manndom fölger vår "farer" når han festslår
nt den' veldige kempen idng også er vår knmp. Og nye tusener slut
ter seg til dem. Vår bevegelses slit øg erbeid og kamp her hje
ville hn vmrt forgjeves om ikke vi med fufl tyngde gjorde vår inn-
sats. Siden janunr 1941 i mer.enn 20 mhneder nå. - har norsk
ungdom under stålhjelmen vært med og gjort sin innsats ved avgjö-
relsen av Norges og Europas nkjebne. Ikke fordi de trodde rt•
seieIen ville kunne avhenge av innsatsens militmre betydning.
Våre tapre kamerater, sannelig hnr de forstått å skjelne mellom
det gode og det onde. De fölte at ba.re gjennom en felles offer-
gang, vil man finne fram til et lykkeligere og bedre Europa. De
felles ofre sveiser i denne tiden vår rase sammen, og ennå mer,
de sveiser Buropas folk sammen i det fellesskap som nå komme om
folkene skal kunne leve videre. Det knmerntskap mellom folkene
som alene fronten kcn skapel er det bånd som vil sknpe dette
fellesskap, gjennom snvn og slit, sykdom og sår, De norske, tyske
og finske frontkamerater og kamerateneRV nlle Europas folk, de
som döden bare streifet og de soM skel bmre merker og men Fiv sin
innsnts for resten ov livet, vil usvikelig sikkertsörge for nt
de med sine felne kemerater ikke forgjeves her gjort sin helte-j
modige innsats. Bare dette knmpfellessknp setter folkene i vår
verdensdel i stand til å oppfylle Gude vilje med dem. Det er
Guds vilje at våre folk skal leve videre og fullföre den gjerning
de er utsett til kremover i tidene. Landsmenn, oss synes kampen
for vårt Norge stor', men i sannhet dette er större, For dette
ga de.sitt liv de.kemeratersem vi vil mre og minnes. For bedre,
renere, edlere sak ga aldri noen nordmann sitt liv. Sårt er det
sevnvåre felne kamerater skapte i vårt sinn. Mnnge nv oss hadde
kjmre,kjmre slektninger og venner mellom dem som idng hviler på

'(fe±tsettes)
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fjorne, fremmede steder i Ukrainasjord,,i det ville fjellandet
Kaukasus eller ved Ladoåas brodder,.Enkelte mellom oss sto den
kjmre'så nmr at han hver dag lever i våre sinn, Stbrre enn eavnet
og sorgen er likevel den mren,.den hederen, som den.,dbde brakte
også des. Og i denne stund tenker vi ikke på noen enkelt. Her nev-
nos inttet navn.. Vi:,hedror'Og-minner dem alle den ukjente norske
soldnten vi lover å holde-ut denne hellige kPmpen som de stupte
i. Minnet om deres pliktkjensle og offervilje - deres tapre strid
og ytterste-offer - vil herde og styrke oss. Som v4re forfedxe, gir
atter vi.nordmenn ved å hedre og mre de falnes minne vårt'eterkesto
uttrykk.for vår vilje til liv frihet: Vi hilser dem alle, Vi
fatter dem alle inn vfire hjerter i denne stille stund eom er
fyllt av vår hbyeste mrefrykt og vår dypeste takknemlighet met den
tapre og tro` kjemper.

"Ministerens" alvorsfulle, mandige,taIe-gjorde
sterkt in.xtrykk,.Den tolket på en verdig måte vår mrbbdige hyldest
Og-takk til heltene som har ofret livet for Norges, sak,'o'g uttryk-
te forvissningen om at deres innsats ikke ,har vmrt forgjeves.
Kflapt et bye vax tbrt da "ministeren" oppfordret forsamlingen til
,å,mre-de falnes minne med et.minutts taushet, Og 84 tonte fedre-
landssangen opp mot hbethimMelen. Mektig lbd orderie, nog8å,vi når
det.blir krevet, for dets fred slår leir".

Presie klokken. 12.00 kom Reichskommissar Terboven,
Mministerpre8ident" Quisling,'generaloberet von Falkenhoret, Sene-

, ral-admiral Bbhm, Gauleitor und Reiehsstr.tthalter Wegener, SS-Ober-
..gruppenfRhrer und General der Polizei Redieps og Generalarbeits-
.fthret Bormann.

Defilerin . for Quisli,n i Kirkeve en.
•

O.R. 11.00 Umiddelbart etter den vakre minnehbgtideligheten
for de falne, defilerte samtlige oppmersjerte formasjoner for "fb-
reren". Lange Kirkevegon var det et eneste hav'av. mennesker da
"fbreren" med fblge inntok sine plasser.foran Vigelandsporten. Til-
.stede var fremtredende'representantor fer stet og' parti, samt en
xekke höyere militmre og eivile myndigheter. Xort etter at "fbre-
xen" hadde tatt forkynte klingende marsjmusikk i det fjerne
at de fbrste avdelinger i en veldige oppmnrsj nærmet seg. I spis-
sen<for defileringen kam Den nOrske Legions musikkorps i stram
parademarsj. Med minutibs presisjon tok korpeet av til hdyre Og
gjorde haldt og front mot "fbreren" på den andre siden-av gaten.
Fbrste avdeling.som passerte "fbreren" i taktfast marsj ver 5.
kompani'av den norske Legion. Som en mann,vendte legionmrene an-
siktene mot ham til hilsen, nom "fbrcrenIf gjengjeldte med.hevet
arm. Så fulgte Germanske SS Norge i sine sorte kledelige'unifor-
mer under giv-ak'J marsj. Neste avdeling vnr et kompani.fra det
norske ordenspolitil prindeantrekk. Så kom N.S.U.F.'s forskjel-
lige avdelinger avdelinger bak an stor faneborg. Fbrst gikk små-
hirdens og jentehirdens imponerende kolonner. Med byne som lyste
av begeistring og txo hilste det nye Norges jenter nin "fbrer".
Flaggene ble senket til verdig hilsen og atter hevet etter forbi-
marsjen. Etter jentehirden fulgte guttehird og.unghird i stram
takt. Så pesserte unghirdmarinen i sine vakre uniformer. Etter at
unghirdmarinen hadde gått forbi, marsjerte Den norske Legions
musikkorps av. Hirdmusikken inntok korpsets plass. Deretter kbm
Kvinnehirden og Rikshirden i sluttede formasjoner. Etter kvinne-
hirden fulgte hirdens flykorps og så kommer avdeling etter avde-
ling av staute, målbevisste hirdkarer fra samtlige rikshirdens
regimenter. Det var et imponerende syn å se disso politieke sol-
dater somiunder.sine eorte solkors-bannere marsjerer for sin
"fbrer". Avslutningen på defileringen dannet avdelinger av fbrer-
garden. Kjekke, velvoksne gutter i flotte paradeuniformer.

(fortsettes)
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Defilerin for Quislin i Kirkevegen. (fortsatt)

Defileringon gjorde et oVerveldende inntrykk på
tilskuerne. Den ga et målbevisst billede av Nasjonal Samlings
styrke og uopphörlige.vekst. Tusener på tusener av mennesker som
overvar den flotte mönstringen fikk en'16‘Tendo forståelse av den
veldige og fast sammensVeisede organisasjon, som atår i ferd med
A..gjpnreise landot vårt.

:Riksmötets avslutnin,. Stort stevne å Bislet stadion hvox Quislin

holder tale o foretnr hö tideli innvielse av n e f lkesbannere for

hirden. Tele rftmveks•in mellon Quislin o Hitler. Quislin utbrin-

-er et,tro an' er Heil o Sml for T sklend o dets förer. 


O.R. 18.15 Siste post på riksmötets program var det store
stevne på Bislet stadion. Tusener og atter tusener hndde innfunnet
seg til stadion, som var vakkert smykket mpd norske flagg og be-
vegelsens aymboler. Stevnet ble overvmret av regjeringens medlem-
mer og fremtredende representanter,for de tyske myndigheter. "F5
ren" ble hilst med hevet arm da han innfnnt seg, og like etter
marsjerte den ene avdeling etter dod andre av det store toget av
stevn„edoltagere, som var gått gjennom hele byon, både N.S.U.F.,
Germanske SS, Ordenspolitiet, hirdens forskjollige avdelinger, ak-
tive frontkjempere og flere tusen sivilpersoner. Föreren foretok
den höytidelige innvielse av 8 nyo fylkesbannere for hirden, og
ettor en tale nv "ministor" Fuglesang, hvor han mante kampfellerne
til å holde fast ved ubrytelig idealisme, foretok "föreren" den
höytidelige oyerfring 9V medlemmer nv NS.U.F. til Hovedorgani-
sasjonen, I en tale til denne ungdom fremhevet han nt nAr de idag
blir opptatt som medlemmer nv det stntsbmrende pnrti, betyr dette
at det stilles særlig store krav til dem.

Undor ovasjonsMessig jubel fortale han at han
nottopp hsdde bottatt svar på 'en elegrafisk hilsen som han had-
de sendt Tyskinnds förer, Jdolf Hitler4 Telegrammet er gjengitt
på förste side i dagens nummer. "Föreren" foreslo et tre ganger
"Heil og Sml" for Tyskland og dets f5ror. "Föreren" uttalte vide-
re at alle i N.S. har klar bovissthet,om den kamp vi står oppe i
idag, men u:'1; av dette ragnnrokk skal framtkå en ny og bedre slekt,
som skal leve lenge og lykkelig i et lnnd med orden, rettferd Dg
fred. Vi har nå makten i staten og grunnlaget er dermed lagt for
å vekke det norske folk og sette det inn i knmpen for nyordningen.
Målet er verdig og prisen or stor, men det krever innsats til
siste blodsdråpe, Tysklands förer har pekt på at Norge har store
oppgnver i,det nye Europa, og det gjelder for hver enkelt å finne
ut, hvordan han skal gjre sin innsats på beste måte i den store
nyordning.

"Föreren" ble hyldet med kraftige "Heil og Sml" -
rop og "minister" Fuglesang oppfordret til slutt til et tre gan-

, ger "Heil og Sml" for å hylde "föreren" og tesegle den troskaps-
*pakt kampfellerne har sluttet med ham. Så tonot fedrelandssangen
og en mektig stemme ld gjennom hbyttalerne: Riksmötet er slutt.
Vi går videre fram mot målet.

Ordl den av Quislin s o Hitlers tele rammer.

O.R. 18.15 I anledning av det 8. riksmöte har "ministerpresi-
dent" Vidkun Quisling sendt Der Ffthrer f151gende telegram: "På
det 8. riksmöte hilser den nasjonalsosialistisk bevegelse i
Noxge Dem, Fthror, som forkjemperen for alle germanere og.som
den der har reddet Europa fra å gå under i bolsjevismen. jket
innsats er vår tnkk. Norge har valgt sin plass. Vidkun Quisling.

' '
(fortsettes)
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Ordl den av Quislin s. o .Hitlers tele rammer.. (fortsatt)
•

. Der, Fehrers svartelegram har fngende ordlyd: "Jeg
takker Dem herr "ministerpresident" for -de hilsener De sendte
meg telegrnfisk fra riksmötet for den nasjonalsosinlistiske be-
vegelse i. Norge. Jeg gjengjelder diee oppriktig med mine beste
önsker for •Deres fortsztte •rbeid og for det nye Norge, som vil
få sin særligoppgave å oppfylle i framtidens Europa. .csdolf
Hitler."

16.000 menneskerl. Fro ner arken p. 11.*000'mennesker å Bislet.

25.00 MinnetWgtidelighpten'i Frognerparken ble overwaret
av'16..000 menneaker•og etevnet-PA Bislet av 11.000 mennesker.

'rnter lbrdap for N.S. s.sideor anisasjoner.

,10.00 •Lördag ettermiddng ble det rundt om i Oslos störste
holdt 10 forskjellige smnöter for Nasjonal Snmlinga

.sideorganisnsjoner. Her ga de forskjellige förere rapport om
' det arbeid-eon er nedlngt hvoretter'forskjellige indre anliggen-
r •dtr ble tatt o:pp. Diste s.-2.rmöter var' frem for i1t arbeidsmöter

å dröfte de fremtidige arbeidslinjer på grunnlag av de inn-
vunne erfarnge'r..

Xvinnehirdens möte (N.S.K.H.) ble ledet av organisn-
sjonsleder Rnn i Ro erg. Rapportene viste eterk fremgang for
kx.innehirden:i alle deler nv landet. Landslederen i N.S. Kvinne-
organisasjon, fru Olga Bjoner, understreket i ein tale at den
stilling kvinnene skal få i det' nye Norge helt og holdent avhenger
av kvinnene selv, Til slutt-utdelte landslederen i Kvinnehirden,
fru Johnnne Lliartin troppsfÖrergraden til en del hirdkvinner.

På Nas•onal Samlin s H:el eor anisns'ons möte (N.S.H.)
tnite "minister" Rilsnms, som sr ig un ers reket dette nt hvert
enkelt individ har ansvaret for å klnre seg selv, Stötten blir
ingen almisse. "Ministeren" kom vider'e inn. på den tyske vinter-
hjelp og fremkastet tanken om å opprette en liknende hjelp her
hjemme. Landslederen Paul Follegg pekte på at det har vært stor
oppslutning om hjelpeorganisnsjonen til N.S, over,hele landet,
uEnsett politisk innstilling, Dens siste store tiltnk var til-
skudd til familier med 4 barn og mer i månedene dktober, novem-
ber og desember.

Un domsf lkin,ens særmbte (N.S.U.F.) ble naturlig pre-
get av ungdommens ampg bg • egeistring. Etter on innledning
med underholdning og sang, talte stnbpleder Tidernand Ruud om
"Ungdomstjeneston tar form", et tema adm jo.er aktuelt for mange.
Tjenesten er en vesentlig fritids-beskjeftigelse, sa han. Det blir
et'til tre möter pr. uke, foruten en tur et pcir ganger i måneden.
Meningen er å hindre nt ungdommen går rundt og slenger. Fullt ut-
bygget vil.ungdomstjenesten omfatGe mellom fire og fen hundre tu-
en gutter pg jenter. Det blir lagt stor vekt på k skape en sund

og karakterfast ungdom, og forskjellige spesinlnvdelinger vil gi
enkelte höve til å utvikle sine spesielle anlegg og evner. Jente-
landslederen Kirsten Saltvold appelerte sterkt til alle förere i
N.S.U.F. om å tjene lnndet og "f8reren" ved å ware med på å kolo-
nisere de uhyre områder i öst. Det gjelder å komme etter med plp-
gen der soldaten'går foran. Lnndslederen Björn istring som nylig,
er vendt hjem fra frontenl'rettet også noen ord til kampfellene
i N:S.U.F. og manet dem til aktiv innsnts ved fronten.

(fortsettes)
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- StUdentf lkin ens mbte (N.S.S.F.) ln for.degen et
godt utbygge appaxn me grupper, ikke bnXe ved Univezsitetet
i Oslo, men,også ved Högskolen i Trondheim, Bergen og .As og i
Mtnchen hVo-r det er nenge norske studenter tilsluttet N.S.
linndsoxunisasjonslederen i Studentf.ylkingeri fortte nt med-
lemstallet i inneværende semester var 31cet med over 20%, og det
vnr særlig mange nye studenter som haddo meldt seg. Lendslederen,
ekspedisjonssjef Rolf Holm, deltar for tiden i den norske Legion,
og den fungerende landsleder, Breien,. holdt derfor hovedtnlen.

' Hnn minnet om den sterke mnrxistiske innflytelse på-studentene i
l953-årene. Ingen nndre enn N.S.studentene tok knmpen opp mot det
kommunistiske flertall i Studentersnmfundet. Nå bringes den nye
tid inn i den nkndemiske leir. Han sluttet med en hyldest til de
nerske akndemikere som er fnit ved fronten, og de nndre som nå
gjör sin inns-ts.

På Rikshirdens wærmbte deltbk stebssjefen,. Thronsen,
hans medarbeidere i 1r s a en og regimentsförerne. Mtet ble viet
inngående rapporter fra de enkelte distrikter og viste en meget
god tilslutning til rekkene. -

Politiske förere o o lærin sledere i N.S. hOldt
sitt særmbte ör ng o en . . E ny mö e . e o dt söndng
mor3en klokken 9.00. På det förste möte introduserte "ministor"
Fug1esang professor Six fra Berlin som or en autoritet når det
gjelder det internasjonnle frimureri. I et overmåde interessnnt
foredrag, pekte han på hvorledes flimurexiet har benyttet seg av
nlle slags forkIedninger fox å innfiltre seg i folkone, det være
seg gjennom marxisme eller li,bernlisme, demokrnti og kommunisme.
Hnn konkluderte med å si at irimureriets libernlistiske strtsbe-
grep utelukker enhver nesjon al statsoppfatning. Frimureriet er
liberalismeris hemmelige organisasjon, som må forknstes med hen-
synslös strenghet. Overfor tidligere skakkjrte frimurerske per-•
sonligheter må'det gåes fram med den störste skarphet og mnn må
bryte enhver frimurersk.forbinnelse.

Nas'onnl SamlingsUtenriksornnisas'on (N.S.U.) hndde
samlet gruppe e erne ra rem av Tysklg,n s s brste byer og fra
Kjbbenhavn. professor Grårud (gruppeleder i ‘Jien) leste opp en
redegj6relse fra direktör Fermann som er orgnnisasjonens leder og
som var forhindret frn å möte. Direktbr Fermann fremhevet nt
N.S.U.'s arbeid for tiden veSentlig konsentrerte seg om å hjelp
frontkjempere og dra omsorg for eIle lnndsmenn i utlnndet

..,rbeidet i Fag ru eorganisns'onen er ikke avsluttet
för alle mennes er er i nndet ar oppg1 iIn klassekempinnstil-
ling, uttalte "minister" Lippestad på særm6tet til N.S. Fa ru e-
or anisns•on. Vi forstår så godt denne innstilling, men mnn vil
a en ar ig stilling i samfundet både materiel og på andre måter
om man oppretholdcr det. Lnndslederen Odd Fossum talte også og
berbrte kort neen Tv-de ting man nrbeider med i organisasjonen.
Han pckte på nt vnreta partiets interesser, men at
det ikke favoriserer noen.

Kvinneorianisas'onens(N.S.X.) særmte begynte med at
forsamlirigen rels e seg og min es de som var falt som ofre for
det engelske bombeangrep mot Oslc fredng. Lnndslederen for Xvin-
nehirden (N.S.K.H.), fru Johanne Martin, talte også hor og sa, at
det ikke finnes make til en orgenisasjon som kvinnehirden i noc
annet lnnd. Den stiller store krav til medlemmene, for den ska
bringe de nesjonalSosinlistiske ideer inn i de tusen hjem og opp-
dra barna i nasjonal og sosielistisk •snmfundsånd til beste for
lendet. Landslederen i N.S.K., fru Olga Bjoner, redegjorde for
Kvinneorganisasjenens'oppgaver.

På Bondegru ena særmöte holdt "minister" Fretheim
foredrag om on erelsningens retningslinjer og progrnm. Landet
må gjbres selvhjulpent og kjöpekr-ftbn'hos lnn2bruksbefolkningen
må holdes oppe. Når det förste riksting holdes, önsker vi nt dets
snmmensetning må være bestemt nv at Norge sknl være en bondestat.
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Paernere enkelthetercM'bombeanrue:Lpaa OSIö.

12 mennesket dre2-to£LoM1az,50 saart.  Flere  savnes. 


Quislinz gikk ikke i klelleren.,  Fpertinget fortsatte uanfektet.

O.R. & S.R. Det britiske flyangrep med 4 Moscito-fly paa GestaPos
hovedkvarter paa Victoria Terassemidt under ffifrertinget fredag, har
vaert gjenstand for en rekke:beraktnineer i Oslo radio.

Angrepet fant sted midt paa C:agen, naermere bestemt
like fyfr kl. 17.00 norsk tid, i straalende vaer, (-)(1, det ble kastet en
rekke bomber. Flyene kom lavt 5nn over byen fra vest oc slapp sine bom
ber fra omkring 30 m.'S h.0,yde. Ifyflge Oslo radio'falt de med materatis
sikkerhet blant norske privathjem uten at militaere maal ble truffet.
Anurepet var utvilsomt

En rekke hus ble gfdelagt, vindusruter ble knust og
flere branner oppste, ou luftvernet•og brannvesenet hadde nok aa cjgS-
re. Svensk radio meddeler at 10 nordmenn ou 2 tyskere ble drept og
omlac  50 mennesker saaret. Flere.savnes ocsaa, ou Man vetter under
opprydningen som fortsetter,,aa stgfte paa flere ofre.

Militaert sett'Va,rancrepet en fiasko, hevder de tys-. .
ke-mybd1,Uhoter FgSrertinest fortsatte Som om-intet.var.hendt, alt liv
utendØrS ble:Opptatt'SOm normalt saasnart anurepet var OV2/', "egden

.,planlaute-defilering avRikshirden Eikk sin
,Vi cjengirnedenfor et pariavde bemerkn1ncerHsom sene-

re ble utåendt i anledninc-anurepet

' FyfrSt et offisielt innlecc:
Det britiske'flyancrep mot Oslo fredaE ettermiddag er

naa blitt ,oMtalt i London radio, Som,cledestraalende,kunne forteile
at anurepet helt oc holdent.fikk sprenct fra hverandre Nasjenal Sam-
linus riksmøte.• Det •le tilfigyd at man paa dettefelt.hadde oppnaadd
et saa straalende resultat av angrepet at.man burde overveie,aa ujen-

-nomføre lignende:fIyancrep_mot den franske ministerpresident Lavals
forsamlinCer oc rikskansler Hitle'rb-partimgfter. . •

Befolkninuen i Oslo kan bevidne hvor sant Iddcn taler.
'Under flyanurepet var fgfrertincet samiet til mgfte og forhandlincene

fortsatte uanfektet oc kort tid-etter mrperte flere tUsen mann av
rikshirden taktfaSt-f6tbi fgfreren p Karl johan. *

• OC.alli:kevel.er det noe sant i'de.t. sem London her for-
teller, for en avdei1nu av hirden, kans- je 20-30 mann ble Iike etter
anurepet øyeblikkelic'satt inn 1 opprydningsarbeidet for.aa.hjelpe
de-saarede'og redde innbe'oe lgfsgfre selvsact =fektet om ofrene
tilhØrte NS eller ikke. Disse'20-.-30 mann ble sprengt bort fra de tu-
sener soffi marsjerte forb fØreren.

En annen'sak er det at d:enbritiskekrinckastings ut-
saEnbeviser at de btitiske flyene lkke hadde nOen mi,Waere oppEaver
over Oslo, ikke skulle ramre'mili,taere maal, men ee Q;j., alene var

.satt inn for aa forstyrre riksMøtet. Som EnclandS allierte er "X-
koncen" oc-"emicrantrecjerincen",medansvarlice fOr flyancrepet. De
har entencodtatt det eller, hvis de ikke,har ujort det, spilt fal-
litt all.den stunn de ikk lencer kan•vaere. med paa-aaavgjgfre om
Norces hovedstad skal bombarderes eller ikke.

Eivind Mehle i Oslo radio kl.
De britiske flyene  som  anurep.Odlo fredag ettermiddau

var utelukkende ute for aa,myrde kvinner og,barn, og var den."forhen-
. vaerende Konces" hilsen til sine tidlicere UnderSdatter. VirkninEene

aV ancrepet som morderpakket i London oc Moskva utklekket vil vise
sec i ytterlicere deltacelse av norske frivillice paa ØStfronten.
Morderne har forøvric-ousaa andre'hjelpere i Norce som:1_1ke •er i uni-
form hy1lket den senere tids rettssaker tilfulle bar vist. Den fedre-
Landsløse banden 1;London"hindret 1.kke at encelskmennene boMbet. Sna-
rere •oppmuntret  de t11 det.De vil Mcd tid og stUnder faa sin dom.

.An&epe:hadde inceninnflYtelse paa,fySrertincets
forhandlincerkkeen:eneste av deltagerhe ferlot sineplasser, ou

(Fortsettes)



Side 8. Meldinrrer sndae 27 sept. 1942.Nr. 521» lk

Konmentarer i forbinnelse med bombeanre2et paa Oslo. (Fortsatt)

Føreren fortsatte sin tale uanfektet. Med re1iiØs visshet om at de
ikke kunne bli ramt, ble vaare ledere to1ig sittende fordi de had2re
en misjon aa oppfylle,og da signalet "faren oyer" gikk like.etter
førerens tale under tonene til "Ja, vi els:ker" saa alle dette som et
symbol paa den nye tids skjebnesbestente seir.

tter myStet ega Quisling seg uriddelbart til de fami-
lier son angrepet hadde ramt.•ngen av ofrene var medlemer av NS.

Ordfizfrer Jensen bevileer til de ramte familier.

O.R. Oslo bys erdfører Fritz Jilsen har c'j.ennom finansraad-
mannen Stillet et større beløp til disposisjon til avhjelp av den
Øreblikkelige nød 1 arledning det britisk terrorangrep mot Oslos si-
vilbefolkning, Man vil'hjelpe til med aa skaffe husrom for dem som er
blitt husvilre , oghvis n$dven?:ip- vil det ogsaa bli ordnet.med for-

Kommunen vil ellers gjg(re alt som, staar i dens makt for sa
hjelpe de n9fdstilte.

Kommunenes luftvernkonsulent, ingenisft. Asehehou2', har
faatt i oppdrag.aa.organisere hjelpearbeidet-ved denne aniednin.

Skrefsrud-museet å Lillehammer innviet ida .

23.00 S'lntlmisjonens 75 g.rs jubilcum blo på Lillehammer
b1.a. feiret med innvielse nv Skrefsrud-museet. Misjo= Lars
Skrefsruds barndomshjem er nå flyttet til de Sandvigske Samlinger
pg, Maihnusen. Mange menneskor vnr mjtt fram for 4 over=e hjgtidelig-
heten. Tilstede var ogs ,21,on del rv Skrefsruds sloktninger. Innviel-
sestalen ble holdt av Santalmisjonens genernlsokretw, misjonsprest
Ofstrd. Midlene til istrndsettelso nv museet er innsrmlot privat.
Huset cr skjenket Santalmisjonen som gave og skal benyttes som mjte-
sted for byens og distriktets kristelige orgrmisasjoner.

Nor-fesmesterskr et i fotball. örn beseiret Uredd mcd 2 - I.

O.R. Finalen i Norgesmesterskrpet i fotball ble spilt pg.
Bislet stadion i ettermiddrg mellom Urodd, Porsgrunn og Orn, Horten
Ifjlge Oslo Rrdio vrr det omlng 6000 tilskuere. Kampen var rotot og
uten den rette presisjon. Den endte mod scir for jrn med,2 - 1

Dommeren var Reidnr Borch Vnllerhaug fra diesund som
. djmte udmerket. 'qiontorsjef" Mothi ved mikrofonen ./,8 et wnske godt

refernt, tntt i botraktning at bare bruddstykker,kUnno utsendos .-117
hensyn til krinkastingens övrige (tyske) programmer.

, rets mestcrskap i fotbrll har vr3rt avviklet til tross
for en rekke vnnskeligheter, særlig v kommunikasjonsmessig art. Fle-
re ganger har det hendt nt lag som f.eks, skulle spille i Bergon, har -
11Åttet reise i 2 puljer og nt kampono av den grunn har måttet utset-
tes, forteller herr Bjerre, som hele tiden har st&tt for arrangemen-
tene. Opprindelig startet det onlng 6n lag, hvilket var betr?.ktelig
mer enn ventet; og dc vanlige overraskelser som alltid inntreffer un-
der rundekamper, hnr heller ikkc uteblitt denne gang. De flestc lag
har stadig skiftet spillero. Bnre jrn og Uredd har holo tiden beholdt
den snnne oppsetning som dn de startet.

N tt fra Danmark.

19.00 På grunn av metallmnnglen har Don kongeligc Lynt v-n-
. skelig for 4 skaffe det nödvendige metall til Nre en-krone stykker i

tilstrekkelig mcngde. Mnn har derfor piner om inndra 50 örene som
er i omlöp og benytte motnllet til utmyntning av omlag 3 millioncr
nye en-krone stykkor. Srmtidig vil do nye kronostykker få et nytt
preg. 13?,, den ene siden Kongens billcdo i profil og pg, don nndire siden
ct korslngt hvetc- og havrerks under vordibctognelsen.

vvvvvVVVVVvvvvy
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S.R. 22.00. Innenriksdepartementet" i Oslo meddeler
at vnraordförrr Gustav Meidell Larsen i Aker er blitt avsatt
fra sin stilling. Bakgrunnen for denne avsdttelse cr at Larsen
er anklaget for rasjoneringssvindel og dömt til 3 års tukthus.
En annen kommunal tjenestemann er også dömt i samme forbinnelse.

4ZTNISTER" FUGTJESANG'S,APPELL p, BIST;RT SJNDAG.

10.00. Fri alle landets kanter har vi i disse
degene satt hverandre stevne, og her gjennom samweret hentet
nytt mot og kraft til bket innsats for å bringe vår sak fram til
seir. Jeg hilser dere, kampfeller, og jeg hilser gjennom de
tusener som idag står rundt om i vårt land lend i hård og mål-
bevist kamp på don politiske front for vårt lends framtid og .
for Europas og det germanske felleskap's framtid. Men fdrst og
fremst hilser jeg de frivillige frontkjempere. Det er den innsets
hver enkelt gjör som betinger vår saks framgang, vår'idees seir.

"Ministeren" minnet om de tunge slitots
år som er gått hen siden "Föreren" grunnla partiet.

"Vi husker offerviljen, vi husker don
brennende idealismen som fyltc oss og bnndt oss snmmen. For oss
er disse minnene vi her semmen, den felles kamp vi hnr opplevd,
blitt det kjæreste vi eier", uttelte han, "Den hPr gftt livet
innhold og mening. 7,en har stålsatt oss.

Slik cr det også med den hårde kempen vi
opplever idag. For oss alle vil denne kamptiden i framtiden 'stå
i minnets glnns og som det herligste vi hnr opplevd. Vi er
redd for den hårde kampen vi er midt oppe i. Tvert imot. Vi söker
den, fordi vi vet at kampen idag står om vårt folks eksistens og
framtid og om vår germanske folkeretta og kulturs hele eksistens
og framtid. Oss sknl ingen mnkt i verden knekke. Vi vet hvad vi
vil og vi vet at vi skal gjennomföre det vi vil.

Partiets 8dc liksmdte har gitt oss meget
av verdi, nen först og frnmst er vi mere onn noensinne blitt klar

over vår egen styrke. Nesjonel S-mling er idag en mnseebovegelse,
en folkoreising. Mcd oss mersåårrx titusener og Ptter titusener
av norske menn og kvinner og ungdom. En ting samler oss alle i
ubrytelig kamerntsknp og sehold: Troen på vårt folk, dets misjon
og dets framtid. Troen på vår folkeretts misjon og oppgnve i
verdensfellesskapet, og framfor alt troen på vår "förer", hans
urekkelige fædrelandskjærlighet og ideelisme og hans evne til å
före oss fram til seiren, til en lys og lykkelig frantid for folk
og lnd.

jet Gr vi som representcrer den nasjonele
viIje, folkeviljen", fortsatte "ministeren", "Fordi folkeviljen
ty.re kan ware viljen til liv for det norske folket, viljen til
fortsntt å bestå som nesjon og folk, viljen til en stor fram-
tid for det norske folk. Derfor må vi ideg avvise de krofter i
1..ndet som står oss imot. gis bnre en vei til liv og framtid
for det norske folk idag og den veien heter Nesjonal Snaling.
P,:rtiet skal - slik som vår "förer" påny under dette riksmöte
h_r underst±eket det, - v=e den sterke grunnmur som det nye
nasjonele arbeiderstaten skal bygge på nu og i framtiden. Partiet
skal ware gnrantien for drt, nye snmfundets vekst og eksistens
og det store bindeleddet mellon det norske folket og Norges
"förer". Pertiet sknl vwe den fektor som vitkeligjör den
nesjonale sosielisme.

Forts,-tt.
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FUGLESLNGS LPPELL. Fortentt.

'Men frnmforalt skal pertiet vmre det
offektive og solide redskap som vgr "förer" trenger til gjennom-
föringen av sin idc og sitt progrem".

02 dc mål de politiske ledere og tillits-
menn i. bevegelsen har, sn "ninisteren" nt i de kommende måneder
må nlle krefter settes inn p å utbygge og konsolidere pnrtict
og nyordningon på alle områder i snmfundslivet. Utaver dettc må
men se det som partiets oppg2vo å mobilisere nlle krefter også

i vårt lend for n vinne krigen. Det endelige mg1 er den curopeiske
nyoidning som bygger på dcn stor-germenske semling og fermed
sikringen nv en rik og stor framtid for nlle curppeiske folk.
jette frnmtrmr idag som det stbrsto og viktiggto målet for vi
vet at det hcrsker det mest grunnlegeelide skjebnefellesknp idag
mellom nlle folk nv germrnsk tt, 01lom Nore og Tyskland.

Norges interesser går idag opp i en större
enhet og denne enhct er sikringen nv den germanske folkerettens
eksistens og framtid og dermcd Europns eksistens cg framtid. FOTdisse mål er det vår plikt å sette elt inn. Idealismen og offer-
viljen er det klippefnste grunnleg vår bevegelse må stå på i deL
hårde kampen vi förcr. Idealismen gir ogg den revolusjonmre rett
til sciren. På dette punkt må vi aldre sviktc. -1dri gå pg :kkord
med oss selv.

MOTORKUTTTR P GRUNN,

19.30. Motorkutteren Vigiland av Tysvmr er natt
til söndag grunnsttt i Herdnnger. Den var på vei til :;tavenger
mcd brisling. TAt var på CT hengende hår at besetningen som var
på tre mamn, fikk ut liyvbåteng som hnng i devitene, og stötte fra
fbr fartöyet gikk til Ûnd i dypt vann. Forliset skyldes at
rormannen hadde 2^tt et iidebefinnende med den fölge nt båten Gikk
rett mot fjellveggen. Bgten vnr 32 omlag 65 toSan; .

VISICOMMENTLR TIL RIKSM(.JTET,

O.R. 1/.00. "PRITT FOLK' skriver bl.n. idag. "På
Förertinget fikk vi dokumentert at det er vi selv som skal styre
Norge og nt det er folkets viljc son gjennom de utvalgte organer
sknl vmre rettcsnoren. I talen på riksmötet fikk vi så klarlagt
var utenrikspolitiske stilling, Det retslige og faktiske grunnlag
for vår cksistens som höytstående, selvstendig nasjon. Vi fikk også
redegjort for de uavviselige fortsetninger f 'r en slik framtid,
Den förste betingelse for en rilenneskeverdig tilvmrelsc i Norge er
aksemaktenes seir over bolsjevismen. Det er vår solcJklare plikt

gjöre nit vi cvner for g bidra til dennc seir. Jlt einnet
hvor viktig vi enn måtte finne det - nvhenger av den. Derncst må
vi se å finne 112,r plass i det nyo Luropa, germanernes forbund. Vi
er utsedt til en mrefull plass i dette forbundet, son for alltid
skal trygge et harmffinisk og lykkelig Europe.

"MORGENPOSTEN"skriver bl.a. om "frerens"
tale i Colluscum nt telen o)pfordrer til et inng.'ende st&ium
fordi don gir klarhet over de spörsn'l som opptnr oss idag.
Engelske politikere har dircktc lovet deler av Norge til Sovjet-
Samvoldet som en del av prisen for forbinnelson ned bolsjevikkernc
og hvad det betyr skyJnner en hver. Det mnner oss til å gjöre vårt
til nt nksennktene holder sin milimre stilling, og tnr pg oss vår
del nv byrdene. Ikke bnre sg lane,t evnene rekker under krigen, eion
også når det gjelder tilretteleg,eclsen.av forholdene i Europa
etter frcdssluttingen.
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N SIRUPRASJONER.

17.00. I tiden 15/10 - 31/12 1942 kan det kjöpes
300 gram mörk sirup mot kIipp av merket E 135 På ekstrakortet for
15de rosjoneringsperiode. I samme tidsrom kan det kppes 300 gram
mark sirup mot klipp av höyre hjörnet av talongeh pa tilleggs-
kortet for kaffeerstatning for samme kortperiode.

Til anstalthusholdninger, bakerier og
konditorier, husstellundervisning og detnljister kan forsynings-
nennda anvise mörk sirup etter nmrmere regler som er gitt.

Fristen for salg av lys sirup forlenges
til 15de november 1942. på ekstrakortet E 133 for 15de kort-
periode og venstre hjörnet av talongen på tilleggskortet for
kaffeerstatning for samme kortperiode kan leveres 300 grem
mörk sirup.

Oslo den 26de september 1942.

Direktorritet for Proviontering og Rasjonering.

JERNBANEKETERIELLET MÅ. INNSKRENKES FOR VEDTRANSPORT,

17.00. • "Forsyningsdepartementet's" kommunika-
sjonsdirektorat meddeler: I de kommende fire - seks uker vil_
jernbanemateriellet for en stor del bli opptatt med potettrem.s.-
porter. Jernbanevogner til transport av ved vil i denne tid derfor
bare bare kunne avsoes i mer begrenset mhlestok. Nhr potet -
transportene er avviklet vil det iejen satt opp ekstratog fox
transport av ved. For at vedtrnnsportene skal kunne tas opp med
full kraft, er det nödvendig at det i löpet nv det mellomliggendeK
tidsrom blir kjbrt fram tilstrekkelig ved til stasjonsområdene.
Kommunikasjonsdirektoratet vil derfor innstendig henstille til
ïllovedprodusenter og vedleverondörer å gjøre sitt ytterste for

hjelpa til å bedre brenselssituasjonen i byene. Særlig er det
om å gjöre at framkjöringen nv ved til jernbanestesjonene fort-
setter i alle distrikter slik at det ikke mangler ved til opp-
lessing på stasjonene når jernbanc4;ransportene igjen tar oPp
i fullt omfang.

khr MEDISINTRAN BLIR R-SJONERT.

19.00. Fra og med 26de scptember 1942 er medisin-
tran rasjonert. Detnljsalg av medisintran i tiden inntil 15de
oktober d.h. ex forbudt. Fra 15de oktober d.h. kan kjdp og snlg av
medisintran bare foregå mot merker eller anvisning.

Rasjoneringskort for medisintran for tiden
15/10-42 til 31/3-43 utlevercs av forsyningsnemnda til:

Barn födt lstc januar 1926 og senere. Kort
med 6 merker. MLlkeprodusenters bnrn får dog ikke rnsjonerings-
kort for medisintran.

Personer i offentlig befordingstjeneste
som er'avhengig av godt nattsyn. Kort meci 12 merker.

Syke og rekonvalesenter mot lmgeattest.
Kort med inntil 12 merker.

Gravide eg diegivende fre 6 måneder för
födselen til 6 måneder etter dennb mot Imgettest, jordmor eller
ansvarshavende for kontrollstasjon for mor og barn. Kor+ med 18
merker.

Hvert merke gjelder for kjöp at 1/18 liter
eller 1/6 normalflaske - 110/115 gram.

Fortsatt.
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MEDISINTRN. Fortsatt.

Anstalthusholdninger f,%,r anvisning hos
forsyningsnomnda.

Detaljforhandlere f4r hos forsyningsnemnda
anvisning p°1 kjbp av medisintran. Detaljsalg av medisintran vil
i almindelig bare foreg fra apotek. Nr det er p.revet av hensyn
til forbrukere kan forsyningsnemnda gi anvisning også til andre
detaljforhandlere, dog ialt ikke over 5 forhandlere9innen
kommunen.

Engrossforhandlere fr anvisning hos
dirktoratet for proviantering og rasjonering.

ÅllO detaljforhandlere som har nedisin-
tran p. lager eller underveis til lager skal innen 6te oktober
d,. gi oppgave til forsyningsnemnda over behold4ngene angitt
im kilogram. Engrossforhandlere gir tilsvarende oppgave til
direktoratet for proviantering og rasjonering innen samme frist.

Detaljforhendlere son har beholdning,
men .som framtidig ikke vil f?1 anledning til sol.ge med.lsintran
kan etter 15de oktober d.. selge ut sin beholdning mot merker.
Merkene skal leveres til forsyningsnemnda.

Forskriftene tr?1,tte ikraft 26de september
Overtredelse medfbrer straff og inndragingsansuar.

Oslo den 26dc: september 1942.

Direktoretet for rasjonering og p:roviantering.

OFFICIELLT. 


18.00. "Inqenriksdepartementet" har ansatt
lensmann i Hemnes, Johan Martin Selseth som lensmann i Skedsmo
lensmannsbestrning. Lensmann Selseth er födt i 1887. Han hnr
vs3rt lens,nann siden 1922 först i V_;.,r?)y og Rbst og siden i Hemnes.

NY FORORDNING OM OVERTREDELSELV TRAFIKKREGLPUE,

11.00. Fer en tid siden ble det ved en forordning
av "ministerpresidenten" bestemt at politict skulle ha nnledning
til tildele folk som overtrtte trafikkreglene on advarsel.
For denne advarsel skulle det betales kr. 1.- i gebyr. Forordningen
ranmer bare forseelser av forholdsvis begatellmessig art og en
slik :dversel blir ikke regnet. som straff. Den nye bestemme1se
som sikkert vil bli hilst med glede svel av bilister som ny fot-
gjengere, vil bli satt ut i livet den lste oktober.

PRIS=ER.

O.R. 1Z,00. Politiet i Hardanger har nu konmet p4 spor
otter on svartehandelsaffre som ser ut til ha et ganske stort
omfang. Det gjelder ulovlig omsetning av rasjonerte varer i Eids-
fjord og Kinsnrvik. Politict har bl.n. beslaglagt et pnr laste-
biler ned ulovlige varer.

DnSULYXKE I SUNNHOFDLLND.

19.00. En trist hending cr inntruffet i Valen i
Sunnhordlnnd idet n 70 gammel skom-ker kjbrte p4 sykkel iltfor
voien. Han var dbd da man fandt ham. Hvordan ulykken er skjedd vet
man ennu ikke, mcn man tror Pt den forulykkede har ftt ot ildc-
befinnende og herunder er kjbrt utfor.
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FOLKESENDEREN "NORGES FRIHET".

20.50. Denne sender besyntc idag med en bæretning
om bombingen av Oslo under riksmötet. Denne beretning var stort
sett en kopi av det son har vaert sendt ut officiellt fra London.
Inidlertid kom hallonannen med en del kommenta.ter i skens anle(:!nins.

”Bombingen av Oslo på denne das,"  sn  han,
"17,P.Yct tydelig togn på at befrielsens tine nrmer sog og at vi
ikke må sove nqr dcn konncr. Den vnr et tegn til oss om at vi skal
fortsettc motstenden på alle kanter. Vi må fortsotte med sabot sje
og vi må fortsette med partisnnvirksonheten. Vi må med andre ord
nldli gi våre motstandere et eneste minutts ro. De må aldri få
tro de kan knekke oss."

Så fulgte en beretning om sovjetfolkets
kampk, særlig for Stalingrnd. TiIslutt kom imidlertid ennu en
oppfordring til sabotasje idet hallomannen hcvdet Rt det var en
plikt not f-edrelandet å gjöre sabotasje på alle de fnbrikker
og bedriftLx som tyskerne benytter til sitt eget beste. Han
nevnte at enkelte ville protestere og si som så a" det ikke vil
tjene til noe å ödelegge alle disse verdier, men slik har mRn ikke
r2d til å resonere i denne krigen. "Se bnre på hvad som skjedue
i Russland", s han. "Der sendte Stnlin ut en appell til det
russiske folket om ikke å la noe brukbnrt bli igjen i fiendens
hender hVor han rykket fram. Og det russiskc folket fulgte denne
appell til det ytterste".

FISEERIMELDINGER.

O.R. 12.30. Om mussnfisket meldes at der cr tntt
endel steng i Bnldersheim på fra 200 til 1000 skjepper. Ved
Sevnreid cr det tntt stens på, fra 150 til 800 skjepper os i
Engvik er det tatt steng på fra 100 til 500 skjep er. I Usdals-
eidet er det tntt et steng på 600 skjepper.

Om brislinsfisket er det ytterst få
neldinger. Fra kurdn1 i Sogn meldes nt fisket nu er avtagende.

, Skj:ergårdsfisket på Sörlandet er nu helt
ubetydelig.nurpingen etter makrel cr prnktisk talt stop:pet på
grunn av de usntige fikkeforhold. Til.Flekkeford or det kommet
inn noe lyr, soi, hyse og håbrand i september na,ned. Frn Kragert
meldes om små pnrtier med lyr og torsk og ondel reker.

Fisket etter mnkrellstörje i Oslofjorden
cr ontrent opphört på grunn av usunstige forhold og ålefisket
er esså omtrent slutt. Derimot drives det endel rekefansst os
enkelte båter cr konmet inn med opptil 200 kg.

Torskefisket me- ruse er nu begynt og
har sitt fangster på opptil 30 kg. pr. båt.

WINYTT FEL NORGE.

O.R. 18.00. Fornannen i Hedmark J'2ger og Fiskerforhund
12rer jvreW uttaler til blndet 3stlendingen at man skal kjöpe
ninst 200.000 lakseynsel fra Vestlandet og Tröndelas os slippe i
Glomnn ncste år.

- on kjendtc toke skuespiller Heinrich
George sknl lördag 10de oktobcr si en opplesing i Oslo.

modtsdn1 kirke var. lbrdng 150 år os
besivenheten ble fcirct ved cn vnkker höytidclighet.

Uthuset hos bureiser Erling Engebietsen
Våler i  Sblör  brendte lbrdas ned til grunnen. :cle årets avling

strök med og cicren lider ct fölclis tap da intet vor nssurert.

Distriktssjcf Ole Moen ved Oslo Tlistrikt
av Norges Statsbaner ex nvgått vcd döden.
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NYTT FRJ, SVERIGE.

S.R. 19.00. Politiet i Göteborg har arrestert 7 norske
sttsborgere. Lnk1agen går ut på at de hadde plan1agt å ödelegge
et utenlands fartöy. Plinon var ikke satt i verk ennu.

0.E. 11.00. "Nya Da1igt Allehanda har i disse dager
skiftet eier. Höyres Riksorganisasjon har nemlig overlatt aksje-
majoriteten. i avisen til et konsortium med ti1knytnthng til
warings1ivet. Nytt styre er allerede valgt. 1,visens nye sjef-
redaktör blir Erik Westberg. Avisens ansvar1ige utgiver blir
direktör Bertil Norgren.

D.R. 11.30. Den svenske konge overvar igår 150 års
festlighetene ved krigsskolen i Karlgberg.

Igårkve1d arrangerte den svenske forening
Norden en nordisk aften i Lund.

vvvvv VVVVV vvvvv
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NY FORORDNING LV TERBOVEN OM BEHLNDLING LV FIENDLIGE FORMUER.

21.00. Reichskommiser Terboven har den 22.sept. 1942 utstedt
en ny forordning om behandling av fiendlige formuer.( Enkelte
ord vnr så utydelige nt de ikke kan oppfnttes):

Med hjemmel i perngref 4(?), nnnet ledd i foHningen.dm
behendlingen v fiendlige formuer av 17-8-1940 ( u1ceelig)
uten 8r1ig tillatelse utbetnkes til følgende byemed:.

e. Understttelse med inntil 400.kroner pr.måned til femilie-
medlemmer med norsk stetsborgersknp som er bosatt i Norge såfremt
mottnkeren tidligere her mottett belöp ev omlg samme störrelse av
kontoens innehever.

b.Norsk stets- og kommuneskett som hviler på kontoinnehaveren
Eetalingen skal ev den kontoförende brnk byeblikkelig overföres til
vedkommende offentlige knsse.

c.0mkostninger til lovlig vedlikehold, drift og rdministre-
sjon av grunneiendom som kontoinnehnveren eier i Norge når grunii-
eiendommens inntekter ikke strekker til.

d.Forfellende premier på livsforsikring som fienden her slutt-
et med norske forsikringsselskaper för den 9.epril 1940( som termin
fdr e.vslutningen gjelder 11.november 1941 for rmerikenernes vedkom-
mende og 22.juni 1941 for sovjet-russerne.

Uten s=lig tilletelse knn på sperrede kontoer i norske
banker godskrives bel3p som hith3rer fre:

n. Inntekter rv fiendlig kapitel. pinsert i Norge.
Tilbekebetaling forfalne hypoteker ved innenlendske

debitorer.
Tilbnkebetaling nv det tilsvnrende belöp 7ed opsåg-tEj

eller .utlöste je1dsbrev som er utstedt i Norge og som lyder på nor-
ske kroner. Slike be16p knn også uten s,2r1ig tilletelse envendes til
å er;.-verve lignende gjeldsbrev.

Banktilgodehavender som lydnr på fiendlige men som
i virkeIigheten tilhörer en norsk strtsborger som er bosett i Norge,
kan uteh særlig tillntelse overft5resp4 denne nordrenns nevn etter
at det er godtgjort Rt tilgodehavendet er hana virkelige eiendom.
JJette bevis ken også föres ved en edfestet erk1Tcring overfor Norges
Bank ved sökned om valtterets1ig tillatelse(?).

P. livsforsikringspoliser på personer som er bosott i fiend-
lig utlend og over hvilke norSke stetsborgere som er bosntt i Norge
kan disponere, ken det uton videre tillatelse heves 400 kroner pr.
måned til bestridelse av den'disposisjonsberettigedes underhold.

Fientlige tilgodehavender nv den art som nevrt under 1 be-
höves ikke more å oppgies. I alle tilfellerm4 det sbkes om velute-
tilletelse(?) i fölge de norske velutnforskrifter.

INNS,,MLING TIL DE SWELIDENDE VED BOMBEÅ,NGREFET I OSLO.

O.R.21.00. Fra alle kanter cv lendet er det kommet bidrag til
innsamlingen for do skndelidende etter terrorangrepet mot Oslo.
OrdftSrer Jnhr i Bwum her bevilget 5000 kroner og ordföreren i
Fredriksted her bevilget 500 kroner.

SKIENSMINN BLLNT DE DREPTE.

12.00. "Vnrden" meddeler idng at blrnt ofrene ved bombeengrepet
p4 Oslo er oF.;s4 en Skiensmann, kontorsjef Ivar Fersmrnd(?) Borger-
sen. Han ble 29 år gammel og ver sönn nv gårdbruker Methies Bon;er-
sen.. Hen etterlrter seg hustru og ett bern. Lvdbde vnr ned i auto-
mobilfirmnet Inge Borgersen, Skien, fre firn cts st rt. Borgwsen
var i Oslo for 4 ordne forskjellige forretninger dr hrn ble r-mmet
av ulykken.
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TYSKERNE REGNER IKKE MED NORGE SOM MOTSTANDER I KRIGEN.

O.R.12.00. I den tyske sendingen ble det gjengitt en Prtikkel
fra en tysk nvis, med en merkelig gruppering nv de krigförende
ved begynnelsen nv det fjerda krigsår. På Tysklands side ble
fdrst nevnt ItaliP, Japnn og de rndrb rksemrkter; desuten de
frivillige'fre Norge, Danmark, Frankrike osv. Blant de som förer
krig mot Tysklend ble brre nevnt 18 stnter, og hverken Norge
eller noen av de endre okkuperte lend.

JEVNT Dj'NRLIG FRUKTHÖST OVER HEIE LANDET.

O.R._,8.15. I et intervju uttPlte Landbruksdepertementets hnge-
brukskonsulent, Odvnr Lund, seg om årets frukthöst. ResultF-tet
er jevnt over meget dårlig,1/3 til 2/3 nv middels avling. Ifjor
var det over middels og de det iår er større behov for fnukt vil
overg-,n,;en bli vanskelig.

Eplene står best på jstlandeti På Vest1nndet er det
ganske bre med pmrer. På Sörlendet er frukthösten forholOsvis best,
men det hjelper ikke meget. Resultrtet kommer meget an på driften.
Enkelte heger her over middels avling, men så er de også blitt
passet godt på.

För 15.september vor det anledning til å kjöpe frukt
uten tillatelse noe som folk med god tid og råd benyttet seg ev.
Lite eller ingen frukt kom inn til de elmindelige kjöpere i byene.
Den nye fruktordningen skulde rette på forholdene. Enda er det for
tidlig å uttnle seg om resultatene, men man får håpe på det beste.
Det blir ikke rnledning til å gi bort frukt - slik som det ver
ifjor - Zor den ordningen ble misbrukt. All frukt må nå innleveres
til eentrelene. Prisene er amtrent de samme som ifjor.

Det ble lite hngebmr. Irsaken var nok den hnrde vinter.
Grönnsakavlingene blir heller ikke noe å skryte.nv.

Grunnen er delvis de knappe fröresjoner. Også det dårlig vmr har
hett sin virkning. Meget nv vinterkålen vil ikke bli helt utvokset.
Grönnsaksprisene er omtrent de snmme som ifjor.

xxxx xx
I den nktuelle sendingen var det en reportnsje fre

en tyttebmrtur. Toget fra Utbenestasjenen vrr så overfyllt av
tyttebmrplukkere at "hver eneste kvadrntmilimeter" vnr opptatt.

"NLSJONALIWGSKOLE"FOR LEDERE I NOREGS UNGDOMSLAG.

O.R.18.45. Fru Linn Stave(?) lot seg intervjue om "Nesjonnlhög-
skolen" som snart skel settes igeng på Stabekk. Ieen til dette
tiltak kom frr den illhuga forkjemper for ell norsk kultur, dr.
Lunde. Formålet er å utdnnne ledere i de nrsj(mele ungdomslag.
AV fng ble nevnt: folkednns, folkemusikk, son,g, hAndarbeide (ekte
norsk - ikke noe engelsk eller venetiansk påvirkning). Det er men-
ingen å begynne med 30 elever som sknl gennemgå et seks ukers
kursus. Sökningen til skolen hnr vmrt drlig, men mnn håper at den
skel bli bedre når innhbstningsarheidet er evsluttet. - Lunde er
sjdlskreven teler ved åpningen - ,

ARKITEKTEEE HOLDER LLNDSMJTE.

20.00. Norges Arkitektforbund holdt i degene 28, og 29.soptember
lendsmöte i Oslo. Foruten fr; Oslo:og omegn mötte representrnter
fra Bergen, Trondb4em og nndre byer. Landsmötetvedtok enstemmig
det nye forsleg til vedtekter. I henhold til dette vil det tidligc-
re Norske Lrkitekters Lendsforbund få nevnet Norges Arkitektfor-
bund. Tirsdeg holdt professor Sverre Pederson foredrag om gjenreis-
ingen i tilslutning til utstillingen i Nationalgelleriet. Profes-
soren ga en instruktiv oversikt over det veldige Prbeide som :r
nedlagt i de utarbeidede planer. Landsmötet hedde bl.n. en hygge-
lig kametetkveld og veir Nr.tionalterterets gjester ved forestill-
ingen i kveld.
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SJ3M_NNSSENDINGEN.

ihhr O.R.21.15. I senIngen i kveld vnr det en del hilsener fra Trond-
heim. Enkelte ble frrmfbrt av kvinner, med beveget stemme, men det
vrr ikke de virkelig p4rirende som talte. Det var bare to oppford-
ringer om 4 komme hjem, til John Dnniel l'edersen, Tormods gr.3, frn
Dagny Pedersen og til stuert Hermnn Johnsen, Schbyens gt.4, fra
Dagny og bnrnn.

Desuten var det fblgende nbytrrle hilsener:
Willy Lntten(?), Illevolden 30, fra mor og sbsken.
Jonkim Martinius kedersen, mor og nndre.
Harry Viggen, fra Elsa pettersen, mor fnr og Erling.
Llf Iedersen, Ulestadlbkken 6, frn tante Helone og onkel Emil.
Odd Gundersen, mor , fnr og sbsken.
Sverre Moen, frn hagnhild.
Svein Brubakk, Leinstrand, fra Fredrikke.
Styrmrnn Odmund Leinsli, fra sin sbnn Odmund.
Olav og Hans Gilberg, frn fnmilien.
.,,ugust Murvold, fra Hjbrdis.
Cle Magnar Larsen, Stadsbygd, fra J.4. Lyngen.
Ole Lrvid Næss, Bbrsa, mor og fnr.
Frits Bnkken, fra far.
Sivert Haga, fra P.S.
Henry og Leif Langfelt, fra foreldre og sbsken.
Torbjbrn Linn, Frostnv.8, frn Inger.

xx xx xx
Kaptein .LUf Tollefsen snnkket i vanlig dur om de engelske

pirntflygere som hadde v4get seg innover Oslo. Det var ikke tilfel-
le p4stod han nt folk hrdde sunget fedrelnndssangen og Kongesangen.
en siste er strbket av listen over sanger som folk i Norge hrr

lyst til 4 synge. Folk reagerte mot angrepet ned-dyp sorg og raso-
ri.

Tollefsen nntydet nt sjbfolkene burde vwe wervöse for
"--nnskje" vnr det bl±ndt de drepte eller s4rede noen av deres- p4-
rbrende.

FRONTKJEMTEhNE I KLUKSUS HILSER HJEM.

18.55.0.R. Fritz Ihlen som har besbkt de norske SS-frontkjempere
på fronten i Kaukasus, påstod at karene var i godt humbr, frisk og
sunde tiltross for at de hadde hatt "hnrd kjbring". Det tyske be-
fnl i divisjonen Viking, regiment "Nordland" bnsket å få •flere
norske soldnter. Herr Ihlen vil senere fortelle mere detaljer om
de norske "heltegjerninger" ved fronten. Idag brngte han hilsener
hjem frn fblgende frontkjempere: Fredrik Tiedemnn Ilnnsen, Bygdby,
som hnr-fnr og en bror i Legionen, Severin Myrstad, Alesund, Lrne
Stridsklev, Eidanger, Harald Martinsen, Oslo, Frans Styrner,Oslo,
ilf Fjell, Lillehammer, Olaf elhus, Stavanger, Odd Skui, Ulevold,
Årne Nilsen, Oslo, Knut Solberg, skin,Per Johansen, Oslo, Vidnr
Johansen, Svolvik, J. Brevik, Svein Bull, Oslo, Stein Sbrensen,'
dans Th. Iang, Edvardsen, Sortland, Erling Hnuger, Lrne Martinusen1
Drnmmen, John Solberg, lelemnrk, Nils Quisling Norvik, Björn
Johansen.

STIPENDIER iV CONRLD MOHRS LEGLT.

18.30. Skuespillerinnen Ase Bye og skuespilleren Lauritz Ras--
mussen, modeler(?) Gunnar Haukebbe og billedhuggeren Lrhe Durbrn
er tildelt et stipendium p4 3300 kroner hver av Colirnd Mohrs
legat for 1942.

NY DR.MED. 


20.00. Cand, med. Erik Poppe er kreert til doktor medicinae ved
Universitetet for sin nvhnndling "Experimentn1 investigations.cf
the rbntgen rnys on the eye".
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TYSK4-NORSK MOTE SOM HOYDEPUNKT P1 NS-IANDSM3TET.
;V A

22.00-ki) tysk-norske möte i Universitetets Aula ble både på tysk
og nors ppfattet som et av höydepunktene under Nasjonal amlings
riksmbte. Stemningen var preget rv en kameratslig ånd, som Gaulei-
ter og Reichsstrtthalter Wegener nitid selv er personifikasjonen
av, Gauleiter Wegener takket innledningsvis for innbydelsen til
riksmötet, og uttalte at det var en sr1ig glede for ham å over-
bringe hilsener til nasjonalsoeialistene i Norge som representant
for NSDAP. I en overordentlIg temperamentsfull, åpen og inspirer-
ende tale trakk så Wegener opp NSDAP's historie. Han påpekte der-
etter nt nasjonalsocialismen i Norge bygger på de samme historiske
grunnlag og at vegen förer frnm til de samme mål. Den siste ver-
denskrig födte den nasjonalso6ialistiske verdensanskuelse. Idng ut-
stråler denne verdensanskuelse sin kraft langt over Tysklands gren-
ser - ja over hele verden. En liten sknre av fnnatiske og trofrste
menn var dengnng som nå beredt til å gjöre sin innsats og til å
motstå alle innvendinger fra kolde forstandsbonnesker, hån, spott,
bolsjevikisk og jödisk terror. NSDAP konsentrerte sitt arbeide
först og framst om maktovertagelsen i Tyskland, og bak denne ide
skimtet man allerede den högere ide-Stor-Tyskland. Frn forstands-
messig standpunkt var det vanvidd å strebe henimot et sådrnt mål,
og likevel har mnn nådd det. Trass i error, primitive mennesker,
trass i hånlatter fra universitetene og högskolenes side og bla-
sert owerlegenhet fra de intellektuelle kretser. 1)ette kunne imid-
lertid ikke rokke de få unge kjemperes vilje og tro. Med Pll sin
kraft kastet de seg inn i kampen, foi frnmtiden böd dem bare et
eneste valg: enten å bli tilintetgjort eller å oppnå den störste
seier. NSDAP -overtok makten dn pnrtiet var forholdsvis lite, men
denne minoritet forsto å spre sine ideer blant folkets store masser.
Med ubetvingelig pågangsmot kjempet man om hvert enkelt menneske,'
om hvert tysk hjerte helt til også dette ble grepet av den urokke-
lige tillit og av troskapen til der Ffihrer. På seks år lyktes det
partiet å sammensveise folket til en organisk og viljemessig enhet.

Gauleiter Wegener trakk deretter noen sammenligninger mel-
lem utviklingen i Norge og Tyskland. Også i Tyskland vnr det til
en begynnelse profeter som fra måned til annen forkynte at innen
den og den tid vilde NSDAP vmre ferdig.. I Norge skjer det for tid-
en noe lignende(!). 14en i alle land finnes det små pessimister som
ikke begriper noe rv det som ligger utenfor deres trange horisont.

*De forreknet seg i Tyskland og de vil forekne seg i Norge.
I Tyskrand er partiet motoren som atter og atter gir stats-

maskinen impulser. Det gir ordren, det stimulerer, det krever om
igjen og om igjen nye ytelser av stat og folk. Det inspirerer og •
vekker begeistring i kampen. bare ut fra dette synspunkt kan man
forstå den encstående holdning som preger den sivile befolkning i
de områder av Tyskland som er truet av bombeangrep.

Gauleiter Wegener kom dexetter med noen eksempler fra sitt
forvaltningsdistrikt som viste hvilke moralske krav som blir still-
et til befolkningen under de britiske terrorangrep. Militmrt sett
har engelskmennene intet utbytte av dem, men de sveiser det tyske
folk ennå mere sammen, Hvis ddt et eller annet sted annå skulle
vært en brist i folkefellesskapet, så skaper den felles skjebne
idag et kameratskap og en vilje til å hjelpe frn hus til hus og
fra gate til gate, som ingen ytre vold mere kan bryte. Måtte det
norske folk forstå at de tnnker som er legemliggjort i Vidkun
Quislings person og i hans bevegelse, er vokst fram av naturen
og nt de derfor bmrer framtiden iyseg. Måtte også de som idag står
utenfor som fiender föle storheten i ideen om alle germaneres sam-
ling - den samling som er innledningen til Europas enighet.Tysk-
land kjemper idag i 3st sammen med de frivillige fra de nordiske
lrnd. Måtte den felles kamp bmre spiren i seg til en virkelig ger-
mansk sammenslutning, hvor hvert enkelt folk vil få mulighet til
å oppfylle sine smrlige oppgever på en tilfredsstillende måte. I
Norge fins det sikkert mange som er av den oppfrtning nt man .snart
ville få et godt forhold til Tyskland, hvis Nasjonal Samling ikke
sto hindrende i vegen. Jeg kan berolige mine norske venner med rt
vi har opplevd det samme i Tyskland. Man sa til oss: Vi er gode
tySkerel mon hvorfor skal vi nå ha enda et prrti, hvorfor skal vi
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Qauleiter Weieners Tale fortsatt. 


bmre uniform osv. Man sette seg imot enhver organisesjon og så
merkelig det enn höres, ble vår organisasjon bekjempet av slike
som ellerede tidligere hedde grepet til disse former. Også kristen-
dommen grep i sin tid til dette hjelpemiddel for å spre sine ideer,
Fra partiets organisasjon vokser kraften og ideene ut i folket. lå
samme måte skal også i Norge partiet mmre bmreren og ppreder av
Vidkun Quislings ideer. Jeg er sikker på at Nasjonal Sanlings ideer
er overenstemmende med landets naturlige betingelser og lover, og
at de vil mmre livsfremmende. Og jeg vet også nt en kjernetropp av
herde kjempere vil fÖre kempen videre, akkurat som vi hnr gjort det

Tyskland. Også det norske folk vil en geng bli samlet på grunn-
leg av nesjonale og socinle ideer, nettop fordi disse tanker er et
utslag av menneskelivets evige lover, 'ormed vil også forutsetning-*
en vmre tilstede for den store fornyelse i de forskjellige germen-
ske folk. Disse tanker ge jo også Vidkun quisling uttrykk for i sin
store tele, hvor han klart og tyd_91ig otrekk opp det framtidige mål:
en stor-germansk sammenslutning , e fn. som bwer frem tanken om Stor-
Germania må være modige menn, men'nettop derfor vil denne tanke bli
virkeliggjort en gang i framtiden. Vi. vil mmre stolte over nt vi
er de förste denne kamp.

Med hjertelige og kameretslige ord gjorde Gauleiter Wege-
ner de menn som hen har sammenarbeidet 44 lenge med her i Norge en-
nå en gang oppmerksom på at statsmektefl7e det primmre, men erob-
ringen ev hele folket, menn for mrnn, kvinne for kvinne, barn for
barn.

Tilslutt overbregte Wegener ennå en geng sine hilsener
til Nasjenal Samlings fbrer og ga uttrykk for sin faste overbevis-
ning am nt hrns bevegelse on gang vil få den pl ss den fortjener i
det norske folks hjerter(!). Under stormende bifall sluttet han sin
tele med fölgende ord: Må det nye år bringe oss n=mere seier 06'
lykke og vårt felles mål Stor- L'ermrnia, hvor hvert folk vil bli
lykkelig og finne seg selv.

MUSEUMII. KONGSVINGER.

23.30. Bytinget i Kongsvinger besluttet ideg å opprette et distrikts-
museum. Det ble neda2tt et arbeidsutvnlg til å forberedesaken.Som
fornqnn i utvalget velgtes skolebestyrer Lnton Skyrud. Museumsplrne-
ne er omfattet med den s.Uirste interessse i byen og distriktet og
de vil bli realisert så snart forholdene gjör det mulig.

FILMDIREKTU SINDING HLR VRT I DANMrRK.

22.00. Filmdirektör eif Sinding er nå vendt tilbnke frn Kjöben-
havn, hvor han har fbrt forhandlinger med de drnske :ilmprodusent-
er om utveksling ev norske og danske filmer, samt innkjöp av nye
danske filmer til Norge. Med de to store filmselskaper ASA og Palle-
dium kom hen til et ytterst tilfredsstillende resultet, som sikret
Norgo Qff rekke ev de siste denske produksjoner. Nordisk Films Kom-
pagni har i de siste rene ikke hatt sine filmer i Norge, men også
med dette selskap ser det nå ut til nt man kommer til enighet. Direk-
tör Delsgeard-Olsen kommer til Oslo om en tre ukers tid for å före
de avsluttende forhandlinger red norsko filmfolk.

MINNESMERKE OVER PL KLUFTEN.

O.R. 21.00. Den kjento gudbrandsdöl, musikeren og b3igdehistoriker--%
en Panl Kluften som clöde for nocn tid siden, vil nå bli hedret med
et minnesmerke. Med Johan Bojer i spissen 11-,r fire fremstende gud-
brendsddler sendt ut et opprop herom. Det er meningen et minnestein-
en skal stå på Paal Kluftens heimsted i Ringebu.

UTVIDELSER VED POLITIKAMMERET I KRISTL.NSAND.

21.30. 'et skel i den aller nmrmeste frpmtid opprettes en trafikk-
rvdelin'g ved Kristiansand politikammer som skal te seg RV trefikk-
sikkerheten i b3(en. Avdelingen s-r1 utelukkende bestå nv konstebler
som skal påse at sjåförene, syklistene og fotgjengerne overholder
trafikkreglene.
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FISKERIMELDING.

O.R.12.15. Om feltsildfisket meldes frn Noxd-Norge at fiokEit .
er nesten svart, med helt betydelige fangster. Garnfisket i Troms
er ogsk meget skrrlt. Det meldes om noen meget oppblandede fnngster
i Mösvikfjorden.

Det er ingen meldinger om Brislingfisket idag,
Om Musafisket meldes nt det er gjort en hel del fine

steng i Hordaland, s-drlig i Bjjrnefjorden, Fjoll og Herdlo. I
Sundvor var frngstene opptil 800 skjepper, i Strandvik 350 , i
Tyssnes 2000, Reksten 1500, Kolbevik 1000, Herdle 1500 skjepper.
Utsiktene fox fortsatt fiske er meget bra.

Li.,NDBRUKSMARKEDET.

O.R.12.30. Forsyningsdepartementet meddeler at forsendelsen av
ved fra produsentene fram til jernbnneStasjonene langt frn bar
vddrt tilfredsstillende. Det m4 bli en forandring hvis ikke folk
i byene skal fyse til vinteren. Til strsjonene er det frrmkjört
så lite ved at det vognmrteriell som har stått til disposisjon
for videre trrnsport, ikke. er blitt 'utnyttet. I de 5-6 uker sot
nå kommer vil alle jernbanevogner bli benyttet til potettrrnspoYt.
Men når mnn er ferdig med poteteno vil det igjen bli åatt opp eks-
trr.tog fox vedtransport. Det er derfor meget nadvendig nt det
mellemtiden blir kjört frnm til stnsjonene s4 meget ved som mulig.
Alle må nå gjöre sitt beste for å avhjelpe vedmangelen i byene..

Alle tilvirkere av surkål for salg mk ha tillatelse
nv Grönnsakstkdet.

Rödkkl mk ikke innhöstes för det er gitt nwmere be-
stemmelser.

I tiden 15-10 til 31-12 1942 vil det bli anledning til
fk kjöpt 500 gr. nörk sirup - mot klipp ni95 ekstrakortet.

På grCqinsaksmarkedet vnr det stort sett ganske brn tilför-
sel. Av delleri enndog mere enn der kunde avsettes. Det var en hel
'del grnme tomater. Frilandstomatene er ikr nv neget dkrlig kvali-
tet. Av mere mntnyttige grönnsaker vrr det liten eller ingen tilför-
sel, dsdrlig gjelder dette kålrot og hodekål.

Stort sett er publikum fornöyd ned rnsjoneringen nv grönn-
snker. Forhrndlerne s.irger for nt kundene fkr litt ev hvert innen
for grensen nv en halv kilo.

kiw På kjöttm2.rkedet merker man nå det skkalte hösttilsig.Fra fjellet er kommet noe rensdyrkjött og fra lnvlandet noen gnm-
le kuer.

STOR GÅRDSBRANN P1 OSTRE TOTEN.

11.30. En av åstre Totens s-Wrste gårder, Sneby, som eies av den
l_ndskjente hesteoppdretter, Kolbjörn Gjestvnng, er inatt herjet nv
en voldsom brrnn. Ilden oppsto i lkven ved halv fire tiden i nctt
og i löpet rv noen minutter vr den veldige uthusbygning, som består
cv låvel stall og fjös, omspent av flnmmer. Det lyktes gårdens folk
k redde statens hingst, Gjcstvrngen, og to 3-krs hingster. Derimot
brente over 50 kuer og ungdyr inne. Den store uthusbyggning vnr brent
ned i 1.3pet -v et prr timer. Santidig strök gkrdens verdifulle for-
beholdning og det meste av gårdens redsknper med.

KOGEIERNES LANDSMåTE.

11.30. Skogeierforbundets /rndsmöte vil bli holdt i Oslo 29.okto-
ber. Det vil möte representanter for nlle tilsluttede selgsforen-
inger. Mötet vil iår få adskillig betydning dn forbundet nå er blitt
en officiell institusjon etterrt det har overtntt nll tömmeromset-
ning. Etter departementets bestemmelse skal 11 tömmeromsetning
foregk gjennem snlgsforeningene enten levernnd5ren er medlem
forbundet eller ikke,
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DDSFJUL. 


22.00. En kjent mann i Skiensfjorden, lrer Hagbart Berg, er avg?1,tt
4ir ved döden 61 år gemmel. Han ble i 1920 ansntt som 1s3rer ved Bor-



gestad. Utenom sitt ykke deltok han med iver i nvholdsbevegelsen.
22.00. En 27 år•gammel nnleggsarbeider, Hjalmar Eskilt, som vPr bo-
satt ved Neslandsvatn stasjon, er på sykkel kjört utenfor vegen i
nwheten cv Sannidal stasjon og drept. Ingen har vrt vitner til
ulykken.

FRA SV.i.%RTEBRSEN.

22.30. En fiskehandler hnr stått for prisretten tiltelt for å ha
solgt bedervet sild pg forinngt 1.55 kr. for bedervet mnkrell -
tiltross for nt prisen for fersk makrell var kr.1.50. Retten fant
at sildn ikke vnr bedervet og tiltalte ble frifunnet for dette
punkt. For makrellens vedkommende ble han imidlertid kjent skyldig.
Da han tidligere har va2rt bötelagt for overtredelse av prisfor-
skriftene, ble strnffen satt til 30 dagers.fengsel , en bot på 200
kroner og.45 kxoner i saksomkostninger.
18.00. Onsy herredsrett behandlet igår en stor tekstil- og stram-
petyveriaffaare fra Glemmen. Det var stjålet en mengde arbeidsklmr
og 1200 per strömper. Varene er blitt omsatt gjennem forskjellige
meUemmenn og prispolitiet har botlegt en rekke personer for ulov-
lig köp av rasjonerte varew. Hovedmannen i saken er bare 18 år og
har tilstått. Dom feller en nv de förste dagene.
o9.30. Også en mann fra Elverum er implieert i den store kjött-
smuglingssaken fra Solör. l'iannen er arrestert og det er avs)agt

.1fengslingskjennelse både over ham og to andre arresterte, et er
antagelig omsatt mere enn 40 dyr ulovlig.

ULYKKER. 


20.00. En kjöreullyke som krevde et menneskeliv inntraff söndag i
Varteig. En hest ble skremt og löp ut med den fölge nt en 70 år
gnmmel kone ble kastet under vognen. Hun 1)-1.dro seg så store skader
at hun like etter avgikk ved döden..
12.30. En mere enn almindelig stygg ulykke hendte igr under skur-
onna i Nordre Brandbu. Til skuren ble benyttet en vanlig sl4maskin
og en 13 år gammel gutt som deltok i hösterbeidet falt foran den
nyslipte kniven mens hestene txakk maskinen framover. Slåmeskinen
skar inn i foten på gutten og han ble meget ille tilredt. Han vil
få et meget lengt sykeleie, men det er håp om at han sknl få fbr-
igheten i foten igjen.

SMINYTT. 


Brannstifteren Trygve Spakmo, som for1eden römte fre sine
voktere i Rissa, ble idag fekket i Melm i Nord-Tröndelng.

OR.18.00. I Ytre Rendal er det samlet 4000 kasser mose iår, Plukk-
erne har tjent omlag ti-tusen kroner.
O.R.18.00. Omlar.; 100 elever fra Elverum lp.arerskole deltar iår
innhöstningsarbeidene i distriktet. de fleste er 5.vet i jordbruks-
arbeide og gjör udmerket nytte for seg..

En travtrener fra Bjerke har stått for herredsrettan til-
talt for legemsforngermelse ved flere enledninger. Den ene ganf,en
hadde han-kestet ut et regningsbud på en temmalig hardhendt mate.
En annen gang var han kommet i slagsm41 med en annen kar på Bjerke-
benen og hans motstander ble så ille tilredt at han endte på Lege-
vakten. Trener ble dömt til 45 drers fengsel.

18.30. Ved.et tyveri.i apoteket i Egersund er det stjålet 36 lit-
er finsprit.
18.30. Natt til lördag brente det ned en to-etesjes brakkebygg-

ning i Fjotland. De 25 arbeiderne som bodde i brakken kom seg ut
i en fart, men fikk ikke reddet noen av sine eiendeler. Et par
av karene mistet pengebeldp på nesten 2000 kroner, Brannårsaken an-
tas å w2re sotbrann.
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NYTT FRA SVERIGE.

S.R. 19.00. Kriminalpolitiet meddeler at en hel frmilie, mPnn2
igiffir hustru og drtter, med nevnet Vallin, er arrestert siktet for a

hn drevet spionasje for Sovjet-Russland. De hnr gitt forskjellige
opplysninger, smrlig angående penservåpenet til en russer med
navnet Silienko. Vallin er 40 ar og er sersjant i reserven. Fami-
lien har tilsammen mottatt ca..4000 kroner for opplysningene.
S.R.19.00. Ibinnstagere og nrbeidsgivere i jordbruk, industri og
håndverk trhtte idng sammen til et viktig möte i Stockholm. Stats-
minister Hansson holdt en tele ved åpningsmötet, og uttalte et det
spörsmål som skulde behendles, prisstigningen, er nvgjörende for
landets framtid.
S.R.19.00. Forskjellige f1yu"er ved flygevåpenet har i årets
lbp krevet 73 menneskeliv. Sje-,:en for fly;evåpnet uttaler et tren-
ingen ikke vil bli forenklet. Ikke i noe tilfelle har hrsaken til
ulykkene vmrt sabotasje.
S.R.22.00 Luftvernet vil nå bli skilt ut som eget våpen, med egen
inspeksjon. Luftvernet består nå av 3 regimenter og 4 corps.
S.R.22.00. Det vil innen hmren forsbksvis bli igangsatt korrespon-
dansekurser. Man regner med 3500 - 4000 elever i første omgang.
Hvis resultrtet er tilfredstillende vil undervisningen bli ut-
videt. Det gjelder bere rent militmre faE.
9.30. Tallet på arbeids15se viser bunnrekord i forrige mhned. Bare
2760 personer har ikke Prbeide.

NYTT FRA DANMARK,

10.00. Det er sluttet en avtale mellem Danmark og Slovakin om opp-
'gjör av financiell og komersiell natux for fordringer som vedkomm-
er tiden för den 1.rugust 1941.
S.R.22.00. I nmrvmr nv kronprimen kronp±insessen stntsministeren
og en rekke endre fremstående personer ble Kjöbenhavn ideg åpnet.
et Nordisk Ooliegium. Det er inntegnet norske, fmröyiske og andre
utenlandske studenter. Man håper nt det snert også kommer svenske
og finske studenter.
0.R.12.00. Det er oppdeget et nytt brunkullfcltpå omlng 750 000
tonn.
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