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STUD=L:Æ SL S_NDLS TIL

UNIVLRSITi:L:TLT STWGES IV T=OVEN. ZiGER ETTLI.?.

S.R.  1900.. utydelig melding over Stockholm radio
fortalt, at alle studenone og osså professorene ved Universitetet i
Olo vcr bI.Ltt arrestet. Det var osså foretatt en politirassia i
Universitetseiblioteket i Dra_imensveion.

:aokken 22.00 moldte 5tookholm at politiot
i otteriddas hadde emringet Universitetet i Oslo og tvunet alae
-professorene os studentene der til å beigi seg inn i .:.ulaen for a höre

en erklc3ring av 2ediess.

Be,ge disse to utsondinger var dog så
mye forstyrret av ddrligLmottn..kerferhold at det ikke var mulig å opp-
fatte detaljene i moldingene.

:aokken 21.00 kom -fJlende nolding fra Oslo:

Ltter 0:2pdrag av ReichskomMissar Trbove:i
ES - Oborgru-)penführor und Genoral der tirsdag

ettermldda,g i ulaon f-dlsonde erklwring til studentene ved Oslo

Heit siden besettelsen av .Uorse, alts fra
1940, har studentene ved Oslo Universitet otrått som en metstands
grue mot den tyske beettelsosmakt og den "norske .statsledelse" scy:: er '

-ckJenc-t av Tyskiand. Lian ble i tide klar over studentencs nasjonal -
f::Londtlige og internasjonale prwpasandavirksomhet og det har ikke manglet

advårsler og formaninger til studentene. Don ridderlir•hot og det stor-
sinn som besettelsosmakten viste overfor studonteno, har ,j'enstand
for en feilaktig.telking. De,t; fjrte til at dot ble stadig flere til-
fcllLr hvor studentene deltok i sabotaujehandliner, i iilegle orga-
nisasjoner leelsen av dam.

Det aster et avs1Jrendo lys over den åndeli-
innstininL studentene i Osio hadde, at de protesterte ;)-t at dot ble
optatt studerende, sc hadde jort sin so europeere i ka2)on
J;:ot holsjevismen o derved vist sc; tapre nerdi-Jonn. Denne utvikling
nadde sitt top.,)-punkt ved den slyngelaktise brannstiftelso i donne
Etter denne 2kjendsolsgjerning har dere uten tvil regnet mod en raaksjon
fra tysk side, og i detto•tilfelle har dere for en gangs skyld ikke
tatt feil. yeb:Likket krever at det blir srepet skarpt inn for at be-
settelsesmaktens interesser kan bli beskyttet c); ro og orden sikrot
landet.

deg har derfor i o?)dras av der herr -2,ciehs-
ko)missar å gi dore moddelelse m fe2sendo beslutninser:

btudentene ved universitetet i Oslo blir
overfdrt til en s=lig leir i Tysklz,id.

De kvinnelise studenter blir permittort
fra bniversitetet. Je skal hurtisst nulig begi seg til sino hjemsteder
oL Uyeblikkelis melde ses til politiet der. Inntil videre har de ikke
adsans til å forlate sinc hjemstedur uten politiets tillatelse.

Fortsatt,
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„uo"lojalo"studontor blir bcdt om Vise
forståels-; for at nian i fdrsto angang rlå handle -onorellt o derfor
ba3re ovor ned dr; ubchar;oli t.;heter son itte oppsta. .:arantoror at
Lisso studolter på hurtigsto Liate, on nulig ennu idag, isjen far sin
fullo bovegolsoc:frlhot,

I fortao1se med den "norsko statslodelso''
vil man utnytte alle mulis'reter og settoalle midler i bovesolse for at
donne sruppfi av studonter snarest mulis kan 2a anledning til & fort-
sette sitt til-n.nytrins til :Idgskolene i Trondhcim og Borgen.

dvrige studenter i Oslo har sitt all
srunn til at i1c.n nu gripor inn mot dom sknsollöst, hardt os uton honsyn.
jet or derfor utolukkondo ottor hons'illing fra "ministerprosidenten"
at man lkkesår ut over dut minstomål som or absolut cr nddvorldi -
dot ntena. -man.ikke kan gilavkall på nar dot gjoldor å beskytto
bosettolsosmaktens intoressor og sikre ro os ordon i landot.

6. Do.; blir derfor ikke sondt til on kon-
sentrasjonslir, mon anbrakt i en =1ig leir i Tyskland. ian har der-
mod trukket konsekvonson av Gslo studdntenes holdnins. Donne kon -
sekvens or do solv alono skyId

Dcwo cr der Roiohskommissar takk skyldis
for at ikkc langt ner drakonisko forholdsreglor er kommet til anvondelse.
Ut over detto har donne forholdsrogol til f51so at on stor dol av Dorrlk, ;
for 2=tidun ikko står i fare for a forsTpille liv os ciendwm. I DeroSumr
-„-)ersonlic intoresce n Dore straks villig fdlge -,)olitiorganisasjonones
bostomuir;lsor. J'og har utstedt ordre enl at man griper inn honsynslöst og
ned alle midler mot 2.11 passiv ollor aktiv motstand

laokkon 23.30 kom denno kommentar til
begivonotene i Oslo.:

Bet har i longcro tid i vide kretser vc3rt
kjundt at stdenteno  Vod  Oslo Univorsitot i stor utstrekning har drevet
mod illegal virksomhet. Hvom kan si•at han kjonnor on Oslo - studont
sori ikko har delt ut hommellgo avisor ollor på on ellor annen måto doltat,-

det u,ndorjordisko arboide mot okkupacjonsmakten og "don norske rojorir
3tudonteno fir nu. onang ungo og umodno, og lar ses lettero

onfl dro forledo til å  wbre  a('ontor fon ongolsko oller bolsjovikkisko
tredtrekkore. SelvfiIgeiig. er arrostasjonon et hrdt slag for do pa -
rrondo 11VC:1so.t.:_ for studenteno colv. Hun nar dot visor sog at donne
aktivo torrorvirksomhrA kan drivos e langt som til ild2åsettolse på
Univorsi:Jotots kula, ur dot innlysondo at det forolisger kold 21an

wrorlogs,
studontene har va:rt lodet av en flokk ut-

-,rrogode aktive urostiftore som i vld utstrokning har drovot kommunistil
og onsolsk agitasjon, ja ondos sabotasjohandlinsor. Bures aksjon mot
de "riorcke friVillised so," har kjempet not bolsjovismOn og sam otter
hjerlkomston skulio studore ved Universitotot, viscr tydelig hvilkot
sinnclas sen bovosor dcm. -riet har ikke manglet på advarslor hverken fra
tysk ellor "Dersk" side, men tydeligvis uton rosultat, Brannen i ;.ulaen
er bovis nok, for dot var studentor som påsatte brannen. :Lorut for den
lissor on hol rokke sabotasjohandlingor SW1 hor ikke ska1 omtales
n=more. rrostasjonon og transporten til en leir i Tyskland av samtlige
illojalo studenter er en alvorilg advarsel til allo som tror
do kan fortsbtte mod den farligo torrorvirksomhot mot bosettolsosmakton
og do t!norso myndighotono". De må nu skjdnne at det ikko ur 21ass for
unsdo=lig sangstorvirksomhot, onnsi for modne os vel overveide for -
'Qrytfilsor i vU,rt land „:,rrostasjonone vil nok utldso ilegun bitterhot,

skal husR:s pi at det laar wrrt advarslor nok. Dessuton ska1 man
lewo at do lojalo studontor sliper fri og at do illojalo
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takket vi3re nministerpresidentenso egc:a inngripen 2ar den best muliGe
behandling. InternerinGen vil bli så skånsom som det ovorhodet lar seg
Ejöre. Studontene blir ikko holdt i konsentrasjonsleir, men i en spesiel:
leir med bl.a. Ledre forploining. OG sist men ik.ke minst, disse uns -
do_Incr or nu skanot for de farer som deres ulovlige virksomhot inno -
bE2rer. Kadde de fått lov a fortsettc pa sa=.; måto som hittil, kunne det
nok hende at de satte sitt liv på s).;11. —2restasjonene er derfor av
forebyggende art.

SJIGkiLh I:,TUSTWSFRYLT I Wi.=.Z.

D.R. l83, Statens Sivile Luftvrn meddeler at det
2 forbinnelse med do konferansr So:å har vawt holdt om forsvars -
foranstaltninser i tilfelle invasjon er utstedt instrukser for sivil-
befolkninsen i et slikt tilfelle. -ct heter i disse instruksjoneno at
det selvfolgelig Ikke er mulig på fo-rånd å si hvor krigsoperasjoner
eventuellt vil„finne sted og heller ikke kan man - .2a forhand si hvordan
de vil fw,13-oe. Det or derfor h(311er.ikke mulis a- si noen detaljerte
instruksjener om hvordan man skal forholde seg i tilfelle krigs -
oJerasjeneue n=mer seg 3-ylland eller til og med finner sted pa selve
fastlandet, Do instruksjonene som er gitt gjelder imidlertid forhold
seM undor alle tilfeller vil e)pstå og det honstilles til publikum å
sette-seg °Lnn i dem og f3lse dem s godt det lar seg sjöre om det
skulle bli påkrevet.

Skulle krigsoperasjoner nL-Jrme seG det sted
hvor man  .bor bör man sdke tilflukt på et sikkert sted i =heten.
lan'har sett andre steder hvordan det Går hvis det opipstar uordnet
flukt fra byer eller landsbyer som li ger innenfer kampoi:irådet oz det
er derfor av stor betydninG.a hindre denslass. Utbdnet flukt vil bare
bety at alleveier blir blokkert oG at man legger un3dis beslag
transortmidler som ellers med fordel kan bli benyttet av forsvaret.
1:ankan.de2for Gj3re rekning med at uordnet flukt vil bli strengt for-
bUdt. 3frai:W det ikke er gitt offisiell ordro o_J evakuering skal enhver
bli på sin post 66-  gå til sitt arbeide som vanliG. Det vil bli sirget ,
for sikker evakuering av kvinner og barn.•

I tilfel1e direkte flyanErep eller bombarde-.
ment å annet•mate av-det sted hvor man bor skal man ta tilflukt i et
beskyttelsesram eller i sin kjeller, Iange vil kanskje ha lest eller
hört am hvordan menneskori.andre land cr blitt bcgravet under ruinene
av sitt hus etter a ha sökt tilflukt i• kjelleren, og det kan jo til on
hvis g2radvmre borettlgot,HLe:1 man har iallfall en sjanEse til å bli
reddet og man bbr gjdre det ti3. en fast reGel alltid å söke deknins under•
jordoverflaten i til2elle av bombardnt.

Videre inneholderinstruksjonene detaljerte
o:2T)1ysningor OL1 hva man b3r ta med seg i tilfluktsromMene ete. Tilslutt
kommer man inn p eval:uerinessArsm:Alot^ ic;jen oEs det heter her at man
hvis muliL vil forsöke å Opplyse sivilbofolkningen dm evakuerinssordror
og instruksjoner i forbinnelso med disse over radioen. Ellers vil de
11.1 bekjendtgjort ved opiliag, lqytalerbiler etc.

LRILD BLT.:21..T11; LP. UTE ID 3111 DIAT.

O.R. 12.00, Blandt årets juleliteratur hos Gyldendal
finner on ossa on ny bok av Lrild Hr)msun, "DaGer og vers", hvor forfatte-
rena opplevelser som krigfrivillis har inspirert ham til en rekke
stomningsfulle og manende dikt, forteller "1:ationen". Samlingen iune -
holder ossa en avdelins"2redelise dikt". Arild Hamsun debuterte som
kjendt for noen år siden med romanon 1,52-ig man ko og g3tr" som blo
etterfult av diktsamlingen u_skeladder i P;resset".
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18,00. Diruktdr SandvIg på 1:aihaugon fortcllor til
bladet Gudbrandsdölen at nan  nu  har fått kjdrt ned cn skyss - stasjons-
bygning og et loft fra LindshoLl i Jkjåk. Disso cr lagret på liaihaggon
og vil bli oDpstt så snart forholdeno tillator det. Lllors kan jeg
fortelle, fo'rtsetter direktdr Sandvig, at vi av —rne Hove, Fåberg har
fått so.,1 gavo on fiskerbu Vi er dosuten ifurd ned å sikro oss en
fiskorbu til c):2 beggc disso v5_1 bli ;1asert oidkring kirkokapollot. 4".Lur vil ialt bli soks bygningor so grupperor sec on kapollot p nudre~
side av Droisjdon. lt ska. bringLs iordon til son. cron. I disse dager
har vi også kjopt ut ga=elt gjjrtlorhus fra -J..drcgato i killchacuior.
Husct, som. :lassercs liko vod dot gjdrticrhus so— vi for ot par år
sidon tLIk  evorlatt av Lilloham.lor kounu skcl .Lic)ntercs so: stdpori.
Tilslutt fortollor dircktdr 8andvig at man i disso dagor har orvorvet
en klokko ettor gaule klokkollaker Stikkobakko.

J-OWI.j.LIS=JjK 0=RD LL fl

20.30. Truundo kanoner, =rineoffiserer i sino
karaktorisiso blå, guilkantodu uniformw og hundrovis av gaster
ala=boredskap var dot fdrsto  syn so  Lidtto oslojournalistono da de for-
lodon fikk anlodning til å beso sog obord i on tysk kryssor. Detto inn-
trykk var 1.Jlialortid'baro et overfiadisk holhotsbillodu av don tuknisku

sonore ble fört gjonnwi on vordon for seg av stål.
i fersto,rokko tiltrakk sog oerksomheten var dc store kanon-

tarnene soiJ 1:lan kolu inn i gjonnoin en ddr i akturkant av tårnot. Tårnono
som gir•plass for kanononos  ladeuokanis= or  forbundot ued kruttkawo

bunnen av skipot Vcd hjelp av oluvatoror soLl förer granatone opp t4.1.
kanonbotjoningen. 8olvo forctas ned håndkraft - forövrig •

ingon:lott .sak da hvort projektil voicr teuelig meget. Lttor å ha ovelNuf
vart ot 1-)ar beanningsdvolscr ved luftvcprnkanoneno, hvor alt foregikk
;:led ot urvorks proSisjon  of  ot tompo iom uinnviddo vanskolig kunne fdlgo,
gikk turun op-) til ko.2.uandobrua. jot un hor surlig festet sos vod var
don'olcktriske styreinntetningon soLl Ejjr do vanligo, sårbare rer-
ledningerhelt overflödigo. -.,:rysseron styres ikko ved hjell) av et ratt

vanlig forstand, mon ved et eloktrisk frvkk-knappsystem, bost).endo av
to knapper..Gjonno..i ledniner overf3ros imulsene til rormaskinen,
skiot'viker til styrbord eller babord alt otter hvilkon knapp Lian
trykker på. Undor et sjdslag kan dot jo forekeL:.flo at kourlandobrua blir
rariuct og styrcilokanisucn dor blir satt ut av funksjon. For alle til -
follorS skyld or skipct derfor utstyrt IJod flerc styroinnrotninger  so.L1
kan kobles inn når det .skal •=e. Ltter dette flyktige innbilkk i don
grå overbygnings Aango ho=lighotor kom vi inn i solve skroget - et
virvar av ganger, leidere  c),7 rola, adskilit vod yanntetto skott. Ln loidor
f5rt0 oss nod i dypot - til maskinromt - hvor kjomperlossige turbinor
står i rokc og rad, Lions man til vanlige dafxpiwskiner anvonder sjdvann
nyttes hor 1j.boluk:,.otdo fOrskvann. Skipot har-ot egot anlegg som froa
stillor soks tonn forskvann av sjövann i timen - både til drikkovenn
og fddevann for uaskinon, og or således uavhongig av tilförsler fra land.
Wbord finns dor solvsagt ogs store ferskvannstankor Sou blir fyllti
unaur opphold  vcd  land. som k,r boskrovet ovonfor, or iuidlerti'
helt påkrovot und0r lengero tokter hvor man or holt avskåret fra til-
fdrslor utenfra. hospitalot or ot holt kapittcl for seg - glinsondo
ront og tidsucssig i on h7or henseend4  c)-2 å gi ,)asienteno mest mulig
hvilu og ro or songorro hungt opp i stativor som holt eliminoror sjö-
gal4ge:n. Sencer i vanlig forstan,_ finnor man forövrig ikke andro stodor
onn i offiserenes lugaror,  so.L1 ligger akterut. På banjor- dekket, hvor
L;astene holder til, brukor man som vanlig innen riarinon hongekJyor'sou
o  dagen  brettos salziLæn og loggos vokk. Ovoralt ble .nan forfulgt av
hvik&ondo fldytosignalono i.dot stc.sjo±nre uoldeanlogget hvor ordrer
blir gitt og.tatt. Ln stadir2; strUH uarinegastor hastet forbi unge
sDonstigo, ovakte karer som hvor or•cg sitt ansvar bevist. Dot så
uan tydelig i de skarpskårne ansiktend. Utorrdenne pressisjon og disi-
)1in vfllu alt toknisk utstyr yro til ingen nytte, forklarte on offiser
ombord. i.ango av disse 6;uttono fr foxivrie; her sin utdannelse for
soneru å bli satt  inn  i.ubåtvapnct offlsorer. .
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..ksjekurser: 4 1/2 stat 1937 k 103 1/4.
4 stat 1935 k 105.
3 1/2 stat 1941 k 103 1/2.
3 1/2 stat 1938 k 103.
4 ,) Hy,potekbank 1938 k 104 3/4.
3 1/2 , ilypotekbank 1941 k 104 3/4.
Croditbankon k 1j6.
-4:reditkassen s 735, k 792 1/2.
Bjö1ve:.'ossen s 20, k 19.1/2.
Borrogård s 132 1/2, k 131 1/2, ams 132.
-..lektrokjemisk k 134,
Hafslund s 700.
Orkla s 295, k 290.
Saugbruksforeningen s 1825, k 1790, 0.11S1800.
Jnion s 5.70, k 5.50.
igdeside s 170, k 162 1/2.
Borgestad s 257 1/2, k 252 1/2.
BruusGård ,1.3sterud s 287 1/2, k 282 1/2.

s 255, k 247 1/2.
Ber6enske s 182, k 181.
Uordenfjeldskok 195, oms 195.
Ivaran s 290, k 282 1/2.
Ocoan s 315, k 307 1/2, oms 310.
1Cosnon II s 255, k 247 1/2.
Odd s 255, k 250.
Rosshavet k 327 1/2.
Valutanoteringer uforandret.

Indeks f2a Oslo Dörs 29, nov.: Dankaksjer s64.25 0,25), industri-
aksjer 196.43 ( skipsaksjor 252.20 (+ 0.10), Evmlaksjer 183.00
;+ 1,50).

,Stockhelm: Ifölgo statiatisk byra har årets utlikning
til staton Gitt sam resultat et samlet skattbart beUip pa

5.523.6 millioner kroner mot 4.450.1 millionor forrige år. Den samlede
formue belJper seg til 10.016 millioner kroner mot 8.710.7 millioner.
:Porrige år, altså en stining )å 1.296.3 millionor kroner, Den
skatt blir på 525.3 miilioner Mot 5.05 nrnioner forrige år, altsken
stining på 90.3 millioner kroner. I statsbudsjettet er denne post op-2-
fart med 545 milliorer, kroner eller 50 nillioner mindre enn liknings-
resultatet. Utlikningen av kammunal inntoksskatt har Gitt son resultat
en skattbar inntekt på 7.642.2 nrnioner kroner nat 61434.2 nillioner
forrige år, Inntokten fer fradrag av skattefritt belj5p var på 9.960.4
millioner-kroner Mot 8.659 millionor kroner forrige år.

tockholm Ved tekningsfristens utlp 1Jrdag var det på
—s—f—c=—::,je3 1/2 lån av 1/12 teknet omlaG•325 millionor kroner.
-.sultatet betoknes som tilfrodsstil1ende.

Den finske riksdag har fått forolagt et lov-
om tillegg til dotte års budsjett. 21anen forutsettor Jkning av

inntekone 2å 9.8 milliarder finske mark som vesentlig skal skaffos til-
veie ved lån. Videro forutsettor planen en ökhing av de sivile utgifter
pa 2.4 milliarder nnrk, Innkliksive disse belöp vil det finske budsjett
for innevc3rende år mre balansert med tilsanLien 28 milliarder finske
mark t.vilket er så.å si det samme som de to foregående år.

Buenos Åj.res: Blandt Lrgentinas handelspartnere står
S"siri:11:7-13—':LT,7rateplass som kjper og på fjerde plass som selger. I alt
30 handelsskip har underholdt trafikken mellom de to land.
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12.00. Idag moces begynte det å brenne i Groys
bojkeri i Lillestrdm, Brannvesenet var snart på pletten, Men •det kUnne
ikke hindre at bakeriet ble helt 3delagt.. Om årsaken til brannen vet en
foreldpig ikke.noe besteEt, men dut er mulig åt det har dannet ådg on
npr.ekk i en röykkanal og at ilden er oppstått her. Bygningen er assurert
fer 27.000 kronor og inventoet for 10.000 kroner.

TIi.:LITS?=7.,::..011.2.

12,00. Fra tillitsmannsmdte for Lasjonal
blec t 1 L C sedt dette teleram til -23reren": EamDfeller i Vest,
Fin.nmark saElet til tillitsmannsmdte i Hammerfest sender Dem "f3rer"
sin hilsen.

-..1okken 13.00 ble f.lgende condt ut:
Til red.: nr. 12 fra (telejram til "föreron") trekkes
herved tilbpku o, erstattes med:

rLamiuoufest L3cdag ble dut holdt et tillitsmannsmdte
=-1S-7—UI*11itsmenn i Vest Finnmark. :Idtet ble ledet av fylkesf•rer

Om forddagen avla lagf3rerne og tillitsmennene rapportor fra
sine forskjellige arbeidsområder, og fylkesfdreren orienterte deretter
Cha iasjonal Samlings stilling iaag. 1.71kesf3reren oppfordret sine tillits
—enn tL1 å fast i arbeidet for don folles sak. Om ettermiddagen
heldt fylkes,propagandalcder Lrizhsrud et foredrag 0:1 arbeidet ute i
lagen.e . Fy.sopplc3ringslede.' mlhlovik talte om jddesp3rsmlet. Ltter
mdtet var deltakerno samlet tii en enkel fest og om kvelden hadde
Lamm.erfet lag av rS arrangert en hyggelig kamuratkveld i et av byens
hotellor På tillitsmannsmdtet ble det .gedtatt å sendo dette telegrailuei
til Nasjr)nal Samlings fdrer": (sc ovenfor),

ND! Tuleram.e:t mangler den vanlige slutt
•m,d heil og ,'ma„

FISEJ.,RL,jILDING-LR .

O.R. 13.15. Det cr i le noen neldinger o_ sildefisket i
dct siste d3gn, I uken so gikk ble det meldt om Eindre s.2redte fangster
Lord og Vost Norge. 5,==l1.edes ble det tirsdag tatt opptil 1000 hl

Lynr;cno i lialangen ble det tatt noe sild av störrelso oa 30
stykker pr. kg. r,ra La 1 kana meldes on-at det er tatt noen mussasteng.
Stenr;enes strrelse variorbe fca 250 hl til opptil 500 hl pr. bruk på
Jirdog. 1;1-1 Fihn:riark lica(1,as on cnd,1 Lussafiske i midten av uken
Lerridsfjord. Jilden var for det meste småfollen4 r'redag ble dot i Ulls-
fjord i Troms tatt endel st3rre steng med Liussa. Fra Stj3rna meldes om
at d€r er utsiLt til endel smdsildfiske.

idiLdNISl V-Ll'ISTII;D I FI'LD".1?.INST.L..-.0

14.30. nabbetorp 1-ekaniske Verksted i Fredrikstad
ble inatt l'orjet av brann. Laskinveratedet og smien ble totalt 3delagt
mons stdperiet, moLorbygningen og de nye verkstodsbygninger ble reddct.
,rsaken til brannen er ennu ikke kjendt. De skadelidte maskiner kan
neppe bruke

32.:=T IEST.

14.30, 2mod I,.ati.ao .,:ndersen,på Kleivbrottet ved
Helmestrand ble forleden sparket-ihjel.av en hest. Ulykken skjedde da
han holdt på å undersdke hovene på on unghett som herunder sparket ham
underlivet. Han var 57 år gammel.



4

Side 7. Leldinser tirsdag 30. geven.ee1=-1943. r. 9,16,

NORGES HLRSFORBU.-ND 20 .4:=2.

Ob.OU. .ijet er idag 20 år siden 14orges Ilerreds
ferbund ble stiftet på et u3te i Oslo hvor det mötce utsendinger fra

herreder. Å.v det styret som ble valst i 1923 sitter oberst13ytnant
Eanebora freudales som medlem. I Herredsforbundet står nu ialt 579 av
landets 682 herreder. re tilsluttede herreders folkeLlengde utgjJr

4;41,
1.831.542 innbyagere eller 91 '/.; av den sa,Jlede folkeJ.enede i herredene.

PLLSDYRUTSTIL= I SOGI\JD,i,e.

10,30. j?elsdyrustillinGen i Sogndal i So n ble
„,)net igår. jet var utstillt oulas 250 dyr fra de forskjelliGe bygder
i Sogn og e.rdfjord. ;:v du utstillto dyr var omlas 200 sölvrev, femti
blårev eg 5 platina, 3:)ommere ved utstillinsen er B.H. Brenne fra
by og SI .1, Vidme fra rlåa.De utstillte dyr VisCr gjennomgående God
kvalitet. Premieerosenten var'særdeles hdy. I en avdeling s51vrev ble
eraktisk talt e.„12.e de utstillte dyr preniert. Utstillingen hadde samlet
stor inter,sse med cn mengde tilskue20.

I forbinnelse med pelsdyrutstillingen ble
det igr holat årsmöte i Sogn Pelsd•rlag under ledelse av formannen,
:5:nut -1\:yb3 fra lmrdal. .,-,rsberetning os regnskap ble sodkjendt. reil 2er-

ann ble erval aet Nnut 1eyb3 o_ saLl nyu raedlceimer av styret ble valgt
Ingebrigt rw.d,Kaupanger es Olav B3thun, Frosvik. nrsmitut dr3ftet inn-
gaendo seJraulet 0.11foringstakbter. Da en finner den foringstakst som
skattemyndighetene logor til grunn 2ar beskatningen av -oelsdyrav1en
urettfeydis, beslutte -F,årsmötet at ste,.et skal arbeide videre med detto
se3ra.31 for om mulis å oepn.,;, en bedrin.

J=L:e jUISL=.112 DR-11,2T I BLRLIN,

O.R. 12.00. Wasjonal Samlings utenriksorganisasjon
maddeler at man har hatt forbinnelse ued erlin. Samtllege medarbeidere
i utenriksorganisasjonen & Berlin er i god nchold. Sautidis har uten -
riksorganisasjonen mot%att hilsener fra en rekke landsmenn i Berlin.

:_,...Y.T.:JJ-,a,L=GGETFOR TWLEr,11.J BI,RGI;.e,

10.30 & I disse daser er, det nye sentralanlegGet
for m:asikkoverfbring i kafeene i Bergen ferdismontert på Teknisk -ontor
i Chr. lichelsens gate 4. Det er et anless av'samme konstruksjon som
Oslo.

DDSULhL P BjJRGLS= STLSJON.

12.00. Ln uhysselie ulykke som krevde et menneskeliv
hendte igår formiddag på 3jörgese3ter stasjon på Gjövil.banen. Bweevokteren
Torstuin Olsen, Bj3rgesaAcr, blo overkj3rt av lokaltogct mcllom Oelo 0;-;
Roa og sa svgt skadd at han d3e en time otter, Det har vewt vanskelig
å klarlegge den direkte årsak :v_11ulykken, men etter de opplysningg
bladet Hade-,and har fått skuldc bar.evokter Olsen m3te sin datter pa toget
Hun gikk imidlertid  -eå baksiden for å ta korteste veien hjem og da bane-
vokterer forstod dot ville han g. gjennoin vognen for å ta saiiime veien.
Kan ville så sprinse ut av teget sou hadde satt ses i begeselse, men
antakelig ha2 frakken hans huket seg fast i ett eller annet slik at han
ble fort 0 - 70 meter bortover f3r toget stanset. Dr. .i.„skerud som ble
tilkalt kons'Gaterte at han hadde fåt% brudd eå hjerneskallen. Venstro
le var uet o he- rt d o s f',tt etore .ceader i 1.e.yre ben. B-Le-
vekteren var brakt lea ?e. stasjonen o- her d3de han en tja,e, senere.

-L,anevokter Olsen var velkjendt i distriktet, Kan har wart ansatt ved jern-
banen i en årrekke os budskapet om hans brå d3d har Gjert et dypt inn-
trykk i bygda.
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SYLOU - CREUTZ UTL IWEL.

23.30. Pianisten Sylou CreUtz gjestet mandag kveld
I.,:ristiansand hvor han holdt en konsert i Norsk Tysk selskap. Den frem-
rakende kunstner sa publikum el/ aften av de sjeldne.

STRILISLRING L.V&::DLLIGHLTWORBRYTLRE I SVLRIGS.

10.00. Det svenske utenriksdepartement har ut-
arbeidet et lovforslag on sterilisering av wade1ighetsferbrytere,
meddeler /.,ftonb1adet.

IPLYI:T

S.R. 12.30, Ic,årkveld ble det foretatt en dramatisk
flykt fra politiet av to donsLe sabotdrer. .De var blitt arrestert
sammen med en tredje sabotdr os under transporten til politistasjonen
så de sitt snitt til'å slippe vekk. Politiet satte etter den og fikk
tak i.den ,jen. Herunder ble don ene av dem såret. Je ble tatt til
Iscgevakten og nens de ble behandlet her stakk de to av igjen. Denne
gansen klarte do å konme ses bort og politiet listet sporet etter dtn.

T.TNIVET.--?.31TETS.a-Sa'ONI;N.

S.R. 08.00, I :orbinnelse ned aksjonen mot studentene
og rofessorene i Oslo igår meldes at aksjonen begynte om forniddagen ‘d#
ned at tysk m111t.2r og politi omri.aget Universitetet og arresterte
alle de studenter og professorer som var der. Samtidig ble aksjoner
satt igang not andre akademiske institusjoner i byen og studentene der
ble i biler kjørt til universitets ,Lula hvor Rediess ventet på den.
Politiet sikk sågar inn i studentenes hjen og hentet den som var der.
Iolt dreier det seg on nellom 1200 og 1500 studenter os professorer son
er arrestert.

S,TULFN I OSLO VE-1:2R OPPSIKT SVLNSICE

Styret for 8tockholns Höyskolers itudent-
leroning har vedtatt en resolusjon hvori det bl.a. heter at de tyske
overgrep 111WGUniversitetet i Oslo har f-årsaket en voldson rcaksjon
hos de svenske studenGeno og det henstilles til den svenske regjering
on å gjore alz nuliG for å redde de norske studentehe fra den fryktelige
skjebne som venter deci. uan verter at alle svenske studenterforeninger

landet vil protestere voldsomt mot detto overgrep mot do norske
kolleger.

SL.:1-30rii.'s.SJ-E, ID.,'.:LTJ •12,RIC.

S.R. l2.30 Fra Nesl,y i Danmark meldes at en karrossleri-
fabrikk der son har v3rt under gjenop-Dbygging etter en sabotasjebrann
i mai måned iår igjen er blitt herjet av sabotörer. Denne Gang ble
fabrikken sprenEt i luften av 10 s;rengbomber og llo de verdifulle
ilaskinene ble totalt ddelagt.

SPIONER I IaL,LA ./.RRLSTLRT.

S.R. 19.00. Politiet i har arrestert to uten -
landske statsborgere for ulovlig etterretningsvIrksonhet. Deres aksjoner
var ikke rettel, mot Sverige.

vvvvvv.VVVVVV vvvvvv
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ÅPNING AV LANDSORGANISAB,TONENS LEREGUTTSKOLE.

20.30. En av Landsorganisasjonens lærergutt-
skoler ble åpnet idas ved en e;Ikel Mytidelihet.

,kolen, som holder til pa et tyske våpen-
v-r.kst-;d ved Oslo, har plass til 20 elev.or. Det er gutter

landet i aldere_l 14-17 år.
Jkolen varer i hele tre år, og det blir

undervist i uåde -nr-ktiske eg teoretiske fag. Guttene, som
bare har aluindells iolIoskole, blir etter tre år ferdig ut-
dannet som mekanikere,

Selve åpningen fant stod i skolens vakro
og koselige forsamlingom.

Egil Rein önsket på vegne av landsorga-
nisosjonaa, olevene velkommen til skolen, hvoretter lederen
for ungdoLsoringen i landsorganisasjonen, ,Tarl Berge holdt
en kort vulkomsttale til guttene.

Han framhevet sEarlig betydningen av at
ursdeuuen var seg sin oppgavu bevisst, og nyttet ungdomstiden
til å få en grundig glig utdannelse.

"bot man 12,3rer i ungdomstiden", sa han bl.
o., "er varige vordier som intet mnneske kan ta fra oss".

Kan rettet til slutt en takk til våpen-
vorkstedets ledelse for den interesse og velvilje den hadde vist
overfur skolon.

Sjefon for verkstedene holdt så en kort
taIe, li.an påpekte betydningen av at guttene satte seg et mål
her i ilvut, og at de ‹H.kk inn for arbeidet ned iver og inter-
esse, np dtn måten kan dore gjöro en innsats for fecTrelandet?
sa han. "Det er dere som er ur.2;e, som skal overta en dag og
da gjelder det å stå godt rustet".

Han opptok tilslutt elevene som lærlinger
ved verkstedet.

fikk så an1edning til 9). so arbeidsstodet
hvor guttene skal holù til. Det var store og lyse lokaler, med
nve fdrstekleses maskiner, Oppholdsrommene og sovesalene var
egsa hult frstek1esses uc,d. fullt moderne utstyr.

CHDFIdRERSKIFT-J1, I TRONDH=.

20.30 I cliddass idag var medlemmone av Trondhoims
byting saulot i anledning av ordförerskiftet.

Foruten ordfdror Bergan c) den nye ordförer
al,otekb(=tyrer Stoksted, var fylkesmannen og radmennene til
stude. I en tale pektu fylkesmann Grundtvig på det store arbeid
so.:a ordf3rer Dergan har jort i de tre årene han har virket s)m.
erdförr,

01-dfror _Lergan takket for den tillit som
var vist ha,2 og til eJ.utb taket ordförer Stokstad sin kollega
for hons arbeid.

KI-J_UNDBOG

D.R.2I.45. Den danske radio utsendelse ble avbrutt
mellom kIokken 17,43 eg 20.07 av illlitære-grunner, derfor
bortfallt radioavisens fdrsto E.Inutendelse.
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SVENS1'5: 20TLST 1.10r2 LRRL,STLS,IONLNI I NORGL.

3.R,19.00. Den svenske stataminister har
mottatt protestskrivelser fra professorer og studenter på
universitetene i Lund, Upsala, Stockholm og Gdteborg.
disse heter det at sv.unske akademikere vil gjöre 1tw)m
står i sin makt for å motvirke den tyske regjerings skjell-
dige handlinger mot Oslo-studentene.

De fleste svenske universiteter
og hdgsko1er på halvstang.

De har ennvidere henstillet til
den svenske regjering å k1argjdre sitt synspunkt overfor den
tyske regjering og intervenere mot disse handlinger.

Representanter for adskje1lige ung-
doc,isorganisasjoner har også uttalt protest i anledning av
arrestasjonene i Norge.

",..X.L2Å,LDIRJ..Z.TOR.LN FOit POSTVER="EEDDELER:

19.30. I serien tjenesteuerker av 1942,
solkors-typen,blir det med det fdrste utgitt et merke av
verdien 25 dre. Tidligere er av disse merker utgitt verdiene
5, 7, 10, 20, 35, 40, 60 dre og en krone.

1;erket vil bli satt i sirkulasjon
etterhvert som poststedenes beholdning av merker av den eldre
type slipper opp.

KONSUL ERIK DERENTSENTS TESTiJJENTL.

19,30. Nylig avdöde Konsul Erik Berentsen har
sitt testamente o„)prettet 3 store legater på tilsa,umen 600.00C

kroner. Hver av legatene er pa 200.000 kroner, :uet ene er til
trengende i Stavanger, ns de to anc.re legatene er oADrettet til
fre,J.me av forretningslivet og for Stavanger Lluseum.

ljuseumslegetet skal bidra til opprette1-
sen av en læreranstalt med foredrag og undervisning for almenheten.
Testa,,aentet bestemmer videre at hvis det er midler i behold i boet
utover legetenes minimumsbeldp, skal disse midlene fordeles likt
mellom de tre legatene.

ISLANDSSLLVSTENDIGIWSDA.G.

anledning aV selvstendighetslagen
for Island er der blitt utvekslet telegramer nellom den danske
kongeog Islands förste minister. Etter pressens radioavis
sendte tre kjente islandske kunstnere,bosiddende i Danmark,hilsNiør

Den 5.desember blir der i Köbenhavn
avholdt et festmöte.

TAP I DLN FÆR6IS= FISKEFLLTE.

D.R.21.45. Fra FEsrdene meddeles via Island at
den færdiske fiskeflåte har mistet 5 trawlere og 25 kuttere
siden krigens begynnelse. 80 fringer er omkommet•på sjöen.

ARRLSTA.SJ0N12 I RANDLRS.

S.R.22.00. 15 personer er blitt arrestert i Randers
for sabotasje.
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DEI NORWe:L RESjL OI.t UNIVERSITETå LRELSTLSJONENE.

0.R.12.00. "eftenposten" novner i sin leder
idag den uvanlige liberale politikk som besettelsesmaktdn og
Norges "riksstyren har vist overfor studentent inntil no. Trass
i de indirekte og direkte sabotageforat3k og kommunisthafidlinger
som studentene har tatt del i, hur besettelsesmakten först nu
zdstet sin tålmodighet.

Först nu har deres egne gjerninger
raMmeA dem selv.

I en kamp som gjelder hele Norges
o, hele Luropas framtid må man ta kraftige forholdsregler mot
enhver som sUer å hanUe fiw,t Tysklands ideer.

oNatiOneno sior, at brannen på uni-
versitetet var kun en av mange skjendselsgjerninger utfbrt av
studentene, men det vil v:3re ddn siste. Ln kan ikke undre seg
over at besettelsesmaktcn her mått6 gripe alvorlig inn.

errestasjonene er en advarsel til
allo dem som deltar i sabotagen mot een tyske besettelsesmakt.

Stre,ffen mot de sistarresterte ville
ha vE3rt zye hardere hvis ikke \iidkun (juisling,som Norgest/förery
hadde vist sin vanlige sternot og tålmot.

MNNSIAPT 01fl30RD "ND.20D"`RE1)DET!

Det svenske bergingsmannnskap har red:et
den 9 manns besetee,g på dpt finnske skip "Nizrod" som ble
kastet EDotskjrgarden i en voldsom sterm Skipet hadde en
last av 500 tons og var på.vel fra Kbbenhavn till Finnland.

13.15. Fra ,41.jord meldes det om en del kastinger
av amå sild og fra Innherred .om noen ganske få faneter av amå sild.
Sei fsiket i Finnmark er sMått og de fleste små (bat$r?).har lagt
oppe omlag 1000 kg. sei ble fisket ved KValöy.

Krabbefisket er no avsluttet, siste uke
meldds det om en ubetydelig fangst.

BESI=GL ORD

• 12.00. Brennevinskortene vil ikke ble inndratt,
hvis ikke publikum selv mot formodning skulle önske det, besin-



dige ord av /1.minister"whiet, som l'orklarer årsakene til de store
k3er foran vinmonopolet.-

W.UB har henvendt seg til formannen i
vinmonopolfats styre, -minister L.Whist, med spörsmål om det
forelieger noen spesiell grunn til de påfallende lange köer foran
monopolets utsalg i går.

"-Först og fremst skyldes kUne den'frykt sori
gjör seg gjeld'ende for at brennevinskortene og tobakkskortene kan
bli inndratt som föle av de siste sabotasjehandlinger. Lthvert
ansvarlig menneske må selvfölgelig på det sterkeste beklage disse
handlinger somman kort og godt bare kan betegne som tåpelige.
Bak handlingene står uansvarlige elementer, som desswerre også har
fått anledning til å spre sin gift blant den ubefestede ung,dom.

Jeg tenker i denne forbindelse pa våre
studenter. Det stOre publikum tar imidlertid helddevis avstand
fra de meningslUse sabotasjehandlinger og vil selv gjbre sitt til
å fremme en rolig utvikling, såfremt det ikko inntreffer ytterligere
episoder, kan man derfor forhåpentlig regne med at kjöpekortene ikke
vil bli inndratt. (fortsati;)
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IDRLTT-LN  (2ortsatt)
Ved henvendelse til idrettsmerkekontolet

ved Norges idrettsforbund blir det o-,)plyst at interessen for
idrettsmerket er stadig stigenae.

Det kan e.ledes nevnes at det i löpet av
de  siste fire og en halv måned fra fdrste juli til fen-Lnde
november, er avlast ikke min(ace enn elve hunre  oe  sytti god-
kjente prdver for bronsjensr-et. Dette tall  sir  i'Ake et ndy-
aktig bilde av stillinben, idet skjenaer enno konlaer inn til
kontoret.

I det siste fredsår, 1939140 ble det i alt
avlaGt 1583 pröver, altså bare 228 flere enn i de fdrste månef:er
av dette år.

Tia,TLRLIVLT.

Deutsches Theater in Cslo hadde igår
premiere på -riedrich aaatanas komiske opera "een solste Brud".

reGnes for å .v3re deh bdhniske nasjonalopera, og er særlig
yndet i sitt hein1and, men har oGså nådd stor popularitet langt
utenfor landets grenser.

Dette skyldes fdrst og fremst ,cihetanas inn-
snigrende musikk sou foruten a ha et typisk folkelig bbhnisk
prez er meGet melodiös og stemningsfull. Den byr også sangerne
takknenlige o)pgaver og inneholder flere vakre ensemblepartier ,4k

og korsatser.
Flere av teatrets ba;rende sanr;krefter var

i ilden og hdstet livli bifall.
på spinnesiden ledet Ilse Zeyen son bonde-

jenten Idarie. Hun hadde en ikke smslig stor, men vakker sopran,
son hun behandlet ned negen dyktighet. Hennes nannlie partner
Kans Kope utförte bondegutten Hans ned vanlig scenisk sikkerhet
og tenoral Glans.

Theodor Heydorn hadde en betydelig rolle som
han skilte seg fra ned stor dyktighet. Noe for seg var liurt
Larschner son Wenzel - en stceimende bondeknös son han hadde
laget en aeget konisk fiEur av.

L,-nvidere kan nevnes Hetti Pluenacher, Paul
Nieraann Franz Lipp og Heinz Schrdder soa alle viste stor dyktighet.
De.n musiLlske ledelse var i Leinrich Creuszburgs sikre hender.
Dirigenten lot de manGe vakre korsatser, de friske og nuntre folke-
dansene konns fullt til sin rett såvel i orkester son i kor og
solistensemble. Lt vesentlig bidrag til det heldiee resultat ytet
den alltid flinke og presise ballett. Forestillingen hadde sanlet
fullt hus og gjorde stor lykke.

TLLLGR.;.H TIL

23.00. Fra ti11itxmann2 ndtet for  -1,,asjonal Sauling
ble det ldrdag sendt dette telegrah til,,fdreren" ;"',,ampfeller i
Vestfinnaark samlet til tillitsmannsndte i Ha,ilicrfe,st sender deLl,
"föreru, sin hi3sen.

PLLSDYRUTSTILLING I SOGNDLL.

22.30. V-d pelsdyrutstillinEen i iSoemdal i Sogn for-
leden fikk Jon O.Underdal,  aurland, lste prenie og diplom for ut-
stillingens b,ste platinarev. Diplon for utstillingens beste sdlv-
rev tilfalt en hvalp tilhdrende Utheih sölvrevgård i Unaordal.
Diplon for utstillingense beste blårev gikk til Oy;eård reveo)p:eiett,

Det  foreikk adeklilig onsetnina: på utstillinen. Pisene
a

solvrev, livdyr, varierte fra 1500 til 3000 lzre:aer )r.C,yr ctter
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18,00. Forleden dag hendte det en dödsulykke
på Voss. Sammen med konon sin skulde gårdbruker Nils Gjoraldstveit
k:Wre til Vossevangen da en se1epinne 1net og sir.jeken fait ned
s. hesten ble skremt og sprang ut. Gjeraldstveit falt mellom hesten
og sledeno nan fikk sterk skade og ble kjört til VOSJ P,rkehus men
livet stod ikke til å redde, Han var fÖdt i 1892.

TO-JLKKSTI:VERIER.

18.00. Det går ikke lang tid mellom tobakks-
tyveriene på Voss. For et par rl.ager siden ble hele tobaidcs1ageret
til kjöpwann Bråten stjålet og sndar.; natt kom turon til Voss
samvirkelag.

Tyven bröt seg her inn en bakdör til lageret
og derfra var det fri vei til kontoiet hvor tobakken lå. Hele kvotea
ble st.:å3et, -1?o1itiet arbeider med saken,

UFORSIKTIGHET SOM KUNNIS HA HA.TT .ALVORLIG:L.F6LGER.

18.00. Fra Brennhaug meldes .at detforleden inn-
traff en episodo som kunde fått sörgelige fölger.

Ln dame kom med nordgaende hurtigtog og
gikk aV mens det enno var i fart. Hun falt ned mellom teghjulene
og kantdn av plattformen. Hun ble hengende fast og fulgte med
tOget et stykke men som ved et under gikk det bra, hun slapp fra
det med skrekken og et par skrammer.

TO KVINNLR S1KTET FOR TTV-ERI.

18.00. Nord-Gudbrandsdal herredsrett har behand-
let to tyverisaker.nwt to kvinner, den ene fra Lom og den andre fra
Dovre,

De tiltalte var siktet for bl.a. tyveri av
melko De ble idömt heaholdsvis 30 og 75 dagers ubetinget fengsel.
I skjerpende retning ble det b1.a. tatt hensyn til at tyveriet
gjaldt rasjonort Vare.

HOTE FOR TILLITSMENI,f I

18.00. Tillitsmenn i NS fra Bergen og Hordalaad
saMles i Bergen denne helg til en viktig sammenkamst idet samtlige
lgfrere skal rffite fy1keSföreren og hans stab. Nbtet holdes i
Ns-laUset.*

FYIKSR,b FOR WORGLNISLSJOW I OPLLND.
.14

18.00. net blir i disse dager epnevnt et
fylkesråd for fagorganisasjonen i opland. Fylkesradet vil få
14 nedle_imer som representerer hver sitt forbund. De enkelte
medlemmer skal samtidig re fylkestillitsmena for sitt ?. Ut-
valget skal vcs3re rådgivende for iagorganisasjonens ledelse.
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DIREKTOR, KLPTIN %Dr.L.az.

23.30, Direktoi, I[L-3„pceiri D.Llack, ./11er 60 Y'..r
-rIan ble:J(it CIO bl student i 1901 og tok

eksaLlen på krigsskolol' h-,/c.r(r han var officer i mange år.
I 1906 kom kaptein ilack til Jorgen.

Iridleriid reiste han et par år etter til
utlandet og arbeidet bl.a. i saltverkene i Tunis, Spania o
Sicilia. Ved heimkomsten til 1,1orge ble han ansatt soa kontor-
sjef Lorsk Saltkompani og ble i 1911 disponent i selskapet.

SLK 011"FOSTERFORDRIVELSE.

23.30. LaEmannsretten i Bergen har no ferdigbe-
handlet en sak not to daaer saa stod tiltalt for fosterfordri-
velse, pen eldste av dea er en frue på omkring 50 år som tid-
ligere er dönt to ganger for samme forseelse. Hun erkjente
seE delvis skyldig.

Den andre tiltalte er en uug pike i 20-
årsalderen. Hun er tidligere Wmt for t yveri. Fruen ble dömt
til fenEsel i 2 år og sikring i 5 år og den unge Diken fikk 90
dagers fengse1.

33I3IWN3IZIDINGER

0.R.23.30.
Skipsf3rer Bont Vilhelmsen fra Ågnes VilheImsen.

Vi lengter på brev fra deg. Har det
alle godt her, Hilsener fra alle  dine
- :enner.

Iejære Hald, alle hor har det bra.
..Skriv snart. Hilsen fra din Dagny.

Håper.du har det bra, Vi har det
alle utmerket herhjemme. kjærlig
hilsen, din mor.

Hald Thorbjornsen

Kestå (ph)

Hvalfanger Birger Jacobsen. Vi har vontet på brev fra deg. Pröv
på å skrive. De kjærligste hilsener
Nanki og ,ItSrgen.-

Fra Ragna og ,Tohannes. Kom hjem hvis
DU kan. Her er'alt vel,

Vi har det godt allesammen„ Gud be
deg. Din söster Solv'eg.

Hjære Erling. .Det er så lenge siden vi
har hört fra deg. Xom hjem,.h.er i Norge
har vi det alle godt.

Hatros .c.1f Knudsen talte deretter om opplevelser og ferier på
fje11et

waeldinger herhjeaaefra" blo det nevnt at motorskipet "Harald"
for nogle få dager siden forliste raelloaKrager: og Risy i on
hard storm. En rodningsbåt fors'Cikte å berge skipot, mon til ingen
nytte. lja-anska-Det ble reddet.

Egil Harkmn Larsen

'Erik Johansen.,..

Erling Gabrielsen.
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Regjeringens InfiIC)rmasjonskontor..
3. desbr, ]4443.Nr..948.' Fortrolig.

Meldinger torsdag 2. aes.

DEN SVENSZE REGJERING GRIPU IJN CVERFOR STUDENTARRLSTASJ'O1tENE4	 . 	. ...S4MT1DIG FORTSETTER N4SSEDEHONSTRASNE_ HELE SVERIGE.
-

S.R. 08.00..-, - Det_synake utenWiksdepartement.msddeler;.-Uteni-iksministeren har igår senat'llen tyske minister Stookholmfdlgende note:
.,-PqnS"gal.4t! r.SjI5X'ing 4a.m.ed den SVJX'SQ)bøklageise.-mot;tatt meddeleen om c1 tyske,arrQstasjoner ved 6440UniversitetY9.g.henstiller at disse bli innstillet. Isa' tar den .sVenSke regjering avstand fra bestemmelsen om at de arresterte studenterskalsendesit.av landet, Eed henblikLopå fortsatt felles interesseber man aen tyske regjrin6 her imbtliga hele det svenske folks dnske.

19.00. Wyskolestudentene i Gdteborg arrangerte,idag et.stort opinionamdte mot sksjonen Mot studentene i Oslo. Det blevedtatt en resolusjon til stataministeten hvori uttryktes gøteborg-studentenes forbitre/se og aVsky over tyskernes voldshandlinger motde norske akademikere. Videre het det i xesolusjenen at de svenskestudenter vil gjdre alt som kan gjdres çr å redde de norske kolleger.Tilströmningen til mdtet var så stor at det ikke var plass til allemötesalen, De som måtte stå utenfor fi41c höre foredragene gjennomhdytalere.

I Usala arra1erer studentene der lördaget stort demonstrasjonstog som protest mot arrestasjonen av de norskestudentene. Toget vil gå til Universitetet hvor det vil bli holdt talerog hvor den norske nasjonalsangen vil bli sunget. J.11 undervisnilx vedUniversitetet vil bli avbrutt sålenge demonstrasjonstoget står pa.
S.R. 22.00, Lund Studenterkorps holdt idag et demonstra-sjonsmdte og en resolusjoh. ble vedtatt hvori uttryktes Eundstudentenesdype indignasjon og avsky for de tyske overgrep mot Oslo studentene.Samtidle het det i resolusjcinen at-Studentene Lund fu1lt ut slutteropp om de forholdsregler den svenske regjeringfinner det for godt åforeta for å redde de norske kammeratene. Resolusjonen uttrykte denoverbevisning at hele det svenske folk står bak denne protest.

Stookholms Hdyskolers Studentkorps arrangererimorgen et stort fakkeltog som protest mot den tyske aksjon i Oslo. Togetskal gå fra Nygårds bro til den norske legasjon.
• Også de baltiske studenter i Stookholm haruttrykt sin indienasjon og forbitrelse mot arrestasjonene i Oslo.Protestresolusjoner er blitt underteknet av studenter fra Estland,yettland og Litauen.

Stookholm Statskollegium har også vedtatt enresolusjon med protest og indignasjon mot arrestasjonene i Oslo.
S.R. 12.30. Det finske blad uEuvudstadsbladetn skwiveren artikkel Q4 begivenhetene i Oslo at de er en indirekte innrdmmelseav at det for tyskerne er 014 å gjdre å knekke ae intellektuelle krefteri Norge med alle mialer. Bladet skriver videre at det i disse tungedager går mange varme tanker til de norske akademikere og at man iFinnland er sterkt opprört over de evergrepsom de har wart utsatt for.
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Bisliedth~ og 44.Vertmin
kirke¥'

I Bozg, '01:£41FrVil»ka
ledende periota

pene" Kvasnes, StavaA14Tg'
'trdinert i Vår.Frelsere
koppen" 1 Oslo, Lars

fungerende "biskop"
fung: "biskop" i

* "b4.  , 115x,  Haga og fung. "biskop"
0 ' ""lå.t 48404qii. En venter at flere
° Btatrn vil være til tede,

•

4q10PV3 B.DY4N, D-4QR4W4 ID4Q.

:Anders ble bisatt i det nye krema-
torium ved 0140 idag. Kreinatoriet vgr belt fyllt ay dikterprestens
taglItei ventterogandre som. ville Sfrise ham den siste ære. Ln rekke
krans-er døkket1D4ren og ellers var a1tiret vakrt py t t. För t le

1fl fl ens +i ' flY1,1, md oes Eerre, dagen haldar", Sokneprest
Mannatmer-tal' =tra Eeperbrev4t, femte apittel, 18-22 vers og
toknp,tet Utm6két.b41.e4e-a*de#'avddde som menneske, prest og dikter.
L'ter et 1 t I tzt.dere, en fått lov til å legge ned arbeidetltitr •

la eviehet som han så ofte synger om,
Wt44, ,4* icp.n vmre naturlig å tenke pa Andersma.44,8~ fdrst slår en er den egentlige kristen-- ut av'Hovdens diktning. Denne forkynnelse er

somiska1 leve videre. Det er sjelden at en
folket, fortaatte sokneprest Mannsaker. Mlen

ealk. - Ir
sia~m~
zkAtif1W 1-*44.fitte en smrlig nåde fra Gud. Salmedikterne får

44rIlltsre og klarere og evnen til å fdle Varmere ern euntre.
tig4g~tsa  med Lnders Ebvden. Han var.en av Guds nådegaver til

Og ut'fra sin-riksdom skapte han alle de vakre salmene
s'IM;leve i Norge til evige tbder. Hovden skriver om hele menneske-

~i sine salmer, fra barnet som bmres til dåpen til oldingen som
1,t'gges i  graven. Det stråler en egen varm medkjensle med alle son har
det trangt og ondt fra Hovdens dikt og salmer.

Bisettelsen sluttet med Hovdens kjendte
fædrelandsealne ".d-agert er landet du oss ga".

¥46".

•

TO R SIDEN CHRISTIANSZtDING-WDL.---

23.00. Det er idag (tredje desember) to år siden
vår store tonemester Christi'aft sindigg dtjde. de tallrike nekrologer
son ble viet hövdingen i norsk musikk, nevner vi den "miaister" dr.
Gulbrand Lunde skrev:

Ned Christian Sinding er en av Norc;es strs
sÖnner Gått bort. Han var personifikasjonen av de åndelige krefter i
vårt folk, de krefter hvorfra nasjonen i disse skjebnetimer må hente
styrke til sin nyreising. Men Sindinc var 1106 mer, Han var en brobygger
mel1o4,de germanske folk og han brakte oss gjennom sin kunst nmrmEre
det ger2anske kulturfelleskap som også flere av våre andre store kunst-
nere med Ibsen og Björnson i spissen har forutsagt og drbmt om.

Norsk Komponistforenings formann, Arne L c,en
uttalte,ved den anledning:

Sinding var en av Norges stdrste sönner,
en kunstner av Guds Nåde. Det blir et stOrt tomrom etter ham, fled ham er
pt godt og mrlig,menneske-,eått-boV'raktetb-g—åre=6ôlset ham-for
hans kunst.
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OFFISILLLT.

18.00. "Justisde) rtementet" har ansatt kontor-
betjent I ved Bergen byretts kontor ïri .cksen leller Friekson) som
kontorfullmektig II ved samme kontor

Kontorbetjent II ved Skien sorenskriveren-
bete Gerd Bergh Gjeldaker er ansatt som kontorbetjent I ved samme
embete.

"I)epartementet" har gitt sakförer Oddmund
Hoel, Oppdal, erklæring 02 at han kan opptre so, advokat ved lagmanns-
rettene oG ved herreds- og byrettene.

Cand. jur. Gunnar Maurtvdt, Fellingfors
har f'xtt bevilling som sakförer.

n.eandbruksdepartementet" har etter inn-
stilling fra pröfQssorrådet ved Norges Landbrukshdyskole, besluttet å
tildele bestyreren av Ja3rens Neieriog iieieriskole, meierikandidat
eddvar Fodstad det ledige stipendiat i meieriteknologi. Dette stipendium
er et utdannelsesstipendium for den som önsker å •kvalifisere seg til
cys'i.erta stillingen som professor i meieriteknologi etter professor
Stören. Tildelingen har derfor wert inötesett med den sstörste forvent-
ning. Herr Fodstad, som er 36 år gamme1, tok eksmen med innstilling
fra meieriavdelingen ned Norges Landbrukshöyskole og har en omfattende
og allsidig meieriutdannelse.

JORDSK,ILLVLT I TYRKIA RLGISTRLRT VLD BLRGEN.

21.30. Bergens Tidendo har spurt nanuensis Kvale
ved jordskjelsstasjonen i Bergen om stasjonen har registrebt de store
jordskjelvene i Tyrkia. Herr Kvale ooplyser at det störste skjelvet
ble registrert klbkken 23.26.40 den 26de november. Det er den stbrste
jordrystelse som er registrert fra Tyrkia i de siste årene, Også de
andre rystelsene.ble registrert nen de var ikke så kraftige og har
antakelig Gjort mindre skader.

sizmr.E,siz I ElliDELDSBYGDENE

21,30. Ln skattesak av stor prinsipiell interesse
er under oppseiling i Hadelandsbygdene. Hurdal ke=ne krever skatt av
Tingelstad og Gran almenninger for skog som disse almenninger eier
på Hurdals grunn. A1menningene har nektet betalini og henviser til
ordningend da bygdealmenningene ble skilt ut i årene 1865 - 75, Dengang
ble almenningenes skyld overfört på eiendoLlmene til dem som hadde bruks-
rett og som deretter betalte skatt for altanningsretten sammen med sin
egen4 jordskatt. Denne ordning er stadfestet ved dom i liyesterett
og almenningene som sådanne har siden wart skattefri. Fornannon i TinGel-
stad a1mennings.btyre, L. 0. Staxrud, har sagt til bladet Hadeland at
skattekravet er sendt Norsk Almenningsforbund og dette vil få en juri-
Lisk betankning om saken. Ln kan rekne med at almenningene vil ta
prosess om Kurdal ko,=ne holder fast ved kravet.

LUNL RLISER SL.K.

18.00. Rauland ko,Jmune har reist en sak soca har
vakt den s•Wrste interesse i bygda. Det gjelder eksproprieringen av
jakt - og fiskerettene på Mösstrand til fordel for bygdefolket. Her
ligger adskillige tusen mål av det besste jaktterreng i Telemark, og alt
er nu å utenbygds hender. Pengene til utredning av kjöpesumnene har man
tenkt a få inn under reguleringsavgiften av Hösvatn. Herredstinget vil ta
saken opp i nærmeste framtid,
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-T2LS022LÆRING I FOLLSi01lI OG •RLfkLSC,LLN.

24.00. Lederen av yrkesoppleJringen i "sosial
departementetu, ingeniör Langfe1dt, ga idag i bytingsalen i Trondhoim
en orientering for lEJrerne ved avgangsklassene ved Strinda og Trondheim
folkskoler.

Jier er nu utarbeidet planer for yrkesrett-
leiing som vil komme ungdom tilgode i allo landots komuuner. Både i
folkeskolens og i realskolenes avgangsklasser skal det alt iår innföres
en sc3rskilt tim£ i yrkesrettleiing og yrkesopplwitg, Såsnart det /ar
seg gjd,re vil det bli satt igang kurser i langtstörre omfang enn

, hittil og med særskilt utdannedel la3rere.
Taleren nevnte videre at det i nær framtid

vil bli innfdrt nye metoder i håndverksundervisningen for gutter.
Llevene vil få lære papirarbeide, trearbeide, -Wyarbeide os metall-
arbeide. Siden vil det ko= liknende forandringer i jentenes hånd -
arbeidsundervisning. Målet må vwre å få ungdommen til a bli virkelig
faglærte arbeidere på arbeidsplassen. Det er også blitt utarbeidet en
ny lærlingelov som koimer til å gjelde for alt arbeide som trenger fag-
opplring, og den vil i frste rekke vcare lærlingene til stor hjelp.
Taleren sluttet med en appell til lwrerne om å forstå det ansvar de
har overfor ungdommen og a löse do opc)gaver som er _3,5.1agt dem til
besste for land og folk.

HåYSKOLE

24.00. Lndel av studentene ved Norges Tekniske
Hiyskole i Trondheim er alt reist hjem til jul, Tilbake nu er vesentlig
de studenter som skal gjdre seG ferdig med sin eksamen. Höyskolen
holder åpent til 15de desember, men de som har gjort ferdig sitt tegne-
og laboratoriearbeide, reiser nu hjem etterhyert, opplyser rektor til
Ldresseavisen.

Hdyskolen begynner forelesningene igjen 21de
februark

riY ORDF0RiR I TONDHLIL.

24.00. Ltterat ordskifte hadde funnet sted i by -
tingsalen igår i Trondheim, ble den fratredende ordförer Olav Ber,gan
hedret med en borQergave, bestående av det kunstnerisk utfbrte sö1vkrgs
med Trondheim byvapen inngravert. 02 kvelden var den fratredende og den
nye ordförer Stokstad gjester i stedfortredende fylkesfbrer Prahl
Petersons hjem, hvor bl.a. Dienststellenleiter VJlpel og Stadtkomman -
dant Qberstleutnant Storz var tilstede. Her ble Bergan overrakt en
adresse i pergament og skinn som takk :og anerkjennelse fra Nas»nal
Sam1ings fylkesorganisasjon. Ogs'l fra annet hold er herr Bergan hedret
ved sin fratreden som ordfrer, - således ble han fra politiets idrets-
organisasjon-overrakt et vakkert verk av Werenskiold.

DÅRLIG FORBI=SL IIELLOLI BLRGENSB= OG

24.00, fkurland herredsting hadde mdte idag. I an-
ledning av klager oyer mangelfull korrespondanse mellom Bergensbanen og
Flåmsbanen vedtok herredstinget å gi ordföreren fullmakt til å sende
distriktsjefen i Bergen en anmodning, om å få ruteordningen.for F1åms-
banenforandret og brakt i•overensstemmelse med de nye ruter på Bergens-
banen.
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UXONOMISK OWS=..

4 1/2 ;72stat 1937 k 103 1/4.
4 stat 1935 k 103.
3 1/2 » stat 1941 k 103 1/2.
3 1/2 stat 1938 k 103.
4 ,) Hypotekbank 1938 k 104 3/4.
3 1/2 » Hypotekbank 1941 k 104 3/4.
Creditbanken k 136.
Xreditkassen s 795, k 792 1/2.
bjölvefossens 20. k 19 3/4, oms 19 4.
Borregård s 134, k 132.
Blektrokjemisk k 134.
Hafslund s 700.
Orkla s 295, k 290.
Saugbruksforeningen s 1830, k 1910, Oills 1820.
Bruusgård ICiösterud s 285, k 280.
..t4erika1injens 255, k 247 1/2,
Bergenske s 182, k 180, oms 181.
- rdenfjeldske s 197 1/2, k 192 1/2.
Ivaran s 290, k 282 1/2.
Ocean.s 312 1/2,
-..osmos• II s 255, k 252 1/4.
Odd s 242 1/2, k 235. .
Rosshavet k 327 1/2.
Valutanoteringene flforandret.

Oslo: Iddeks for Oslo Bjrs den lste desember: Bankaksjer
167725 (uf) industriaksjer 196.67 (+ 010), Skipsaksjer 253.20 (4.0.0),
hvalaksjer 184.00 (+ 0,50).

stockholm: I begynnelsen av desember skal det i Stockholm
opptas finsk - svenske forhandlinger om varebytte og betalinger förz
fdrste halvår 1944.

•ekurs er:

19.30. Ln ung dykker var igar utsatt for et meget alvorlig
uhell som kunne fått alvorlige fJlger, meldeS fra Bcrgen. Han var nede
på 10 meters dyp, da lufttilförselen plutsIlig stoppet. Han var heldigviå
hele tiden ved bevisthet og etter en fortvilet kamp lyktes det ham ved
hjelp av mannskapet pa dykkerbåten å komme op til overflaten. Det sto:,

sw3rt år1ic.til med ha. Han var helt bla i ansiktet, flere blodkar %
var sprengt og blodet fosset ut av munnen på ham. 1%rkkeren ble straks
brakt til 183gebrakten hvor han kom seg fort.

RE ICS3TT Pi WIMDBT.

I de siste dagene er det slaktet endel rein ved
.elgsås ved r'emund og sist i uke skal det slaktes endel rein i Riaåt-
traktene ved Fjellheim. Jet blir omlag 300 dyr ialt som skalslaktes
på disse to stedene. Lappefogd Eorset opplyser at vinterens storslakting
skal foregå ved Rdyst(3a eller ved ,:ulegrend - traktene i Gauldalen,Her

sterarten av den reinen so. er best ec,net for slakt. Det
blir otsså s1c.ktet endel svensk rein, ialt for ca 100.000 kroner, sol
koJi.er nors::e crnkjdpere tilzode. Xjöttet skal fdrst og fremst til
Oslo, Trondheim og DraLman.
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STOR HJELEBRLUZINGSAFJÆRE I'MOSJ(5EN.

24.00. For en måneds tid siden kom politiet under -vær
med at dut ble omsatt hjemaebrendt i lIosjöen og på Halsby i Vefsn, De
næraere undersökelser brakte på det rene at tre brddre fra Vega har
drevet med hjemmebrenning, melder Helgelands Folkeblad. Adskillige
flasker er blitt fdrt til byen og amsatt gjennom et par personer fra
Halsdy. Ln ungdom fra Bindalen so..1 også har drevet med samme ulovlige
trafikk, kom til byen mud henimot 20 flasker som ble omsatt til fan -
tastisk hdye priser. I samme sak kom politiet også på sporet etter en
kvinne fra Statanes som har befattet seg med hjemmebrenning. Også hun
hadde tatt svimlende hdye priser. De impliserte er av politiet blitt
bötelagt med tilsswien ea 3000 kroner. Len lovovertrederne slipper ikke
med dette, idet prispoldltiet vil ha et ord med i laget for salg til
ulovlige priser.

FORSWELLIG NYTT FRA NORGE.

	

1.00. På Stokmarknes har en savnet kirke eller et stdrre
Gudshus. I den siste tiden har det imidlertid hevet seg flere rdster
for å reise et större kirkebygg på stedet og en er nu kommet meget langt
med planene. En större innsamling av midler til oppfdrelse er satt i
gang og folk viser stor interesse for saken. Forlddnn holdt Stokmarknes
orkester med sangsolister cn konsert til inntekt for det nye kirkebygget
og det kom inn 1500 kroner. Samme dagen fikk kirkekomaiteen et gavebrev
soa ldd på kirketomt. Det er derfor godt håp om at saken kan fremmes
nE2rfraatid.

Den gamle fylkeskirke på Grötte i Orkddl som ble
revet i 1890 årene var oppfdrt i middelalderen, en antar för sr 1250.
I omtrent syv hundre år stod den lille hvitkalkede kirken med veldige
grasteinsmurer, og med sytspisst tårn, som et gammelt klenodie i dalen.
Alle orkddlinger er sikkert idag enig om at det var beklagelig at denne
ærverdige kirke blelrevet os enda verre at intet av det som ble funnet
eller som var egnet til å oppbevares,ved rivingen ble tatt vare på.
Imidlortid har soknepresten, dr. teol. Skrondal, med stor interesse tatt
for seg ut forskninge - os granskingsarbeide vedrörende de eldste av
Orkdalens kirker og det har lyktes haa å fi utlånt endel fotografier
som viser hvordan kirken har vært. Han har samlet en betydelig mengde

stoff, et arbeide han i disse dager er fordig med. Ltter hva hr. Skron-
dal opplyser akter han å få utgitt en bok om kirken såsnart papirsitu-
asjonen tillater det.

	

1,.00. Norsk Almenningsforbund har holdt sitt årsmöte i
Hamar. uet koa.representanter for sFmtlige 25 almenninger som er med -
leMmer av forbundet og ialt deltok 65 personer i mdtet. Ltter
fra en spesialkommite som ble nedsatt for to år siden, vedtok årsmdtet
ensartede regler for tilståelsen av bruksrett i almenningene. Het kreves
det at vedko~nde har minst feamål jord og av disse skal fire vwre
dyrket og drives som gårdsbruk.

Ln större uthusbrann herjet forleden gården Ölfte
Sæthern i Vardal. Sönnen på gården våknet ved halv tolv tiden om natten
eg oppdaget brannen. Uthuset med låve og fjds stod da i lys lue. Sönnen s
slo straks alarm og redningsarbeidet ble satt igang med störste fart.
Besetningen ble reddet ut av den brennende 1:7gning i siste dyeblikk
bortsett fra hönsene som brente inne. Hole gardens avling og redskap
ble flammenes bytte. Brannårsaken er ennu ukjendt, men mn tror at lys-
'rettet kan være skyld i ulykken.
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110R.T.J.LLIG  NYTT FhL. N0iGE . Fortsatt,.

18,00. Lioss forhörsrett har behandlet on sak mot to brddre
don ono bosatt i Jpydeberg og den annen i Vaaler, begge skogs - og gårds-
arbeidere. De Ler begge tiltalt for sykkeltyverier. Straffen ble for
nwimr en fengsel i fem måned€r os for numer to fengsel i 100 daser.

21.30. I siste herredsting ved ordf3reren i Tinn å be-
vilse 50,000 kroner til de skadolidte ved bombeangrepet mot Rjukan.
Tidligere har Norsk Hydro bevilget 50.000 kroner.

22.30,' Bt trekull og tjæreanlegg er startot i Haltddlen
disse dager. Det opplyseS at det er tatt opp omlag 300 kubikmeter

rötter som skal brennes i-vinter. ilegget r byget etter helt nye
prinsipper. Det skal utvinne tjdre, tja3reolje og trekulI DobSuten bIir
det produsert endel tjE3relaug.

23.00. Dn kj3pmann fra Rjukan ble idag idöMt en bot på
1000 kroner for ullvlig å ha kjipt rasjonerte varer som ost og kjött
til egen husholdnins.

Prisrettenpå 4ukan har videre inndratt brenne-
vinskortene for fire personer pa Rjukan som hadde •kjSpt og solgt.brenne-
vin til 13.3ye priser. De ble også ilagt böter.

23.30. I luai 1939 ble i =hoten av Holmestrand en liten
personbil påkjitt bakfra av en rutebil som Oslo Drosjeeierforening eide.
Personbilens eier, pastor L., fOrte selv bilen og hadde sin 68 år gamle
mor med som passasjer. Pastoren led ingen skade, men moren fikk
hjernerystels_e, brakk h.(3yre overarmsben og fikk skulderen av ledd.
Drosjeeierforeningen og forsikringsselskapet erkjendte at skylden for
sammenstötet lå hos rutebilen. Det oppstod imidlertid tvist om S't3rrelsen
av orstatningen. Fruen krevet 20.000 kroner ut over erstatning for skaden
på bilen, avsavnsgodtgjörelse og 1500 kroner som hun hadde fått ut -
betalt, Forsikringssselskapet tilbed henne fire tusen kroner. Sak ble
anlagt ved Oslo byrett som satte skaden til 10.000 kroner ut over de
tidligere utbetalte belöp.

1:\i'YTT FRt. SVERIGE.

22.30, t telegram fra Stockholm forteller at det er
planer dm å gi til utvidelse av det kjendte Råstuna Stadion ved Stock-
holm. Han skal bl.a. utvide tribunene slik at ialt 60.000 tilskuere
kan kciule innenfor ;-å.sundas porter. Det blir 20.000 sitteplasser. Det ler
lite sannsynlig at man kan begy, ne med utvidelsen med en gang.

S.R. 08.004. I Uppsala ble det igårkveld holdt en demonstrasjon
mot et möte hvor en professor Heyer ? fra Hamburg holdt et foredrag.
Ljtet skulle vært holdt i Univerkitetet men ble forlagt til et annet
sted. Under mOtet hadde et stort antall studenter samlet seg utenfor
mbtelokalet og sang den norske nasjonalsang. Jemonstrasjonen forlt5p
ellers rolig.

-NYTT FR,L.

S.R. 19.00. ra ..112org meldes at de tyske myndighetene der har
lettet ferdselsforbudet der. Dog skal alle offentlige forlystelses -
steder, restauranter etc. fradeles holde lukket fra klokken 20.00.

Fortsatt .
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LIYTT Fort s att .

22.00. hele besetningen på en fiskekutter fra Skagen ble
arrestert av det tyske politi da kutteren idag kom inn til Wbonhavn,
1.xsaken til arrtstasjonon er at kutterens besetning på feltet haLde WINIk
vitne til en luftkamp mellom tyske og engelske fly. Herunder ble et -Nk
engelsk fly skutt ned og de danske fiskere berget en av flyets besetning
som de så overga til on engelsk forpostbat. Denne handling ble dbservert
fra ct tysk fly som ra)porterte saken til de tyske myndighetene i Dan-
1.1ark.

sprengt

å trekke

Fra Holsterbro meldes at sabo-Wrer der idag har
en transformator i luften.•Transformatoren ble totalt ödelagt.

De tyske militwri•Jyndigheter i Danmark har besluttet
tilbake alle lettelser i mbrkeleggingsbestemmelsene for

,•

_O.R. 12.00. Fra Odense meldes at man på Lyngby gård har
gjort et meget interessant oldfunn. ender plöying.kom man over et
sverd fra den eldre bronsealder. averdet'er• laget av bronse og er vel
60 oentimeter.langt. Det er meget vakkert*forsitet og vel bovart.

a.412.30. . "Fra .idborg meldes at det tyske politi der, har
arrestert ytterligere 8 personer. Det er ikke oppgitt•noengrunn til -
arrestasjonone.

Fra jilborg meldes at 600 arbeidere:er komMet dit
fra 'ibehhaVn or 5yene omkring. De skal utfbre arbeide for tyskerne der.
nær fraLtid venter man ytteriigere et stort antalLarbeidere dit.

FISIWRILLLDING.LR.

e.R. 13.15. Sildefisket har i siste dögn vært ytterst smått
på alle felter. .0et meldes bare 01^11, noen ganske få mindre_fangster fra
Floröydistriktet.

iyst - og bankfisket har heller ikke vært bra.
Fxa ...desund neldes om dårlige fiskeforhold og liten tilf3rse1. For aet
meste dXeier det seg om amsei.

Fra M&ly melles at stZ5rsteparten8:STden fangst
somer kcb.3,t inn der i uka som gikk er pighå. .Dessuten kom det noe
lango, sei og torsk.

Tilförselon til .ergen var i uka som gikk meget lite
Det meste av tilförselen var frosset nordlandsvare.

vvvvv VVVVV vvvvv
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‘R. 19.00 & D.R. 21.45. Fra tysk hold i Daniaark meldes at fem
danske statsborgere er blitt henrettot den 2den desember. Fire av de
domte var fra 1U3.nders og en fra Odense. De var dömt til döden for
gjentagne ganger å ha.utf6rt sabotasjehandlinger mot transportmidler
og bedrifter som arbeidet for den tyske værnemakt. B1.a. hadde de sprengt

luften Langåbroen. De var alle blitt arrestert av tysk politi.

1 forbinnelse med honrettelsone blir det
fra tysk hold opplyst at fengselspresten som snakket med de to tidligere
henrettede Sven Edward Rasmussen oE Edvard J'espersen hadcle fått en
fullbeholden tilståelse av dem OA at de ikke hadde trodd at de tyske
J?lyndighetene ville straffe dem så strengt og helt til det siste hadde
de håpet at de ikke ville bli dömt til dbden. •

flan kan ikke tyile på, heter det i den tyske
erkInring, at de to unge mennesker, skjønt de visste hvilke alvorlige
forbrYtelser de begikk, trodde at den tyske kriGsretten når alt kom
til alt ville vise mlldhet.

Den tyske forsvarsmakt henleder derfor epp-
mekksomheten på den orklæring som ble sendt ut den 22de novemJer hvori
det heter at sabotörer som blir pågrepet nå rekne med de aller strengeste
straffer. Det må ikke vnre tvil om at de SOA utförer oller deltar i
å utföre sabotasjehandlinger som er egnet til å hjelpe fionden vil hli
idömt den strengeste straff for sine forbrytelser. Ingen sabot3r kan
i framtiden regne med noen midlhet i så honseeende. Det skulle ikke
være så vanskelig å skjbnne at den tyske vnrnemakt etter fen års krig
vil slå hardt til også mot sabotrer.

SOM et svar på denne erklE2ring kom klokken
22.00 denne raeldingenfra Stookholm ou

DEN .is.LVOILLIGSTE S.ABOTASJEIL,NDLING. I D.4,N1.1.i.,RIC SIDEN QLITI.24S0IIEN,

Eike etter klokken 19.00 ikveld inntraff on
usedvanlig voldsom eksplosjon i K. L. Holtmanns"? maskinfabrikki Köben-
havn. Eksplosjonen var så voldsom at hele fabrikkbygningen ble totalt
sprengt i luften, Flere bYgninger i mærheten ble skadet av eksplosienen,
og s=lig gikk det ut over en bkofabrikk som lå like ved sidon.

Et av de tunge jernvinduene fra Madkin -
fabrikken ble slynget.tvurs over ogaten og drepte en nattVaktmann.-Flore
mennesker ble aer ellor mindre saret av splinter fra den istykkersprongte
fabrikk. Fabrikken har arbeidet helt og holdent for tyskerne og vorks-
mesteren var tysker. Fabrikken har tidligere flere ganger vc3rt utsatt for
sabotasjehandlinger.

larE POLITIK,STEIMLLSER FOR WT-KJORING I X6BENHAVN.
,

D.R. 21.45. Politiet i kbbunhavn meddeler at det patruljerende
politizt i byen har fått ordre OM å stanse alle notorkjJretbyer soa
,Atreffes i Eatene etter sperretid. dtoppesignalet blir eriten et rödt
eignallys eller eh sterkt hyitt lys som svinges rundt en Stor sirkel.
Det gjöres oppmerksom på at de som ikke stopper på disse signaler
utsetter seg for at det blir skutt på kjire-Wyet.
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IDROTI,3T4ZnoTU=RSITETS,W,J=T.STPL:1\1_.'

S.h. 19.00, il,ksjorien mat Universitetet i Oslo har nu
ogs foranlediget protestnote fra dansk hold. I  en  skrivelse til den
tyske minister i Xdbenhavn undertegnet av professor Ndrrgård? fra
Zdbenhavn og professor orck fra ,lrhus heter det at aksjonen mot Oslo
Univetsitet har vakt sorg og harme'i danske akademikretser og denvil
uten tVil ha alvorlige fdlger, Det henstilles til den tySke regjering
om at alt må gjdres for å rette på forholdet da det ellers kan virke
uheldig-på forholdet mellon de danåke og'de tyske universiteter.

Rcktorene ved Universitehene i Helsinki og 3, ..bo
har enskrivelse henvendt seg til den finske utunriksminister og
uttrYkt sin beklagelse over det som er hendt i Oslo. Det heter videre
i iskriveIsen at man håper det finske utenrikddepartement vil gjjte alt
som står i dets makt for å lindre de norske studenters og professorers
skjebne dg sdree for at det norske Universit6t igjen kan fortsette
,undervisningen, heter det i en stockholmsmelding klokken 22.00.

S.R. 22.00. Stockholmsstudentenes fakkeltog til den
norske legasjonen ikveld hadde samlet adskillig flere deltakere enn man
fra fdrSt av hadde reknet med, I teten av fakkeltoget ble de norske,
danske og svenske flacg og detetter koM en'faneborg med alle de stock-
holmske studenterkorpsT faner. Utenfor den norske legasjonen ble det
holdt taler og den norske nasjonalsangen ble sunget. Deretter
toget til Hdyskolons l':orpshus hgor det var atrangert et opinionsmdte.

Ogsa  de 14slandske studenter i Stockholm
har sendt til den norske minister i StoukholM en note hvori de uttrykker
sin bek1agelSe og sympati med de norske kolleger.

Den svenske forfatterforening har vedtatt'
en resolusjon hvori det heter at det svenske folk kan ikke stille seg
likegyldie overfor detto overgrep  mot  de norske akademikere og framhever
at den svenske regjering bdrx sette alle krefter inn på å hjelpe de
nerske studentene.

• Svensk nusikakddemi feiret idag sin årsfest under
nrvær av Xronprinsparret, .0rmannen hoidt entale hvori han kom inn på
begivenhetene i Norge og karakteriSerte dem som et slag mot den akademiske
verden.

D.LNSK..LVIS1=..,:SJ-01 1„ C4-,711\i-NOLISåKTV TYS:rt:

S.R.. 12.30. Tysk politi_gjennomsökte idag redaksjonen og
trykkeriet i den danske  aVisen -ydske Tidende'. Delette etter illegale
pkriftet qg kiisjeer et:c.„ Etter  husundersökelsen tok de  med  spg sjef-

: redaktbren, redakSjonbsekretæren eg:'fre t37136Grafer.

iT3TISI TELLFONOPPRINGINGLR I.1.;ijBLNEWN,

D.R. 18.35, Det ha-r den 'senere tid vært-flere mystiske
telefonoppringningr tIl de fleste aV .-L.di.D.enhanå-:jetnbandstaSjoher.
',2ersoner som ikke har Oppgitt navn  ellersted  hor de tingtefra hat
moret seg med å ringe opp  jetnbanestasjonene  og'.$1 at det lå-skjUlt
en sprengbombe her ellerder ft '

$P;n:hari:bli:utatbeidet en- P1an_hVorved-man skal
forsöke å kontrollete hvorfradaMtalene skrivet seg:.
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FRU ELDD.L. IUELD FURU DLD

18.00. Lektor fru Hedda Ilje1d Furu avgikk vud d.M.en 26de
november, 41 år gamnel. Hun var fit i Oslo. I 1931 studerte han ved
Universitetet i CaJibridse og i 1934 - 35 i Heidelberg. I 1936 - 37
virket hun ved Ullensaker Hdyere x£1menskole og i 1938 - 41 ved Foss skoleo
Hösten 1841 ble hun utnevnt til lcktor og inspektrise ved Hegdehaugens
skole. Som den ful1blods idealist hun var, gikk hun fullt og helt inn
for den nye.tid. Den motgang og miskjensle hun i den anledning fikk
föle, bar hun tappert og uten bitterhet. Utenom sin meget krevende
skolegjerning hadde hun en rekke tillitsverv. Hun var formann i den
hjyere skoles landslærerinneforening i det kritiske år 1941 og var for
tiden lagleder i Oslo krets av "Norges Lærersamband". Hun nedla i begge
disse stil1inger et oppofrende og grunnleggende arbeiAe for skolen og
lærerstanden. Fru Hedda Furus bisettelse fant sted fra kapellet på
Vår Frelsers Gi.av1und under stor deltakelse.

öKONMISK

Oslo: Indeks for Oslo Börs 3. desember: Bankaksjer 164.25
Tuf),-industriaksjer 196.97 ( + 0.30 ), Skipaaksjer 253.00 (4- 0.20),
hv1i::,-sier 185.00 (+1.00).

Stockholm: Ifdlge Sveriges Riksbanks ukurapport pr. 30 nov.
WT-7171=holdningen bokfLirt med 846.39 millioner kroner hvilket er en
stigning fra foregående uke på 3.3 millioner, kroner. Bankens beholdninger
av verdipapirer er gått tilbake med 0.6 til 1190.8 millioner kronr.
I ldpet av siste uke steg seddelonlöpet med 146.18 millioner kroner til
ialt 2085,39 millioner kroner.

Bergen: Fra fiskerihold er det gjentatte ganger kom,:et krav
om at det opprettes filialer av Fiskeribanken i '.Nord - Nsr2,e. Snken er
nu tatt opp for alvor og bankens administrerende direktör i Bersen,
banksjef Epland, har vært i Nord - Norge for å undersöke forholdene.
Lan  er av den mening at det bdr oppretteS to filialer, en i Tro-,s3 o-
en i svolvær.

Oslo: Obligasjonsmarkedet hadde idag-fast undertone og
gaFaTagens stigning ble opprettholdt. Det var nesten ingen selgere i
markedet og onsetningen var bcgrenset til et papir. Bankaksjer var fasto
med tildels betydelige kursstigninger mens de 3vrige grupper var noe
svakere. Selgerne var imidlertid tilbakeholdende og omsetningen var
liten,

1".3benhavn: Danmarks Nationalbanks balanse pr. 30te november
V=-7.-7?'131dpsformuen er steget med 184 millioner..kroner, til ialt'
4494 millioner kroner. På aktiVasiden er den störste stigning på ken-
to(z:n forskjellige debitorer som er steget Ine4 119 til 2238 millioner
kroner. Tilgodehavender på vlearingkento med utlandet er.steget med
60 millioner kroner til 1869_millioner. På passivasiden viser seddel
Omlbpet en stigning på 17 millioner kroner til 1285 millioner, meris den
störste bevegelsepå passivasiden forekommer på foliokento med en

132 millioner kroner til. 1866 millioner. InnSkuddene på finans
departementets konto for inndraging av, ledige midler er steget med 76
ti1 733 millioner kroner. FinansdcparteMentsts egen konto er derimot
g:Itt tilbdke med 8 til 174 millioner.kroner. Lnde1ig .er forskjellige
kreditorer steget med 17 til 197 millioner kroner.
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'FRONTBRLV. Fortsatt s

Inntil tySke tropper kom og ryddet opp. Nu sikrer
germanske soldater landsbyen. "Gormanski soldat Gut. Hassan Gut schlafen,
sier han o6 smiler lykkelig. Ja, det er mange som med Iiassan har lært
å sette pris på det nyo Luropas soldater i denne tid. Vi - ungdommen av
idag - kan i sannhet vE3re glade over å få oppleve denne tid. Jeg for-
st den ungdom som kan stå likegyldigo overfor detle. Vår verdens-



del kjemper for livet. Vårt liv. Skulle vi så la andre kjempe for oss'1'
N6i Jeg håper at vår staute ungdam må forstå tiden og slutte seg til
oss og annen germansk ungdom i Waffen  SS,  Begivenhetene på ijstfronten
kaller til ny innsats. wUnd setzet Ihr nicht das Leben ein, nie wird
Luch das Leben gewonnen sein", sa Schiller. Faler ikke mange unge nord-
menn som ennu sitter hjemme en elendis dårlig samvittighet, når de
minnes dem som ttupte i kampen, dem som ble der ute, dem som ofret alt
forat det norske folket og vart fiedreland skulle bli spart? Og 1:orge
og Luropa skal spares for bolsjevikisk cller jddisk•redselsvelde. Jet
er den norske og germanske ungdom garantien for. Skal hilse fra de
andre norske Guttene, Og så haper jeg svært på brev. Lt kraftig heil og
sc31.

lf L. Pettersen, SS Oberscharfführer.

450 IMONLR FOR 34 1130 LIJFE.

19.30. Ln kjdpmann fikk en dag henvendelse fra en mann som
tilbdd ham 34 kilo kaffe til en opris av kronor. Han aksepterte
tilbudet og skrev ut en sjekk pa beldpet og sendte et bud med mannen
for å,hente varene, Imidlertid lyktes det solgeren og en mann som stod
utenfor lure budet til å'levere sjekken. De hevet denne i banken og
"glemteo kaffen. Karene delte pengene mellom seg. De er senere kommet
til rette. Den ene av de to er tidlisere ddmt til fengsel i 8 måneder
for dette bedrageri samt to underslag, mens den annen i byretten idag
ble ddmt til fengsel i ti måneder.

Ln mann hadde en Gang i september stjålet tre
kaniner på Nordstrand. For dette er han i forhdrsretten ddmt til 90
dagers ubetinget fengsel, tiltross for at han tidligere er ustraffet.
Letten uttalte bl.a. at produsentenes interesser måtte ivaretas og man
matte reagere strengt mot alle tyverier.

STLI 2.:,,WQNLRINGSKaRT.

19.30. Ln husholderske stjal en dag fra en dame noen
rasjoneringskort hun hadde i vesken. Tiltross for at hun var tidligere
ustraffet og kortene er levert tilbake, ble hun dömt til fengsel i 90
dager ubetinget av forhörsretten. Den strenge ttraff skyldes at tyveri
av rasjoneringskort straffes like strengt som tyveri av rasjonerte varer.

DÖDSTJLdL VED LILLLSTRe.11,I.

18.00. Ln'ttygg ulykke.hendte ved Strömmen idet don 70 år
gamle Johan ,.^,ndersen fra StrdMmen er blitt påkjört av toget onsdag
kveld. Lokomotivfdreren oppdaget lindersen som gikk på skinnene. 15.en det
var dessverre forsent og da toget var stansety ble ,indersen funnet död.

RITIiBII LEVERER ..gLRDIGICOKTE BL.a.5=ELL.

18.00. Ln av tarmetikkfabrikkene i Stavanger er etter det
Stavanger  ÅlTis forteller gått igang med et utnerket tiltak. Fabrikken
Ieverer blåskjell som er kokt og renset og ferdig til bruk. Interessen
for blåskjell er tydelig nok dkende. Det er fabrikkens mening cbgså å
levere varer utenfor Stavanger, bl.a. til Oslo i frossen tilstand,
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FRONTBI. Fortsatt.

Inntil tyske tropper kom og ryddet opp. Nu sikrer
germanske soldater landsbyen. "Germanski soldat gut. Hassan gut schlafen,
sier han og sniler lykkelig. ja, det er mange som med Hassan har 103rt
å sette pris på det nye Luropas soldater i denne tid. Vi - ungdommen av
idag - kan i sannhet være glade over å få oppleve denne tid. jeg for-
står ikke den ungdom som kan stå likegyldige overfor det.Le.Vår verdens-
del kjempor for livet. Vårt liv. Skulle vi så la andre kjempe for oss':
Nei. Jeg håper at vår staute ungdom må forstå tiden og slutte scg til
Oss og annen germansk ungdom i Waffen  SS.  Begivenhetene på 'Ostfronten
kaller til ny innsats, wUnd setzet Ihr nicht das Leben ein, nie wird

_Luch das Leben gewonnen sein", sa Schiller. Fdler ikke mange unge nord-
menn som ennu sitter hjemnle en elendig dårlig sanvittighet, når de
minnes dem som btupte i kampen, dem som ble der ute, dem som ofret alt
forat det norske folket og vart f2dreland skulle bli spart? Og lorge
og Luropa skal spares for bolsjevikisk cller jbdisk redselsvelde. Jet
er c-Len norske og germanske ungdom garantien for. Skal hilse fra de
andre norske guttene. Og så håper jeg sva=xt på brev. Lt kraftig heil og

Llf L. Pettersen, SS Oberscharfnhrer.

450 KRONLR FOR 34 NILO

19.30. En kjbpmann fikk en dag henvendelse fra en mann som
tilbbd ham 34 kilo kaffe til en pris av 4550 kronor, Han aksepterte
tilbudet og skrev ut en sjokk på belbpet og sendte et bud med mannen
for å hente varene. Imidlertid lyktes det selgeren og en mann son stod
utenfor å lure budet til å-levere sjekken. De hevet denne i banken og
"glemte" kaffen. L:arene delte pengene mellom seg. De er senere kommet
til rette. Den ene av de to er tidligere dbmt til fongsel i 8 måneder
for dette bedrageri samt to underslag, mens den annen i byretten idag
ble dbmt til fongsel i ti månedcr.

Ln mann hadde en gang i september stjålet tre
kaniner på Nordstrand. For dette er han i forhörsretten dbmt til 90
dagers ubetinget fengsel, tiltross for at han tidligere er ustraffet.
£etten uttalte bl.a. at produsentenes interesser måtte ivaretas og man
måtte reagere strengt mot alle tyverier.

STTLI R.,.3,TONLRINGSKORT,

19.30. Ln husholderske stjal en dag fra en dame noen
rasjoneringskort hun hadde i vesken. Tiltross for at hun var tidligere
ustraffet og kortene er levert tilbake, ble hun dbmt til fengsel i 90
dager ubetinget av forhbrsretten. Den strenge ttraff skyldes at tyveri
av rasjoneringskort straffes like strengt som tyveri av rasjonerte varer.

DODSULL VLD LILLLSTRjM.

18.00. Ln ttygg ulykke hendteved Strör(inien idet den 70 år
gamle Johan Lndersen fra Strbnmen er blitt påkjört av toget onsdag
kveld..Lokomotivfbreren oppdaget Lndersen som gikk på skinnene. 15.en det
var.dessVerre,forSent bG da teget var stanset, ble Lnderbexl funnet dbd.

RLTIiJI LL .'1711W. FLRDIGKOKTE

18.00. En av tarm.etikkfabrikkene i Stavanger er etter det
Stavanger Avis forteller gått igang med et utmerket tiltak. Fabrikken
leverer blåskjell som er kokt og renset og ferdig til bruk. Interessen
for.blåskjell er tydelig nok ökende. Det er fabrikkens mening cbgså å
levere varer utunfor Stavanger, bl.a. til Oslo i frossen tilstand.
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FRU FILDDL, ULLD FURU

18.00. Loktor fru Hedda Hj1d Furu avgikk vud döden 26de
november, 41 år gammel. Hun var födt i Oslo. I 1931 studerte hun ved
Universitetet i Oambridge og i 1934 - 35 i Heidelberg. I 1936 - 37
virket hun vcd Ullensaker Hdyere Å1monsko1e og i 1938 - 41 ved Foss skole,
Hösten. 141ble hun utnovnt til 1.,ktor og inspektrise ved Hegdehaugens
skole. Som don fullb1ods-idealist hun var, gikk hun fullt og helt inn
for den nye tid. Den motgang og miskjensle hun i den anledning fikk
fdle, bar hun tappert og uten bitterhet. Utenom sin meget krevende
skolegjerning hadde hun en rekke tillitsverv. Hun var formann i den
hdyere skoles landslærerinneforening i det kritiske år 1941 og var for
tiden lagleder i Oslo krets av "Norges Lærersamband". Hun nedla i begge
disse stillinger et oppofrende os grunnleggende arbeide for skolen og
lrerstanden. Fru Hedda Furus bisettelse fant sted fra kape1let på
Vår Frelsers,C;-tav1und under stor deltakelse.

W.OhOLISJ.\. OVLRdLi-.T.

Oslor Indeks for Oslo Bdrs 3. desember: Bankaksjer 164.25
TUrT7 industriaksjer 196.97 ( + 0.30 ), Skipaaksjer 253,00 (..1- 0.20),
I.vc,1::sjer 185.00 (+1.00).

stockholm: Ifdlge Sverises Riksbanks ukerapport pr. 30 nov.
var gul=holdningen bokfdrt med 846.39 millioner, kroner hvilket er en
stigning fra foregående uke på 3.3 millioner kroner. Bankens beholdninser
av verdipapirer er gått tilbake med 0.6 til 1190.8 millioner kroner.
löpet av siste uke steg seddelomldpet med 146.18 millioner kroner til

ialt 2085,39 millionor kroner.

Bergen: Fra fiskerihold er det ,jentatte ganger krav
om at det opprettes filialer av ?iskeribanken i Nord Ner.:;e. S;-ken er
nu tatt opp for alvor os bankens administretende direktdr i Bergen,
banksjef Epland, har vært i Nord - Norge for å undersöke forholdene.
1:an er av den mening at det bör opprettes to filialer, en i Tro-s3 o-
cn i svolvær.

Oslo: Obligasjonsmarkedet hadde idas fast undertone og
-d=agens stigning ble opprettholdt. Det var nesten ingen selgere i
markedet os omsetningen var begrenset til et papir. Bankaksjer var faste
mod tildels betydelige kursstigninger mens de övrige grupper var noe
svakere. Selgerne var imidlertid tilbakeholdende og omsetningen var
liten.

Danmarks Nationalbanks balanse pr. 30te november
V-==m1dpsfornuen er steget med 184 millioner kroner til ialt
4494 millioner kroner. På aktivasiden er den stdrste stigning på kon-
toLn forskjellige debitorer som er steget med 119 til 2238 millioner
kroner. Tilgodehavender på vlearingkonto med utUndet er steget med
60 millioner kroner til 1869 millioner. På passivasiden viser seddol -
omldpet en stigning på 17 millioner kroner til 1285 millioner, mens den
störste bevegelsepå passivasiden forekommer på foliokonto med en stignin
pi 132 millioner kroner til 1866 millioncr. Innskuddene på finans..-
departementets konto for inndraging av ledige midler er steget med 76
til 733 millioner kroner. Finansdepartementsts ogen konto er derimot
g,tt tilbake med 58 til 174 millioner kroner. Lndelig er forskjellige
kreditorer steget med 17 til 197 millioner kroner.
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U=DING FR,k FISICLRID TOR12.LT.of

11.00. Fiskeriene i ukon som endte den 27de november ga
ingen særskilt bemerkelsesverdige reaultater, Det er fortsatt helt fritt
for fetsild. Derinot fåss det noe småfallen sild (mussa), men lite for
årstiden å mre.

Småsild (mussa-) fisket har i forlpne uke gitt
enkelte bra resultater i Lyngendistriktet i Trons og enkelte fangster på
Malangeu i Trons, hvor fangstene bestod av storfallen staasild. I Nord-
land har ikke pågått sildefiske andre steder enn i Rana. Her har
snurperne tatt enkelte fangster på opptil 500 hektoliter småfallen sild
(mussa). Småsildfisket ved Levanger i Trö'ndelag fortsatte og ga et.
liknende resultat som uken för. Den viste tegn på å ebbe ut. Lenger sör
ble det ikke tisket sild.

Rusefisket på Nordriabre nowdover til Helgeland ble
fortsatt bra utnyttet.

Kystfisket ellers og kystbankfisket med forskøenige
redskaper ga lite utbytte. Utfor Vestlandet og Möre synes det dog a være
bra forekomster av pighå, men agnmangelen vanskeliggjr utnyttelsen av
forekomstene.

• Snurpefisket på Nordnbre er nu avpluttet etter en
bra sesong. Seisnurperne i Finnnark kan betraktes som avsluttet, idet
de fleste fiskere har lagt opp. Det drives tatdlertid endel garnsei- '
fiske.

Torskefisket i Vest Finnmark viste ökning siste
uke, mens utbyttet i bst - Finnmark fortsatt var lite.

UGEN LL,GET FORSVIIMINGSNUIL -

12,00. Et jaktlag i Ånaodt skjöt i hest en 'elg som ble
liggende natten over i skogen, Da man skulle hente den noste morgen,
viste det seg at den var stjålet. 11ffæren er nu oppklart idet tre mann
fra Llverum er arrestert for tyveriet, forteller tistlendingen"

G-VL TIL 1.421:-WAL KaLluizb.

12.00, I Lårdal herredstings siste måte ble det oPplyst
at avdöde prost sinker, Ullensvang har testal,lentert kom..Alnen alt han har
samlet av stoff til en bygdesoge. ,:tnker var prest i Lårdal for omlag 50
hr siden. Han var meget interessert i bygda, swrlig i dens historie 4
hvorfor han begynte å sanle stoff til en bygdebok. Det er et meget
verdifullt nateriale kommunen har fått og det Vil nu bli gjort foi:tgang

arbeidet med å utgi boka.

12.00. En mann fra Vormland Hordland skulle i
fortige Uke ro fra $und til Vorland, Han er imidlertid ikke kommet.fram
til Vorland og nu er båten hans funnet drivende i sjen, Alt ftyder på at
mannen er druknet. Han het Thomas Vorland.

II-.I0NIE HR JLSTWTEN.

12.00. Musikkseiskapet Harmdmien hadde igår to gjester ved
sin konsert, nemlig dirigenten Gunnar Rhudsen fra Stavanger og den pur
unge pianistinne Inger Wohanne Fjeld.

DRNINGSULYLL I LaDTHORDL.A.ND.
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STOR BRL1TN I HLLSINGBORG.

S.R. 12;.30. Liorges brdt det ut ild i -.Lbers &CoTs
asfUtfabrikk i Helsingborg. Ilden spredte seg hurtig mcd cn rekke
eksplosjoner og flere bygninger ble antendt. I löpet av to tincr var hel
fabrikken nodrbendt. Skaden anslåes til mellom en halv,og trekvart
million kroner.

Under brannen fikk fem arbeidere rdkskader og
måtte bringes på•y-kehus. Den ene av den er meget alvorlis skadet.

BBIS7LONDIN.r.S30NEN" SOND„G.
, •

Landets "biskopper" et i disse dager samlet i Oslo
for L. dråfte kirkens stilling og arbeidet framovgr. De har hatt flcre
fruktbringende sammenkomster som sikkert vil få betydning for hver enkelt
pa hans arbeidspl”s.

Söndag vil nbiskop" is.vasnes, StavanEer og "biskop"
sivertsen, Tronsd b11 "ordinert av "biskoppen" i Oslo i nE3r= av landetE
samtlige obiskopper". Ikveld ble det arrangert et större festmte
for obiskoppene,T og menighetsrådene i Oslo og onegn samt endel andre
kers gam1e nenishetshus.

T.312BIL..14,.G I LLSJ.L. OG LLbJ,SICOG.

21,30.Lndel interesserte i Lesja og Lesjaskog har nu
innbudt til dannelse av et tanrcinlag. Dut er meningen å drive tamrein-
drift i Laardalen statsalmenning. Det vil bli holdt konstituerCulde måte
i lagut för jul.

ELRKLTUiLairi-J,ISTRII;fG, P.

Politiet på Romerike sjorde forleden en fin fangst. 1Jan kom over et lager
av hermetikk som viste seg å være större enn det var tillatt å ha. VcC-
Jzo-endu måttu fin-e seg i at firu hundrc o. femti bokscr ble beslag-
lac,t. liermetikken vil bli delt ut til fylkets

DCDSILT,.
-----

23.30. hande1SMann og peståpner Bernt Larsen, .V1.1z.un So.;;n
ur. död 90 ar gael. Med ham er en av de gamie åtdute bondeskikkelsene
vandret bort. Han var en foregangsmann [1D sin bygd og•hadde et avHde
störste gårdsbruk der. I en menneskealder dreltr han også landhandleri'.
Bernt Larsun har deltatt meget i dut kommunale liv. Han etterlater seg
en stor slekt oe mange venner.

V.L.RILTh "HORDL.LND", .

23,30. Variete "Nord1ang" som cr blitt et neget popu1l3rt
innslag i Oslos forniyelsesliv, hadde ikveld premiere med helt nytt
pro6ram. Det var stuvende fullt hus ou de dyktige og sympatiske artistur
hvorav manse har internasjonal berdmmelse ble 1dnnet med ovasjonsmessis
bifall og blomster.
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FORS1,:J:LLLIG LTLT NYTTFhJ NORGE.

1P,00. Fljtinsdireksjonen i Haadetvassdraget har forctatt
lig av en medalje til fortjonte fljture i vassdraget. ..dblgende

personer har fåtb nedaljen: Johun Tangen, Edland, aldur 70 år, tjeneste-
år. Eriil Tansen, Filand, 73 år, tjenestetid 50 år og Hans Gabri-

eien, _remark, 5 dr, tjenestetid 45 r.

Fra Tjöide meldes at en ti ar f4axinel Gutt der ute
ikke alene med naskerier, men også med

vil :u bli anbrakt i andre omgivelser borte fra solskinns-
t.

Tresehow - .b'ritzjes vurk i Larvil opsa i 1942 en
forpakter i .:,ndebu for misligholdelse av forpakterkontrakten. :i1or,)akteren
ilyttet ikke ved o»sigelsesfristens utlbp da han mente at forordningen

. jordleielorhold av 1941 var sjeldendu. Verket gikk til saksanlegg.
sanaar herredsrett har nu kjendt op-psigelsen gyldig os d'rat forpakteren
tll freflytting.

Det er gjort innbrudd i et meieri i K1OPQ oG
stj'tlet fire tönnur smjr, hvor på femti kilo. Lt an'et sted pa JE-.0ren cr
ec, tyvslaktot to sauer som var tjoret ved vuikanten. En fant avfallet
etter s_:_aktet ved en bekk i r=huten.

"Jrann oppstod igår kveld i sårdbruker
vtningshus på laavenes i Sandar. Lysnipgen av brannen kunne sees

ovL-rtore deler av distriktet helt til Larvik. Tross ihordig arbeide
det ikke å slokke og hele våningshuset brentu ned. Sw3rt lite av

hos gårdbrukcren og leieboeren i annen etasje blereddet, så de
et i disse tider alvorlig tap.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Overlwge Axel Christensen ved Aker

12.30En av landets mest
Axel Christensen ved Aker Sykehus,
etter lengere tids sykeleiefr

kehus av ått ved döden.

framstående kirurger, overlæge
er ldrdag morgen avgått ved döden

Overlwge Christensen var fMt i Fredrikstad i 1879,
og ble oand.med. 1 1904. Han var först kandidat ved Bergen Sykehus
og 14,1zshospitalet, og praktiserte som lwge i Time på Jæren. Etter at
han hadde vwrt assistentlwge ved Stavanger kom. Sykehus og Rikshospi-
talet, ble han i 1914 ansatt som administrerende overlæge ved Aker
Sykehus; en stilling som han hadde helt til sin d3d, Ved Aker Syke-
hus har overlwge Christensen nedlagt et stort og ansvarsfullt arbei-
de. Sykehuset har under hans ledelse gjennomgått en rivende utvikling
med store utvidelser og moderniseringer, slik at det idag står som
et av landets störste og mest moderne sykehus. Som den fremragende
kirurg og adninistrator var det ganske naturlig at han kom meget
med i foreningslivet. Shledes kan nevnes at han var en av stifterne
av Norsk Kirurgisk Forening og dens förste formann i tiden 1925-30.

,I 1936 og 1937 var han formann i Oslo 1Cirurgiske Forening, likesom
han i en årt.ekke var formann i Norges Administrerende Sykehuslwgers
Forening. Han var videre med i en rekke byggekomiteer for sykehus
og hospitaler, og deltok som norsk reporesentant på flere internasjo-
nale kirurGiske kongresser. Overlwge Christonesen var også en av dem
som tok initiatiVet til reisningen av Radiumhospitalet, og sammen
med arkitekt 0. Ödegård deltok han i arkitektkonkurransen om det nye
krefthospital og vant förstepremien.

I.juni 1941 ble overlwge Christensen innsatt som
komuisarisk leder av -en nors e -.geforening, som senere lars i tet
navn i orges ge or un • ran overtok samtidig redaktörstillingen
av leagetidsskriftet. Begge disse hverv innehadde han til sin

Overlwge Christensen var en strålende personlighet
somnör stor anerkjennelse, både Som menneske og som lwge.

Uhyggelig uthusbrand. 


12.00 Brandbu. Ln uhyggelig uthusbrand har natt til igår
herjet gården Aselkim i Tingelstad. Eieren lå og sov da telefonen
kimte ved-1.30-tiden om natten og sentralen varslet at det brant
hans store grisehus. Branden var oppdaget hö.gere oppe ibygden. Da
eieren et byeblikk etter kon ut sto grisehuset, som også inneholdt
bryGgerhus, i flammer. Det lyktes ved et energisk arbeid å reddo ut
3 voksne sauer og 3 lam. Grisebestanden bestod av 14 griser som alle
brant inne. Det kom i löpet av kort tid mye brannmannskap tilstede,
men bygningen stod ikke til å redde. Bladet Hadeland op-Dlyser at
brandarsaken antakelig er villfarende gnister fra en grisenatkoker.

Den britiske regjering boklager bombardementet å Lund.

	

10.00 . Stookholm.'I anledning av den svenske protest mot •
det engelske boMbardement på Lund den 18, november, har den britiske
regjering overrakt den svenske sendemann i London et svar, hvor den
gir uttrykk for sin beklagelse og.orkImrer SiSg villig tI å erstatte
den skade-som ble gjort.
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samtlige nå7c3rende "biskoper" saulet i Oslo. Ln rekke taler,

10.00 Oslo 1Tannsforenlng arrangerte son meddelt igåraftes
:fenIghet:,hus et festmdte i forbindelse med at samtlige

nåw3reide libiskoper" er samlet i.Oslo. - Foreningens fornann, res.
kap. Bjarne Barby, önsket velkommen. "Biskop" Ludvig Zwilgmeyer ut-
talte 3.t når man er sannen or det fordi man gjerne vil bli styrket
.t,T3LTet, og da vil vi prdve å gi hverandre noe av det som vi selv
har-ått eller la andre få se, hva vi har sett.Det blir da stor for-
sk1a11 i det vi kan gi. Det blir slik som den enkelte har fått det
ou, sott det, ”Biskepen" brukte bildet om gldr som spredes, da slukkes
de Iett Slik, sa han, kan det ofte fdles for oss i denne tiden, som
gl3r sen er spredt, da kan nan lett bli som glör som slokkes. Da er
det godt ",21 karre gldrne samnén", og för en vet ordet av det, så er
det ild igjen. Derfor vil vi pr3ve idag å skape med hverandre noe av
den hellige ild som Gud har tendt i våre hjerter og som han vil vi
skal varme hverandre med. Måtte så også noe av den va= som er tent
sure seg videre. - I tilknytning til dette talte "biskopen" alvorlig
og inntrengende over Joh. 1,14 "Og vi så Hans herlighet og som den
enbårne s3nn av sin Far, full av nåde og,sannhet".

Neste taler var fung. "biskop" Sivertsen, som minnet
om hvordan Nord-Norge i denne tid har mdrketiden. Men vi har livets
lys felles ned dere her nede, sa han, og det er lys like klart og
strålende hos oss i denne mörketiden som det som lyser her nede.
"Biskopen" tok sitt utgangspunkt i skriftordet "J'eg er det sanne
vintre, og mln FF12 er vingardsmannen", idet han sc3rlig festet tanke-
no Ved det so32stål. senere i dette ord ou den kristne giede. Også vi
nå ha et åpent öre for den naturlige livsglede. Vi trenger det i den-
ne mdrke tid. Va3rglad hver gang det er mulig å være glad, sa "bisko-
pen. Kristus var ikke en slik filister at han overså livets små na-
turlige gleder, Len når han taler om "Min glede", da var det selvföl-

• gelig noe annet. Det var om det indre liv, det dype, inderlige for-
hold hvori han stod til sin hinnelske Far.

"Biskop" Blessing Dahle besteg, så talerstolen og
brakto en hilsen fra Vestlandet og Ber.gen. Det er også her en krets
av kristne mennesker som er med i den nye tid, sa' han. Vi semles
Hariakirken, den eldste og vakreste kirke i Bergen. Den har også den
gode egenskap at den virker s4 intim. Vi, fortsatte han, ser på ho-
vedstaden som den som skal lede oss i så mange ting. Han vi vil gjerne
were med, også vi som er ute iprovinsen å slutte krets, först og
frenst om ham som er hjertenes.förer og frelser, Kristus. sannen-



heng med dette talte "biskopen" deretter over Disiplenes ord på vegen
Enmaus "Bli hos oss, Hester".

Så talte "biskop" Olay, som brakte en hilsen fra
Borg bispedönme.

Til slutt talte "biskop".Frdyland. Han nevnte
den betydning som Mannsforeningen har.og pekte på hvilken hjelp

den kan vc3re for presten. "Biskopen" oppfordret.til a danne slike
fo::eninger også i andre menigheter.

Endringer i Hird-or dnisasjonen.

13.00 Hed virkning frå. 1.12.1943 er ifölge "Hirdnannen,,
fende bestemt:

1. Fylking 4 -Cred. HirdregiMent .nr.' 4 "Gulating"og
Fylking I ved Hirdreginent. nr..5 "Frostatingo slåes sammen til en
fyiking, som sorterer underHirdregiment nr, 5 "Frostating" under
benevnelsen Fylking 1/5.

2, Sbndre delen av Nordland. og•ned herre-
dene Gildeskål, Bejaren, Skjærstad og'Saltdal) utskilles av.Fylking 1
ved Hirdregiment nr, 6 "Hålbgalando og inngår i Hirdregiment nr. 5

(fortsatt)



Side 3, fleldinger lördag 4. desember 1943. r.r.950.

Endringer i Hird-organisasjonen. (fortsatt)
•

"Frostating" sou egen fylking. Den övrige del av Nordland fylke sor-
terer organisasjonamessig under Hirdregiment nr. 6 "Hålogaland" under
benevnelsen Fylking 1/6.

Straffesaker.

	

13.00 Skien. Skiens forhrsrett har nå avsagt dom i
saken om det store tyveri av gamle rasjoneringsmerker som noen ren-
gjiringskvinner foretok i Gjerpen forsyningsnemnd for en tid siden.
2 av kvinnene, den ene fra Gjerpen, den annen fra Skien, ble dömt
til 10 nfineders fengsel hver, og en tredje fra Skotfows til 7 måne-
ders fengsel.

	

10.00 Elverum. For sterdal prisrett var igår berammet _
10 saker mot gårdbrukere fra Storelvdal som var tiltalt for ulovlig
forbruk og utilstrekkelig levering av korn og melk. Fdr rettsubtet
vedtok imidlertid samtlige de ilagto böter. Den Myeste boten var på
kr. 10,000.- og gjalt foruten misligheter med korn og melkeleveransen,
også slaktning av 10 sauer uten slaktetillatelse, forteller dstlen-
dingen.

	

10.00 Bergen, W.dthordland rasjoneringsrett har Umt
en Fana-bonde til 90 dagers fengsel og en bot på kr. 200.- for for-
setlig å ha overtrådt bestemmelsene om melkelevering. Av en antatt
produksjon på 10.200 liter helmelk leverte han ialt 12 liter i 1942.
Han hadde unndratt 6.300 liter fra leveringsplikten og hadde dessuten
brukt for meget melk til egen husholdning og til oppdrett av kalver.

	

10.00 Harstad. Prispolitiet i Harstad har i disse dager
avslört en svartebörsaffre av stort omfang. 2 av hovedpersonene ble
straks arrestert. Det gjelder omsetning av rasjonerte varer som en
har tilegnet seg på ulovlig vis. Det meste op.)gis å være kjöpt av den
ber3mte "ukjente mann" på gaten. Len en del er også bevislig stjålet.
Under etterforskningen er en konciet over dameunderty, silkeströmper,
dresst:Jyer og liknende stoffer, arbeidsklær og et st3rre parti kjö'tt
lagret i Harstad og distriktet omkring byen. En har også lenger ute
distriktet funnet innholdsrike lagre. Etter hva Harstad Tidende er-

farer, vil prispolitiet sårge for at varene blir lagt ut til salg og
komme befolkningen til gode til jul. Det er unnge personer som er im-
plisert og det venter dem nå strenge straffer.

	

13.00 Brandbu. En pelsdyroppdretter ved Jaren har igår
natt vært utsatt for en sjofel slyngelstrek. Da han tidlig igår nor-
ges kom ned til revegården for å fore revene, oppdaget han at porten
til revegården stod på vid gap og inne i revegården var dörene til
alle burene åpnet og revene sloppet ut. Det var falt siV5 om natten
og i nysnöen stod tydelig spor etter store stvler, og det var ikke
vanskelig å se at det hadde vært uvedkonmende i revegården. Det ble
straks satt igang etterskning etter de bortlpne rever og langt om
lenge lyktes det å finne de fleste. De hadde merkelig nok holdt seg
i nærheten av husene. ilen först idag ble den siste reven funnet.
Saken er meldt til politiet og mannen som begikk slyngelstreken vil
sikkert få et mindre hyggeliE oppgjör med justisen. De tydelige fot-
avtrykk i snöen röpet han.

NURGES EUESTE J-ETW.N.,STUE på Skjeltorp i Skjeberg er nå restaurert, mel-
es e ra Fre ri  s  a . Trelastagenten Hjalmar .Tohnsen er den som e-
gentlig tok initiativet til arbeidet, som er utfört av ijstfold 1,:vde1ing
av Foreningen Til 14orske Fortidsminnesmerkers Bevaring under formannen
fhv. bygningssjef Peter Hoffstad. .Arbeidet er utfirt i forståelse med
Oldsaksamlingens styre, professor A.W. Biqjgger og hans assistent dr.
Guttorm Gjessing. Jettestuen er et bygg fra den yngre steinalder og er
utfört av svær naturstein. Den vil bli en severdighetav rang.
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Fortroli ,

NY osterasjon,

17.00 Ny osterasjon,

Næringsdepartementets .i,vdeling for 2roviantering
og Rasjonering har for tiden 10. januar til og med 28. februar 1944
fastsatt ny rasjon på: Lnten 150 gr. gammelost eller ost med 20 %
fettinnhold og derover, eller 300 gr. ost med fettinnhold under 20 %
(unntatt eskeost, kjernemelkost, kaseinost (sötost) og hvit gjeitost),
eller 500 gr, eskeost med fettinnhold under 20 %,eller 500 gr. kjer-
nemelkost eller kaseinost (st5tost) eller hvit gjetost (uansett fett-
innhold).

Salg av ost fra detaljforhandler foregår etter
f3lgende regler For forbruker raed vanlig ekstrakort skal forhandle-
ren klippe merket E.217 og sette sitt firmastempel på merket E.218„
For forbruker med ukerasjoneringskort klippes merket 51 og 1 på kor-
tet for uke hr. 51 og stemples merket 51 og 2 på samme kort. For an-
stalthusholdninger og bevertningssteder beholder forhandleren den
innleverte originalanvisning og stempler anvisningsgjenparten. Rasjo-
nen kan bare utleveres mot klipp av de stemplede ekstramerker eller
mot innlevering av anvisningsgjenparten. For å få kjöpt ost må for-
brukeren innlevere sine kort og anvisninger til forhandleren innen
10. januar 1944. Utlevering av ost fra forhandler til forbruker kan
ikke skje för 25. januar 1944. Lese merker gjelder ikke.

Oslo, 3, deSember 1943. (Sturlasson ordre s.5055)

Landbruksmeldinger.

O.R.13.50(5.12.) Statens 1.-ornforretning meddeler at det i siste
uke ble innmeldt ialt 20.000 tonn og at det nå ialt er innmeldt
85,000 tonn, hvilket er adskillig mer enn tilsvarende tid ifjor.
det innmeldte kvantum er 57% havre, 18/, bygg, 17% b.vete ogode reste-
rende 7-8 rug, blandkorn og erter. Det er bra med erter iar og det
er ialt innmeldt 272 tonn.

Tannlaggene skal nå tvinges inn i tannlag eforbundet,

S.R.22.00 (5.12) Fra Oslo meddeles at hver enkelt tannlæge som
ikke h.ar betalt avgiften til tannlwgeforbundet har fått seg tilstil-
let en skrivelse, hvori det heter at hans tillatelse til å drive tann-
lægevirksomhet vil risikeres inndratt, såfremt avgiften ikke blir inn-
betalt senest innen 8 dager,

"Bispeordinas'onen" i Vår Frelsers kirke.

19.30 De konstituerte biskoper i henholdsvis Stavanger
og Trondenes bispedömme, 0.J. Kvasnes og ïörgen L. Sivertsen, ble idag
ordinert til"biskoper" i Vår Frelsers kirke, Den store kirken var helt
full da den 113ytidelige handling tok til. Blant de tilstedewrende
såes flere av regjeringens medlemmer.

"Biskop" Frbyland holdt ordinasjonstalen. Han
nevnte bl.a. at hvert folk har sin folkekirke. Således har også det
norske folk sin egen kirke. Den har helt siden den ble grunnlagt av
Hellig-Olav kjempet for å 1.5se sine oppgaver og har gått inn i fol-
kets bevissthet som en ulöselig del av folkets liv. Den norske kirke
er bygd på sikker grunnt den er bygd på noe som er enda sterkere enn
norsk granittt nemlig p Guds ord og J'esus rristus. Denne grunnvold

(fortsatt)
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"Biserdinusjonen"_i Vår Frelsers kirke (fortsatt)

står alltid fast, også i denne splittelsens tid. Dot nye norske
riksstyret har hele tiden hevdet at kristendommens grunnverdier
skal vernes, larken skal bygges ut på kristelig og nasjonal grunn
slik som våre forfedre på Eidsvoll besterate,- ikke for å bli en
politisk maktfaktor, men fpr å trenge stadig dypere inn folket.
For et kristelig folk vil, alltid leve.

Idas trues kirken både utenfra og innenfra.
Bomber og granater kan logge kirker i grus og dette er skjebnesvan-
gert nok. Hen de kalde hjerter, all uforstand og motvilje truer med
a ödelegge kirken innenfral og det er langt farligere.

Dere to som idag skal ordineres til biskqer,
sa "biskopen" videre, går til meget vanskelige oppgaver. Hen star
dere på den trygge kristelige grunn, vil dere fatte mot og styrke
og reikte kallet.

Etter ordinators tale sang Oslo Fylkeskor mek-
tig og gripende med musikkledsagelse Mozarts Ave Verum.

"Biskop" Fröyland foretok selve ordinasjons-
handlingen, hvoretter den nye "biskop", 0.J.Kvasnes,preket Over
dagens tekst.

.Regimentsf3rermbte i Drammen.

19.30 Drammen. I regimentsförermöte for H.R. I, s
holdtes i Draeu i helgen, deltok 70 hirdförere fra hele regiments-
distriktet. fle5tet.ble åpnet Leirdag i Fylkeshuset av regimentsfbrer
Per D,len. Förerne for regimentets 4 fylkinger avga rapporter om
sitt arbeide og avdelingslederne i regimentsstaben orienterte om
sitt virke. Av regimentsidrettslederens orientering framgikk bl.a.
at regimentet skal arrangere et mesterskap i verneidrett i februar.

St5ndag'fortsatte mbtet i fylkeshuset. Fylkes-
förer Tjersland holdt et interessant foredrag om hirdens oppgaver,
og "högsterettsdommor" Relehborn Kjennerud holdt deretter et in-
struktivt foredrag QU den juridiske bakgrunn for hirdens virke
forbindelse med krigssituasjonen. Regimentsförer Dalen ga til slutt
en redegjrelse for de kommende måneders arbeidsprogram.

Dödsulykke. 


19,30Sarpsborg, En u4rkke
idet en 6 år gamm£1 gutt som satt bakpa en
i en bil. Gutten, som het Tore Brevik, ble

Politisaker.

hendte i Sarpsborg ideg,
kjelke, kjörte rett inn
drept på stedet,

vø,

21.00 Skien. En ung mnnn som ble grepet av opolitiet
for over 50 tyverior for en tid siden, har nå igjen vc3rt pa forde.
Haz1 fikk den gang 1 års betinget fongsel, men det hindret ham ikke

å fortsette i bransjen. Han begynte i Skien og heims3kte etter-
hvert en rekke byer i Vestfold, Buskerud og Telemark. Han stjal

. bore mengder klær og matvarer og oloppet folk for kontanter. I Oslo
var hen også på ferde og reiste sa til Bergen hvor han imidlertid
ble op„Aaget. På Helnefoss ble han fakket og nå sitter han i vare-
tekt i Skien, hvor synderegistret hans granskes.
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-En hilsenfra "bieko-Jeneu til d rorske kirkes meni heter.

22,00 -Til den norske kirkes menigheter.

Den n-p(e 1:1-k6)s biskoper, samlet til det tredje
kirkelige ismt, wi5ter hJ,JeL til å sende en hilsen til våre me-
nigheter med dnsket om nåde og frod.fra Gud Vår Far.og Herren Jesus
Eristus. Takket ware först og fremst Guds godhet og overbærenhet med
vårt folk i denne skjebnetid og dernest den store interesse vårt
riksstyre har 1,9.gt for dagen ove.rfor vår kirke, forståelse av dens
betydning for vart folk og den enkelte, har Guds ord fortsatt kunnet
forkynnes fritt og uhindret og vårt folk beholde sin kristelige for-
samlingsfrihet. Dette burde fylle alle kristne med glede og takk.

Likevel fortsetter den ödeleggende kirkestrid, med
streik og sabotasje, selv om den i den seinere tid synes å ha antatt
roligere former.

Som vi også ved tidligere höve har pekt på, kan vi
ikke innse at denne strid er kristelig begrunnet. Det evangelium de
loyale prester forkynner er det samme gamle korsets evangelium som
våre ortodokse brddre i den andre leiren tidligere stod vakt om. Og
hva det nye styres holdning til kirke og kristendom angår, skulle det
vaeK-0 tilstrekkelig å minne om programposten om at kristendommens grunn.
verdier skal vernes. Meningen med denne paragraf.har "ministerpresi-
dep" senest gitt uttrykk for i sin tale 1. februar iår, hvor han
bl.a. ut,talte: "heningen med denne prograMpost er at selve kristen-
d=en i vårt folk skal vernes, Nasjonal Sam1ings program gir den
norske kirke garantj, for at Guds ord skal forkynnes rent og sakramen-
tet .r2orvaltet rettelig".

Kirkestriden er derfor ikke noen kirkestrid i or-
dets egentlige betydning, men en politisk strid, som i beste fal1
skyldes en misforståelse fra det andre hold. De loyale prester står
like fast på Guds ords grunn som de illoya1e og deres samvittighet
er like så våken som hos de andre. De tror pa Var Herre og Frelser
Jesus 1.Cristus og i tillit til at det ovenfor nevnte löfte om vern om
krisrwidom og kirke vil bli håndhevet, er det vi har tatt vårt stand-
punkt og stillet oss til tjeneste for vår kirke i denne avgj3ren4e
tid.

• Det er vår inderlige bdnn at denne strid sbm kan bli
skjebnesvanger for vårt folks og vår kirkes framtid, snart rxå opphöre,
og at alle som er blitt synkvervet av politiske sympatier og antipa-
tier, må få dye på den store fare som truer vårt folk og vår kirke
fra bolsjevisme og gudlöshet og reise seg til kamp mot disse makter
för det er for sent. 1,11e byggende krefter i vårt folk som har slått
ring om vår kirke og dens tjenere i denne brytningstid, vil vi bringe
vår varmeste takk og oppfordre til fortsatt ug net oppslutning om
deres gudstjenester og dvrige arbeid.

Må Gud signe vårt folk og vår kirke og fdre dem
freist gjennom alle farer, og må han signe vårt riksstyre og kirke-
styre i dets store og ansvarsfulle gjerning.

Oslo, 3. desember.1943.

lers Fröyland. Ludvig Dåe ZwilgMeyer. li;vasnes.

LE, Sivertsen. H.O. Hagen.

Haga. Einskr Lot4e, P. Blessing DanIe.

A.M. dlay.
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OS OS förste stor -1rsportssdnda i denne seson .

	

.21,00 Oslo opplevet idag den förste store vintersports-
söndag i denne sesong. Oslo kommunikasjonsmidler kjörte på spreng
hele dagen for-å transportere de tusener på tusener som for förste

. gang d.år skulle ta i bruk skiene, skbytene eller kjelken. Holmenkoll-
banen hadde en av de store skisdndager med transport av omlag 75000
mennesker. Det skjedde heldigvis meget få uhell i ldypene. Ved hen-
vendelse til Lwgevakten får "N.T.B." opplyst at det bare er'kommet
nn etparopersener aom er lettere skadet. 4 av byens sköytebaner
åpnet ogsa. sendag, og her hersket det også et yrende liv.

Tillitsmannsmete i Indre Östfold krets av Nas'onal Samli

	

23.00 Mysen. Over 100 tillitsmenn i Indre (jstfold krets
'av N.S. var idag samlet til mete med fylkesstaben under ledelse av
fylkesferer, dr. HEareid. Lagfdrerne avgav meget interessante rappor-
ter, som bahandlet flere viktige arbeidsoppgaver i tiden som kommer.
tter at fylkesföreren .hadde gjennomgått ralwrtene, la kretsfdreren
fram en resolusjon, som spesielt tar sikte pa å styrke vår bondestand.
Kretsföreren, redakter Wattum, hyldet de falne frohtkjempere.

N. .-förerskole'i VE3rda1.

	

23.00 Steinkjer, På N.S.-fererskole i Vwrdal ble det
idag avsluttet et kurs fer Personnalledere og N.S.H.-ledere.

DITIG-5.=I BERGENhar den seinere tid arbeidet for å sikre seg at de
folk som går inn i deres krevende yrke virkelig skal vare rustet til det,
både når det gjelder fyaisk og faglig utdannelse. I den anledning har
Bergens-dykkerne nylig gjennom en advokat sendt en henvendelse til
staten for å få det hele inn i faste, betryggende former.

Råkjdrerul kke i Kristiansund.

	

23.00 Kristiansund. En råkjbrerulykke fant sted
Kristiansund natt til sdndag. En beruset lastebilsjåför som kom
kjörende i stor fart, fikk stoppesignal fra 2 politibetjenter, og
senker også farten betraktelig. Da han fikk se at det var lovene
håndhevere som stoppet ham, satte han imidlertid farten opp tgjen
og kj,:o3rte videre. Den ene politimannen hadde i mellomtiden s1engt seg
opp pa lasteplanet. På et sted hvor vegen ligger like ved sjden,
mistet sjåferen kontrollen over bilen, som rusjet utfor vegkanten.
Sjferen slapp forbausende lett fra ulykken oG så sitt snitt til å
forsvinne. Politibetjenten fikk en alvorlig ryggskade og måtte inn-
legges på sykehus. Bilen ble fullstendig smadret. Sjåfdren ble ar-
restert söndag formiddag,

Fylkesti i Ber en.

	

23.30 Bergen. Omlag 60 politiske ferere har i helgen
wart samlet til ting i Bergen. Det mette fylkesledere og lagferere
fra Bergen og Bordaland. Fylkestinget ble innledet lördag formiddag
med en tale av fylkesfdrer De enkelte fylkesledere avgav •
deretter rapport over sitt arbeid. Söndag morgen var deltagerne
tinget på en interessant befaring. Mdtet ble avsluttet sendag mid-
dag med en tale av fylkesfdreren, som takket for det store og dyk-
tige arbeid som hver av deltakerne har nedlagt. Hele tinget var
preget av aktivitet og usvikelig samhold sam gir de beste lefter
for arbeidet i tiden som komaer.
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Den tyske regjerings svar i anledning av den svenske regjetin s hen,-

stilling om 1s1atelse av de arresterte studenter ved Oslo Universitet,

24.00 Berlin. I anledning av,at studentene i Osle:er ar-
•restert fer har den svenske utenriksminister,:dUnther, hatt
en saMtale med den tyske sendemann i Stookhelm.

'1 tilslutning til dehne samtale, kalte Rei8hsaussen-
minister von Ribbentrop igår den svenske oharg6 d'affaires tilseg.

Han. meddelte ham at den tyske regjering ikke ser  seg
stand til å drdfte den slags sArsmål  med den svenske regjering, og

at den må be den svenske regjering om i framtiden å avholde seg fra
innblanding i tysk-norske spdrsmål.

Utenriksminister Ribbentrop ga deretter uttrykk for
den tyske regjerings forbauselse over at den svenske regjering'kunne
gjdre et så selvfdlgelig tiltak fra besettelsesmaktenS side som'å
uskadeliggjöre sabotörer og brannstiftere til gjenstand for et diplo-
matisk skritt. Forholdsreglene var nddvendige ikke minst i Norges
egen interesse.

Riksregjeringens forbauselse var så meget större
sa han som den svenske regjering hittil aldri har ansett det tor a
vmre pa sin plass å reise forestillinger hos England, D Forente
Stater eller Sovjetsamveldet mot de virkelige krenkelser av alvor-
ligste slag som disse land har foretatt mot de skandinaviske landa
interesser.

Den svenske regjering foretok seg således intet da
England fdrte krigen inn i Skandinavia gjennom sine angrepShånd1inger
'Mot Norge. Like lite bekymret iaxi seg i Sverige med de ubeskr.iVelige
redselsgjerninger under bolsjeviseringen av De Baltiske Stater da bl.a.
ornlag 170.000 estnere, latviere og litauere, hverav titusener-kvinner
og'barn ble deportert til Russland og der prisgitt undergangen. I dis-
se tilfeller gjorde den broderlige samkjensle seg ikke gjeldende som
den svenske regjering nå påberoper seg overfor norske brandstiftere
som er blitt opphisset av fiendtlige agenter.

Men det er framfor alt en rystende kjennsgjerning

(Det tyske svar ble i sin helhet gjengitt i dansk
18.35 og delvis i svensk radio kl. 19.00 13rdag.)radie ldrdag kl.

:Stemhin en i Sveri e etter offentli"- .'drelsen av den t ske svarnote.

'1 svensk radie kl, 12.46 ble det gjengitt uttalel-
ser i finske,aViser om den deltagelse man i Finnland nmret for-de
'arresterte norSke studenter, 1 nyhetssendingen kl. 19.00 ble det
sVeitSiske stUdenterforbundS sympatiuttalelse_gjengitt, samt meldin-

. ,gen om e:t det Sveitsi,ske studenterforbund ville foreta innsamling til
hjelp,fOr de arresterte.norske. studenter. Videre.ble Folkepartiets
relusjon hVori det.henStilles til-regjeringen med fasthet å. fiolde
fr,am* Med .den linje sot hittil'er fulgt, gjeng-3,tt.,I nyhetsUtSendingen
b16 det gitt referat-fra foikeWtet i Linkdpinger'Var det saMlet

. 12000 mennesker, det Störsteantall som har vMrtti1stede i Linköping
på et folkemdte. Det ble her vedtatt å-isende regjeringen:telegrafisk

(fårtsatt)

for hele verden at Sverige har latt det finske broderfolk 1 stikken
mens det kjemper sin eksistenskamp mot bolsjevismen, like meget i sin
egen som i Sveriges interesse.

Jt Sverige, som er blitt bevart for å bli ki.igsskue-
plass utelukkende ved den tyske inngripen i Norge og ved den tyske
forsvarskam i bst, kan innta en slik holdning, er uforståelik.for
det tyske folk,
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Stenningen i (fortsatt) •

' henstilling om.å 2orteLte den fulgte linje, idet nan_var tiltreds
med det skritt som var tatt og ville fdlge regjeringen i de skritt
denne fant; det nddvendig ybtorligore å'ta i sakens anledning. Blandt
talerne pa mdtet kan ne-,Inos »rofessbr Lklbv fra Uppsala og riksdags-
nann Rolf Enberg. - I nyhetssohdingen kl. 22.00 blo det også beret-
tet om 2 norske studenter som hadde klart å konme seg over til Sve:,
ge etter 23 timers skitur. Studentene hadde tortalt at det var
lig å flykte over grensen fordi den tyske kontroll var skjerpet og
tyske vaktbiler kjdrte ustanselig fran og tilbake på vegene i warhe-
ten RV grensen. Studentene fortalte videre at man allerede den 8. no-
venber hadde forstått at noo var i gja9re. De 2000 studenters protest
not arrestasjonan av 10 professorer og 40 stUdenter hadde foranledi-
get at det var utstedt reisetorbud for studenter,men da dette var
blitt opphevet 14 dager etter, trodde nan at saken hadde blitt stilt
bero. Branden i ulaen var 11.3st nystisk og hadde selvsagt vakt

stor oppmerksomhot. Brandfolkene sop ble tilkalt hadde först ikke
funnet noe spor til brand og man hadde vært nbdt til å •tende lys
inne i salen for å se branden. - Tirsdag hadde studentene fått be-
skjed om å holde seg inne, da nan forstod at noe var I gjære. Det
hadde w:,rt vanskelig å konme ut av byen, for tySkerne hadde satt ut

, vakter ved alle broene. Studentene hadde forladt Oslo med tog, idet
de kjdrte 3 mil ad gangen og deretter lbsto ny billott. Det var nem-
lig ikke anledning til a kjdpe billett til lengoro strekning enn 3

-

&LbILAGLN TIL JORDBRUKSSIkOLENI;p VESTLANDET er fortsatt rekordmessig.
Te7L-771we, sko.onoi. or a ana ar e me seg mange flere elevor er
det L o).»as..Den ku.nnskapshungrige bondeungdom sdker på alle måte
å tilogre seg bodre 'srkesopplmring, nen alt for nange blir avskåret
fra å få den opplc2ring de burde ha, fordi jordbruksskolone ikke er 1-

- 	 stand til å skaffe plass, til alle sdkerne nan har drdftet en rekke
a],ternativer for å gi bondeungdonnen i det *minste noe teoretisk opp-

Skolestyret i. Hbiland på J-Esren har funnet fram til en ordning
som synes å vsere ganske tilfredsstillende. Man har nemlig satt igang
en 4 måneders framholdSSkole med teoretisk undervisning i jordbruks-
lawe, husdyrlauie og hagebruks1c2re. Ved siden av disso fag blir det Og-
så undervist i norsk ned forretningskorrespondense og regning ned regn-
skastdri,ng. Det de ungo får lcre av jordbruksfag ved denne framholds-..
skolen skulle gi vordende bdnder et godt teoretisk grunnlag, ldet en
regner med onlag 100 timers undervisning i hvert av,de 3 jordbruksfag.

sport.

19.30 • Brytestovne i Turnhallen.'Deltagere: Birger Ldvås,
Oslo, Einar Hulleberg, Oslo. Paul Kristiansen, Halden. Roy Bach,
Haldon. Fritjof Tveten, Porsgrunn. Erik Printz, Oslo. Hans Haug,
Oslo. Syerre Lyngstad, Trondheim. Hans Helgesen, Porsgrunn. Arne
Hansen, Kongsberg. kretsmesterskap i svdmning for 0s10. De1tage2li,
Karl christiansen, Bjdrg Hannestad, Astrid Andersen, Robert Meyer,
rDruis Larsen, Karl ehristensen, Grethe Hvalstad. Diverse håndball-



kam)or for damer og horrer. - "Norges Idrettsforbund" meddeler:
Forbundsleder Charles Hoff har bestent at Norges Idrettsforbunds

skal sauieiakal1es til idrettsting i april nåned neste år.
rr-\rbundslederen forutsetter at kretsidrettslederne samler sine medar
beidere til kretsrådsmbter allerede i mars måned, slik at alle saker
av betydning kan bli ndye utredet kretsens tillitsmann på forhånd.
Foruten Idrettsforbundets sa3ridrettsledere og kretsidrettsledere, vil
også kretssæridrettslederne bli innbudt til tinget. - "Norges Idretts
'forbundS ski-.instruktdrkursus på Tuddal Hdyfjeldshotel 7. 16 desem
ber. Det e a4meldt ,60 deltagere, hvorav 25 Idpere vil bli uttatt av
skiavdeIingen. De geografiSke henSyn konmer da i forgrunnen, slik at
landets typis,ke 4idl-etriXter blir dokket med instruktbrer og fordv-
rig de steder hvor interessen for skisporten har vært merkbar i de
siste år.
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Nye sabotasjehandlirge-: i Danmark. 


I deu danske nyhetsutsending kl. 21.45 lördag, ble
en erk1Raring som c1n Gyske befulluektigede, dr. Best, hadde tilstil-
let den dansk Gr 35e, opplest. Erklæringen gikk bl.a. ut på at den
tyske regjenc; fast besluttet på å bekjempe sabotasjen med alle
til rådighet st_tende midler, og det ville bli gått fram med den str-
ste strenghet. Defolkningen ble advart mot direkte eller indirekte å
stötte sabotbrene. Defolkningens holdning villo få betydning for Dan-
marks stilling etter krigen, o.s.v.

S.R.19.00 (4.12) Den danske statsborger H.N. Jörgensen ble igår
skutt ned ved U3rrebro. Ibrgensen gjorde tjeneste som sabotasjevakt
og er identisk med den vaktuann som for en tid siden lsnet skudd
mot en sabotör.

Et verksted ved Osterbro er U.elagt ved brand som
er påsatt av sabotörer.

Redaktr Bangsteds villa er nedbrent. Branden var
påsattidet'Dangsted er redaktpr

5.R.19.00 Ved 19-i4den-idagble en tysk soldat skutt nod
1:j5benhavn. Det ble avfyrtflere skudd.-flan vet ikke QM soldaten d3de
av sine sår. Det er forvet sabotasje not et bilverksted i kjben-
havn. Fra Randers neldew on ëlirekke-sabotabjehandlinger.

Siste n tt.

Kjöbenhavn, ilagt pn. bot å 2 millioner'krOner.

5.R.8.00 og D.R.8.15 (6-.12.1943).

Den tyske soldat som ved 19.10-tiden le3rdag ble
nedskutt i Vestervoldgate i kj3b6nhavn, er dd av sine sår. Da de
tyske myndigheter er av den oppfatning at de stedlige myndigheter og
befolkningenikke'skri.der-effektiVt'inn:not sabotörer og terrorister,
og det dessutener grunn ti1 å anta at VISSe grUpper innen tjeneste-
meAnenes:rekkerstötter urostifterne,'er.Kjdbenhavn ilagt'en:båt jå
2 millioner kronOr. -
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Lteldinger tir2dag  V.  desbr.

13.30. "NTB" har henvendt ses til"politidepartemntet"
for å hire o.•1hvordan det 1isser an n'ed reisemulighetene i julen. .uut
blir opplyst at de nåvrende reiserestriksjoner oså vil gjolde i hele
julen. Det blir derfor strenet forbudt foreta ,almindelige ferie
eller rekreasjonsreiser.,

"Ved henvdnde1se til trafikksjefen ved 3tatsbanene
får utTB" oJplystat det ikke blir satt inn ekstramateriell i jule -
trafikken, IPor a få regulert trafikkon på noen av de nest belastedo
linjer vil det imidlertid bli utstodt adganeskort til endel,tog hvor
reisetillatelser er unbdvendige. Trafikksjefen opplyser videre at dct
i 13pet av de n=este dager vil foreligge detaljerte bestegielser om
dette:

12.30. "I)epartementet" har op-..)nevnt .dixtriktslge I2ak •
ForSdahl soi ny varaordWrer Lldör - Varanger'kommune, istedet for dcn
nåvcarende'varaordfbrer Bernhoft Hansen aom er fraflyttet kommunen.

w.iiepartementet" har oppnevnt 1c3rer Hans I. M1
sold ny ve,i'b.dråer i Storfjord kommune istedetfOr Hans B. Nilsen.

JULLBR=LVIN TIL SkOGSLItBEIDERL:

12.30. I on samtale med Glomdalen forteller formannen i
Norsk skog landarbeiderforbund herr Rolf J'ahrmann at alle skogs-
arbeidere over 21 år som i lpet av en måned eller fire arbeidsuker
hosgor 60 kubikkmeter tömmer eller mer vil fa en ekstratildoling av en,
flaske breinlevin pr. måned. Den nye bestemmelse gjelder fra oe nod lste
november. -Be som i 1:6-pet av november har klart minimumskravet f r-;.r så-
leddis rett til en flaske brennevin for november nåried. J"ahrmann fortellel
også at de forskjellige avdolineer Skal sende forbundet avskrift av
arbeidsboken og etter donne vil forbundet utstede kjdpetillatelsene.
Det er bare forbundet som har rett til å utstede slike tillatelser.
Lrbeiderne får ekstraflasken hvis de oppfyller de nevnte krav og cr
fyllt 21 år selvom de ikko på forhånd'har kjöpekort for bronnevin.

DRE2T UNDLR SPRLNGING.

13.00.Gårdbruker og fisker-Lnders Kro, fra I k,ustre Don
var le.år utsatt for et uhell som.kostet bam livet. Han holdt på med en
sprengine (),.;skulle undera3ke en sprengladning pbr ikke hadde gått av.
Plutselie gikk skuddet av dg "..ro b16 dbdelig-rammot Han var bortinot
60 ar gamel,

L./S BORRLG.A.RD YTLR

13.00. Js Borregard har besluttet å yto hver arbeider
og funksjo= so,11har va,,rt i regelmessig fast arbeide i bedriften
over fenti ar en paskjönnelse pa 2500 kroner, Jcn förste utdeling fant
sted idag på generaldirokt.drens kontor, ved un enkel höytidelighet. 30
arbeidere os funksjonxer fikk paskjönnGlsen.
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ISTE BILTYVERIER I DERGEN.

20,00. Som tidligere me1dt har det vcart adskilligu bil -
tyverier i Bergen i den seinere tid, r'orleden ble således en drosje
stjålet fra en holdeplass i sentrum og det viser seg nu at den skyldige
er en femten år Gammel gutt som ville kjdre en tur. kjt.areaten.

STOR WPTERSPÖRSEL ETTER FISKEYNGEL.

20.00. I den seinere tid har det vaart stor etterspbrsel
etter fiskeyngel på Östla.ndet. Bergons Tidende har spurt ofiskeri -
sekretærenn for det vestenfjeldske, J'ohn Bakke om situasjonen her er
den samme som på 6stlandet. Han fortelIer at det også pa Vestlandet
er vanskelig å skaffe nok yngel. På Östlandet er det imidlertid örret-
yngelen som er mest etterspurt, mens lakseyngolen å Vestlandet er mest
ettertraktet. Det er anlagt mange nye klekkprier pa Vestlandet i de
siste tyve år. I 1919 var det bare to lakseklekkerier ivirksomhet,
mens man nu har femti som for det meste driver med utsetting av lakse-
yngel.

NY STOR BRLNN PÅ SPJELIWIK.

	

20.00, Nbyakti 14 dager etterat Spjelkavik Skofabrikk
ble lagt i aske, har en stdrre brann på ny herjet Spjelkavik. Inatt
brente nemlig Lauritz Sundes mdbelfabrikk ned til grunnen, forte1ler
Sunnmbrsposten. Seholdningen av ferdige varer var for tiden större
enn noen gang tidligere. Den totale skade på maskiner, bygninger og
ferdige varer blir anslått til mari:lere 300.000 kroner, Onlag 80 arbeidere
var for byeblikket beskjeftiget ved fabrikken. .4rsaken til brannen er
ennu ikke brakt på det rene.

BERLDSWSXURSER FOR SOGS.^,RBEIDLRE.

	

20.0Q. Etter det iNerd Trbndelag opp-
lyser skal det i vinter'holdes 50 beredskapskurser for skogsarbeidere i
de to Trdndelagsfylker. E..ursene tar til med det förste.

BREVKORT FR,1, FROUTEN.-

20.00. Etare Ragnar.

,Teg sender en liten hilsen her ute fra leiern
hvor vi er i full sving ned var utdannelse. Det går bare Godt alt sairnen,
gutta trives utmerket, ongivelsene er som hjamme i Norge. Ledelsen er
blitt flink til å finne steder som mLiner Q2 hjenlandet. Så lett er det
sikkert ikke, det er stor forskjell på naturen i de germanske landene.
hu venter vi i disse dager på å få kon_de til fronten, vi kan stå over-



for den oJpgave vi brenner etter å åppfylle.J. slå ned bolsjevismen så
fort som nulig og å ijempe den nye tia fra i Europa. -1Jet er mitt inder-
ligste håp at alle norske gutter der hjemme etterhvert far bynene o-op
og fÖlger etter. Desto snarere vil ogsa fredens velsignelse komme til
gamle Norge. ,Teg bnsker så ofte at jeg kunnu rope ut over hele landet
og bli hört av all norsk ungdom: Gå inn for horge. Din plass er i
skilöperkompaniet. -

Her trives vi alle og har det bra.
Heil og

,Tohan Sbrhein, SS nann
(sign).
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OH

10.30. e kulturfiln.c,n o±a Jergen skriver _2ten)osten b.la.

mw 	 overdådig rikt virker stoffet fra Bergen so.L star til rådighet for

en filnfotograf, o, ovordadig rik cr ogsa don kulturfilk som ./S 110.1'22-

il nu sendor ut fra denne Vestlandets hovedstad. Halry Ivarson som
har cJren av ;Ilanuskri")tot og Ottax Gladtvedt av fotograferingen. Beri, e
har de utfbrt et bdo ouhyeli o , kunstnerisk lbdig arbeide.

Fritt Folk skriver bl.a.: Bersonsfilmen var imbto-
sett med forventning og når såpass megot blir innfridd så skyldes dette
i förste rekke en utnerket fotografering ved Ottar Gladtvodt. Harry
Ivarson har skrevet manuskriptet og har fått med ot allsidig tverrsnitt
av byen nellom dc syv fjell. Det historiske stoff do_linerer, men så er
Bersen okså rik på kulturminner. Sanlet virker det hele noo
planlöst os rotet OF trass i filmens anseolige lengde savner man
bill&det av byen idag.

I:i.LiBRUDD HOS GLOTT.

22,30. I som:aer blo det begått- innbrUdd på Glott tobakks-
fabrikk os stjalet 25 kilo tobakk. To karer stod idag for rotton til-
talt for tyveriet. Ben ene var samtidig anklaget for legemsforn2rmelse
not on fruo. 1Carene ble dönt til ott års fengseI.

'141w

22.00, "Ungdomsfdrerens" stab i sa„arbeide med -1\lorsk
har spillt inn en film om unshirdmarinen. Filmen som har ti/to1en
"Gutten på Granholmon" viser det daglige liv på Granholmen, unshirdens
övelsesstajon i Sandefjoiden.

l'ORSjICSDRIFTIL,N ETTLH STQRSILD BLGYir.W. N-.3.1..LT.I3 •

22.00. Noregs Sildesalgslas opplysor at forsöksdrivingon
etter storsild begynner i neste uke. Det blir tatt i bruk fire firtbyer

som skal drive fra Grip i nord til Utsira sbr.

LY .V.R.FORE.4..NN I "NORGES GROSSISTFORBWI)".

22.00, GrOsserer Hans Dbderlein r. or op:)novnt so'm ny
stedfortreder for' fornannen for "Norges Grossistforbund". 3•bedfor -
trederen Skal skal funggre son "forbundets" leder, mens formannen,
, rosserer Reidar Bånrud er president i "Norges I-landelsforbund".

VOSS UTFLRDSL/„.G 10

20.00. Voss Utferdsla,g, kai iår feire sitt ti års jubileum.

I anlening av tiårsdagen har laget sendt ut et vakkert fostskrift som
tektst os billeder forteller om Voss som et eldorado for fotturister,

os bekrefter on det store abbeidet som laget har utfört for å sklape ot
friskt og sundt friluftsliv og gjöro folk kjendt med våre vakre trakter
onkring Vossefjellene. Laget har nedlagt ot stort arbeide for å gjbre

de forskjellige turistruter frankomelis ved Varding og kloppebygging
og i lagets hytter har turistene hatt anledning til å hvile ut etter
fjellturenes strabaser.
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STYGG DÖD3UL0 I V.TIR/...

20.00. Gardbruker Ole Bjdrgan i Vanvika holdt mandag på
med å sage tdmmer da sirkelsagen ilutselie begynte fuske. .3jdrgan gikk
ned til Gårdens private elektrisitetsverk for å finne feilen men da han
ble usedvanlig lenge borte, gikk et par karcr ned for å se etter ham.
1)e fant ham ilde tilredt. Han haddc satt see fast i en rewkive. Den
sarede ble hurtigst mulig sendt til Trondheim med ekstrabåt, men ved
ankomsten til sykehuset var han alt ddd. Björgan var Gift og etterlatcr
seg h:ustru og to barn. Han var i förr års alderen.

20.00.Lagmannåretten i Trondheim begynte idag saken mot ex
oustreifer som hdrer hjemme sdrpå. Han var satt undertiltale for
bedrageri og falsk, bl.a. hadde han fdyet to nuller til en telegram -
anvisning slik at han i stedet for 15 fikk utbetalt 1500 kroner. Til-
talte hevder at han ur analfabet og forklarer at lese - og skrive -
kyndigheten blandt omstreifere nordpå cr bra, "men der hvor jeg cr
sa han,det ikke fullt så godt med disse ferdiE,heter. Jeg er iall-



fåll overbevist om at det på k)stlandet idag lever mellom femti og hundrc
omstreifere som ikke cr istand til d lese eller skrive en linje.

13.30. 4 1/2stat 1937 k 103 1/4.
4 ; stat 1935 k 103,
3 1/2stat 1941 k 103 1/2.
3 1/2stat 1938 k 103.
4 >3 Hypotekbank 1938 k 104 3/4.
3 1/2 Hypotekbank 1941 k 105.
0reditbanken k 137 1/2.
Kreditkassen k 795.
Bjdlvefossen $ 20 1/4, k 19 3/4.
Borregård  s  133, k 132, oms 132 1/2.
Llektrokjemisk k 134.
Haf;:dund s 700, k 690.
Orkla s 290 1/2, k 285.
Saugbruksforeningen s 1840, k 1800.
Union s 5.70, k 5.50.
1.gdesiden s 170, k 162 1/2.

Borgestad s 252 1/2, k 249, oms. 250.
bruusgårdKiösterud s 282 1/2, k 277 1
, J-merikalinjen k1/2.
Bergenske s 182, k 180.
Nordenfjeldske  s  197 1/2, k 194.
Ivaran s 287 1/2, k 280.
Ocean  s  312 1/2, k 305.
:-.0smos II s 257 1/2, k 252 1/2.
Odd  s  245, k 235.
...-cosshavet k 327 1/2.
Valutanoteringene var uforandret.

2, oms 280.

GDSBRNN VLD HUZUSJOLN.

22.00. Låvebygningen på. Sm.5.bruket•Viken ved Hukusjöen ble
inatt lagt i aske.. Hele årets avling av hdy: strök med. Brannårsaken
er ennu ikke kjendt.
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JVIIZJEL I LIDWOG F0R3=GSWITL.

22.00. ForrotningsförL .ren i Lidskog forsyningsnemnd har
skrevet ut cn falsk anvisning 300 kilo sukker til en kjpmann i bygda.
i'jö-2mannen legerte ikke rasjonenines.åerker for anvisningen. A)rretnings-
fjreren har tilstått ha skrevet ytterligere tre falske anvisnineer
tilsammen 135 kilo sukker.

SJ .

23.30. Til Anker, Reidar oe Holf Jir ensen, Ula fra mor.
" iarl Likke fraLikke,  -1- erregårdsbakken,

Larvik. Hilsen fra mot og

Torger Thorvaldsen ot; OddJjndresen, fe-ra Gre'iker og
Oslo. Hilsen fra mor.

rjisurd oe Torlcif 2edersen, fSorOy fra far oe mor.
Linar ",..ristiansen fra hans stister Gudrun

Vallabotn.
Halvor lalvoreen fra far. oa hjem. Lu skader

b'tde landet oe din familie
med å reise for de allierte.

ISKLRIMLLDINGLR.

0.1,. 13.15. 01 sildefisket er det idae insen fansstmeldinger.
Fra allefelter eldes om vanskelise fiskeforhold.

Bank - og kystiisket var også mindre bra overalt.
jet,er kommet inn nou torsk til iristiansund os noe snåsei til Bremsnes.

UTG,GSFOH.4-JU1)

kcJ.R.22.00. Fra 1:ibenhavn meldes at de tyske myndiehetene dar
wyphevet utgangsforbudet i Horsens fra oe med ikveld.

V-V-VVVV VVVVVVVVVVVVV
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SITUSJONEN I OSLfl.

3.R. 22.00. Det meldes offisiellt fra Oslo at det ikke er noe
som tyder på at tyskerne har innledet deporteringen av de arresterte
studenter. Sorteringen av den pågår framdeles og en del er sluppet fri.
Blandt de frigivne er ikke bare NS stuC.entor „i,edisinere so -1
TJrtiserer o andre i liknande stillinger. IlOrutsetningen med fri -
givingen er at de foretar seg handlinger som er imot den tyske okku
pasjonsmakts interesser. Imidlertid fortsetter også arresteringen av
de studenter som klarte å lure seg unda til å begynne med.

Det er imidlertid heller intet som tyder på at de
tyske myndighetene har tenkt å innstille deporteringen og det som nu
er spOrsmålet er hvor mange studenter som vil bli deportert når den tid
kommer.

L=ARSTE TREFNING MED FIELDEN. FRIVILLIG I KRIGSMi,R=E• FORTELLER.

32.30. I snart fire uker har vi gått i patruljetjeneste
på norskekysten, og dagens monotone rytme, to timers rotrn, to timer
utkik og fire timer savn har så smått begynt å slöve vår aktpågivenhet.
Fienden later helt til å ha glemt vårt avsnitt. Jeg lå i köya og undret
meg over dette da plutselig ropet "Fliegera1arm" - "feindliche tier -
motorige Bomber um Steuerbord" - skingrer over dekket. På null komma
null er alle mann på post. flin jobb hlir å passe styringen mens slaget
står på. Ganske riktig, Denne gang er det alvor, Tre veldige sveiter
av disse store dödsfuglene er pa vei mot Norge med sin egen form for
"befrielse". Vi ser dem klart ired det blotte 53re. Det er en riktiE
strålende höstdag, og jeg griper meg i å tenke på hvilket mål flygerne
har idag. Kanskje er det akkurat slike forblindede landsmenn som ser sin
"befrielse" i den hensyns1bse bombeterror fienden förer. Flyene flöy
for hdyt J.)1 17-,%rt sk:, Men vi kan hvor]ede C HJgL pL
land planter sine ulldotter midt i svermen. Det er en tröst selv om det
k325r i fingrene etter å få hilse på dem personlig. Flyene forsvinner
innover det lave skydekket som ligger over land, og vi "bblager oss på
å r&Ae dem på uttur. Og så kommer de igjen. De flyr lavere nu og enkelte
fly går bent mot oss, "Feuer frie", lyder kommandantens ordre, og det
er som en befrielse å höre vårt luftskyts knåtrende rattattatta.

Eanoneren kan sine'saker. Granatene eksploderer
ved flyene og et jubelrop utlbses da vi ser et av dem dre,ie av

w og sette kursen mot ndytralt område. Imidlertid spring6r en rekke vann-
kaskader i mret rundt et tydelig markert os-uarmert norsk handelsskip
i n=heten. Det er bombenedslag men heldigvis ingen treffer. De övrige
flyene gjör en by9 og forsvinner mot vest. håper al1e at det kan
lykkes oss å gi vart bidrag til den ve1komRt som er beredt terrorflyene
her i Norge og jeg fryder meg over at jeg som nordMann er forunt å delta

beskyttelsen av Norge mot en hensynslbs fiendes kampfbring. Neste dag
står det i avisen: Tre anglo - amerikanske fire - imtors bombefly ndd-
landet på svensk territorium. Og et av dem er vår avbetaling på rekningen
Over ödelagte norske hjem.

Eyo1f Lyngstad'.
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DILRGLITND DOD.

22.30.Journalisten og forfatteren 2er Imerslund er igår
dbd i Oslo, 32 år gammel. Imerslunds navn er kjent fra en rekke år tilb,
först i Trondheim hvor han var en ivrig forkjemper for sin deltakelse

kuppet på Ilönefoss i 1936, da Trotsky ble berjvet endel viktffige og
for han kompromiterende papirer. Imerslund var sjeleh i dette djerve
kuppet. Han har skrevet en rekke livfulle og spennende reiseskildringer
såvel i aviser son i bokform. Best kjendt er hans bok tellesten står
sadlet", - en forfriskende samling epistler, som skildrer reiser og opp-
levelser i LIexico. Per Imerslund var en uredd handlingens mann. Han
deltok som frivillig både i Spaniakrigen og i Finnlandskrigen 1939. For
to år siden meldte han seg påny som frivillig og var fjrst på fronton i
Ukraina for senere å bli flyttet over til Finnland. På et dristig tok
bak de russiske linjer for 1 1/2 år siden ble han alvorlig sårdt og har
seinere vE2rt syk.

BERGENS FORSN.OLER FOR DVRK OG INDUS.1.1.dIL=LINGER.

22.30. Sdknadsfristen til Dergens Forskoler for Håndverk
og Industril=linger er utljpet, og ved henvendelse til skolens be-
styrer har Bergens Tidende futt en ovelsikt over sdkningen til de for-
skjellige grupper, J)et sanlede tall ligger amtrent pa höyde med hva det c
plass til. Hen sjkningen har vist seg å 13re more ujevn enn tidligere.
SåledeS er det med blikkenslagere - malere og formerkunsten SO4 står he
uten sjkere.

NS LX)NFIREAS,TON I BERW;N.

22,30. Söndas fant det i F.ariakirken i Dergen sted en
stemningsfull höytidelighet, idet ti US ungdommer ble konfirmert. Den
800 år ganle steinkirken med det skjjnne interiör i renessanse os ba-
rokkstil og ned den praktfulle altertavle og prekestol, dannet en verdig
ranme til höytidsstunden. Jo unge var i sine uniforner og to av pikene
i bunader. Sokneprest Eek talte på en så enkel og liketil måte at dot

grep alle som var tilstede.

NBDBRENDT.

22.00. Tirsdag middag brente Villa Dania som hjrer til
Farris Bad ned til grunnen. Flere personer-nistet alle sine eiendeler.
Brannårsaken er•ennu,ikke kjent.

SPORT.

21.30. Ved henvendelse til bokseavdelingen i "Norges
Idrettsforbund" fåt "1:11B" op:plyst at boksestevnet sjndag tegner til å bli
et elitestevne av rang. Detakerlisten er ennu ikke klar, raen man kan
med sikkerhet gå ut fra at de'fleste av våre beste =ekjenpere fra
“Norgesmesterskapet" vil stille opp i ringen. Bokseleder Lassen reiser
selv bort til stevnet, 'oe summen med ham fölger 7-8 av (stlandets beste
folk. Fra Stavanger kommer dessuten en del av SIF og Viking - bokserne.
Foruten disse stiller så Bergen opp med fen mann. For at man ved samme
anledning ogsa skal sla et slag for brytesporten, blir det lagt inn to
hårde brytekamper i programmet. IJet er Roy Bach som skal nöte„ ,rne
Hansen og Binar Hullebers som nöter Dirger iJue Lövås. Stevnet finner
sted sjndag aften i Tdrnhallen som sikkert blir fullt besatt når gon-
gongen for förste runde går.
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1TICEi25 .2.

22.00. Den niende desember er det 25 år siden Nationen
begynte å komme ut. Den ble startet som en fortsoltelse av Landmandsposten
som allerede hadde vært igang i 23 år‘men i langt beskjednere format.
Fdrst med Nationen fikk bbnderne et moderne dagblad som talerbr i hoved-
stElden, og i den kamp som bbndene har fbrt de siste årtier for bkonomisk
lIkestilling og forat bondens arbeide skal bli vurdert etter fortjeneste
har nationen vært et av deres beste våpen. 411tid våken og uredd har den
gatt klart inn for det den mente var riktig. Thorvald dah1 har stått
som redaktbr helt til for 2-3 år siden og bladet har i hby grad vært
preget av hans journalistiske innsikt og framrakende polemiske evner.
En kort tid ble bladet redigert av Odd 4.arlsen og nu fungerer Olav Eide
som redaktbr.

1.4R3 DALIES' 1.1= YLIRLS.

21.00. Fra »ndalsnes meldes at 1“arges store nisjonshdvding
var gjenstand for stor omtale på 100 års dagen for hans fbdsel. Og rundt
on i landet feiret nisjonsvenner og kristonfolket ellers hans minne.
Lars Jahles innsats var da også betydelig. Både på selve 4isjonsmarken
og som administrator i nisjonsselskapet her hjemme ytet han framrakende
arbeide, Han deltok i flere internasjonale misjonsnbter og vant ry som
taler. Ilest kjent internasjonale kretser er kanskje hans tale pa
verdensmisjonsmbtet i Ldinburgh i 1911. Hans rike evner ga ham s4x -
skilto fortrinn i hans misjonsgjerning og hans store arbeidskraft gjorde
at han fikk utrettet meget.

100 års dagen for Lars Dahles fddsel ble feiret
i hans fedrenebygd Hen igår med en hdytidelighet i Hen kirke under stbr
tilslutning fra bygdens folk. Det var taler av Ola Lahle, sokneprest
Ragnes og Ivar Grbftta. På mbtet ble Lars Dahles ganle bibel vist fram.
Lon blir framleis oppbevart på Dahle gård i Hen. Bibelen fikk Lars
.uahle som smågutt hos en slektning Ronsdalen. Den er en severdighet
idet den er trykt i Kbbenhavn i 1633. Det finnes meget få av disse bibler
her i landet. 2å minnembtet, ble det opptatt kollekt som innbrakte 175
kroner og som er den fbrste innsamling til en minnestein over _Lars Dahle
Let vil forövrig bli.valgt en s=skilt kommite som skal ordne med denne
sak.

sn-aD OM UTGINE TIL ÖSTFOLD IsYLIWFORSYNEGSN1-i4a)..

20.30. ,3stfold fylkesforsyningsnemnd ligger som kjent i
4„1Kl0ss, og utgiftene bestrides av byene i t5stfold. -.I.Jtterat innbyggertallet
I.FiLbss nu er utvidet, önsker Fredrikstad og Halden forandring i byenes

andel i fylkestorsyningsnemndas utgifter, da satsene skal bereknes otter
byenes innbyggerantall, ijstfoldbyenes folketall er nu: Sqrpsborg
Halden 9129;  -Fredrikstad 13,903. og Moss 16525 innbyggere. Rådmannen.
i Ncss har foreslått fblgende nye satser: Fredrikstad 27 (ned 3 :),
Sarpsborg 24, Halden 17, og Eo.,s 30 4 (opp 7  I.;).Ordfbreren i Moss har
anbefalt forslaget of foreslått at for-ordningen Ejdres gjoldende fra
fdrste juli 1943. Fredrikstad kommune har egsa godtatt de nye satser.

OMSTREIFEREN FIKK TO .(RS FLNGSLL.

24.00 Den unge omstreifer som var tiltalt Vodlagmanns-
rett i Trondheim for bedrageri mot telegrafverket og for falSk,-bIe'idag
dbmt til to års fengsel og 10 års tap av statsborger1igerettigheter._ _
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08.00. Jen Nationalu scene i Uergen feirer idag lians BI1les
års jubileuu sou skuespiller med on beneficeforestilling for jubilan-

ten. Teatret haddo satt opp rLenrik Ibsens mektige drama "hesmorsholn"•
hvor Hans Bille spillte rector Coll. Rollen lå godt til rette for Bil1e
sou spillte ypperlig. Llla Hval gjestet som Rebecca West. Gjensynet med
henne var hjertelig og hun ble livlig applaudort. e övrige roller var
ogsa meget godt besatt. Orkestret ble ledet av Sveire Jordahl. som haddo
satt opp et fint avstemt program til mellomaktpausen. Etter forestilli-
ngen jubilanten helt overöst med blomster og publikums bcgeistring
steg til faretruende h(3yder. Teatersjef Hjort Jenssen overrakte Kans
Lil1e på vegne av teatret en. mektig laurbaJrkrans, ledsaget av noen
vakre ord. Fra koIleger på scenen fikk han en blomsterdekorasjon ved
skuespillerinnen Thora Neels hasson og fra rlorsk Skuespillerforbund
overrakte formannen i Bergensavdelingen, ,:indreas Bjarke en laurb=krans
med takk for alt hva Jille hadde utrettet for norsk scenekunst.

DCiDSULYEIZI.,

O.R. 12.00. bnder arbeidu vcd /3asWfergens brygge i Horten hendt
en dbdsulykke igår. Ln av arbeidurne, Hermann Kruse fra Rolvsöy, ble
ramilet av en kjetting og slynget med hodot mot traypen bak den platt-
formen han stod på. Han ble i bevisstlbs tilstand fört til sykehuset
i Horten, hvor han imidlertid avgikk ved dZ3den. Han var 30 år gannel og
ugift.

S2RITTYVLRI Fi BtDRRLG.ii.RD FL,BRIE-LiER.

11.00. Lt stdrre sprittyveri er begått ved .1-.3orregard
fabrikker. Sannsynligvis har tyven1ene forcgdtt igdennom longere tid og
det vil sikkert ta tid å få oppklart det hele. En mann er arrestert som
siktet for tyveriet. Han har operert inne på spritfabrikken og trass
ffibrikken har tatt alle forholdsregler mot tyveri, har mannen klart å få
ued seg et ganske stort kvanta sprit av den sort som brukes til alkevitt.
liannen har ogsa begått andre tyverier i fabrikken. Det er avsagt feng-
s1ingsk kjennelse over ham, hiedde1er Sarpsborg Dagblad.

11.00. Ved lagmannsretten i Oslo har man idar;behandlet.
en sak mot en tidligere bestyrerinne p et barnehjem i n=heten av Oslo.
Hun stod tiltalt for a ha stjålet en rekke effekter fra barnehjemmet,
b1.a. klar og mat. Dommen fellt inorges •og tiltalte ble dømt til 30 .
dagers •fengsel.

INGLN TRLIC:. I LCIIN FOR 1-11(..= FOR SKJLRIL3ILLEDFOTOGWLRING.

"Innenriksdepartemontet" medde1er:Ved lov av 30te
april 1942 er det bestent at pursonur over 15 år skal tUberkulose
undersökes ved skjermbilledfotografering. For å få gjennomfört foto -
jrafelingen effektivt er det ved lov av fjerde november 1943 bestemt at
trukk i lönn for arbeidere og andre ldnnsmottakere ikke tillates for
fraw,Jr fra arbeidet på grunn av frammöte til skjermbilledfotografering.

12XGE TYVERILR VED LARVIK.

13.00. I Kvelde ved Larvik er det begått en vekke tyverier,
AffE3ren har betydelige dimenstoner. Det er stjålet flere sekker mel,
havre og hvete samt skoty og k1f3svarer. Varene har gjerningsmonnene
tildels brukt selv, dels brukt dem som byttemiddel og fått brennevin
igjen. Tyvene er nu tatt i forvaring, forteller Larvik Dagblad.
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SkieTT

14.00. Ltter vedtak,av 2/12-43 av oainisterpresidenten"
skatt til statskassen av in gangspenger til forestillinger og fram-

visninger m.v. skal skatt av inngangspenger i tiden fra og mod 15de
desember 1943 til 30te juni 1944 svares etter disse regler: For kirke

konserter: 12 ,; av inngangspengenes be1bp. For andre konserter: 20

av inngangspengenes belbp. or forestillinger SQL1gis av National -

teatret, Det Norske Teater og Tr3ndelag Teater: 12 /. av inngangspengenes

belt3p rlor kinomatografframvisninger: 40 51, av inngangspengenes be13p.

.bor andre forestillinger, tilstelninger m.v. 30 5., av innsangspengenes

TO FENGSEL FOR TYVERILR.

14.00. Som tidligere medde1t ble un konduktraspirant
fra Larvik for en tid siden anholdt for en rekke tyverier av varcr fra
togene. Saken fikk et betydelig omfang og ialt tilstod rlannen å ha
begått 58 forskjellige tyverier. J'ernbaneaspiranten fikk sin dom.

forhbrsretten.idag. Han ble dömt til to års fenssel.

SK0TOYRASJONE2INGEN.

18.00. .Eorholdene har'gjort det nbdvendig at forsynings-

nemndenes kvoter på skotdy heretter blir mindre. Reglene for anvisning

er derfor blitt skjerpet, således at mange av de innsente s3knador vil

måtte avslåes, uansett oMde or sendt inn for lenge siden. -1)ette gjelder

særlig söknader om'skinnskotöy til vOksne og titen hensyn til om nemnda

har stillt arivisning i utsikt. Det er derimot som regel lettere å få

anvist trebunnstdfler og skinnskotby nod stiv tr2såle. Såleslitt sko-

töy med dårlige brndsåler le31, forsynes med tr2bunner. .i.vdelingen for

industriforsyningen har bestemt at papirtöfler, unntatt töfler aed såle

av filt eller balatavfall, kån se1gessfritt i tiden fra og med 10de til

og med 31te desember 1943. .;i.vdelingen har saatidig unntatt skyter med

stövler ffiarasjoneringsbestemmelsene for tekstil og 12rvarer 4.V.,
slik,at disbe fra o6 med 10de dosember 1943 kan selges mot kjipetilla-
telse utstedt av "departementet for arbeidstjeneste og idrott", idretts-

avdlingen, uten at Ijc5peren levervr vanlig skotöyanvisning.

Oslo den 8de desember 1943

"N2ringSdeparteM.e,ntets" avdeling for industriforsyningon.

LiEGE:£1'01,.HOLDLNE I SOLRS FINKOPLR.

18.00. L2geforho1dene i Solörs finnskoger har i en årrekke

vwrt svært dårlige. L2gene'i.de tilst3tende kom.luner har nemlig hatt

opptil 9-8 mils vei til ae ytterste grender, og de er ofte kommet for

sent fram. Ettew.det Gloadalen erfarer er•det nu godt håp oa at finn-

skogene i Grue,,Brandval og Hof vil få egen Lese fra lste januar.
De koamunale komaiteers innstilling er oversendt

"departementet" til endelig agje4.d. Samtidig skal det opprettes syke-
stuer idet sanitetsforeningen, som arbeider med saken, er lovet all
rüulg stötte i fora av aateriell.

PARTIET TR14\TGLR F.kGUTD:,NNETLEBEIDSEJT,I,P.

18,00 Behovet for fagutdannet arbeidshjelp ved partiet og

de offentlige kontorer har i lengere tid v2rt stort. For å dekke dette
har Nasjonal Senlings opplringsavdeling opprettet et ungdomsskolekurs

på oförerskolen" på Verdal. Her skal elevene få en grundig utdannelse,
som gjör dem skikket til å ovorta stillinger i parti eller stat.
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P1WILT TRENGLR L1LR FÄGHTLLP. Fortsatt.

en samtale med "NTB" forteller op)1orinessjefen Å,,sbjrn Strand at
skolekurset som begynner i januar er bereknet til elever som bare har
folkeskolen. Lorerkrefteno er allerede sikret, og undervisningsplanen
er godkjent av l!kirke og undervisningsdepartementet". Han rekner derfor
med å fa det vanlige Uonomiske bidrag fra stat og fylker.2akurset som
cr av almendannende axt, skal opptas gutter og jonter so,1 er fyllt 17
ar. KuEset varer i vel 20 uker Oe det blir undervist i norsk, tysk,
rekning, bokholdori, s8nfunds1ore, gymnastikk og kontorteknikk. I bok-
holderitimene lorer nan å Sette opp offentlise reenskaper, budsjettor
o.s.v. os i samfundslore blir det undervist i sosiologi, ideologi,
partiets og den offentlige forvaltnines op)bygging. .b1aget kontortoknikk
vil ogsa omfatte maskinskriving og stenografi. Kurset har plass til on1ag
30 olever, som vil bli tatt ut fra hele landet.

'../KONOLL.= OVI;RSCT..

Lksjekurser: 4 1/2 stat 1937 s 104, k 103 1/2.
4 stat 1935 k 103.
3 1/2 stat 1941 k 103 1/2
3 1/2 stat 1038 k 103.
4 1.1ypotekbank 1938 k 104 314.
3 1/2 liypotokbqnk 1941 k 105.
Creditbanken k 137 1/2.
Kreditkasson s 795.
Bjölvefosson k 625.
Borregård s 20 1/4, k 18 3/4.
Llektrokjemisk k 139.
Hafslund s 700, k 690.
Orkla s 290, k 282 1/2,
Saugbruksforeningen s 1825.
Union s 5.70, k 5.60.
Ågdesiden s 170, k 162 1/2.
Borgostad s 252 1/2k 250. olis 250.
Bruusgård -".iösterud s 280 k278, 0M2 299.
..,norikalinjen k 247 1/2.
Bergenske s 182, k 180.
Nordenfjoldske k 192 1/2,
Ivaran s 285, k 280.
Ocean s 312 1/2, k 300.
Kosmos II s 257 1/2, k 252 1/2.
Odd s 242 1/2, k 235.
Rosshavet k 87 1/2, oms 330.
Valutanoteringene uforandret.

oslo: Indeks for Gs10 Wrs 7 desember: Bankaksjer 164.75
(uf), industriaksjer 196.90 (4- 0.37), skipsaksjer 252.55 (+ 0.20),
hvalcksjer 184.65 (.1- 0.15).

FOSTERFOIWRIVELSE 0G =T3OHT DRLP.

22.30. En husmor fra Rakkestad son er siktet for fostor-
fordrivelse og uaktsont drap, har avgitt tilståelse, Forhbrsrotten har
nu avsagt fengslingskjennelse over henne for fire uker.
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LINVL-JRIC FOR T.Rkii.ZDEL;.,G.
,

24,00. Det har i noen tid på foran1edning QV Tröndelag
Linutvalg vwrt arbeidet med å få reist et lluverk for Trbnde1ag. En har
festet seg ved Finsås landbruksskole i Snåsa som et hövelig sted for
linverket. Det har inidlertid hittil wart visso vansker med å skaffe den
nödvendige anleggskapital. Iten for så vidt er saken nu 1dst, skriver
Dagsposten. xl'ylkesmannen i. Nord Trdndelag har ne.LJ.ig gjort et vedtak
om at et linverk skal anlegges ved Finsås landbruksskole og at det skal
drives for fylkets rekningDen nddvendige kapital er skaffetVed bidrag
av fylkesmannen og Gu1dah1s legat til st8tte for maringsveien utvikling

Nord - Tröndelag fylke, ved bidrag av 1andbrukskontoretS fond og ved
direkte bevilling av fylkeskassen.

PELSDYRUTSTILLINQ,I SANDÅW,.

.2elsdyrutstil1ingen i Sandane for s31vrev, blårev og platina ble åpnet
mandag. Det var innneldt 1600 dyr. Det ble utstillt omlag 1550. Storp
parten er stilvrev ialt ca 1100 dyr. Dertil ca 400 blårev og 25 Dlatina.
Bed3.1me1sen av blarev og platina ble avsluttet dtgår. Premleprosenten
for blårev ble 83 og av platinarev kom bare et par fra til dommerbordet.
Som ellers i landet er platinareven også på disse kanter trengt helt
pakgrunnen. Blårev ble solgt til meget stive priser. For sölvrevens

vedkommende venter man på dommernes avgjjtelse.

.DE F1NSZEÅVISE Oi.nwr,.NICCI,TYERj.,TSEN.

23.00. Tehe.rankommunikeets innbydelse til de Sd& nasjoner
om samatbeide med de allierte for å skaffe bort tyranniet og slaveriet
verden, blir kritisk gransket av de finske aviser. HviS noe land gjennom
tidene har kjempet mot tyranni og slaveri, så er det vel Finnland,
framholder den finske ptesse. .;,11er minst er det Sovjet Samve1det som
er den rette til å undertekne slike kommunikeer, ti1föyes det.

Huvudstadsbladet spdr om det or meningen at arbeidet
for å avskaffe tyranniet og intolleransen framdeles skal skje etter de
linjer bo1sjevik1erne har fulgt. Eller, har vi og det övrige Europa hatt
en fullstendig gal oppfatningdy denekratiets sanne vesen ettersom man
nu ser Stalins navnetrekk under innbydelsen til aksjetekning i det store
demokratiske familieselskapet? spör avisen spydig.

NYTT F.E Ql4iIG . GG D.LUZILRIC

O.R. 12.00. Siden krigen begynte er 211 personer i Sverige blitt
ddmt for spionasjo oe,33 for sabotasje. To tredjedeler av de dömte er
svenske statsborgere.

S.R. 12.30 & D.R. 18.35. Igårkve1d ble en maskinfabrikk i Fredriksvei
i I:dbenhavn sprengt i luften av sabotörer. Like etter klokken 19,00
igår kveld keu en mann bort til vakthavendeportvakt og fortaltc ha.i at d
der laen s-3.ret bilist rundt hjbrnet. Vakten anto uråd og forsökte å
telefonere etter hjelp, men fant at telefonledningenvar kappet. Imellom

tiden kom  7  andre menn til og mens valAen ble holdt kastet de spreilg-
bonber inn i fabrikken. Lksplosjonen var så voldson at praktisk talt

hele czleg-got ble dde1agt. Fabrikken var i en villaliknende bygning i to
etasjer.
S.R. 12.304 .4erotransport meddeler at det nu vil bli satt igang
trafikk ned fly mellom Stockhhlm og Visby på Gottland. Ruten vil bli
trafikkert tre ganger i uken og begynner den 15de desenber.
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:LYTT FR STiRIG OG DJILRIC. Fortsatt.

1@benhavn: LOr en tid siden ble det vedtatt en forordninghvori
d-et Ileter at det  er  forbudt å fabrikere og sclge  glass  til doble vinduer
i hus i Danaark. Departeaentet opplyser nu at denne bestennelse heller ik,
ikke år vil bli nodifisert da man frandeles står overfor ikke bare mangel
pcz glass  men også brensel til drift av slassverkene. ,D.R. 18.35.

Lnenhavn: Igårkveld ble en reservebetjent soa patruljerte
en gate kbbenhavn stanset av en Aann som fortalte man at:det sannsynlig
vis var innbruddstyVer på ferde i et hus.. 33etjenten skulle til å 1.pe
over gaten da mannen stakk en revolver i rykgen på ham og truet ham til
å utlevere sin revolver. Betjenten var imidlertid en håndfast kar os
det hele endte med at overfallsnannen måtte stikke av minus sin egen
revolver. D.R. 21.45.

stockholm Det meldes fra Wbenhavn at det tysLe politi har
arrestert ialt 14 mennesker på forskje1like steder på Jylland tårtenkt
for forbinnelse med illegale aviser i Köbenhavn. S.R. 22.00.

stockhola: De svenske og finske regjeringskommisjoner
begynnerimorgen forhandlingene om handelsavtale for förste hatJrde1 av

S.R. 22.00.

stockholn: Forhandlingene on en riksavtale for de mekaniske
verkstedsarbeidere i Sverige ble avbrutt uten noe resultat etterat
det hadde vnrt forhandlet til langt på natt. S.R. 08.00.

stockho1m: Begge kaAre av Riksdagen vedtok igår bankkomisjonelløø
rore-lag til omorganisering av Rikbanken. S.R. 08.00.

1:öbenhavn.: IWbenhavnspolitlet meddeler at for1pne natt var
den roligste i EUenhavn på lange tider. Baro 13 ,?ersoner overtråtte
utgangsforbudet og av disse var det syv somte1dte seg selv. Også
Fredriksberg var det usedvanlis rolig. Her var det ikke engans noen
overtredelsen EIV utgangsforbudet.

vvvvv VVVVY vvvVv
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"LFTLIWCSTIJN"BLI NDILi UNIVLRSITLTSSEN.

18.30. Under overskriften wUniverejtetet" skriver
"..ftenposten" sin leder onsdag bl.a.: 9Tross en krig som
ryster verdenshistorien dons grunnvoller, tross voldsomme
omskiftelser i vårt eset sanfund, har livet ved vårt univer-
sitet kunnet flyte rolig videre som om intet forecikk utenfor
universitetets murer.

slik hadde de norske og tyske nyndigheter
önsket det, i respekt for universitetet og i erkjernelse av
dets betydning for. vårt folke framtid. 17on slik passet det
ikkc de krefter som er interussert i å skape kaos i vårt på
forhånd vanskelig stilte samfunn.

Diees uro-framkallende krefter'er de sa_ne
som så nidkji-rt har forsdkt å trekke ki±ken inn i den poli-
tiske strid ved den klbktig uttenkte lösn at kristendommen
Og den frie forkynnelse var i fare. For universitetets ved-
komElende skulce det hete at vitenskapen og den frie forskning
var truet.

Begge agitasjonsldsner er hittet på av sam-
vittighetsldse krigshissere son ikke har noon skrupler ved å
mobilisere sivilbefolkningen til folkerettsstridig obstruksjon
og sabotasje - uten hensyn til de ödeleggende tilbakeslas før
befolkningen. Disse krefter ldper selv inGen risiko. De st-
ter utenfor rekkevidde i StoekhOlm og London eg dirigerer sine
håndsagne monn her heime.

:uisse forstår på sin side å hytte sitt eget
skinn. Dc hulder Seg forsiktig i bakgrunnen og organiserer det
hele, alt etter'62pdragets art gjelmommaktsyke prelater, dag-
blinde professorer, drevne kommunister eller inte!lektuelle
brusheder.

Jen Uendelis triste historic ved vårt univer-
sitet avslörer en samvittighetslds o2pfanatisering av unge men-
nesker til å begå lettsindigheter som omsider rammet dem selv
og deres p'irörende på en så smortelig måte, og tilfdyde landet
den ytmykelse at vårt eneste universitet ble stengt. .)et står
ugejndrivelig, fast, at hverken norske eller tyske myndighettr
har mret noe önske, enn si Gjort nou forsdk på å innföre noen
som helst politisk tvang ved universitetet, hverken overfor pro-
fessorer eller studenter.

lyndighetene har tvert om med langmodighet over-
sett tiltaGende 2rovokasjoner. jet eneste statsmaktene omsider
forlangte var en revisjon av.reglementet for o2ptagelse ved uni-
versitetet, under hensyntagen til den uensartede skolegang og
de warlige forhold krigen har fdrt mud seS:

Ln revisjon var pakrovd for å yte rettferdig-
het mot all kValifisert norsk ungdom - også mot den del som var
uglesett ved universitetet på grunn av sin nasjonale
ITen dermod grep statsmaktene pa den dmme byll. Etter beste mÖn-
sterfra den politiske kirkeagitasjon ble aktivistiske profes-
soreT og 'studenter mobilisert til o)pdsisjon ned protestresolu-
sjoner oc streiketrusler•

Et av de flyveblad so ble delt ut nollom stu-
dentene cir parolen. Her heter det: "2rOf'essorenes besluttsomme
og uredCe o)ptreden not departementets inngrep vakte stolthet
blant studentene og i folket ellcr og forte il Ii4rtigo resul-
tater. Vi dnsker ikke at universtetet skal,b11 stenst. Det
vil bety et ta2 for vårt nasjonaie liv og en alvorlig "situasjon
for studentene. Lon universitetet beholder sin verairfor oss
så lense det forblir hva dot var, 'en fri forsknings- dg under-

(fortsatt)
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"=e1WC,STL1 ,1" (fortsatt)
-

visninesinstitusjon." Her er asitasjons13snen om at den
"fri forskning" var i fare kastet inn.

Len flyvebladet avsl3rer selv aksjonens
sanne kerekter. -1)et heter: "Vi f3ler oss solidarisk ued
studentene i ee andre okkeeeerte lend i deres uredee kemp på
don indre front, os kjenner var forpliktelse overfor een ung-
doel sou verden ovel setter livet inn i.vepnet forsvar elet
.1-1zismen." Ådette er intet mindre enn en krigserklE3ring til
Tyskland. . .

De norske studenter erkle3res soliderisk ued
kempgru-eper i andre okkuperte lend, og forpliktet overfor

ykians fieneer. De norske studenter sou på elle måter ver
blitt holdt under cruene av de norske og tyske myndigheter for
ufeeetyrret a kunne sysle med •sine studier, evslörte seg som
en e,eagisert eolitisk motetp.ndsblokk.

spörs_ålet om en rettferdig edgang til
universitetet, noc som liberalistiske professorer og studenter
i den frie forsknings neve burde hilse med tilfredshet, var
blitt 'utnyttet til en under krigsforhold overhengende farlig
Po1itiske aksjon.

_t men ver fullt klar over rekkevidden frem-1
elr'av flyvebledets sluttsetser, so,e1 sier: " Hvordan situasjonen

ved vårt universitot vil utvikle ses er det ikke nulig å si,
og gjetninger her liten verdi. 1:en en ken resne med at don
ne3rmeste tid vil gi•klerhot. Inntil da må vi ikke slappe av,
ikke fble oss for fast bunnet til leseseler og leboratorier, uen
holde oss beredt til en fest og enis innsats. 4'

Jete flyveblad er datert 27.oktober 1943,
kendt av enhver student ved eslo univorsitet og kou straks

myndigheteneei honde. Lår det tales om ridderlighet og storsinn
fra besettelsesmektens side overfor , de obstruerte studenter t3r
denne karakteristikk være ve3 begerunnet. Det er et stivt stykke
at studenter soM uber3rt av krigen har kunnet drive med sinu
studier, protesterer mot at andre studenter som i mellomtiden
har kjempet for sitt land not bolsjevikene, får sin rett ved
siden av hjemuesitterne.

Ikke desto mindre har de tyske myndigheter
funnet seg i denne blodige formrme;lse mot frontkjemperne
begeret rant over natten mellom 27 - 28 noveetber, da universi-
tetets aula ble stukket i brann.

On det skyldes ungdomuelig overnot, el1er on
elan vilde forebygge at brannen i hviske-agitasjonen kunne bli
utlagt som en tysk provokasjon vet man enno ikke, i hvert fall ble
det sdndag 28.november spredt et flyveblad innen visse intellek-
tuelle kretser i Oslo. Bledet sorl ogsa ble tilstilt avisenes
redaksjoner gir klar beskjed om at brannen var en ren terroraksjon.

Flyvebladet begynner således: "Det smelle sou
fyllte den toeme aulaen den 27.november er et varselsskudd fra I
SS-opposisjonen. Vi f3rer ikke våre metoder i marken med et til-
feldig slag, men roper med dette et varsku til alle tyskere,
Wehrmacht og sS-folk, til alle "norskeo forredere og nazister og
stripete bikkjer av alle fasonger og farger som gnager på
ordningens nange bein. Det vilde ve3re en smal sak for assla
ta en hel forsamling av den slags banditter og sende dem på en
liten himmelvipp f3r de gikk rett hjem til helvete."osv. osv.

Tydelisvis har organisatorene av denne brann
oepdaget at aksjonen ikke var blitt populr3t, men at den tvert
ou hadde framkalt den störste forbitrelse b1ant Oslos befolkning.

• I et flyveblad,noen dager senere forsöker de
detfor å rettferdiggjöre segMe,Q. Vslgende argumenter. •;e.ulaen
var blitt besmittet med all'rslass kulturfiendtlige og'tåpelige

'propagandarffiter, konserter o,l. ,'Vi vil ha en ny og'ren aula for
ettertiden. vi har ikke av sadistisk lt*st ddotagt velr aule. Der-
iuot har vi svidd av et godt "fornbyelseplokaIe" for Wehrmeeht og

“ortsett)
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nazisvina.
baksiden av be„se flyvcblad var ojpfdrt

en rckke navn mcd fddselsr og adresse pu norske frontkjempere,
som i beleilig tid skal få sin velfortjente straff, og.det
ettertrykkelig."

Fra bcsynnelsen til enden•av universitets-
askjonen, fra protestskrivelsenc til brannstiftelsen s'ur så-
ledes som en rdd tråd det fanatiske hat til C.6 unge nord-
ne_n SQL1 har tatt o2p kan,Den mot bolsjcvis..en.

Hele det norske folk har den dTpeste med-
fdlelse ned de foreldre sonmed sorg ihjertet ma se sine sdn-
ner bli sendt til Tyskland. Vi sdrser ned den over Ce unge
sonf'tr sin fraltid ödelagt og som går en trist tid i mdte som
fanser i et fre.nued land. je kon til universitetet i Oslo
for å dyktigrjdre seg p,91 den akademiske ldpebane de hadde valgt.
I stedet lot de seg tre.:ke inn og ucnytte son brikker i et po-
litiske spill som ikke kunde a:net enn ende med forferdelse.

,Når det ikke er gått va)rre ned den, s'cyldes
detteoministerprosidentens" inntrengende henstillinger og der
Reichskommissars 3rJ.,igo vilje til å forstå at disso unge nenn
bare er redskaper i sanvittighetslöse krefters hender. Uansett
)olitisk o2pfatning vil lorges sanlede befolknin; ve3re der

takknemlig for alt han finner å kunne sjöre for :=1
behandle disso villedtc un-c nenneskerå mildeste nte.

,De förste til å forsta demog tilgi dem er de
landamenn deres aksjon i förste, rekke var rettet not: frontkjen-
'perne. Disse unge nordnenn har sett bolsjevisrien•p91 nrt hold.
ie kjenner dens frukter enten den op2trer ned UPU og nakkeskudd
blant sovjets -)roletaliat, eller akademisk og innsmiJrende med
liberalistiske fraser ved Oslo universitetot.

I:en for oss alle gjeldtr det no å hindro at
andre landsmenn fanges i det sanne bolsjevikiske nett,son vare
ulykkelige studenter. La hver enkelt av oss bli klar over vårt
egot ansvar i den krets vi fordoa.

LàoLR TIL JUL.

20.e0. .Uaringsdepartementet" har bestemt at fdlgendo
,ekatrarsjoner utdeles til jul: L.31, alle forburkere fr kjdpt
ekstra 1 kg havIenel uten kli)p av brddnerker. Personer som
har rasjoneringskort på hvetemel fur kjöpt tilsvarende kvanta
fint hvetenel istedenfor havremel.

det blir en aLinnelig utdeIisms av kjdtt
eller kjdttdeig til w_16 innehavere av kjöttkort. .2asjonen blir
pa 250 Gram pr. person, i byer og stdrre industristrdk på 350 Gr.

Hernetikk- alle innehavere av kjdtt kort får
kjöpt en eske sardiner.

Tobakk- 1-enn som er innehavere av tobakkskort og
son for 20.kortperiode har hatt ett eller flere tillegsskort for
nel og bred får anledning til å kjöpe 50-gr:tobakksvarer ekstra.
Om frangangsnten ved salget av de forskjellige,varer.os hvilke
lesitinasjoner som skal brukes i denne forbindelsc henvises til
w3rskilt kunngjöring.

6-1WrIOLIISK OVLRSIKT.

19.0. Oslo;:,ngrosprisindeksen pr./1,9y,e4ererg2Itt
opp 0,2 (-; fra måneden fdr, fra 175,0 til 175,3-po,en.g...--

GU.uiprodukter. er.steget 4,1 ;.,.,,yegetAbilske-
nytelsesmldler 0,94/.), kjemiske.os,.teknake Va.',Pisvegetabilske
maringamidler 0,5 .7), jern ,os metallvarer,.ogrnOg 1.1etaller
0,4 ,;,' og tokstilvarer 0,2 ». (forsatt).
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De övrige gruppor er uforandret.
.,Tordbruksvarer.er gått opp 0,3;), de vegetabilske

1,1, mens de aninalsko er uforandret. ,
*41111.Industrivarer under ett er steget 0,2rå-

varer og halvfabrikata 0,1 og helfabrikata 0,2 prosent.
:.010nia1varerOT steget, 0,8 ','.

Kdbenhavn: StatistisL depa-te_lent har på
grunnlag av foreldpige o)plysninger forotatt en beresnins av
bc2tutb;Ittet 1943.

Det san1ode utbytte av korn er 3,88 nillioner
tou not 3,80 nillioner i 1942 og 3,55 millioner i gjennomsnitt

1934/38.
Det san1de utbytte av rotfrukter er 24,15

nil":oner tonn i 1943 111.0 24,24 nillioner i 1942 og 25,67 nil-
liener zonn i gjennomsnitt i °Irene 1934/38.

Ialt ble det i 1943 produsert 76,1 nillione-
tonn forenheter not 70,6 millioner i 1942 og 72,1 nillioner i
perioden 1934/38.

Kdbenhavn: Indeksen for de danske egrospriser
.var i november uforandret med 215 poeng. I november forrige
år var indekson 214 poeng: Indeksen er utreGnet med basis 1935
lik 100.

OVERLLGE  LiEL  CHI3TINSLNS BISETW.LLSL.

20.00. Overlege xul Christensen blo bisatt i det nye
krenatoriun i dag undor stor 6e1take1se fra slekt og venner.

Den högtidelige handling ble innledet med at
et strykeorkester spi1te og ",-Jonate 2athetio" av Boothoven.
Forsanlingen sang sa salnen "Gud når Du til oppbrudd kaller" og
"biskop" Frdy1and tegnet et sympatisk bilde av avdddo. Han talte
ovor ordeno i ohaLnes evangelium, 14 kap. 1-3ie.ve-2s.

Ltter talen sang forsanlingen salmen "Vår GuL han
er så fast en borg.. Kisten ble senket til tonene av -So1vcigs
Vuggesang..

-2.01.1In I K.012;1:1Mriq.

'Det.m£1des fra I0benhavn at 1 .omme1 med sin

stab arriverto der.i•ettermiddags.

.i.;ST.,'".570I'lliR I

3.2.22.Q0.• Politiet i Köbenhavn har arrestert adskjellise
peIsoner som har med det ilIegale blad "Hjemmefronten",å- gjdre.
Hos nogle av dem fant man nogle 'hundre uniformer: :

I Odense er 7 personer blitt arrestert for
illesal virkSomhet .

Tumumluzu,
Den tyske besette1sma1t har i Haderslev taget

over Fri.murerlogen, Kathedralskolen, Odd Follow-Iogen og
liknende

Store bygni2nger, saMt boslaglagt adskji134.gehallor til bruk for,
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Fisketi uken.swi endte den 4,dosumber var
smått over alt. Fra nord-Norge forcligger det således overhodet
ikke meldinser om nye sildefangster, men det skal forsatt vmro
mulighet for mussafiske i enkelte fjorder pa Helgeland. I
Trbndelag ble det på nytt fisket noc småsild ved Levanger og
dessuten i ."..fjord, men mindre enn uken fbr.

Fra Sogn og Fjordane meldes det om noe små-
sildefiske ved Sauesund i sunnfjord, hvor det var meget sild
til stede, men få notbruk var frambtt.

Ellers er det omtrent helt fritt for sild.
Det bvrige kystfiske med forskjellige redskapci var i det store
og hele smått.

Fra Finnmark meldesdet am enkelte seifangster
på garn fra lionningsvåg og Hamnerfest. Sildefisket var hindret
av agnmangel og fiskevc.3rene ble forsynt mcd kokfisk gjennom snå-
fiske med snurrevad og snbre.

Hasvik i Finnmark er det tatt neget gode
kveitefangster på garn, men mangel på reparasjonsmaterialer til
redskapene legger en demper på driften.

I Troms er fisket nmrnest begivenhetslbst.
Torskefisket er hindret av agnmangel.

I Nordland, Trbndelag og Hdre drives et ganske
bra rusefiske. Ellers har fiskeforholdene vmrt mindre bra.

På Sunnmbre (Yir snurpefiske etter amåsei bra
utbytte, og Iiknonde lokale gode fiskerier med forskjellige red-
skaper forekommer også andrc steder i Mbre og på Vestlandet,

Pigghåforekomstenc utenfor Sogn og Fjordane
synes å mre godo, ellers Eir fiskeriene på Vostlandet lite ut-
bytte.

I Vest- og Aust-.A.gder skal fisket i november
ha gitt bedre utbytte enn tidligere i hbst. Det er fisket ikke
så lito sei, lyr, hyse og hvittins.

Ved Flekkofjord har det b1.a..v3rt snurped stor-
sei med bra utbytte. Iiinefisket på Sbrlandskysten bedret seg,
i eslo-fjorden bedret snurrevadfisket seg noe.

SVITHUN°.

23.00, Poli'cipresidenten i Bergen har underrettet
Stavangerske liampskipsselskap om at fyrböter Halvard Marius

L-itinsen fra Hurun, son var meldt omkommot etter iSsnct Svithun
ulykken, lever i beste velgående.

liannen tjenestegjbr for tiden som fyrbbter
ombord i en bergensbat. Det blir opplyst at Lartinson vistnok
reiste som passasjer på Sanct Svithun. No har han overfor po-
litiet bnsket å få Ejort kjent at han var blant de reddede og
er i live.

23.00. Ved henvendelse til skipsinspektbr Brekkhus
erfarer f/Bergens Tidendett.at han har avsluttet de offentlige
undersbkelser i anledning av det engelske bonbeangrep på hurtig-
ruteskipet ffSanct Svithunn, ved Stad den 30 september.

den beretning som skipsinspektbren har
utferdiget, heter det til slutt: Skipsinsp?ktbren finner at
skipets besiktigelsesdata var i orden, likesa sjbdyistigheten.
Skipet hadde behbrige navn og naajonalitetsm.erker pamalt. Om
krigsforlisets årsak henvises til a:vgitt beretning. Det ble
av skipets fbrer, befal os besetning utvist det beste sjbmanns-
mossige forhold og enhver gjorde sin plikt til det ytterste.
Passasjerenes holdning var beundringsverdig

Under redningsarbeidet pa Kobbeholmen ut-
norket matros Olaf Iversen, "Ivalvågnes c) fyrböter Gunnar Brekke
seg smr1ig. Redningsmennene fra Ervik ma neynes med störste
heder. . De vanskeligste. forhold ned pålandsrulling og sterkt sjö-

(fortsatt)
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drag Gjorde arbeidet moget farefullt for den og det skyldes
deros store vågemot og onr,tående båtferdighet at tapet av
menneskeliv ikke blo större,"

skipsinspuktören avgir s_3rski1t beretning
angaondo rcdningsnennene og henlegger hermed saken.

På avisens spirs_lå1 sier skipsinspektören
at hans buretning angåendo rodningsmennene og on paskönnelso til
dem, onfatter savel besetningen som folkono fra Ervik son viste
et enostående vågenot under sc3rlig farefulle omstendighetor.

-1-Prste kvelden reddet de fire og tredve
o , noste mor 'en de ,jenvwrende nitton som hadde ti1bra1%

nauen 1,å L'.obbeholen. Ta-ket re kaptein 41vshagers
ob  losens gode valg  c'7.1.andingsp1ass på dette vanskelige

stu. ble tapet av mennck61iv ikke större.

WILELIZ I'UIeTV,U,ENQ-LbR, I S'YC)CIalOLLI.

23.00. Den storc tysko dirigent ';i1hein Furtwaengler
har i disse dager på nytt fciret stare triurofer i Stookholm
konserthus der han som gjest har diriGert konsertforeningens
orkester.

15:onsertene har wart utsolGt flere dager i for-
vven. sverigcs franste nusikkautoritetor har betegnet hans
b jesteopptreden som årets strsta musikkoplevelso.

DÖD3F.A.LL.

23.0u. En kjent o, mcget avholdt kvinne i Sogn, fru
Lizzie Frethein, F1on„ eb plutselig avgått ved dtiden, omlaG
57 år gannol.

Fru Hayncs Frothein var födt på Gjövik og kom
i sin ungdon til Fretheim turistho. toll i Flom, hvor hun i  o12,1ag
20 år var kontordame o, innehaverens hjyre hånd i ledelsen av
den store bedrift 9  som foruten hotell oGså omftttet telofon-
stasjon, poståpneri, da]roskipsekspedisjon, skysstasjon og gårds-
bruk.

T0BA,I2CSTYVEI.

23."00. V iionnisjonslaGeret til Tiedemanns tobakksfabrikk
Bodoe har flere janger ve3rt heimsökt av innbruddstyvor, siste

gang forleden natt. Tyvenu hadde brutt seg gjennom tre dörer '
ou  forsynt so u  av tobakksvarene. Det er vesentlig sigaretter son
er stjålet, men det later til at tyvene også har hatt en viss eiv›
interesse for röyketobakken, som er forsvunnet i forholdsvis store
mengder.

FUUN  .[:EV VIKINGESKIP TD LeLDING EdC1-11,2),

24.00. På et lito sted ved 1Coldingfjorden har folk
flere  år  uten å vite det brukt kjUlen til et vikingeskip son

bru over en grdft, Det jordstykket skipet ble funnet på ligGer
vod en vik 06 sto inntil for noen år siden under vann. Da ble
dot bygget en demning over viken ot; det myrlendte jordstyke
kom o.pp i dagen. Undor gr3ftegravningen stôtte man så pa noe
son liknet en trestamme som lå på tvers av Gr3ften. 'Trestannen
har no i en årrekke veart brukt som bru, men  ved  et rent tilfelle
blo  nan under fornyet gröftegravning for noen dager siden klar
over at det dreiet seg om et skip. Det er konstatert at funnet or
meget Ganmelt. Sakkyndige holder no å undersöke skipets alder.



jide 7 moldinger torsdag 9.desember 1943 Ur.955

13.30. Generalmajor ilelge Jung holdt iGår et fore-
drag om ()L-jvcriGes :?orsvar".

Han uttalte bl.a. at det ikke iå finne sted
noen avslappin,„ i forsvarsarbeidet hvis man skal kunne ojprett-
holde landets sikkerhet. Dette kan ikke skje fdr man kan se
fram til en lang fredsperiode der varselsiGnalet for un ny krie
kan iakttas i God tid.

forbincelse med de forskjellige vå3en-
arters o)prustningk uttalte seneralmajoren at flyvapnet fra
1936 er dket fra 7 til 13 flotill og vil nå 16 flotiller når
det er 13e1t utbygd.

Kva flåtan driGår, har den fått en betydelig
tilvekst. i slutten av 1943 vil flåten vc3re foröket med 84
nye :artörer, derav 36 minesveipere og resten jagere, torpodo-
båtei, [lbater sa.t spesialfartdyer.

siden krigsutbruddet er kystforsvaret utbygd
oG J.,.oLernisert. Forsvaret av stookholms skj=Gård or forsterket
med et stort antall 1ette batterier.

Blekingekystens og Jkånes forsvar cr i hdy
Erad styrket. på vestkysten or forsvarslinjen flyttet 1engor
ut i skjawgården.or nye batterier bygd. 1-,ordlandskysten har
fatt ytterligcre lett os niddelstort artilleri. .Foruten de
faste forsvarsinnretninGene har kystbatteriet også fått et antall
tunge motorisorte battericr.

I 1a3ren cr arbeidet med å få v1rke1ige dykti,ge
stridskrefter ko.:met så lanc,t at mzn kan se fra tidan rolig i

store süier og un nengde teknisk materiell er blitt tilfdrt
h3ren i en jevn strdn. Heimevernet er et betydeliG tilskuLd til
det svenske forsvaret.

Til slutt framholat Gcneralmajor (Tuns at man
kan mre roli , for hva framtiden måtte bringe, for Sverige cr
blitt et folk i og m5å bli enda sterkere,
svorige disponerer no over en slik militc3r styrke at dets motstand
blir av stor betydning".

VLHIELT../LETT..3

, på =,,:ingsaker folkehdGskole blir Let no holdt
et verneidrettskurs for Germansk ungdom, under ledelse av
Dannfuehrer Ii1einert.

deltar i alt 58 Guttor på kurset, 38 norske
oG 20 tyske. Wrork£eftenu består av fire norsku o_ fire tyske
1Earere. På kurset som varer i 4 uker, blir det uw„crvist i
sport os praktiske ferdighuter salutidig som Guttene fIr en grundig
ideologisk ojp19ring.

Det bliT også laGt stor vekt på skisporten
trening foregår hver.dag i det gode terreng omkring skolen. Det
var mange gutter fra Tyskland som ikke hadde hatt ski på bena
da dc Ic(„11til kurset. • Idas deltar de i patruljemarsjor over
17 kra og det til og med med stor pikning. Dette beviser jo
klart at instruksjonen på kurset er helt fdrsteklasses, meddeler

Hedeclarkingeni.

J13B11= FOR FOLWYSEOLE.

13.30. Det or i år 75 ar siden den fdrste folkehdyskole
'på Vestlandet ble stpxtet. Det brste tiltaket her ble gjort i 1n08
rå Holsensdy i Sunnhordlånd av den kjente Storbonde Idels ;aol,oier
av Halsendy, og den unge i ollert 1Conow. Til lokaler benyttet man
un gaa.-£1 forpakterbolig som stoa på NitAs Jltels eiendon. Her holdt
skolen til i 4 4r til 1972 da den måtte flytteY Elkolen begynte med
13 elever og siden var den wikring 20 hver vinter.
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. Tysk/svenske forhandlinger0111 overföring
av svensker.: fra Estland har no resultert i, meddeler ".j_lehanda",
at 300 Lstland-svensker.,-ventes i tookho1m på lördag. Le vil
..först bli anbragt i karantne1eir.

ULYKKL UNDER LWLL;E)Lr.a.

0.R.12.00.Under svenskemilit
hendte det en.tragisk,ulykke, idet,nogle
begravet i en snemasse. Det lykkedes de
sely„ nen en mann ble funnet död og onno

e övelser i Finnmark
av medlemmene ble
fleste å berge seg
'en savnes.

JULLHILSWLR BLGY=11 II102GLN.

trulehilsener gjennom radioen blir utendt
for fdrste sangen iår fra imargen. Hilsener til fiskere i
fremmede land blir sendt mellam klokken 12.40 og 14.00 og til
ftringer fra klokken 17.25 os 17.50.

Köbcnhavns'politi anholdt i sår kveld 13
mennesker, hvorav 7 meldte seg selv. .-Det var insen anholdelser

Vrederiksberg.

ii-ULD:J..\: I

1:;et meldes fra Hagerup i Gripskov at tom-
peràturen i dag morses rÅlte S°s kulde.

1.1jR12.1ÖJG...R1)

1:1drkhdjgård nEarUllerslev ble'i morges rasert
av en voldsom brann... j:,11e.hesteos.kreaturer ble reddet, men
gr?2sfrölaseret os haIlen ble:fullstendig ddelagt. Vb;rdien av
grEasfrdlagerot beldper seg til om1ag 50.000.kroner.

FISKER=L=GLR.

0.-.113.15. 1:Lystfisket siste uke var smått. Fra LI:amsen
meldes, om litt pi11å os lange samt en del småseL '

.Fra Llound meldes det om dårlige fiske-
forhold og en liten fangst av småsei. ,

Ved Hålen et det ,blitt fanget en del 'lange,
il.oe toråk, flyndre ete'.

K0NKUITRI1!S:L I S=SBOR.G.

13.00. Sarpsbors forhdrsrett har i disse dager be-
handlet en sak som gjelder illojal konkurranse, patentinngrep
og uberettiset bruk av Ciriftshem,e1isheter.

.Forn2rmet i saken 'er cn drammensbedrift og
siktet er innehaver av en sarpsborgsbedrift og to av dennes funk-
sjonsarer.

I.Let-gjelder prodUkSjon avdriftstransforma-
torer. I VerkSmesteren i barpsbogbedriftn  hai^.'tidligere vert
ansatt1,den-kOnkurrerende bedrift,raMmen., Da,han.forlot

“'Ortsatt)
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draiensfirnaet, hadde han med seg en mappe med tegninger
og tekniske notater, dokuLlentc— son han hevdcr å ha funnet

en sd)pelbod hos dra:monfirmaet. Verks:lesteron har, etter
at han flyttet til sarpsuorg, vekslet brev rieden bror av seg
som fra.uleis var ansatt ved Lra.eisiirmet. t av disse bre-



vehe ble fjernet fra papirkurven hans av en arbeidskanerat,
som sendte det til draelisfiret.

1)ette brevet forelå i retten og ble av på-
taleyndisheten påberopt son et fell'enLe bevis at verks-



m.esteren sjennel sin bror.hadde sdkt å sette se- i besiddelse
av drai.linensfirm.aets driftshe=eligheter for å utnytte den på
ulovlig viss

saken 501.Lsenere vil ko_ne til behandling i
byrot,teri, ble oveiv,--3rt av en del av landets mest fraListående

i0i. I STOR TYVERISLK.

13.00. I forbindelse lued de store .lattyverier i
har hedrunspolitiot no arrestert tre nann, nens i alt ti

nann er inplisert i aff:Jren.
:ut radioapparat ble funnet i en eng under

etterforskningen. SaL et eksenpel på karencs store frekhet
kan hevw,s at €,11.av den nidt on formiddasen gikk inn i ot fre,In.c)t
kjökken, tok et fat ned kiker og gikk ut og spiste fatet tont.
Da Let var gjort, gikk han inn og satte fatet på plass i spise-
kanneret.

FCR116=TT...VGL:, 0IR I

To gutter i'25 års alderen er ved -jes forhörs-
rett dönt til fengsel, henheldsvis 100 og 120 dager for srovt tyveri.
ïc hadde.gjort innbrudd i en villa sa.ie ag san. husets frue ble
begravet og hadde stjålet he2etikk, syltetdy

RUDSBYGD b'UL—Gs LfYn 13.1,STU.

13.00. 1,,tter mange J.rs iherdig arbeid har no Rudsbygd
skilag kunnet ta sin nyoppfdrte badstu i bruk.

Den nye badstu ligger idyllisk til i sentrum
av krotsen. Den best'r av ventoron, avkledningsran, styrt og badstu

fdrste etasje og leilishet for vaktnester i annen.
:Jet vil også bli anledning til å ta kurbad. Den

nyopprettede uadstu vil bli holdt oppe et par dager i ukon.

iriOreD I BERUIT.

08.00. :ut brutalt nord er fordvet i B=um idet en
kvinne i 25-årsn]deren er slått ihjel og kastet utfor den höye brua
ved lesdysundet. -

Fordet ble oppdaget igår norges, )olitiet ble
straks varslet og furetok grundige undersdkelser. L,1t tyder på
at kvinnen f3rst r slått ihjel og senere kåstet utfor brua, en
fant blodflekker både på urua, relzkverket os nede på isen under
brua hvor liket av den nywdede ble funnet., ,Jen,nyrdede hadde
svære lesjonel, bl.a. i hoLlot. Ln fant insen legitinasjonspapirer
på piken so:1 dessuten nanslet yttert3y og zko. Folk i anegnen
moner å ha hdrt duren av en bil om natten, og nanse nener at piken
er brakt ut på brua i bil etter fdrst å vare blitt myrdet et annet
sted. 1Jen drepte or enno ikke identifisert, neddeler wpritt Folk.9
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18.00. Det cr no avsagt dam over de to overfalls-
menne som har stått forlagmannsretten,• tiltalt for å ha over-
falt og ranct en 1o=bok med oulag 700 kroner_fra en mann.
Dommen löd på 3 1/2 årp fengsel for hver av de-tiltalte.

ILLEGLL T013...,1=111,NDEL.

18.00. Ln drosjecier fra Stavanger solgte forleden
Ln del röyketobakk og sigaretter til en utenbys maskinist som
igjen solgte tobakken videre til en mann i Sauda. Begge solgte
til priser som lå adskillis over lovlig pris.

Ltter hvort sam tobakken ble overdratt fra
mann til mann, stee prisen til svimlende höyder. Drosjeeieren
er no av politiet i Stavanger blitt ilagt en bot på 1000 kronor
og inndragning av vel 1.900 kroner, forutcn en del tobakk.

Laskinisten fikk en bot på 600 kroner og inn-
dragning av 30 kroner, foruton en del tobakk o: sigaretter.
ICib2ernei Sauda rår sin sak avgjort ved prispoiitieti Hesund

Ln lastebilsr ble for en tid siden pågrepet
av politiet fordi han drev med sallg av sigaretter på gaten. Si-
c,rettene var heimelaget og ble solPt til-hZye )riser. l_annen

ble ilagt en bot på 400 k:,rner, hviiket han ikke vedtok.
1);*lsrettun har no stadfostet boten og dessuten

pålagt sjåfören å betale saksomkostningene.

R.L.3,TLIWINGSIC01=C-.J.L., I STI.V.1,GLIGUISTRL2LT.

18.00. I e siste daer har Stavarer rz.sjonerins-
politi foretatt en meget or,Ifattende-rasjoneringskontroll i St:'.v,2n-
erdistriktet. LiL hel oci VWQ", ble herunder beslaglagt, bl.a.

melk,flöte , ege, kjtt, nelvarerp..smbr, grönnsakerl'ull, huder
og skinn,

•

18.00. Ltter hva IlLorgenavisen.' erfarer kom politiet
forleden das over et större heimebrennori i krtnevik i Sunnhordland.
Jaken kom opp på den måten at det ble konsta'bert uforholdsmessig
fyll på det vesle stedet, og under en rassia kom en over det nevnte
heimebrenneri. Det ble beslaglagt diverse sats og brennevin.

Trafikken har foregått siden tidlig i höst og
flere personer skal vE3re implisert. Til framstillingon av brennevine
er brukt det rasjonerte forstoff melasse, som tidligere er levertm,
på gårdbrukernes kvoter. Saken er under videre etterforskning.

SOLPL4SEN P2R LT.LI:11LT-WN.

18.00, Ordföreren 1 Oslo har truffet f,:31gende vedtak:
Plassen vest for rådhuset som har stått under det forelöbige navnet
Tsolplassen,lkalles Eirik Raudes plass. Dette skjer til minno
om Lirik Raude, Grönlands o3pdager og förste kolonisator, den store
nordmann som det skyldes at Grönland gjennom hele sin historie
har tilhört Eurepa.
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diruisncT.
Lksjekurser. 4 1/2stat 1937 .k 1.03 1/2

4stat 1935 I k 103 •
3 1/2 stat 1941 I k 103 1/2
3 1/2 c;» stat 1938 I k 103
4 Hypotekbank 1938 k 104 3/4
3 1/2 Hypotekbnk 1941 k 105
Creditbanken k 137 1/2
:Lreditkassen s 800 k 797 1/2
Bjd1vefossen s  20 1/2 k 20
Borregrd s 132 1/2 k 132 oms 132-132 1/2
E1ektrokjemisk k135
H-c,.f1und s 700 k 690
Orkla s 20 k 282 1/2
Sausbruksforeningen s 1825 k 1790 Ords 1800
Union S 5,70 k 5,60
gdesiden s 167 1/2 k 162 1/2
Borgestad s 252 1/2 k 250
Bruusgård Kiösteru.1 s 282 1/2 k 280
.11erika1injen k  247 1/2
Bergenske s 182 k 180
ordenfjeldske s 197 1/2 k 192 1/2
Ivaran s 285 k 280
Ocoan s 312 1/2 k 305
:Losmos II s 257 1/2 k 252 1/2
Odd s 242 1/2 k 237 1/2

. Rosshavet k 330.

Va1utanoter'inger uforandret.

I .N . T .  8c, I. . G. T . LILLLI-1.-1:1;R.

13.30. og I.O.G.T. i Gudbrandsda1en haw hatt et
to dagers samrådingsmöte på Liellhammer. :Det mötte 72 utsendinger
fra lag os losjer i dalen og mbtet var moget vellykket.

Landssekret= Horneland var til stede og holdt en
interessant tale til utsendingene.

T0BL=ING

14.00. Vinmonopolet har no pluner om å gå igang med tobakks
dyrking på Hadeland uten at det dog or hensikten å o)l)rette et
tobakkamonopol.

Bladet itHadeland" o2plyser at Vinmonopolet har
o)ptatt undorhandlinger om leie av et st3rre jordareal i Brandbu
tiloparselldyrking for sine mange hundre funksjonearer og det er
ogsa noningon at endel av jorden skulde utnyttes til tobakks-
dyrking.

samtidig er det skjedd henvendelse til Brand'tbu
brenneri om leie av de nödvendige lokaler til törking av tobakken.
-Jet er forövrig også andre store bedrifter som er interessert i
tobakksdyrking pa Hadeland. Således har Schous bryggeri hatt
kontrakt om dyrking av tobakk på to mål i Tingelstad og denne to-
bakk er no ferdigbehandlet på fabrikk. Fabrikkens tobakksmester
her erkle3rt at det var den fineste og best behandlede tobakk fa-
brikken hadde mottatt i år.

11-L.GISK

14.00. En to år gammel gutt som hadde klvet opp på en
taburett, falt ned på golvet os slo  seg så  stygt at han avgikk
ved döden.
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23.3C.
styrmann Honna (ph,) fra Gustav Honra (ph.).

vi undres hvordan du
har det og tenker ofte på deg. Line
venner sonder alle sine hilsener.
Vi lengter inderlig etter deg.
Far, mor og Gustav.

5jdmann Kar1 Iartin 1\=nudsen. Din far, nor og söskende sender
sine hilsener. Vi lengter otter deg.
Vi har dot etter forholdene godt her-
heime. Prjv ko=e hjem.

1o1f siuurd Halvorson fra Sigurd Ealvorson, skien.
pröv å skriv. Vi venter

pa brev fra deg,

Kans ThorbjUrnson, rler har vi det alle bare bra. Vi
savner de.; og håper du snart kom=
hjem. De kjerligste hilsener

Dagny Thorbjjrnson.

skipsfjrer Svend.lhelmsen fra gnes Glsen. L1le venner hor-
og Thom1in .(ph) ilhelmsen. hjemnu sender sine hilsencr. Vi haY‘i#

det bra. De kja3r1igste hilsener
fra hele familien.

Hvalfanger Biruer Jaccbsen. Fra . anc acobsefl.
1,.ja3ro ,Jiruer, pröv å sende en hilson
gjennom Råde Kors. 113.pel du har det bra

hilsen fra laney qg Jörn.

1;atein Ivar VaLn Lagge. Eer har vi dot alle bra. Tro ikke på
hva man pröver på å innbille deg om
tilstanden her. Vi sender alle de
varmesto hilsoner.

Styrmann
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LOV 011 SIVIL TJ1=STE.

"11inisterpresicienteWthar vcd beslutning av
25.november utferdiget lov om sivil tjeneste n.v, for leger,
tannleger og veterin2rer.

.I loven.blir Cet bl.a, bestent at når lege-,
hjelp til arbeistjenesteeller distrikt, sykohus, anlegsoeller

nnet.sted or påtrengende nödvendig og ikke kan skaffes pa van-
lig date og ellers nar sriige grunnerforeligger, kan "innen-
riksdepertementota påleggo nol:ske leger å utföre legetjeneste
eller ovelta legestilling som blir anvist.

Slik tjeneste kan p' 2tlegges for inntil to
, rcnt unntaksvis for lengre

. 1.r.:.lenriksdepartenenteta kan for en tid
to år, unntaksvis for lengre tid, pålegge norske le-.

ser a averta verb son formann eller nedlen i utvals eller råd.
Departementet., kan osså )ålegge lese a gi

uttalels'3 i sakor hvor sllk uttalelse cr önskelig.
“-.Liepartementeta beste,:ner on legen skal ha

godtgjdring og fastsetter'i tilfelle hvor stor den skal vE3re.
w.uepar'uenentet" kan pålegse l'iorges Le3gefor-

bund å utareeide oppgaver over leger son kan pålesges tQcneste
etter denne lov, ogågi forslag til gjennonfirins av p3.1egg

det enkelte tilfelle. Til å utfbre slike o)pdrag okan L2ge-
forbundet ---)nevne et utvals av leser som plikter a tjeneste-
gjire i utvalget for en tid av inntil to år. .• 	

herred ellor by hver det er flere prakti-



scrende leger kan fylkcsmarnen gi vedkommende leger de palegg han
finner nödvendise for å sikre befolkningen lesehjelp til enhver
tid.

".0epartementeta kan pålegge en lege selv å srge
for dot utstyr som er nC5dvendig for tjeneston, om n3dvendig mot lån
av staten.

"Lepartenentet kan gi leger pålegg 0m mot
godtgrelse som "departementeta fastsetter a foreta nEermere be-
stemte leseunders3kelser eller bchandlinger.

i)en som -eå grunn av tjeneste otter denne lov
blir hinJrct i å utføre arbeia han har påtatt seg, plikter ikke
av den gunn å betale erstatning. Ean L.ar rett til å få igjen
sin t'Ldligere stilling, med mindre iTdepartenentet" bestenmer noe
annet.

Tvist om plikt til å gjre tjeneste eller å
etterkomme pålegg etter ctenne lov avgjöres med endelig virkning
avoinnenriksdepartenentet På saAne måte avgj,31- "departementet"
tvist om lönns- og arbeidsvilkår nellon lege son er pålagt
tjenestoplikt, og den som han er pålagt tjeneste hos.

Overtredelse av bestemnelser i denne lov
eller i forskrifter gitt i henhold til den, straffes med böter
inntil kroner 50.000 eller med fengsel inntil 1 år eller med bogge
deler.

Under s3rli skjerpende omstendigheter kan den
skyldige fradömnes retteu til a utöve .legeyre for .en tid' av
inntil fem år.

J3estemmelsene i denne lov får tilsvalende an-
vendelse pa tannleger os ivc)rscs tannlegeforbund og på veterinEarer
og den norske vetrin=ferening.

Den får også anvendelse på dem son har utfjrt
medisinsk embetseksamen, tannlegeeksamen eller veterimreksamen,
nen som enno ikke er autorisert som lege, tannloge eller veterinwr.
Denne lov trer i kraft straks. sanme tet 0)19h4ves lov av 26.
mars 1942 on sivil tjeneste fer leer eg tannleser.
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13.00. - Fylkesföror i oidaLog1or .diaöre  fylkcs-
organisasjon, _ndors -,Jrakstad,  blo  fra 18.m£ti i år poi.nittert
fra sin stilling for å tjonest6jUrc i SS Skijogerbataljon,3:orge.
Under hans fronttjenestc har fylkcsorganisasjonsloder C.,toinar
Haukobö, fungert som fylkosf3rcr.

Fra den 15..novebor i• år er Sunnn3re
krotsorganisasjon slått sc,.imen cd icousda1 og :Uordndro til
F.0.15, Hdrc og homsda1.

"Fdreron 7  har no uod virkning fra den
1c.deseubcr 1943 boor-ret lensmannen i Ringsake -2, Thor -4.;aspar
Taraldson, til å funcore so  fylkesfdror i homsdal og  I3re
kosorganisasjon.

Don nye fylkesfdrer er fddt don 17.sep-
tonbor 1906 i Lisjy, Lust-,6der. Han  er  no lagfdrer i Idngs-
aker Iag av N3 og overtar den nye stilling omkring don 15.ds.

SLITDEFJ-ORDH.:»Npvwce-Er),Fo=ILGSJUBIIÆUl

13.00. Sandefjord håndvorkerforcning feiret sitt

	

. : tredve  '1.1's jubileum iggl.r. Foroningen har  iL:ag ot hundrc og tro•
modleuilor, ct ,,;ancke rospektabe1t ta11 etter byons stdrrolse.

:Astriktet har i alt ct hundro ol, förr

	

- h,tndvorkero mod borgerskap. Lyordningen som or 32-'t  trappene, vil
. ,ringo nedlemstallot o21D i to hundro oti fomti. 13 nye håndvor-

koro blc tildolt svonnobrov på festen.

TI.TVLRI

13.ucJ. Fra on m311o,1 liSbö3. ble det forleden
stjålet ti sekker hvotorl. Lonsmannon i Hoböl har idag fakkot
tyvone, sou hOvder at de aktot å i sin egen hushold-



- ning. Dot drcier scg om hole 500 kg.12,e1.•

18.00. 'rnildba-lsporten har i den sistc tid hatt
stur fraugang, o, i 13pet, av :trot cr dot kom-Ict til en rekko ny,
lag.

Toredag kvole_ aukket attor ot nytt lag,;
Lonne gL,ng Djart frd dstre _ker. Lget spiltc sin försto ka_ip
torsdJg kvold og mdtte Oslo Turnforenings ble (-,,ancke
morson underholdonde. :Jet nyo laget klarto selvsat ikke  •-t
hamle o)p mat turnguttones rutinc, c).; måttc se seg slttt mod hclo
22-10.

Bjart spilto uogot bra i firsto o:.]Lang, o6,
fikk inn hclo 7 balle,: i buret til Oslo Turn, annen organg

18.00. •,kjornbilledfotograforingon i 1/45stfold fort-
setter med full kraft. Lan or no fordig med Hoböl, Spydoberg, skim

ot Trdgstad, en befolkning på om1ag 20.000 personor. 1Jlor dyo-
blikket )åg,.tr fotograferingen Lidsborg, og i mrgen, ko:illor turon
til Vå1cr. •

tiedjc januao be-ynner fotoraforingon
1,os5, hvoT omlag 1L1.000 2eisonor til å .1a sol foto-

Lrafcro. I Tros,'J ska1 man for fjrste an ta til,med.fotor,:?afcrin.(:. .
'y''arbeiderc vod fabrikkene unde -2 ott, slik at dc b1ir mint nulic2

forstyrret.

klikket k..ct helt , smrlig i forswIret. .Til.tross for det store neder.
lag mlman kunde si at.Djarts debut var moget lovende. Hed nerc

'troning og instruksjon or det ikke tvil om at ldget vil bli mcgot
vole'41t.
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jturlasson: 5096 - fdi:cnde inn-
rykkos om, nu ovor 160 2M. 2 s)_ltor nod rammo halvrunne
hjörnor.:

"q\l'arine;sdepartemontet,' har fas satt föl'endo
okstrarasjonor til jul:

' Tilloc;Arasjono av ncl:
I. I tidon inntil 1 fubruar 1943 kan det

til vanli c forbruere sol-es 1 kr;.hyroncl mot klipp av nolkot
L 224 på okstrakortot for 21.kortperiode oller okstrancrkot
1 G I på ukerasjonorinskortct for u-e nr. 1.

IL Til folk som•har rasjonoringskort for
fint hvotonel av C- cllcr G- sorio for ukc nr.1 kan det i stodet
for havroncl solgos I kr;. fint hvotunul cller tilsvaronde mcngdor
bakvork iv fint hvotolcl. SaIgct s kjor mot k1i3p av ekstra-
morkot i,  224 o11or 1 G I og hdyro.halvdcl av talongon ;å nelkortet
av C ellor G scrio u2a. nr. I.

iII Til brn ft cttor 31.j.nuar 1942
kan du istedet for havromol solgcs 1 kg.fint hvotoncl oller til-
svarondo mongdor båkvork av fint hvotoncl mot klipp av ckstra-
4olkot E 224 c) hdyro halvdel av talongen på nclkortet av E-sc ien
fol27,c',osolbor 1943 / 9.j-nuar 1944. Publikun nå dorfor
ta varo på disse taloagor.

Til Ln i I uohl.nin or Let 2.riviscs
Scur e c er 'havro,:c1 so_ svaror til 1 kr:. for hvor ?orson

s)Li. t oston ottor ua 15.desolber. Jc.t Ln videro - J.ot til-
svarondo frådrat, anvisninon,av havremol - anvisos så storo
monc;dor fint hvotomul soLl svarei til 1 kg for hvor porson som
hår koston dor don 15.dosolåbor or som anstalton får anvist fint
hvotomcl til.

-.&,,-J_ndlcro „v-MOlvarcr som tronger nye
l'orsyningortil å denl:o okstrarasjonono nå straks sdke forsynings-
nomnda oiranvisning.

Tilloggsrasjon av sardinor:
ilasjonon or 1 osko og kan kjdpcs av for-

brukoro sen har gyldig kjdpckort for kjdtt og innen 20.1.1944
loveror dotte til on dotaljist san f5rr hernotikk. .ictaljisten
kliyper av okstramorkot , 27 or; stomplor okstramerket B 27.

,.nstalthusholdinger får kjdpt sardincr
mot anvisningfra forsy=gsnonnda ( i orj,ginal og p:jonart).
,nvisningcn n. innlovoros til ctaljisten innen 20.1.1944.

--asjonen utlovores til forkrukere i
tiden inntil 29.2.1944 mot klipp av ckstramcrket B 27 og mot den
i punkt II novnto anvisningsgjen)art.

IV.jalg av sardincr. fra groSist«kan finne
sted i tiden inntil 15.2.1944 til dotaljistor 1,de tre nordligst6
fylker inntil 29.2.1944 mot anvisni,ngfra fOrsYningsneMnda

,
Tilleggsradjon,a'y'tobakkt

Son er innehaVore av tobakkskort.Og scr.
for 20.kortporiode har fått utdelt ot eller flere tilloggskort for
mcl og brdd får kjd-pt okstraordina3rt 50.gr röyketobakk eI1or
tilsvaronde andre tobakksvarer.

Rasjonen kan kjdpos fra og mcd 18/12 - 43
not klipp av ekstranorket 2 X 2 -p,å tob-akkskortet samt'en orkLaring
fra forsyningsnemnda om at.vedkonende.har tilleggskort for mel
oglprdd for 20.kortperi.ode..-- ' (fortsatt)
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( orta att ) ,.•

•
jaistalthu8ho1dning som får anvisning hos

forsyningsne,anda p tobakksvarer,--kn f anvist 50 gr. r3ykotoba1,:k
el1er ti1svarenue alidre tobakksvarer for Len de1 av belegget
sou fål beregnet tillegg trl sine brödrasjoner.

".-Je nevnte rasjoneringslegitiluaajoner blir
ugyldige for kj.3) salg 1.februar 1944.

Oslo 1C.deseber 1943.- '
8tur1asson.

as J\r-r.asn..T .

Jcsjekurer. , 4 1/2stat 1937 s 104 k 102 1/2
4stat 1935 I k1/4 '
3 1/2 stat 1941 I k 103 1/2
3 1/2» stat 1938 I k 103
4 j;) Hypotekbank 1938 k 104 3/4
3 1/2 Hyotekbank 1941 k 105
•rG;ditbankon k.137 1/2
I'LreditkasSen s 800 Was. 787 1/2
Bjnvefossen a 20 1/4 k'20'
1";orregård s 132 1/2 k 131 1/2 -oi.Ja 132
Llektrokonisk k 135
nafs1und s 700 k 690
"Ork1a. s 285 k 280
3augbrU1csforeningen s 1825 k.1790
Union •k 5,60

dosin s 170 k 160
Borgestad -s 255 k 252 1/2
-BruusdIrd 1-J.3sterud s 287 1/2 k 280'
LJ:.derika1injen s 255 k 247 1/2'
:Uergenske s 182 k 179
NOrdenfjeIdske s 195 k 192 1/2
Ivaran s 287.1/2 k 282 1/2 —
0cean k 305
ios.os II s 260 k 252 1/2
Odd s 242 1/2. k235
RosshaVet k-330.

Va1utanoteringer:uforandret

INDWJ'FOli B(3X2). 9 desei.lber; -
1-Jankaksjer 1.65,00 -(pIuss 0,25) - -
'Industriaksjer196,50 (pluss 0,13)
Skipsaksjer 252,75 (pluss 0,20)
liv:',1aksjer 155,.35 (plüss 0,60)

NYTT 31fl.I SIZ2.

((:)1\1B) Tirsg b'v:(.:rt6k sVenskaerika-ido.'Linjen
etnytt •skip på 6400:tånn àôii e± byget Vedltddkunis "JJek.V4kSted,
Nybyggingen er et notorskip og har fatt navnet "Xrageho1m".
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NYTT

SV1,11J1CL, STei UCT TYS IjJjLL. C V 031,03T-I.TTLNE.

Centrelbestyrelsen far ddn 'svenske for-
ening "Norden":har uttalt sin protest nat Tyskland, i donne
heter det, at hele sveriges befolking til detbiSte hadde håpet
På at truselen .0M å sende .de norske studenter og professorar

. til Tyskland,Vilde bli trukket tilbake.

FalkeskolpLarerforeningen i Sverigo har .
protestert nat avskipingen av Oplo studentene til TySkland.'

S.h.22.,C.
protestnite
Det blL her
a fortsette
avskipingen

kvold bldt Sveriges Ungdomsforeninger
i .J.tookholm, ledet av professer'Terje Tingsten.
fores1ått å henstille til den svenske regjering
sitt forskpå å inngripo i den tyske plan om
av de norske studenter.

STOI-.2.)U I

22.00. I. Lorås raste i dag norges en brann
son var den stirste i byen på nange ar. Det var Fribergs
nöbenfabrikk son brannte ned til grunnen. Endel ueerstattelige
spesialmeskiner ble også flanuenes rov.

Let hele var assurert for 250.000 kroner
son inidlertid ne)pe dekker verdien. —rbeidsstyrken var 30
nann son no blir, uten beskjeftigelse.

1.,T,Y2TFI

EKSPLOWON I F1,131J3.: I KODLNH_VN.

s.R.19. 8c D.R.21.45. Lt par ninutter f,31. niddag i. dag
trengte en sons revolverbevepnete nenn seg inn på $ören Vistoft
& 00.s fabrikk, Likolajvei 4-6, Frederiksborg og jaget alle
arbeiderne ned i beskyttelsesromnet ned ordene ndet gjelder livet,
oa 2 ninutter sprengds fabrikken i luften".

liksplosjonen var så voldsom at vinduene
i husene i vid omkrets sprengtes.

Noen få arbeidere ble lottere saret
og ble taget til Frederiksberg sykehus. ,

PINLIG EPISODL..

på 1rdahls Cementfarbikk Jylland
oppstod en pinlig opisode, idet 3 gestao4enn ble angrepet av
sabotasjevaktene, da de vildo gå inn i fabrikken. Gestapomennene
har no klaget til sine overardnete on. å få de "skyldige" fengslet.

BI 11,1N I RITTLBILSTL:Ja-ON.

D.R.18.35 Det oPPstod igår,kveId.brånn
.i.snundsens rutebilståsjon i Tinglev, hvOr 2 storå rutebiler
ble fullstendig ödelagt. Ilden menes å ve3re oppStNtt fra en
sigarottStump henslongt av on pasasjer i, en aV bilene"i'går.
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D.2.18.35. jul4 kvartal ble, det byEget .1900 nye huse
not 1300 I april'kVartal.' f. •

ledige leiligheter, Over hele landet
juli var de:t tetale tall 45, mers det i oktober var' 42.

TUBL201.11,03L ERLDEla.

D.2.1.45, Det meldes idag on ot utslag av tuberculose
eplder4 i 0dense. Tuberculosestasjollen der har hatt mange friste
tilfeller, isEar fra den sydlige del av byen. Jlene fra enn
husblokk i 0dense har nan mottatt•19 tuberculosetilfealer dp
siste dager.

dan forsker finne sr,littekilden.

OFIPISILLT.

21.0e . offisielt fra ;Iregjeringsmdte''•den 9.desember
1943:

1,Justic3departementet":  3Justitiarius i Stavan-
ger byrett , C.H.B., utnevnes til "sdrenskriver" i 1dd

fra 15. uar
"Statsa'lvokat" i INord, H.Refsun, meddeles etter

söknad avskjed fra sitt embetc.

2.1211LSENT.LIZTSKL.PSI:i5TE I 1102GES

22.00. NorgCs ilakre11k; åpnet sitt femte representant-
skapsifite i 1 det mötte  Ca.  50 innbudte og
representanter fra stceinen svenskegrensen til Stad.

( rdTtyror Georg Å.ndersen bnskede frammötte
Han ontalto de resultater som Var oppnådd i soAmer, og

unc streket at påganc,subtet ,og yteevnen hos 'fiskerne ikke har
sviktet. Etter at fullmaktene var ,godkjent ble det foretatt valg
på Ordstyrer og varaordstyrer. Begge b1e gjenvalEt.

p21 ettermiddagsmötet ble regnskapet referert og
gitt desharge. v overskuddet avsatte man 150.000 kroner til
tilrettelegging og innkj3,..) av pakke plasser og til eget nottakings-
sted for makrell iristiansand, Dessuten beviPt man en rekke
bidrag til forsk 4rill1.c.efiskar1ag. Til en redningssköyte for
liristiansandsdistriktet ble bevilget 2.000 kroner og til det
forbercdende arbeie for en fiskcsoga for S3r1andet avsattes 500 kr.

0111.J2TRLDLL3L

,L)rispelitiet opplyser at man forleden. dag
arrasterte en direktör fra Bergen som haddo overtrådt en rekke
rasjoneringsbeste.imelser. Han har bl.a. kjöpt en hel del
rasjonerte matvarer ulovlig.

Uens etterforskningen Agikk satt direktbren
varetekten. ImidlertiL fant luan at.hani löpet av de to siste

areno hadde mottatt ca. 200 fat ulovliE tran fra en forbindelse
nordpå Det skulde )roduseres maling av tr anon i direktrens
fabrikk, Store kyanta maling ble også fr'amstillet og ulovlig
omsatt. Ca. 12 tonn tran er imidUrtid i behold og cr beSlaglagt.

bet er avsagt fengslingskjennelse oVer direktren
i 14 dager.



Side 7 i‘eldingew fredag lo.desember 1943 ir.956

FLLTIUML,./.LX 20111L INSPIUSJ-01.!SREISL I JYI.L.,D.

O.R.12.00. DFID-Madeler, at Gen.feltr=skalk Rammel de
siste dager har inspisert tyske troppo i Danmark og de tyake
forsvars foranstaltinger.i

BR.PlUZ I NE_RUIC KOSTSKOLE.

D.R.08.15. I natt oppstod det brann i Nærum kostskole,
hvorved Skelens 3 bygninger ble fullstondig Udelagt. 2 aV
:bygninene vaw allerede delvia ödelagt vod en.,voldsom eksplosjon
noen fa dager siC;.en.

J-OKL:L,I IWIWIWUN.

D.R.12.30. l'ibenhavns politi anholdt i-går kveld 9
personer som ferdedes ute etter sperretiden. 3 meldte seg selv.

ULOVLIG TREFELLIi-,G.

D.1L12.30. • Tiltale ble reist met en propriet2ar ved .;,arslev
i•nawheten av arhus, for å ha fellet 25 trecr å eiendommens
grunn, uton tillatelse fra skovkommisjonen. Salgsprisen for
trecne, 6000 kroner, ble konfiskert.

ILRDL STRL,FIIS FOR 01ERTREDLL3E dV SPERRLTIDLN.

D.R.12.30. Ved —rhus bywett cr ct blitt avsagt dom i
en sak mot to personer som overtrådte ferdselsbestemmelsenc.
De ble idömt henholdsvis 14 og 10 aagers hefte for å ha vccrt
uto ettcr sperrctiden i beruset tilstand. Ingen flArde to til-
talte bor i hus og unnskyldte seg med, at de ikke viste noe
om sperretiden.

OLDTIDSFUNN I 'IOT.

10.00. I ivordre Osen i _.mot cr funner en stein-
kdlle som er sendt til universitcts oldsaksamling. Funnet er
meget interessant, da det viser at det levet folk ved 0sen-
sj3on for minst firc tuson år siden. Det er förste gang en
slik kölle cr funnct i traktene ved OsensjUn.

PELSDYR TYWRILR.

10.00. . .I Elverum er det gjort innbrudd i ti pels-
d7rgårder og stjålet 7 snvrever og 9 mink, til en samlet verdi
av 12 kroner. Tjueno haddo slaktet dyrene i pelsdyrgrdene.

13.00 Ln 91 år gammel mann fra Lom som i lengre
tid hal bodd samenmed en 78 år gnmmel kone uten at de to
VaW gifte, har ankdeldt sin «hustrusl for drapsforsbk. Han påstår
at'hun overfalt han og hadde tilhensikt å drepe ham. 2oli-
tict har 1:),Qforetatt on del undorsdkelser saken og ettcl hva
?gen-nerfarcr har man brakt på det rene at det i allc fall

ikke dreier s-g om noc drapsforsbk men om t lite håndgemeng mellam
de to gamle
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1-)sERl'iYGGLLRBLID.

.LÏ. tre,^J-ren:c i Fana er ut til å betale
en bot .,)å 15.000 kr-er o 15.000. i i idr niii for 9..1
tatt cr h3r.e :,)riser pn by ,earbeid. ilan har også utbetalt-
ulev:Lige.lOnninger til cne slne og har unnlatt å fre påbudt
re2nskap.

SIWV.5-1..31-ZEPLR.LSJun:

22.CO. De•tre skabrikkene som midlertidig cr
wistillet for reparasjon av skotöy.i. eren, er no i full gang.
..i-Jin.pnten for en av fabrIkkon olscr til 'Bergens Tidene,en
at en n an Junne klare levere rerasjonene a cå. 14.dager.

I

Y22.00. I gar.kveld brt det u••brann i en eiendom
ved byfjordon treetasjes murhus, en e3bod og
et skur som innoholdt en knottfabrikk, brere totalt nöa. Skaden
belöper sog til 100.000 kranr. ..rsaken cr fore1J1).ig ukjent.

,E,LTT:LLJL:

I ue'_lingen om sivil tjeneste skal innled-
ningen inisterjresion har 25.novembr vedtatt og
undertegnet lov 01,1 sivil tjeneste m.v. for leger, ta=leger og
veterinrel'.

•
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Fertro11

vektkin -en hos skolebarna i 	 har me ,et tUfredsstillende.

11.00 Bergen. Sko1012gesjefen i Bergeii. har avgitt sin'
beretning for skeleret ,19,14.2/43, Det framgår. av beretningen at vekt-
dkingen hos skolebarna Bergen har vart meget tlfredsstil1ende.og

.surnhetstilstanden-har wart god, -Den tvungne vaksinaajon har-ogsa
vist gode resultater,

1 skolelgesjefens ,beretning hoter det bl a .
og så til s1.14.t :skal si en 'doit_over de funne 'reSult,Qter,' 43,/å

Ujeg.Uttrykke min aller stbrsto glede over .hvor helt Ut :gode do må
usies å vmre', ikke baro sett ï forhold til krisotidone, men også
uunder normat.le tilstander".

UOderne y.,ntgoninstitutt ved Hoduark FylkOSSYkehus i Elverut.

:IjIverum. Ved.fledmark Fylkessykohus i LlverUm vil
frå nyttar et todorno rntgonInstitutt bli tatt i bruk, forteller
Ostlendingen. Instituttet dipponorer 12 rompa sYkohuset, og anlegget
,kommer på-vel kr, 130.000.. Bet or moningen at det.skal ansettes en
egen r3ntgonsposia1ist til leder for instituttet.'

,Tulehilsonor til norsko jöfoJ,ki utlandet.

0.R.12.00 I likhet med ifjor vil det også iår bli anledning
til gjonnomia.ingkastingon å sende julo- og nytt91rshilsener til nor-
ske sj3folk i utldndet. Hilsoner kan sendes skriftlig til -44orsk .1Liks-
kringkasting, Cslo mrk. fra heim1andot".• Folk i Oslo, ollor
andre, som inskor 0.. sende hilsnen personlig, kan henvende seg til
Norsk iiikskringkastings gailc bygning, iOL1ld munclsensgt. Oslo
dag 11. og mandag 13. dosomber i tiden kl. 18 -

Formannen i forsyni=nomndon arrestort for ras 'onerinpsovertredelser.

13,30 HaiLierfest. Ln meget graverende rasjoneringssvin-
del or o:p.A.aget i Le,#.Lerfust. Prispolitiot har arrestert formannen i
en forsynlngsnemnd for en rokke pris- og rasjoneringsovertrodelsor.

av ham ble også arrcstert, men er senere 1ds1att. Formannen
har omsatt betydolige kVanta kjnt på ulovlig vis ,og til Mye priser.
Videre har han omsatt et parti gr3nnsaker, et parti havre og endel
sild til hjeo pri,ser og utenfor enhvor kontroll. Flere personer er
etterhvort blitt innblondot i saken. Prispolitiet uttaler at dot vil
bli et onfattendo og vcnskelig arboid fUr saken kan komme for rotten,
melder Finne=k Folkeblad.

Dot cr, hittil innmoldt ialt

0.R.13.50 .Statens Z4rnforretning meddeler ,at det pr. 4. ds.
OT innMeldt ialt 103,000 tonn korn,' hvorav 6014, havre og 20;.; bYg.
ReSton er fordelt på hvetei rug, blandkorn og. erter. hiens det lar
er innnieldt forholdsvi.s.isma kvanta av hvoteog.rug, or erteproduk-
sjonen st3rre.enn tidlgere

,Det er 1(Q.C:r4Ot en mengde,.,),1u1etra3r...til dslo og pa
alle utåa1g zrassteder:.kryr det av ,store eg e, er
den sobze .som l_f;jor, .nemlig'fra 1r. 1.- ti3, den siste pris
gjelder trwr å 2 til 2.5 notc,r, .7o:,...3..koster 7 d 8. ycroner.

103.000 tonn korn hvorav 6O havro.
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Lcimeyrkediplomot.

12.30 •I en santale med "N.T.B." op-,)1yser heimeyrke-
sjefen, arkitekt Lirik Eikrann, at heimoyrkediploaet som Landbruks-
departementet innstiftet ifjor som det offentliges hbgeste påskjbn-
nelse for framrakendo Ytolser innon heimeyrkeamrådet, iår utdelos
for f5rste gang.

Diplomet or tilde1t f31gende:

1. Direkt3r Sandvig, Lillehaaacr, for
do vordifulle impu1ser han har gitt heimeyrkot ved samliw;en og
aktualisering av g=e1 bygdeskikk.

2. Dirokt5r Hans Aall, Oslo, for do vordiful-
le impulser han har gitt heimeyrILet.ved samling og aktualisering
av gamme1 bygdeskikk, folkokunst og heimeyrke.

3. tekstilkunstneren fr5ken
Ineborg Arbo, Oslo, for fremrakende• arbeider innen tekstilteg-
ning og a3nst;or og billedvevsområdet.

fremrakende yte1Ser

fremrakende ytelser

I•

Fr2,kon Ragnhild Prestgard, Heidal, for
innen billedvevområdet.

.1ru Karen Prestgard, yang, Hedmark, for
innen bilIedveVeMrådet.

6 Laleren,b1lIedhugger ,Arthur GUstavson,
'13.3rgWyforsfremrakande ytelSer som tegner og brukskunstner innen
heimey keområdet,

..7. 'Fr:3kon me Bamle.,.SaUar i Telemark, for
-fremrakende arbeidYmod 1,ust-Tel,e:aarksbunaden.

8, Grosseror Eyvind Jensen, Trondhoim, for
betydnin6sfullt arbe1d .som styromedlemeg styreformann for Arbeids-,
etUon'for.barn i Trondheim.

Straffesaker.

12.30 Lillehammer. Oppklaringen av den store denat-
affs3ren i. Lillehamler bringer stadig nye detaljer for dagen, og nå
lator det til at sn3ballen har tatt til å rulle for alvor. Ved ran-
saking hos on av de arrostorte fant namlig politiet en mengde u-
stemplede rasjonoringskort., Irmore undersdkelser blo satt igang
og f3rte til at on 20 ‹år gammal assistont og kortforvalter ved Op-
land fylkesforsyningsnemnd ble arrestert. Da politiet gikk ham
na3rmere på klingen, tilstod han å ha stjålet rasjoneringskort og
omsatt dom, delvis not denaturert sprlt. Han nekter imidlertid a
ha hatt noen befatning,med det storo tyveri fra fylkesforsynings-
nemnda i sommer. Undersökelsone i anledning av denne siste avslö-
ringen fortsetter for full kraft, men f3r myndighetene har, foro-
tatt den n3dvendige kontroll, pr dot ikke mulig a Gi nr2rmere opp-
1ysn1nger i saken. Litt etter litt er det kommet fram Eanske opP-
siktsvekkende ting angående denat-affcJren og orisetn,ingen av spriten
Den frst arrosterto, som er visergutt 1 on forretning som selger
denaturert sprit, har wert hovedleverandör, og hittil er det brakt
på det rene at over 100 liter denaturert er.omsatt ulovlig
gjennom et lengre tidsrom. Det er sannsyn1js at dette kvantum undel
den videre unders3ke1se i saken vil öke betraktelig. •Dot er brakt
på.det rone at varene ble levert til On kamerat av v1sergutten som
så oasatte dem til en l?ris som lå langt over det tillatte. Guttene
har utvilsont tjent.ganske bra på forretningon'!.

(fortsatt)
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Straffesaker.

12,30 2orsgrunn. Ved :anble herredrett i Lrevik ble en
dame idag funnet skyldie i falsk forkloring i en farskapssak. Kun
ble ddmt til fengsel i 90 dager ubetineet. Den ddnte ba om betenk-
ningstid.

Oslo. Jiksjekurser fra Oslo börs 11. desember.

4 1/2  d/J Stat 1937 k. 103 1/2. - 4 Stat 1935
k. 103 1/4. - 3 1/2 Stat 1941 I k. 103 3/4. - 3 1/2 Stat 1938
k. 103. - 4 ,; Hypotekbank 1938 k. 105,Ø,1/2 Hypotekbank 1941
k. 105, - Creditbanken s, 141, k, 137 1/2. - Kreditkassen s. 805,
k. 7:35 oras. 800, - Bj3ivefossen s. 20 1/4, k. 20,  QMS.  20. -
Lorregard s. 232 1/2, k. 131. - Elektrekeulsk k. 135. Hafslund
s. 700, Orkla s. 285, k. 280. - Saugbruksforeningcn s. 1825,
k. 1790. - Union s. 5.70, k. 5.60. - Å.gdesiden s. 167 1/2, k.162 1/2.
Borsestad s. 255, k. 254, ons, 255. - Jruusgård-Kidsterud s.287 1/2,
k. Z85, oms, 285. - Lnerikalinjen s. 255, k. 217 1/2. - Bergenske
s. 182, k. 180, ous. 281. - Nordenfjeldske s. 195, k. 192 1/2#
Ivaran s. 287 1/2, k. 282 1/2. Ocoan s. 200, k. 190. - Kosnos II
s. 257 1/2, k. 255. - Odd s. 245, k. 237 1/2. - Rosshavet k, 330.

Valutanoteringer uforandret.

socialminister Fagerholn sdiser avskjed. 


5.R.22.00 Fra Helsingfors meddeles at minister Fagerholm
har ti2skrevet den finske statsminister  os  bodt om at der  na  bli
truffet forarstaltninger som kan frita ham fra hvorvet som sosial-
minister.

Norsk sbatsborger arrestert for s ionasje i Sveri e.

J.R.19.00 8 personer, 7 svenske eg 1 norsk statsborger, er
arl'estert for spionasje, som ikke er rettet mot Sverige. De har sdkt
å skaffe seg opplysninger om militære og politiske forhold i et krig-
förende land. De har santlige nottatt betaling for sin virksonhet.

Nytt fra Danmark. 


D.R.8.15 Kl. 8,30 igår eksploderte en bonbe i skredderfor-
retningen "Primaa, Frodensgate, ihus, Bonben var anbrakt på d3ren
og on kunde som riasserte den, tok den ned seg inn i forretningen og
sa at han ikke visste hva det var for en gjenstand. Han ble inidler-
tid onig ned skredderen am at det nok var on bonbe, og de ldp ut av
butikken. Bt dyeblikk otter oksploderte bomben.

Nytt fra Sverige.

D.R.0.15 Don svenske fabrfiLkk ti„ga ,1 har bygget et bonbesik-
kert kompleks i fjell. •Et antall innbudte, deriblandt den svenske
kronprins, overvar igår åpningshögtideligheten. Fabrikkon or bygget
under on 20-30 motor massiv fjellvegg. Det har kostet 25/IJ mer a bYg-
ge denne fabrikken enn det ville ha kostet å bygge on tilsvarende
fabrikk på jordens overflate.

eslo bdrs. 


12,30

v-vvvvVVVVVvvvvv
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Fortroli .

Den tidligerefinsketrans-portulinister X,nna1a hevder at En land har

itt Sov'et-Samveldet fzie hender Då kontinentet.

17.00 Helsinki, Europa står idae foran et avgjbrende
vendepunkt, erklE3rte den tidligere finske transportninister,
en talo på et m5te i Helsinki idag i anledning av "Den anti-bolsjo-

vikiske kamps dag". Enton vil de europeiske nasjoner i fel1esskap
tilintetejdre bolsjevismen, eller bolsjevismen vil utrydde Europas
kultur og sivillsasjon. ÅllO de forbrytelser England har begått tid-
ligere er ingenting mot den kjensgjerning at det hat gått i forbund
med Sovjet-Sanve1det og gitt bolsjevikene frie hender på kontinentet,
il'yskldnd er idag den eneste nasjon som kan hindre et sanvienbrudd
Europal uttalte ministeren.

Dddsulykke.

20.00 - Gj5vik. En s5rgelig hendelso fant forleden sted
Pçl en gåta. Et-i 1/2 år gwimelt barn var et 5yeblikk alene
mens meten-var uted. fj5set. Under kjdkkenbordet stod en stor tre-
koffert, var'lukket'da moren gikk ut. På.on eller annen måte

,har 'barnet fått opplokket og satt hodet inn'i åpningen. Da Moren
-kom tilbake, var 'den lille allerøderkvalt. Det var foreldrenes ene-
Ste. barn, forteller Vest(nland•

stfoldr Travferbundevertar Lis1eb, stadien.  

20,00 Ftedrikstad, I-Gleamen hertedStings siSte möte
ble det bl.W.-,besluttet at istfold Travforbund skal overta Lisleby
stadion med rett-til å utvià.e banen'med.900-meter.

SSåf%r(%n ble kjent sk ldig I uaktsont dra .

20.00, 0 åfelo. En sj5r som for en tid sidenkjörte over
en. 8 ars gutt-pa Grorud ned den f51ge'at gutten.d5de, ..ble clag.ved
lagmannsretten, kjent skyldig i uaktsomt'drap dgs for ovettredelse av
motorVognlevenoe'd5mt til 120 dagers'fengsel betinget. Det ble i
domspremissenenevnt at gutten i stergrad hadde.bidratt. . ,
ken.

Tillitsmannsm5te i Bergen avdelin av ,Norsk Ferbund for NE3rin s- o

Nyte1sosmidde1industrien..

20.30 Betgen. Det har i disse dager vrt hdldt et vik-
tillitsmannsmbte i den hervw.rendeavdeling av Norsk Fotbund for

N2tings- eg.Nytelsesmidde1industrien. I,mbtet SQM ble ledet av
keslederopda41, Bergen, deltoklandsarbeidslederim1V,jke

Bergens Tidendebar hatt en santale ned'hetr
'Bjerke fot å få-en Orienteting-omkrine de Sp3rsmå1 SoM.organiSa8i0-
nen arbeider, med og.SOM er av Så livåvikti,g-betydhing, for do tusner

arbk3idete sOn:,er knyttet til-denne de1 aV-1andets industri
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Norsk Forbund for W3tinSs- og Nytelsesmiddelindustrien. (fortsatt)
-

Herr Zjerke innleder mod å at krigen mad hen-



syn til v°.lre arbaldsforhold vil vc,3re forgjeves, dersom en ikke fin-
ner fram til nere rettferdige forhold enn tidligere nar fredstider
on gang konner. Han pekte her på de hundre tusen arbeidsldso som en
fdr hadde i hernetikkindustrien og mange andre fag. Det n derfor
bli landsorganisasjonen som idag i likhet med tidligere må arboide
for å gjonnonfdre den sosiale linje som utviklingen krover. Det har
funnet sted en samnenslutning av de 4 organisasjoner "N.L.N:", Norsk
Baker- og lionditorforbund, Norsk Xjdttindustriarbeiderforbund og
Tobakkarbeiderforbundet. Denne sanmenslutning mener herr Bjerke inne-
bEarer mango og store fordeler, Blandt annet novner han, at mens un-
derskuddot mod forbundones virksomhot i 1941 utgjorde omlag kr.
77,0004-, har samnenslutningen medfört et overskudd for 1942 på on-
lag kr, 154.000.-. Hensikten med dette overskuddet nå solvsagt bli
å hjelpe medle4mene i denne vanskelige tiden. J-ulestbtte utdeles
derfor til trengende medlemmor, samtidis som det på forskjellig vis
or tatt opp axbeid for å konue vanskbligstilte medlemmer til hjelp.
Det blir saledes arbeidet med å overfbro sykelie eller svakelige
medlemmer fra tyngre til lettere arbeid. Spdrsmalet om ulykkesstdtte
står også framfor sin lösning. JUe medlemmer skulle dermed bli
tryggot på best mulig måte i tilfelle av ulykke.

visens-Ar ogs:2,hvordan,det stillor seg med de
forskjellise tariffbestemmelser. Vi dr3fter inngående de forskjelliso
viktige tariffbestem.aelser på disse tillitsmannsndter her i byen,
sier herr Bjerke, bl.a. bakerloven, .1,rbeidsrettens don av 1940 am
6-timerS dag, videre s,eriebestemmelser med hensyn til ekstraarbeid,
arbeidsbesteumelsor pa ekstra arbeidsdager, overtidsbestenmelser i
meierifaget m.v. Spdrsm:ilet au fri arbeidshjelp og an fri arbeids-
drakt er mag€,,taktuelt under de nåvL3rende forhold. Dette nå snart
ldses, ikke mlnst av hensyn til,spmfunnet selv,80111 jo er interessert

at franstilling og foredling av matvarer forogår under så sanitE3re
forhold sou mulig.

Til plutt ontaler herr Bjerke de tiltak, som kreves
for en bedring av vilkårone for hermetikkindustrion.

Izeinsdyrene skal gjdre n tte som trekkd r i Soldr

20,30 •
• Kongsvinger. Etter hva Glamdalen har brakt

faring, er dot i disse dager av tosnAbrukere i Solör innkjdpt 4
reinsdyr frd Fenund-traktene, De er satt på bås og blir foret som
de dvrige husdyr, og skal i'Vinter gjdre nytte som trekkdyr, 'Det er
fdrste gang reinsdyr blir "importertA, til Solbr,

Ostnoes Halmmattefabrikk, ved Ea nor brOnt ned til runnen.

20.30 Kongsvinger. EilertZistUoes'YHalmmattefabrikk ved
Ilagnor er brentned til grunnen..Det lykkee a.i.edde ferdigematter
til en verdi av amlag kr, 4000..-,forteller Glåmdalen.

Landbrukskurset i Ler en avsluttet.

21.30 . . •- . •Bergon.'Detstor .o'iandbr .ukskux'si Bergen fortsatte
ldrdag formiddag med et foredrag av konsulent Zvadshein on "Feavlen
i denne tiden”. Kurset ble avsluttet am ettermiddagen,.med et nbto

Borens bdrs for landbruksfunksjoxnrer. Landbrukssekretz.ar Sandvik
3nsket velkommen og sa ordet til konsulentFyrileiv som innledet til
ordskifte om forskjellige konserveringsmåter i. silo. 1:ursets del-
takere var lbrdag fylkesnannens gjester til sn enkel sammenkomst.

/41111k



Side 3, . IjoIdinger,sdndag 12.. desember-1943, Nr.958,

1lSt.Svithunfts for1is.

22.00 , J=.v den offisiolle utskrift av sjöforklaringen
anledning av det engelske bombeangrep på "St. Svithun" frengikk

det at det under rc›'dningsarbeidet ble utvist beundringsverdig opp-
tredon av enke1te av besctningen og den stedlige fiSkerbefelkning.
Som fdlge herav lot Sjdfartsdeparteelentet skipsinspektdren i Bergen
foreta waralere undersökelser med henblikk på en affentlig ipskjdn-
nelse til den son måtte ansees verdige til det

sin innstilling til departementet har skips-
inspektdren bl.a. uttalt at hans inntrykk, av både skipsfdreren og
alt det som er epplyst, er det aller beste og at det av besetningen

var matros Olav Iversen, Evalvågsnes i Lindås, og fyrbdter
Gunnar Brekke, Eopervik son hadde gjort seg fortjent til offenlig
pLiskjdnnelse.

Angående deres redningsarbeid heter det bl.a.
i innberetningen, at mens skipet lå ved Kobberholmen var avstanden
mellom skipsrekken eg holnen först bare 5-6 meter, nen den dket
senere til 10 meter etterhvert som skipet krenget utover. Manilla-
trossen som ble nyttet som landforbindelse, var festet mellon en
knaus på holmen og noen luftrUr på fordekket. Den hadde en svak
helling not festepunktet på heluen og de reddede entret i land på
tauget sou delvis også.hang i bukt etter, som skipet arbeidet
draget, På Holmen var det liten plass slik at kun et par nann kunne
ta inot de folk son kom iland. Her var det matros Olav Iversen ut-
auerket seg sE3rlig,idet han satt på dette utsatte landingssted og
tok inot folk i ontrent 2 1/2 tine, Fyrbdter Gunnar Brekke hadde
sou oppgave å fdre de reddede over et farlig sted på holuen, inntil
de kunne få ordentlig fotfeste. Der hvor natrosen og fyrbdteren ar-
beidet ble do stadig utsatt for sjdsprut eg det var dårIig ned fot-
feste. Dessuten var de stadig utsatt for kvelende rtik og gnister
fra det brennende skip,

I likhet ned hva det tidligere er blitt sjort
i liknende tilfelle, har departe=tet tildelt de to redningsmenn
hver sin sdlypokal forsynt nod sjdmennenes navn og inskripsjonen
"For framifra redninssarbeid ved D/S Sanet Svithuns for1is den
30/9.1943". Pokalene er sendt redningsmennene gjennon skipets re-
deri, Det Stavangerske Dampskibsselskap Stavanger.

SaJatidig har departementet i brev til kaptein
8. Alshag,er og til kystlos Ldvard P.J. Kvalö, beggeBergen, gitt
uttrykk for det offentliges anerkjennelse for at de ved sin rad-
snarhet i beddmne1se av.stillingen eg gjennomfdringen av landset-
ningen i hbg grad bidrog til å ninske tapet av nonneskeliv.

Spirsmålet QM påskjdnne1se til den stedlige b
folkning er under behand1ing.

Tysk Telegramb rås kceaLlentar til eneralfeltnarskalk Rommels besök i

22.00 Berlin, Genera1feldnarse1al1 Romme1s besdk.
Danmark shar vakt den stör$te op;psikt kretser overalt i
Europa, skriver TYsk TelegrambYrås 411itre nedarbelder, dr. Eartin
Hallensleben. Man tar vel ikke'feil når man hevder at denne inspek-
sjonsturen nå zees i samLdenhengned konferansene i Teheran og Cairo.
Der ble det klart for hele verden at fienden presset av tiden og at
Stalin ikke or tilfreds med ang10-amerikanernes innsats i Italia.
nilitaJre tyske kretser er man ikke i tvil QM at Stalin fremlaet

krigsprogran i Teheran.Hovedpunktet her er at Ln,g1and'og De Forente
Stater skal åpne en front nr, 2 mot Tyskland, det v11 si mot Europa.

(fortsatt)



Side 4. Ileldinger  snidag 12. deseliber. 1943.

Generalfeltnarskalk'Rels besnc i Danr.lark (fortsatt)

Len også hvis nan ser bort fra denne w3rlige tvangs-
situasjon son anglo-a_lerikanerne nå er konnet Opp har England og
ije Forente Stater ikke noe annet å gj.dre enn å slutte ned sine halv-
milita)re forholdsregler. Pa mllitrt tysk hold'er man av den oppfai-
ning at anglo-amerikanerne nå må gjöre en langt stbrre innsats på
den europeiske krigsskueplass.

De tyske Motforholdsregler er truffet forlengst,
konstaterer Hallensleben videre. De styrker son skol settes inn ved
et tilsvaronde tysk kontraslag, har gatt i stilling for lang tid
siden. På tysk side reknor man med alle muligheter. Rommels besök
Dannark står uten tvil i forbindelse med et sa=2.rlig oppdrag Der

FUhrer har gitt halu og man kan derfor gå utfra at den tyske hEarfti-
reren også har inspisert forsVarsanlegg på andre bestente punkter
av den lange europeiske forsvars- og utfallsfronten.

Kamerataiben for rikshircieni Rådhuset i ,Rukan.

24.00 Rjukan. Ln avdeling av rikshirden har i den siste
tid holdt til på Rjukan. Som en verdig avslutning på oppholdet, ar-
rangerte Tinn lag av Nasjonal Samling en kamerataften i Rådhuset
Rjukan. Blandt de tilstedev2rende sås stabssjef Thv. Thronsen.

Lagfbrer mli& önket velkomnen og uttrykte sin
store glede oVer at stabssjefen hadde funnet anledning til å delta
festen,

Fylkingsförer Stridsklev holdt deretter en kraftig
appell hvor han nanet hirdmennene til fortsatt innsats for föreren.

Stabssjef Thronsen fikk deretter ordet og holdt en
kort tale son spesielt var rettet til arbeiderne. Han belyste mange
interessanto forhold fra den liberali.stiske tid her i landet.

Sportsnyheter.

2400 Vestlandsserien i innendörshåndball begynte &indag,,
kveld i Dergen. Deltagende'lag: Herreserien: Viking, Djerv, Drann,
S.I.F., Bergen Turn, Dameserien: Bergen Turn, Drann, Norrbna.

23.00 Östlondsserien i innend5rshåndball fortsatte sön-
dag med endel kamper i Bygdyhus. Deltagende lag: Herreserien: Trygg,
Kristiansand, Lillestr3n, Bragd. Daneserien: Oslo Turn., ;;.ristian-
sand, Lillestrdn, Lidsvold.

22.00 Begen. Nasjonalt boksestevne i Turnhallen. Fullt
hus, Navn: Thor L.,3vas, Viking, Stavanger. Lnker Engelsen,
Arne Lund, Viking. Rolf Jaeobsen, Oslo Turn. John Lien..,
Ingvald Olsen, Stavanger. Idrettsforening. Erling ,,ndersen, Oslo
politibataljon. 3rYtning7. 4rne Hansen, Kongsvinger. Roy Bach, Halden
Einar Hulleberg, Birger Due Lövå.å.

19.30 Ob1o,'3v5mneStevne,for bkoleungdon.i Torggata Dad.
NaVn og'alder: Björg Hannestad Sinsen'skole,'14-16 år, Helge Ander-
'sen, Dranmen, 16-18-.år, OSkar Dahl,:Drammen;.1416 år,'Roar Flöttre,
Fagerborg, 14'-16 år,
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Revolverbanditter i ijdbenhavn g1 ndrer en bil mod ras onorin skort.

23.00 1:jdbenhavn. En.lastebil som var lastet nod rasjo-
neringskort, ble tidlig idagmorges overfalt av 3 maskerte revolver-
banditter like etter at den hadde forlatt trykkeriet hvor den hadde
hentet kortene. Det var 4 mann på lastebilen, og 3 av den måtte for-
late bilen, hvoretter revolverbandittene ga sjåfdren ordre om å kj-
re til et lito trafikert sted. Her ble rasjoneringskortene lastet
over på en budsykkel mens sjåfdren ble holdt i sjakk av en av röver-
ne. Da onlastningen var avsluttet, kjdrte en av bandittene bort mod
sykkelen, c) like otter forsvant ossn. de andre. Det er utlovet en
belönning pa kr. 2000.- til den som kan gi opplysninger som förer
til at merkene kommer til rette.

Varde stålverk på Jylland ddelagt ved sabotasjo.

S.R.19.00 Fra Kjöbenhavn noddeles at Varde stålverk er öde-
lagt ved sabotasje. 45 sabotdrer trengte inn i fabrikken ptter å ha
overmannet 5-6 sabotörvakter. Ln stund etter skjedde det 8 eksplo-
sjoner i bygningen og det opplyses at skaden er betydolig. Stålver-
ket beskjeftiger 300 mann.

iloralen innen den  tysko SS-organisasjon i Dannark.

5.:0,22.00 Politiet i 1,.jiben1iavn har arrestert 10 personer
for dela tighet i de mange ran som har forekolliet i -jnenhavn
den senere tid. 5 av de arresterte tilhdrer den tyske SS-erganisasjo
og or derfor overlevert til Gestago, SQm ytterligere har arrestert
2 nodlem,:,er av S3-organisasjonen. (Wrdag ble det over dansk og
svensk kringkasting meldt on ikke mindre enn 4 ran eller ransforsdk

Ir.jibenhavn i 13,get av et ddgn. Ved alle leiligheter hadde rans-
mennene wart bevegnet).

Danskene advares not å yte hjelg til fienden. 


D.R.21.45 Det gjöres påny oppmerksom gå den tidligero of-
fentliggjorte bestemmelse om at enhver hjelp som ytes fiendtlige
statsborgere regnes for hjelp til fienden og derfor straffes moget
hårdt, eventuelt med Wden. Iran må således ikke yte fiendtlige fly-
vere son har reddet seg ved fallskjern noensomhelst hjelg, husly,
mat, penger o.s.v. - nen straks melde av til nærmeste tyske nyn-
dighet.

Nye arrestasjoner i Danmark. 


S.R.19.00 Det er foretatt en rekke nye arrestasjonor, men
det savnes n•yaktige ogglysninger. Ved et sykohus skal en av lege-
ne, flere kandidater os sdstre va3re arrestert. Ln av kandidatene
son forsikte å komme seg unda, ble hårdt såret og skal senere Være
&igått ved diden. (Hottagerforholdene var noget slette under denne
sending),

vvvvvVVYVVYvvvv
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22.00. Det ble idag holdt et stort mdte i Uin-
geeberg El_no hvor samtlige frontkjempere i stor-Cslo ver
innbutt.

Her ble det nye frontkjemeermerket son
er innstiftet av flfrerenzt overrekt satli„e h,inewarende
frotkjem?ere i stor-Oslo fylke.

Den store salen var fyllt til siste
plass.

Presis klokken 1930 ankan "föreren" med
f31r;e o ble hilst ned ovasjonsmessie bifall.

TriPysfJrc.r ,1 11,)1•  eins':et en. iier-
etter trådte sl>uesji.,ler Try e ve Svenssen fral på scenen
oe frenf3rte på en gripende måte J.B.BuUs “:.nende oe al-
vorsfyllte dliet np3(s,eri,et“.

Ordet ble så Gitt til  1/fylkesfdrera Holm.
"Dcu lie er nJr ved en nlninr som de.ne seenline
Cen unc.om so ida sd.e1 mtta sin ut=kelse for innsats ved
fronten, med den unedon her heine son enten lever i beskje-
den tilbaketrukkenhet og ikke kan eller vil forstå hvor al-
vorlig tiden er, eller som ved sabotasje og terrorhandlinger
oe ved sin o)ptreden ellers virker son agenter for vårt lands
fiender.

På den ene siden unedom for hvem en idea-
listisk innstilling ogir see; utslag i stor og edel handling
og son kjeli)er uLd e.Jent visir og blanke våpen, - og på den
annen side villedt og materiellt innstillet ungdon som driver
sin trafikk i m:irket og som cr i ferd ned å forråde sitt
eGet fedreland.

Vi vet alle hvor de sistes veg förer hen,
til skam og ytmykelse og tap for det norske folk. Se på
studentene son skulde vwre den ungden som stornet framst i
kampen. 4nfört av en liten skare aktive komunister og sa-
botörer lot massen av studonter see isteden lede utfor stupet,
fordi de ikke var eller ville ware oTemerksomme på den dMe-
lige fare oe,ikke tidsnok kunne snu on.

Lndelig må e.et no gå opp for alle tenkende
nordmenn at all motstand not eet nye Norge, not tyskerne og
deres krigsinteresser p°tforhånd er dönt til å mislykkes.

eJet er min faste tro at hole det norske fol-
ket en dag vil fatte vår kamp - og selv bli kjempere, för det
er fow sent. Fordi preblemstillingen blir enklere og enklere
for hver deee son Går og fordi den faren son virkelig truer
vklrt land - nenlig bolsjevismen - aldri har funnet og aldri
vil finne grobunn i Norge.

En gang vil historien felle sin dom og da
vil det skrives ned ildskrift om den Gang oda Norges
stbrste trengselsår kalte ungdommen til vapen og om de tusuer
av nordnenn som dengang fulgte hans rop oG Gav Norge tilbake
dets solvaktelse og wre.

Frontkjempernes innsats er det hJyeste ut-
trykk for vår bekjennelse til nasjonalsocialismen og det nye
germanernes Europa son vil stige fram av krigens gru og redsler.
OG denne innsatsen er også garantien fcr at det nye Norge vil
bli reist og ledet etter revolusjomare og radikale prinsieper.

Det er ikke neningen at frontkjemperne skal
danne noen priviligert stand her hje_ine etter at de er dimit-
terte

(fortsatt)

14.desember Lfr.959 Fortrolig.

fleldinger mandag 13.desember, 1943.

NYHETSOVERSIKT FR ST:=Ne.VIL.
Fra

Regjeringens Informasjonskentor'.
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ONTI3L12121.WTET fortsatt)

hen de har rett til å forlange å bli
hört, de har rett til å stille krav til andre, og de har
også rett til å betrakte seg son forkjempere for den nye
tid og for det nye Norge.

Jette har l'fdreren" villet franheve
ved å innstifte frontkjenpernerket son tildeles de nord-
nenn son har va3rt aktiet ved fronten. Den fdrste tildeling
av utnerkelsen har no funnut sted."

"Fylkesfdreren" anmodet så "föreren"
on å tele til frontkjen2erne og overrekke dem hederstegnene.

på talerstelen.
Under stornende bifall steg "fdreren"

"F:'?ontkjen-ocre", begynte han. "Da Finn-
lands narskalk nannerheim forleden dag nintus 25 årsdagen
for gjenopprettelsen av det,finke forsvarsninisterium, si-
terte ban i sin dagsorden til den finske forsvarsmakt den kjen-
te fined(u dikters ord: "Et våpenlöst folk er et folk uten
verdi, uten betydning."

.eette er en sannhet SOii, flOPIJOnoe folk
har fått fdle i så sturk grad son det norske. Vi norte jo
gjnnom lange tider forakt for vårt forsvar og vi nå der-
for no vare klar over at vi hviler på våre gjerninger.

nåtte forstå at den marxistiske re-
gjering ned alle nidIer strevet etter å bringe landet vårt
over pa den kriktige" siden. Vi brukte ikke en gang en
trikkebillett gjennonsnittlig pr.ifinbygger pr.uke til vern
on vår frihet.

Kovedsaken for enhver stat? fortsatte
ner at den har gode lover og et godt forsvar.

-„erfor gjelder det for oss f3rst og frenst a gjenreise verne-
viljen i folket vårt. Det or det dere frontkjunpere har
forstått. Dere var redc til å kjempe ned livet son innsats.
:perfor skylder vi dere alle stor takk. Dere var også villige
til å gå aktivt inn i dun kamp sen hele vår sivilisasjon
gjennonlever idag. Dere forstod hva vi i lb.sjonal Sanling
i nange år hadde forsökt å inwrente det norske folk, nen-
lig at vår verdensdel, hele vår kultur og alt det soel gjdr
livet verdt å leve for oss var truet av de destruktive og ne-
gative krefter i verden.

Dere forstod også at vi her i Norge måt-
te gjre vår innsats for å kunne hevde vår plass i det ny-
ordnede kuropa. 1,orge er dere don største takk ekvldig for
dette.

Dere har i Russland med egne öyne sett
hvilke velsignelser det:j3disk-bolsjevikiske systen bringer
ned seg, - dere har gjennonskuet det verdensbedrag son
triunsfiratet Churchill, Roosevelt og Stalin representerer.

Når nan son jeg har hatt anledning til å fdlge
bolsjevikenes virksenhet gjennon 25 år, når en har fått anled-
ning til å betrakte det hele bak kulissene og opplcve den
hensyneeldshet de benytter for å nå sitt mål , verdenssovjet-
republikken, da kommur en til sanne rcsultat son dero, nenlig
at bolsjevisnun er det störsto verdensbedrag og den störste
katastrofe som noensinne har truet nenneskeheten." Og "fbreren"
fortsatte: —

Det er ikke dårlig at vi trass.i do vansker
vi har hatt å kjenpe med, har kunnet sende så nange tusen front-
kjenpere ut i felten. Og mange, nange flere har neldt seg,til
innsats, nun har wert hindret fra å reise av forskjellige ar-

'saker.
Det Lia derfor vore neg tillatt å stille et

spdrsmål til det norske folk i denne forbindelse, og jeg v1.1 be
(fortsatt)
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FRI:LTICJI-1,11-OLL:11TET ( f orts att )

enhver ta det under alvorlig og nöye overveielse. Hvis
Norge istedetfor disse tusner hadde stillet •fon'anger ja
ti ganger s. nange frontkjempere son har forstått hva tiden
krever og som har hatt viljen til å sette livet SOn innsats
for sin overbevisning, ville så ikke Norge ha stått sterkere
idag? nin overbevisntn,-, er at enhver nordaann da ville
föle seg uendelig neget sto3tere.

Vi i ledelsen i Nasjonal Samling er alle
ville til å yde frontkjeaperne den påskjdnnelse de har krav
p4, og vi vil etter evne fors3ke å cppfylle deres krav,

vi har også rett til å stille krav til den. Vi iå kunne
kreve at de holder frontkjenpernavnet i Esre. Det skal wsre
et hedersnavn, et navn som dot norske folk alltid vil nevne
med.a3rbdighet. Dere frontkjempere skal husko på at kritik-
kens bycle er rettet not Dere. Det er derfor i frontkjempernes
egen interesse at det o.)prettJloldes den strengesP disiplIn
innen rekkene. Husk at kan)en enno ikke er forbi nen at vi
har de svo3reste kanper foran oss.

lasjonal SaiJings historie er on kampens
historie og vi vil fortsatt f3re kampen for folkets fraatid.
Samuen med de andre germanskefolk vil vårt folk gå seirrikt
ut av det verdensoppgjör vi no gjennomlever."

"Firerews"tale ble ,,jentatte ganger avbrutt
av stornende applaus som utlUte sog i. rungende teil og l -
ro da hn sluttet,

tIn3reren', forotok så den 11.ytidelige ut-
deling av frontkjempernerkene.

Etterat hirdens stabsorkester hadde spilt
Svendsens penpöse festpolowise, ble ordet gitt til frontkjen-
peren ialle Uristiansen.

" Når 1.71frentkjempere har fått anledning
til å nbtes her i-kveld saamen med den, nin "f3rer"1 og not-
tatt det nye Norges frste utnerkelsestegn for frivillige, vil
vi i få ord takke Jen for dette," begynte taleren. " Vi vil
videre takke Dea for lieresuselviske og oppfordrende kamp for
Norge ogjennon 20 år. De har hele tiden ut fra Deres historiske
syn pa tingene, sett de farer saa etter hvert holdt på å dde-
legge vårt folk, og ureddhar De stått fraa og pekt ut den
vegen det norske folket rafå gå t- det skal vinne fram igjen.

på tross av utallige skuffelser, nederlag
og frafall gav aldri opp men fortsatte kaapen. Utvik-



lingen har vist åt Deres syn vPr rett og likevel vil store
deler av folketfrendeles ikke hbre på Dem. De reddet stumpene,
aens rottene forlot det synkende,skip. Det skip som inidlertid
ikke gikk under og soa aldri skal gå under takket være Deres
i_nsats for folk og land.

Vi kjenner Dem og de kjenner oss", fort-
satte vet hva vi kjenQeraot or, vi vet hva vi kjemper
for. Bols4evismen nå aldrifa lage sine blodspor i Norge og
3delegge vurt fedreland.

Vart kall er °.1 reise vårt folk og levende-
ejöre alle de gode evner og oegenskaper som ligger latent i det
norske folkesjelen. Vårt nal er å skape et nytt Norge av
dette ragnarokk, bygd på den norskeegenart. Et Nor,=:e so,

-et store fellLssakps tjeneste kan yte sin fulle innsats
i forbundet av stamaefrender, til beste for Luro)a o hele
4-zennes1eheten.

Vår "f,3rer"," sluttet grupi)eleder
vi lemte Dem aldri mens vi lå derute og kjenpet O De

aldri deres soldater. gan et bevis ,-;3å dette har vi
Aottatt Deres nerke idag. Et nerke son vi alltid vil holde hdyt
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FRONTIC,TEMPLPLEOTLT .(fortsatt)'

i wre og bwre med stolthet fordi vi ha2 fått det fra Deres
hånd. Det ver v(år ”förer", Vidkun uisling, som bwrer Norge
idag, og han vil bwre det inn i en stor og lykkelig framtid.
Kaip har det vwrt og kamp vil det bli, flen denne kampen skal'
vi kjempe sa.3men med Dem, min "f3rer", koste hva det koste
vil. Om alt svikter forblir vi tro. Vi fölger Dem, vår"förer",
til seiren er vunnet."

Ilötet ble avsluttet med f3rerh1lsen og siSte
vers av Fedrelandssangen.

SPRLNGSTOFF.

18.00. Sturlasson. - Ordre S 5107. -
Fölcende innrykkes omgående over. 40 mm to

spalter med ramme .og halvrunne hjrner:
Sprengstoff, (tittel)
Llle norske borgere oe firmaer såvel forbru-

kere som forhandlere skal snarest oc senest innen 15.januar
1944 sende inn til nwrmeste politimyndighet (lensmennene på
landetospolitimestrene i byene) o?pgave over den beholdning
av sprengstoff som de sitter inne med.

oppga-en skal nöyaktig angis hvor sprpg-
stofflaget ligger, likesom det av forbrukerne skal angis nar
beholdningen av sprengstoff kan antas å ville vwre forbrukt.

Politidepartementet.
Ledere .11 av sikkerhetspolitiet.

Sturlasson

22.00. 1\;es Gamleheim i Hallingdal brente ned til
grunnen igår morges. Det bodde no ti ganle der og alle kom hel-
digvis ut. Im1dlertid gikk en av dem, den 60 år gamle Nils Hoveng,
tilbake til rommet sitt uten at noen merket det. .Han omkom
flammene. Gamleheimen var branntrys4et for 85.000 kroner. —r-
saken er muligens en eil ved pipen.

STORTWERI I .i£KER.

24.00. Ln tyveriaffwre av store dimensjoner er den
siste tid avslört

1alt er ni personer arrestert hvorav ikke
mindre enn fem tilhöre: samme familie, en mor, tre sönnerog en
datter, en av disse guttene, hovedmannen i affæren, har sammen
med sine brbdre og noen.andre karer foretatt en lang rekke tyve-
rier i Lker.

De har heimskt stabbur 9g hytter og stjålet
matvarer, swrlig flesk i store kvanta. Ogsa klwr, brennevin og
andre varer er stjålet.

.pirvekostene ble lagret heine hos fam1lien og
politiet fant ved rasakninent stort lager. Flere av de ar-
resterte har wart med på en eller et par ekspedisjoner..
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Lksjokurser.

19.N.

'4 1/2 » stat 1937 'k 103.1/2 -
stat 1935 I k 103 1/4 100 3/8

3 1/2 » stat 1941 I s 100 1/2 k ICO 1/4 onse/
31/2 ; stat 1933 I k 103
4  ,,73Hypotekbank 1938 s 105 3/4 k 105
3 1/2 sat 1941 k 105
Creditbanken k 137 1/2
Kreditkassen s805 k .795 '

SlYefossen .s 20 1/2 k 20
Berreerd s 133 k 132 oms.-.132 1/2
..b.dektrokjemisk k 135
Hafslund s 700 k 690 ons:682 1/2
Orkla. s 285 k 280 '
3auebrUksforenin6en s 1825 •
Union S 5,70 k 5,60-ons.5,70

s 170• k 162 1/2
Bor£estd s 257 1/2 k 253
Jruused xidsterud s 287.1/2 k 2821/2
J:daerikalinjen S 255 k 247 1/2
Bergenske s 182 k 181
1:Jerdenfje1dske s 197 1/2 k 192 1/2
Iyaran s 287 1/2 k 282 1/2.
Ocean s 315 k 307 1/2
IWsmos II s 260 k 254
 Jdd s 245
Rosshavet k 330.
yalutanoteringene yar uforandret.- •

Indeks .for Oslo'Brs den 10.desembor 1943..
:jankaskjer 165.00 (Uf)'
Industriaskjer 196,47•(-0,03)

kipsaskj.er• 252,15 .(-0,60)
livalaskjer 185,50 (+0,15)

OVIRS.L21.

D., (11,LRL.-3 .

19.00. I den firste uke av desember viste Dannarks
Nationalbanks status en stigning i balansesunn 132).60,5  mil-
lioicr kroner og summen passerto dermed 4,50 riilliarder grensen
til 4555,0 millianer kroner.

,på aktivasiaen viscr clearingstilgodehaven-
det i utlandet en sti6ning p3. 23,9 nillioncr til 1893,6 mil-
lioner kroner oe kontoon forskjellio debitorer er steget med
37,9 til 2343,6 4111lioner krOner.

P,1 passivasiden viste seddelom1dpet en
10 nillioner kroner til 1275,2 millioner. Inn-

skuddene öket ned 54,5 til 2888,0 millioner. kroner. Gje1den
cleariN,konto med utlandet er gr"Itt ned ned 2,3 ni1lioner

og er no p. 26,3 Li.illioner kroner. Bankens forpliktelser over-
for diverse kreditorer 6i; steget ned 18,6 nillioner til ialt
215,8 nillioner kroner.

• ,
.1.den•finske'regjerinhar besluttetat.det:i

:kret 1944 skal. legges ut fire statslån å tilsannen,3 nilliar
der-finSke nark.

OSLO BÖRS INDEKS.

X 11.desember 1943 Bankaksjer 164,75 (-,025)
Industriaksjer 196,43 (-0,05)
Skipsaksjer 254,90 (+2,75)
Hva1aksjer 1E1, (+0,75)
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C.Æ;RYTTJi rLLL.D 0I.: ST1OLII3U34z2JNS irMTRIN.

12.03 I "-ften)osten" o)plyser
uirektr de rzyttcridelland ved Oslo sporveger at et no ser
ut son on både publikun og nyndighotene har fått opp 3ynene
for strbmbussens fortrin.

Direktdron p1anlegger no saLinen med lan-
dets dyktigste vognkonstruktbrer en toetasjes vogn for store
oa folkerike strömbussruter. :,onstruksjonen av denne spesiclle
Jslo-strönbuss skal ligge klar og fullt gjennonarbeidet, både
nekanisk og elektrisk, når krigen er over.

1!,r1 drukningsulykke hendte söndag i c,..)kjeberg.
To smigutter som lekte på isen på en liten elv. Isen var inid-
lertid ikke helt sikker, og plutselig giLk begce to gjennon.
Le ropte on hjelp, oa en dame son styrtet fiLk takk i den ene
,uten, nens den andre hencte seg fast i benet til kaneraten,

Laen klartc å få den ene autten opp på
fast grunn men den andrc gutten klarte iLke å holde taket i
kanera:Tens bein og druknot. Han het -.sbjörn Iversby og var
sju år Lanne1.

UTNLVNEWL-.L;..

12.ZO. ”Sj3fartsdepartel2entet" har ansatt skips-
ft,'rr learl Frithjof 1:ristiansen, Björnefjell Virik, .Jandefjord,
som losoldernann i :..ristiansand fra 1.januar, 194.

"Innenriksdepartenentet" har ansatt kontor-
fullenktig ved Hodnark fylkesnannsen3Dete, Edv.Nordhagen, som
fy1kcsfullnektig ved sanne 'enbete,

13.50. Havebruket har s-1den krigens utbrudd vert
stigende for hvert år, og adskjellige nye havEbruks1ag er blitt
stiftet landot over, bl.a. i Hnistiansand hvor det neldte
seg inn 60 nedlemner dcn forste dagen der.ble
stiftet.

Let er ikke bnå arealer som er blitt lagt
ut til tobakksr.yrking, i sc3rdeleshet i sör-Norge, bl.a. er der
flere bedrifter soLI gjör bruk av fellesdyrking, hvor hver bruk
er havenessig behandlet. iloget gode resultater er oppnådd på
denne nåten, således qielder'Hadeland tobakksfaJrikk, f.eks. at
uan der har rwttatt den fines.ce i.rske tobakken fra disse felles-
bruk.

hadeland vinnonopol har kjöpt et areal ute-
1ukkende for sine medarbeidere dyrking av tobakk.

TYV1HISLIC.

18,30. En tidligere straffet kol.stod idag for
byretten, tiltalt for å ha stjålet endel vasketby og tatt sin
kones rasjoneringskort.

Han innrömnet tyveriene og forklarte at
det var tobakkshungeren som hadde skyld. Han hadde kj-pt
tobakk og brennevin for penaene han fikk for sakene. Da han
tidligere har så nange donner , blc han Wnt til fengsel i
6 nåneder og sikrin ,i fen år.
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7),J1iL35. Radioutsendelser fra 1.3benhavn og kalund-
borg ble avbrudt m£11om klokken 1215  os  1357 i.

, av militre
grunner.

1;1-LIINNELIGL TYSIL

D.R.18.35. 2 91 given foranledning har lopartementets
pressedekretariat utsendt en piece til alle danske handlende
og nindre mringsdrivende, hvori det bekreftes at rogler
gjeldendc for medlemmer av Len tyske vernemakt oia. kjip av
rasjonerte varer, forts'att er gyldige.

JJet bekreftes, at medlemmer av den tyske
vern,makt og personer som arbeider i forbindelso med verne-
makten kun kan sjöre irnkjp, som dekker sitt personlice behov.
Disse regler sjelder ikke vcd kjbp av vin, spiritus og tobakk.

LLT SVWSKL FLY 11.,f.NO .

b.R.08.00. Lttersökingen ettor det svenske fly som
styrtot ned i stersjöen fredag fortsatte isår uten at noe
resultat ble oppnådd. IIn har nu lite håp om å finne de to
flygere ilivo, da det i disse områder av jstersjien i de siste

(ager har rast et voldsom uw3r.

BdDSDOI2W I

S.R.12.30. 4 personer fru 1:olding er blitt dönt til
dZiden. (Grunnet på d&r1is mottagelse fikk man ikke enkelthetene
i forbindelse med denne rapport.)

Ifi= 1.1LGSULYtiieL .

21,c)0.  1,11 druknincsulykke er hend -u i .5rsjöen
ved prestebakke. En 37  ?Ix gammel mann, Lrling Dekkeli, Buer,
var ute på sjöen for  t  fiske. I mrheten av 6rsac,e kom han ut
p91 nattgammel is og gikk icjonnom. Lin kamerat i mrheten kunde
i-ke komme ham til hjolp og bekkeli gikk til bunds. Först tre
timer senere fikk man ham opp igjen.  J-Jen forulykkede var
steinhosger og skogsmann. Han har bodd på Buer siden han siftet
seg i sommer.

IDETTLN.

Sindag ble det holdt kretsrådsmbte for
Opland idrettskrots på Gjvik.  4et  mötte alle kretsswridretts-
ledere  os  forbunLssekretcar 1Pritz .-3jarre o fagsjef Olav Eansson
som representanter for Norges Idrettsforbund.

1;.2tdsmötet ble ledet av kretsidrettsleder
Olav ...,smundrud.

jt ble framlast rapporter fra alle swr-
idrettslederne on arbeidet i det forlöpne ar. Jv rapportene gikk
det fram at arbeidet i år har wart meget fruktbringende. IZet-
nincslinjene for det vidcre idrettsarbeidc innen kretsen ble og-
såtrukket opp på mötot.
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Ue1dinser tirsdag-14 desbr

TIL lINE T - hiA.1.11M12eJr.L."GLNL.11'..L" FRAiHLICH ILNSEN..

18.00. 3.1g1ekvo1den og årsskiftet 1-irmer sec atter en
cang. e'ulekvelden ned pyntet gran, ned tendte lys og höyt i to.-ppen
den blanke stjerne. Donne kvelden som ga oss uendelig flegetlangt

sa langt tilbake soa vi kan huske. Ung eller gamael har den
fulgt oss, og alltid lokket fraa den sa3£. fdlelse - jeg er si gla
hver julekveld. Ogsi. i denne for oss s lvorlise og tungs tid
tvinger den samue tillitsfullhoten til julens forsonende evne seg frara
i vare sinn. Den kjempende menneskesjel er villig til å la våpnene
falle la det godo .‘nnre enerådende fdle godhet - og vise godhet.
Do s )å es de une - ja de voksne ke.n ikke tenke seE julekvolden
annet sted ern i hjemaet, far oc mor oc slekten nå w?,re samaen og
nortenner alle lys så ingen krok er m3rk. Jet er hjeeJaets fest,
slektens saakjensle trr plutselig så underli: i forsrunnen. OG vi
samle sender tankene våre til dem sou ikke er mere, men saa ga våre
barnemnner 3. leve på, tr:,disjonens sikre grunn å sta på. De tusen
lys som tendes, kaster sin claustt i mJrket fra hjea til hjem med
bud om at menneskene en stakket stund har fred, fjler ens og vil dotgode. Langt ut over landets grenser vet vi at alle våre skyter alt
annet tilside for i stillhet a gi plass for dot de har kjm'est derhjeaue hvor julenattensstjernehivael lyser over fEadrelanddt

.s.T1kaaaerater. han vi ikke bestrebe oss for åföre denne tranc til godhet,denne dype slektsfdlelse denne samkjensle
og kjerlighet til fEadrelandet julen cir oss med i vart daglise virke.Da vil selv:godheten oc ogoismen f mindre tak i oss og vi f'tr også
helQ over vart virke - den tiktende trang gjennoLlarbeidets sang
J-ulen er årets stdrstehjytid. Her i Lorce er den fdrst og fremst en
hje.ti,..eners fest - ienfordi hje4net er det sentrale i vår livsanskuelseur julen ogsk on nasjonal fust. - Ti vil feire,denslik. Trass
krigen vil vi nrzare det som er godt oc skapende i oss, og vite at detor de gode gjerninger som redder verden. .)u so la godviljet til undor
arbeidslöftene ute på LT feltene har fått bedre betingelser enn andre
for å forstådette. Vnr gla for det. Svik ikke ditt kall, gjJr din
plikt for folk og land. Det cr först oc fremst innenfraNorges frihet
vil kom.e til oss. Jec, takker Norges ;„rbeidstjenestes förere os den
norske ungdoumen for arets innsats, for LT kameratskal? os manse
sode stundor og dnsker dere alle en coC jul og et godt nytt-Ir. Vi
se- 1:11etder framme i horisonteh. Det er 1Iaald Hlrfancres Norge -
fEJdrenes :orse, fars og mors Norge, landet so.a vi elsker - landet SOA S
skal fordi du og jec vil det. Var far det er Norscs fjell som stiger

ot hialen selv, aLd furu og bjdrk til stav. Vår mor er den nyke
jord, alt levende venn og bror, vårt storrom det 4pne hav, Gud siLne
2orge.

"Generill" Fröhlich - Hanseen.

TIL FRONTL1T.

18.00 "Sjefen for justisdeparteentet", "minister" Sverre•
idisnes,',er av "ainisterpresidentenl! meddelt:er,kortere pernisjon for
i julen os den nnrmeste tid'etter,nyttår, å tjenestegjdre ved fronten
i det annet norske oolitikompani. ',. _
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I. • hL.-isr.Nvig-

12.30, 11. Hannevig hadde ved s.jJ oG handels-
retten krevd„./S•"«,:alundborg eljeraffina.deri dint til betale 367.900
norske kroner i frakt for en oljelast. -„Jenne var den 8de april 1940
avskipet fra Curacao til )ar.L:lark ned notortankskipet 1.1.;:ico, nen var
den 13do april biltt oppbrakt og; f3rt :dederiet krevde
at frakten var forfallen da innlastingen var avsluttet. Oljer,-ffineriet
nektet tnidlertid å betale, da skipets kaptein haddo avseilt .uten å
avvente ordre o.a.hvorledes han skulle forholde seg på et tidspunkt
da' hah visste on de begivenheter sen hadde funnet sted iDarnark
9de april. Retten fant at dette ikke kunne frita raffineriet for
betale den forfalne frakt og raffineriet ble ddnt til å betale 7.C,Vir

387.900 ,,ewske kroner o,- 8000 kroner i saksoi-akost-
ninger. II Haiinevig ble santidig frifunnet for et rwtkrav på
12.548 dollars son -Jialundberg Oljeraffineri hadde reist, ip.ntil
(:.et under nornale forhold kan bli innhentet n2rmere o).?lysninger On
dette notkrav.

clU OG IYT RSHILSLILR TIl4 SJ0FOLT: I UTLII,1)111.

21.Ø0. i.)et vil ilikhet 1-1( d ifjor ogs iar bli anlednina til gjennora
kringkastingen a sende jule nytt`krshilsener til norske sjifolk

utlandet. ililsenor kan eendes skriftlic til :orsk
Oslo, nrk. Ililsener fra HjeLaandet. Folk i Oslo eller andre son 6nsker

sende hilsener personlig kan ü grunn b.v den store tilströmning
fortsatt henvende sea til iors1 1-tikskringkastinas gonlo bygning,
Roald „,iundsens gate, Oslo torsdag den 16de o, fredaG 17de deseilber
tiden fra klo.Lken 17 til 19.

21.00 . :eerGens Sportsfisl.e're hadde sin
.cåandag. sberetning o„ regnskap ble lagt fraii og aodkjendt.

I anledning av sitt ars jubile= fikk foreningen flere pengegaver
ed takk for godt arbeido. av gavene var å hele 10.000 kroner sOi

skal anvendes til et fond for frefl„le av foreninGens arbeide.

IBSLN LR I SKUDDLT FOR T.IDL,

-Jet har el sine besteL.i.te årsaker at rosen  („r kon e t
slik i skuddet i den siste tiden. I kristid,, hvor ilenneskehetens
vurderingsrunnlag ofte ryhkes brutalt op ned. roton, er det SOY.: en
brfrielso ty til Ibsens tankevekkende skuespill o til hans kate -
for-19ke krav til bglde den enkle o, saufunnet. Vare teatre har vist er
beundrinGsverdig forst`:i.else nettopp for dette behov og vi har i den
siste tiden hatt on rekke frwircikende Ibsen - forestillinger.
teatret stoc: denne ailf- for tur til ta det kje,..7e13ftet et
Ibsen stykLe i virkeli,rheten er. 0).?aaven ble s neget vanskeligere
son nan valL-te ikko noo Liindre enn "ftosliers Holm” eta av Ibeens est

draer, riar shuespillet ble en slik absolutt seir
skyldes det i fJrste rekke kgnes ilowinckel so— har hatt sceneledelsen.
-2.osLiers Holn har en slik komplisert handling, en slik nangedidig
synbolikk og .en slik fortettet repliLkfrizi,c2; at det er intet 1-3.1.ndre
enn en )restasjon fiår Å,2;nes iioinokol har greid ?). ska0 en slik.hel-
stöpt forestilling. hun assisteres her pa en utilerket 4°3.-te av teatrets
dyktige skuespillere, holf Christensen skapte en overbevi.senae
skikkelse son den lirdnakkende /zoktor eteor.- Likkeberr'z hadd(,
den .3rkhet o naivitet son kan forklare .Los.ciers skjebne og C uvc.
utfold.et en nestel; fantastisk vivasitet so den filosoisko land -
strykeren ulrik Brcndel. 1ien kvelden ble ikke ninst en seir for LnChC
Foss som tuart viste at hun ogs har forutsetninger for a spille belv
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I'J;JEN I 8.e.U1)bLT. Fortsatt;

en samL.iensatt Ibsen kvinnerestillincen ble iwttatt Med stormende
applaUs fra publlkum.' -

D1-",...1L3LUN-je L1STTTI2S

20.op.  Fcr inerslunds "b,lferd" foresikk i det nye  kroiia-
toriui tirsdasniddag. "Areflatorietvar fyllt av Imersltnds vonner
oE en,s. niangofraastående "norske" og tyskc personligheter. Det ble cr
efikel or' gripendc hdytidelighet. Ved b',ren holdt fire unse norduenn

' vakt - to frontkjempere og to sivile norske flagg. l'rontkjeueren
oE diktLren lan Holte leste •riu fra H.Lvamål og fylkesmann Hans S.
Jacobsen holdt talen ved bron. Han teknet et vakkert og levende
billede ag dikteren, fronti,jemperen, faren og, vennen Per I..ers1und.
Ltter Jacobsens tale loste advokat jlert iesener fra ,vamal os barer
ble senket til tonene av vi elsker".

.J-10STLREOI-WRIVLLSLSS.

12.30. Lagu=sretten..i Jtavanger har behandlet en strre
fosterfordrivelsessak. efldaue alder•n var tiltalt for
foBterfordrivelse i en rekke tileller.Tilta1te erkjendte seg straff-
skyldiHo ble Wmt tj,1 ett års fen6se1 oG ti ais tap QV stats

468" borgerlige rettighetor.

iJI POLITIS.L.K,ER.

bralu.en. Ln gardbruker fra er ved idne'erikes :prisrett
djut til 90 dagers fen-„sel, 300 kroner i bot og 1800 kroner i innårasirc
for ,a ha slaktet O solst ialt 22 dyr uten forsyningsneundas tillatelse.
Ltter p-IleE L  fru "i=insdeparteuenteta ble doL,en -ipanket til pris-
lagnannsretten sou forh3yet strafien til 8 nanoders fenEsel. Inndrg;-
ingen b1o,Sou tidlisere, uen boten ble nedsatt til 50 kroner.

DuTLL.T . .

.12.00. . 11Gener ldirektor-tet for 2ostvorket" oider at det
nu atter er h3ve til sende brev oE )akkepost fra Norge til
San Liarino og Vatikanstaten.

Goneraldirektören fer Postverket" meddoler at det
offetiveopplas:av "rikstinesfrirket" saa var,tilsalgs i postverkets
fri,merkesalg til saulere til den fjrste deseuber d. r. er 826,000 .
nerker:

OVLR 21"'tt-J'FLO-le

12.00. Dilledhugeren .1)yre Va har tatt opp plancne om å
lage en statue over en av,,jukans Prunnleggere, professor Birkeland
—unstneren har allerede laset et Eipsutkast sou er forelaG't
hetene. Sam Lyde har tidligere fått sin statue, sou st.r 2d torvet i

ukan og hvis planene gr i orden vil professor Birkelands stayue bli
plassert ved siden av Lydes
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ILETT.P.1J31.i.2Q:L VLD

18,00, Som fdle av forMyet kffinoraatografskatt har -)ris-
direktoratet gått LLed på en forhöyelse av bilettPrisene ved.kino -
mat ografenc.

-Juvmrende pris kroner 1.30 kan forhdyes til kr.
1.50.

1,uværende pris kr. 1.60 kan forhöycs til kr. 1.80.
Ivuw3rende pris kr. 2.00 kan forhdyes til kr. 2.20.
iv,uircerende pris kr. 2.25 kan forhiyes til kr. 2.60.
NuvErende pris kr. 2.60 kan forhdy-es til kr. 3.00.
Nuvrende pris kr. 3.00 kan forhiyes til kr. 3.40.
huvwrende pris kr. 3.25 kan forhöyes til kr. 3.80,
juV2erende ris kr. 4.00 kan forhdyes til kr. 4.60.

Prisforhjyelsene kan settes i verk fra oe Lied den
20de dese,Jber 1943.

.Jc,rn under 16 3.r skal ha adgang til etter iddass-
forettillinqer for halvparten av de ovenfor nevnte priser.

Sturrlasson.

SIZ.JTILLJPLRRL

18.00. Vcd henvendelse til skdytdavdelineen i "korgcs
Idrettsforbund,t far en rore1dpie o))1yst at fdlgende to)p1dpere fra
sistc sesong har negynt treningen: Hans Lenestangen, r'inn Hodt,
Ynevar Kansen, jyvind Wolff , Godtfred .uerntscn oe Jjdrn Jbhannessen.
-JJet er såledcs all sruan til å tru at det blir skarp konkurransc
i sGsongens hurtigldp swa innledes i Gjdvik Iste og 2den janu r.

D01.u,SF

13.00. -11(yostcrettsadvokat Lrthur Skjelderup, Oslo er
avggItt be, d diden 69 ar ga4Taclol. 7Gd siden av virksoilheten som jurist
deltok ,3kjelderup raeget i det ko auunale 1iv i OsJ3). Han var o.r.one
1910-14 forcaann i Oslo Konservative r'oreninf» I 1912 viseformann,

1913 forr:,ann i skolestyret. Han satt i en arrekko i bystyret og
forulannskapet oG var i perchoden 1913 16 stortingsvarai:iann. for
Harauersbors krets. Han var oss.i fIere år Oslo ko.launes advokat.

Tclefonkontrollir Harald Halvorsen, str Je er
avgått ved ddden, 66 år 2a.me1. Halvorsen var fidt i I 1898
fikk han anscttelse i Oslo telefonanleLg, hvor han ble kontrollir J.
1911. Ha1vorsen deltok ileget i det offentlise liv os var bl.a.
av „,kers fornannskap og herredsstyre likesora han fra 1922 var stor-
tingsuann, valgt av Arbeiderpartiet. Han var Lied i flere ko.wniteer
og utvalg ug satt bl.a. i en årrekke son foriaann i post telegraf -
og kys bfartskoniaiteen.

1A5DSU1Y.1,1, I BLRGL.

22.00. ,..andas etteriaiddag skjedde det en Wdsulykke,på
uraltienningen i ereen. Ln gutt pa firc r kom under hjulene på en

tilhengervogn til en lastebil som ko.1 kjirende. Gutten ble ilde
tilrcdt at han döde like etter at han var lagt inn påsykhus,
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13.30. 4 1/2 stat 1937 k 103 1/2.
4 , stat 19,5 k 103 1/4.
3 1/2 , stc,t 1941 k 104.
5 1/2 » stat 1938 k 103.

EypoteLbank 1933 k 105.
3 1/2 HypotcLbank 191 k 105.
Creditbankon s  141, k 133.
Ereditkasson s 002 1/2, k 795.
_Jjölvefosson s 20 1/4, k 20.

s 133, k 132.
..loktrokjetisk s 141, k 135.
Hafslund s 697 1/2, k 690. Oms 692 1/2.
urkla k 280.
SaucbruksforoningLn s 1825.
union s 5.70, k 5.60, 5.70.
aGdosiden s 170, k 182 1/2.
_,or-estad s  255, k 253.
2ruusrd ,,i(3sterud's 237 1/2, k 282 1/2.
L:.loriknlinjun s 255, k 247 1/2.
3crp,onsku s 102, k 180, ous
lordonfjolasko 3.1192 1/2.
Ivaran s 205, k 200.
ucoan s 315, k 307 1/2. 0_is 310.
los.losII2 230, L 251.
Odd s 245, k 235.
Losshavot k 330.
Valutanotoringene var uforandrot.

Oslo: ' Indoks for Cslo Birs: ..)ankaksjer 164.95 (uf),
_:.117;'»Uriaksjer 196.37 (4.- 0.06) skipsuksjor 254.65 (+ 0.25), hvalaksjer
186.15 ( 040).

jtockhol.r,.: LksportforcninGcns Organ Svonsk Utenrikshandol bringe:
7:71-7=2U1 om 8vorigos valutapolitikk av -)rofossor Gustav ..kor=.
Uanadvarer i artikkelen mot at Svcrige slUtter seGtil on internasjonal
valutaunion som i störro utstrekAing hindror Svorigo selv å variure og
fiksoro vulutakurseno ovorenstelmulso m.od IvoriGos prispolitisko

Hvorkon lieyncs ollor Whites plancr om en internasjonal valuta-
union i sin numronde utforminG frihut til dotto. I 1930 årLne
orsökto Sverige to uliko -)rinsippor i valutapolitikken, nemlig dols
aholdo det innenlandske prisniva stabilt og dols å holdo valuta -
kursono stabile. Valutacn ble forsOkt huldt m.ost muli, stabil i forhold
til pund. Jot er all mulig grunn til å t_o at liknendo priasipper vil
bli fulgt cLbor krigon, aovdor Jrofossor .2,zorman. Le mål man settor
seg for don innonlandsko prisutviklingen, vil på longere sikt avgjc3re
hvilke prinsipper man bör volgo. Tilslutt hovder professoron at man
for å nå dotto nal fra tid til annen må forota forandringer av valuta-
kursene.

Stockholm: Loskjoft1:-olsen ianen den svenske trcaforedlings -
11=5T7i--år yttorligere tilf)ake, melder Lya Da[1i:t
utun ir stilhinem av loidcb'itrafikkon er flerc no Lontor koinet til
som honmor produksjonon. I o.lrådot vcd Sundavall cr det nå alluredc
2500 arbeidcre som ur lodige innon dette yrke. Forri'.o år var forholdet
at uan Ilatte innsotto nilitcare til skoGsarbeide.

Fortsatt.
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1Tortsatt. .

Stockholm: Han h,r _Jwket cn betydeli, i2risreduksjon på anle
Prisen li er i1a 0 1-vcre erul for et i siden

da uan venter at det vil bli lettere skaffe ny to nasjc etter
krigen. IJet ble nylig solgt et skip på 715 tonn, forrige år ble
ousatt til 425,000 kroner for 265.000 kroner.

12.30. enlag 60 kre,turer 20-30 griser brente inne
vee en uthusbrann 1-landag kveld på eiendo-Lien Ildrgrd i IÆJrgtv'edt.,
Lrannen var en av de strste gårdsbranLen sou på uango år har hjeu-
sokt Veadsywe1. o ot ved 17 tiden i låveby;,nin,_en hvor .u.an
netto)-o var ferdig ued treskingen og låven var full av korn. 2, et
oyebil!:k stod den i lys lue. 3kiissrbeidet var uhyre vanskelig
da det var to kiloueter til'n,23rJ-leste vann. .11e utusby brente

_et .:/.::tes reL, e hovedbjrninLen.

N'YTT FLU 3V12IGL.

18.00. Ln ulykke inntraff
i,full fart opp -)å en s.ka1t trafikkdy som. for

iyeblikket var full av folk. Fotgjerngerne ble slengt overendo og
syv personer ble styst s'kaflot. ..bulansor og privatbiler kjörte str
de srete til sykehus. :j"dreren av ulykkesbllen sou etter hva det
opplyses var beruset forsvandt uten å ta notis av det sou foregikk.
Han ble senere på kvelden a=stert. Lt par av de skadede var ennU
idag bevis'btlöse. bn tredje har uistet hUkarmelsen. Ogs for de
dvries vedkounende er skaden av alvorlig art.

S.R. 22.00. 1600 estlands-svensker er nu ialt koet til
Sverige, men nan venter at dette tall vil Ökt. betydelis da -2oreningen
for svensker i Utlandet:rik har sökt staton ou et bidras på over
300.000 kroner til hjelp av.disse -,)ersoner.

aptcin LdVin Johansson er blitt tildelt tapper-
hetsu£daljon. Under bobarde=tot av EE3ty klarte hansa=en ued en

.roruann å få skipot ut fra kalen under stor.fare for sitt<liv.

19.00. Lttorsdkinsen etter do to svenske flyscre soi:1
forsvandt 10de deseuber er blitt o„?-psitt SO2 håplös..

vvvvv VVVVV vvvvv
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W.22/..TAFTEN I HIIR.DENS FLYK-ORPS.

l4,00. Hirdens flykorps arrangerte tirsdag on
kamerateften ned innbudtc rjester fra rikshirden, hirdnarinen
og kvinnehirden, foruten representanter for tyske myndighoter.

XorpsfCrein tlte om arbeidet i aret son
Han sluttet ned en manende appell til alle on i den

kom,lende til å yte sitt ytterste for hirden og lösningen av
de sw.3re o-ypgaver som beskjeftiger flykorpset.

"Flykorspet står med sitt materiell og sine
instrukte5rer til disposisjon for hele landets ungdom, en ung-
dom som har alle betineelser for å hevde seg i framtidens
lufttrafikk.”

1orpsfreren outalte også det store arbeid
som er nedlagt i korpsets lokale avdelinger, oe han framhevet
spesielt Stavanger og .lesund son eksenpler på dyktig ledelse.

Eirdsjef ilöystad talte om de forskjellige
ideers oppbyeeing Ljennom tidene og uttalte til slutt sin
faste tro pa at unedommen vil finne fran til flykorspets kur-
ser og der finne utlösning for de inpulser og idealer som
ligeer gjemt i. all sund ungdom.

Hirdsjefen foretok deretter utdelingen av
hirdmerkene til 8 av korpsets medlemmer.

13.30. avisene. har ofte inneholdt klage over at
forretningenc i sine vinduer har utstilt varer med betegnelsen
nutstillingsvarertt, selv Oil slike varer ikke finnes i forret-
ningen, og de utstilte varer ikke solges.

Oslo kontrollneund har no ned"prisdirekto-
ratetsa samtykke utferdiget na3rmere forskrifterQU dette for
Oslo.

Let er Jiyndighetenes önske at forretningene
også for frantiden skal lerge an på å få fyldigo utstillinger
som også er karaktoristiske for vedkomnende bransjo. En tar
bare sikte 1)1 å ranme misbruk og å hindre at salgsvarer under
betegnelsen ,?utstillingsvarer,1 holdes tilbake fra salg.

Under den nowarende vareknapphet er det nM-
vendig at varenc i st'örst utstrekning kommer til publikum.
Forskriftene gir mrnere regler mu n.r utstilte varer kan merkes
nutstillingsvarer". J-Jette kan bare gjöres hvor det foreligger
et ruelt behov for ?). nerke de utstilte varer på denne måte. Den
viktigste regel er at betegnelsen "utstillingsvarertkn nyttes for
gjenstander som det er nödvendig for forretnineen å beholde som
pröve for senere bestilling, som modell for kopiering eller li:s..-
nende.

Når dut gjelder vanligo standardvarer anses det
ikke nödvendig at enhver forhandler har et eksemplar som
Når varene er beskrevet i katalog, vil dette i nane tilfelle
ware tilstrekkelig for forretningene.

Forretningen har videro adgang til for en tid
av inntil fire uker beholde sine vindusutstillinger urbrt.
pet er i det vesentlige, forbudt å ha stående utstilt solgt varer.
Tidligere har en ofte i enkelte forretnge_ kunnet se utstilte

elektriske konfyrer m.v. mtd beiegnelsen,"solgt". lir
vurene ikke straks levert kjöperen, må de i hvertx fall fjernes
fra utsfillingensplassen. For ,..1...ngQ er det alminnelig at salget

(fortsatt)
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skjer med en viss kvote pr.dag, eller pr.uke.
I slike tilfelle er det adana til å ha

varen utstilt selv om kvoten er solgt. Når varene selges
til ubeste.åte tider, således son f.eks. for silkestr3mper,
er det ikke behov for, eller adgang til å ha disse stående
utstilt med mindre det er nb.dvendis å utstille en prve.

En ny viktig resel er at alle utstiltr varer
enten de er til salgs eller ikke, skal prismerkes son van-
liso salgsvarer. Herfra er selvsagt unntatt rene dekorasjons-
ajenstander og fantasiutstillinger som i det hele faller uten-
fnr forskriftene.

UTNEVNELSER.

14.30. "3-ustiSdeparteentet" har ansatt kontorbetjenten
ved stavxmger byretts kontor Heinrich Meyer'som kontorfullmektig II
ved samme kontor.

"Departenentet" har ansatt Karno Olsen som ekstra-
betjent ved Brriny sorenskriverenbete, istedenfor Bergljut
son ikke overtar stillingen.

”Depar-tementetnhar ansatt advokat Eakon Maemussen,
Voss, son hj.elpeaktor Ved Voss herredsrett,

Ldvokat Lrne s , Vardt5, er antatt som hjelpe-
aktor ved Vardö herredsrett og Vardö byrett.

NOKGLS

13.30. Norges nakrellac har avsluttet sine mdter i
Kristiansand. Under behandlingen av prisutregningssystenet for
1943 ble det foreslått at alle tillegg for premiert fangst og
distriktstillegs i det dstre fiskeridistrikt skal falle bort så
lenae krigs- og krigssituasjonun vare£'. Forslaget ble ved-
tatt.

Mdtet behandler også spörsuålet on aktivt med-
lemsskap for lagets ti114.tsmenn og lönnnottakere. 1,et ble bestent
at vedtektenes aragraf 10 skal opprettholdes. _pirsmalet om
hvorvidt åpne båter som driver garnfiske skal hdre under 0.-C -
medle_åmer ble livlig diskutert. Saken ble overlatt styret til
videre behand1ing os utredning.

FISIWILILLDINGER,

13.15. Sildefisket: 1'ra Mo i lana meldes det om et godt
mussafiske nens Innherad melder on ubetydelig mussafiske.

21.30. Forsöksdriveren "Eeggholuen" Bulandet var
ute i sår natt på det vanlige feltet og fikk to storsild med
rogn i. eifiskere på sa ne feltet fikk gode fangster. De fant
sild i seien, men den var svært liten.

Forsökskriveren "Utsira" var ute i natt på
sitt vanlige ftlt men dro opp svarte garn. Disse to forsdks-
driverne gjör enda et forsÖk hver i denne uke.

21.30. ”I:)ergens Tidende"har henvendt seg til fiskeri-
konsulent Bjerkan for a hbre hvilke utsikter det kan mre for det
kon:lende stor- os varsildfiske.

"Å.ntagelig får vi ikke noe innsig fdr jul.i år
heller", sier fiskerikonsulenten. "I :.rene 1917-20 var det en
periode med tidlig innsig. beretter ble det senere og senere og
det sisto cr innsigene fnrst konnet i januar. Ut frå dette

kan jeg tenke meg at fisket komner sent i gang i år, også, men
sikert er det selvsast ikke. (fortsatt)
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.UeriL.ot er cet holt sikkert at vi er inne
i en periode ned neget sild i sjien," sior fiskerikonsulenten.
dl,tterforskningene son avddde fiskerikonsulent Osear Sund  Gjo-de
i fjord viste at Lot no er fire rike årganger av 	
tidligere, nen årr;angen fra 1937 viste seg for fdrste gang ifjor.

Vi er ned andre -)rd inne i en rik sildo-
periode oc konsulent Sand på grunnlag av dette, selv on det
ikke Lon flere gode år i den nJrnoste frantid at det vilde vrare
neget sild i sjden åtte år franover regnot fra sesongen 1942 og 1943,

Hovcdtyngdon av den sild so,1 er ventende inn
til den norske kyst i vinter er således fra 9 til 11 år, dvs, sild
son er litt over niddelstOrrelsc.

OG FIa-z-WETTIGILTER.

:auland konune roisto i siste herrodstinGs-
ridte Gn sak son har vakt stor interosse langt utove: bygdegren-
sene. 1:an vedtok ne..lig i benytte pongene son konine-2 inn ved
avgiften vod den siste regulering av 1-:z5svann til å kjöpe tilbake
jakt- og fiskerettigheter for b3ndene i bygda.

"auland Dacblad" har snakket ned herredsjeger-
nosteen i iauland on saken forteller at det i alt dreier seg
on ca, 250.000 nål skogvidde san tenkes ekspropriort. Streknin-
gone liggor :-.ord for Hardangervidda heninot fylkesgrensen.

Herrodsjegernestoren o.,?)lyser til slutt at
nan hai godt håp on å få ldst saken.

14.0o,risretten i, '4anar har ddnt on slakter i
Stc.nee, son var tiltait for ulovlig onsetning av kjdtt og
flosk, 'til 90 dagers'ubetinget fengsel, 200 kroner i bot og inn-
dragning av 200 ,kroner.

21.30. _ _ Jen 8.desonber fant det sted et,uhyggelig slags-
nål nellon to brddre her i tola. Den ene bror slo den andre ued
en taburett i hode så han fikk brudd på hjerneskallen og nåtte
innleggos p23. Ullevål. Det er tvilsont on han vil stå dot over.

andro er no anholdt av politiet og idag ble
det avsact fengslingskjennelse over han.

21.30. I h3st drov en nal.n ned å selge gjddsel til
forskjellige hageoiero i Lker, nen prisen ble for hdy. Det kon
klage til prispolitiGt, oG resultatet ble rettssak. Prisretten
fant nannen skyldig ddnte han til 30 dagers fengsel, en bot på
250 kroner, inndragning av 2530 kroner i saksonkostninger.

21.30. tok for nocn tid siden fatt i en
annonse i dagspressen hvor on sykkel var franbudt til salgs for
300 kronor. En sa...Lyndig satte sykkelens verdi til 150 kroncr.

Don sky1dige ble av politiot forelagt en bot
på 600 kronor san han nektet iz vedta. 2risretten har no stad-
festet boten og dessuten ilaGt nannen 5C kroner i saksonkostningor.

22.00. Vestre Lker or avgått ved
d3don, Han var fddt i TronS3 og tok apOtek.eZksamen
Fosse drev i nanj,e år Lgersund apotek og inRphadde sden 1919
apoteket Idun i Oslo. .,.poteker Fosse har-b140:.'vart-n£get be-
nyttet i Sin stands organisasjonsvirkSonhet;„:.c'•
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..r.PHLGNS:Liirat-ili I COLCSSEUH I X.V.LID.

24.03. I3ortsett fra noen lokale konserter os
enkelte oe)-eförelser i ,:>teldenterlunden i t)sIo har arbeids-
tjenestens euskere ikke vist seg altfor meget for publikum,
og når de ro plutselig sbår på en soene TVeltre netT fe.st-

, seensveieeb under en bestemt o dyktis taktstokk, oe ned
et krevende )ro:rar.2, da forstår en hvilken utviklinL arbeids-
tjonesten har ejennoelgåt-e i den siste tidea.

Den stcre konsertkvelden igår i Colosseum
hndde selvsagt samlet fullt hus. ;C-unsdam, foreldre og interes-
serte fyllte benkeradcne os nidt blandt dem alle satt s3res-
gjestere,UninisterpprosidenttT "inistrene" Stang og
Lippestad m.fl.

Gkingrende troppetfanfarer hilste wres-
gjestene da de inntok sine plassor.

,cGeneral 1 Norges Arbeidstjeneste",
Frölich Hs.nsse, giJ o å:-eudiet n- orienterte i korte klare
ord e.m arbeidsejenestons ideer o' mål.

Han begynte med å niske w-inisterpresiden-
tenn og .-:resgjestene velkonmen.

''Det or ee eiendommelig dag for AT i-
kveld,ttsa %eer,lerLeen” videre. nflet er nöyoktig to år siden den
store AT-')araden i 1941 son ble avsluttut ned en underhold-
ninssaften her i Colosseum. Den(-an' steeevet vi sve3rt for å
få tak i de rette kuns-eneriske krefter. Siden den,an har
arbeidstjenesten ut-viklet se?. mesut.

Vi har hatt meget å Gjöre i alle deler
av landet vårt fra nord til sör fra öst til vest. Landets
hdyeste leder har sitt oss anledning til å bygge ut arbeids-
tjenesten i ro oe fred. D,n skepsis sc4i nötte oss til å be-
Gynne ned har veket plassen for en forståelse overalt hvor AT
sj3r positivt arbeid.

v.:rt er ellikevel ske)e en kraftig
oe sund Ulldom e(om or villiee til å ofre noe for Nor-e,
su— har kjrli:het til'ore o' det folk de tilhUrer.

Vi hae nan e kilder til styrke oe sunnhet
her i Ueree. Det ejelLer for oss alle at vi finner fram til
disee kildene. t er dettu vi har arbeidet med i de to årene
som er gått siden vi sist mbttes her. Vi har sökt å finne kjer-
nen i folket vårt, for,det må sås med god sed hvis htisten skal
bli fjrsteklasses.

Denne tanken skal vi gi videxe til barna
våre, til ungdommen som vekser oTp og som skal bygge videre på
den. En av do oipGaver vi har patatt oss er musikken. Uusikken
repreeenterer for oss i AT et bindeled mellom åndens og håndens
arbeid.

spir ikke bare etter hvor mange meter grUft
vi har gravd eller hvor manse poteter vi har berset, spör ogsa
etter hvor mange glade Guttor og gjenter vi har som har mot i
brystet og kja3rliGhet til sitt folkfl sa «generalen" til

Uniddelbart etter satte .(3) ITusi);korps
med AT defilere=sj av Thv.Launers med komponisten sum dirigent.
AT-gutter og sjenter sang med.

Ln nT-gutt leste deretter en prolog hvor-
etter musikkorpset under Trygve DrE2ins dyktige taktstokk spilte
-ohan Svendsens rapsodi nr.4 og overture av Carl baria von ;:eber.

En. AT-mann leste et lite dikt fra leirlivet
AT. AD (3) Husikkorps spilte så Lozarts krevende uuverture til

Figaros bryllup og en fantasi over Lehar-melodier son hUtet
kraftis bifall.

1Jeretter oppfxtes Griegs "Landk4enning"
for kor, solo og orkester. Kvinnelig ATs lederskole pa Nermo
opptrådte med endel vakre anåsaner os til slutt samlet alle
musikerne 110 i tallet - ses på seenen og framförte Remont-
ouverturen eg Verdis kjente toner fra operaen TTAida. liusikkinspek-
tr Lammers dirigerte. (fortsatt)
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Ettur at jyvind Lindeberg hadde lest en
epilog, spilte det store orkt,stret til slutt f5rste vers av
1J-a, vi elsker ,1 mens hele salen reiste sang

Infltekten av konserten går som kjent uaykortet
til trencende barn Oslo og stilles til rådighet av Oslo

44hr
bys ordf5rer.

LIJSK,TI;LLIGE KeT0R-LU1YiliIR I  TRul.:11JII'11.1

23.30. I 1943 er det hittil i Trondheim inntruffet
12 dUdsfall son fdlge av kj3reulykker. Det er et bemerkelses-
verdis h3yt tall her i byen, og hovedårsaken er naturligvis
blendingen. Under slike forhold er det 'nnlysende nödvendig å utvise
Len störste forsiktishut, ikke bare av dem son kjdrer men også
av fotgjengerne, skriver ".;,dresseavisen".

INSLCU.I:NG./5.V

23.30. Politiet i TronC.hein avslörte forleden et
reir av heinebronnere i nidtbyen. iLan kon over et hus hvor
produksjonen forecikk for fullt i alle etasjer. Ved ransakning
beslagla politiet satsferdig heinebrent oc a4arater. Tre av
heinebrennerne har fått seg forela f,t böter tilsaw,en 2500
kroner.

FLERE ./.RI.ST.i.,S,TONLR',I SVERIGE.

21.30 & 3.R.19.00. Foruten ds 8 personer - en nordnann og
sju svensker - so.1 ble arrestert ldirdnL; for ulovlis under-
retningsvirksomhet ble idag ytterligere to personer anholdt
i sanne sak.

Jet dx'eier sug on en svensk sjdnann son
har drovet spionasje og en ungarsk statsborger, anklaget for
ulovlig underretningsvirksonhet. Svensken har innrönmet at
han ha gått en fren_led nakts Earehd, os at han mot godtgjd-
relse har gitt inforn.asjon 04 nilita3re og politiske forhold
i et kregsförende land.

Hans virksomhet har til dels vært rettet
not sv.erige.

Unsarerens virksonhet har ikke vaart rettet
not ,Jvcrige. Han har innrdnmet at h n har gitt sine oppdrags-
givere ol)plysninger av nilitE3r oc annen art i krigsfrende land.

To svenske borgere som befinner seg på fri-
fot, komner til å bli stevnet for retten i sanne sak.

SVENS= SICT(j.J.:SH.A3NDLERE ./;:=1.,GILT FOR R.,'SJO=INGSOVIRTEDELSER.

D.R.21.45. Onlas 1000 skotöiShandlere i Sverige er ,
inplisert i. en sak on oVertredelse av rasjoneringsbestGamelsene
for skot3i og liknende.

0.3L0 S'TUDENTEiU.

S.2.19.00. Fra tysk hold i Oslo oktos det at flere
kontingenter av de arresterte studenter er sendt til Tyskland.

lite antall norske studentGr er sendt til tysk konsen-
trasjonsleir, og derinellon ingen nedisinere. (Rapporten var
utydelig crunnot på dårlig nottakelse).

3.R.19.00. Wrerrådet vEd Götebors 113gskole har besluttet
å sende et forslag til avbrytelse ned Tyskland,
viten3kapb.-_essig bet, sålen-c Låder der.
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To svensko .statSborgere sitter for tiden
ar:yeeteti Ner.F;e.

	

Pe Larson på daskipet
T:20 c n til av besetntonge Trre:eanTkon :Cor en

en Laen. iNe.e mcd en loet pot,.:ter for Nasjonal-
hjel-eene pe to ,evensker tle anholdt fordi de ble beskylt for
å ha hatt ned seg bruv og cicetpakker utenon lasten.

:n.ne Igår hadde ingen av le to.anholdtes
slektninger fått noen underretning 0,1orrestasjonen. Den
svernske kensul på stedet har forsdkt å få de arresterte lds-
lett nen uten roe resulta.

TIL
•

'-epresentsnter fra Evensk, Lxportforbund og
J'Jensk Irdestriorbund vil reise til Lnerika i.=rnoste frwl-
tid cinbor et e..ensk exportskip som sei.er til Canada for å
brukes i trafikken til Grmkenland.

De vil relse tidlisstpå mandas.

NORSIC Id iIGd NT1LGTLk ING =IISER1',/ UTLI=SPOLITI=,

U.R.12.00. 2-Jirecedelen av den nore wiigrantregjering
har no fått dynere eep for de to= löfter son er e,itt i don
i3nGol:Åko hjelp0po-Jizkk. LIan hrel beetandig klaser over den
engelske risstyrelscs ,nanglende forståeese.

3'tledes uttaler fornannen for sjmennenes
forbund, Ingvald liausen, seg i skarpe vendinger om Lnglands
ute=ikspelitikk, oc,sier bl.a. at Ivorge ved krigens utbrudd
hadde verdens 4de stdrste handelsflåte, nen ved krigens slutt
vil denne flåten bli redilsert til 10de klasse.

mLie engelske c,rklrinc;er om de enkelte
lands gjenvinns3se sine respektive eiendeler nevner ikke
noe on den norske handelsfl?Itela.

T I LUFT.LN.

Vanntårnet 73 n1-"lori=kon på Frederiksberg
ble inatt fullstendig sprengt i luften. loen na3rstående treer
fallt on oL sperret trafikken på Roskildevei.

,)preneninsen av vanntårnet vil ikke ned-
före neen smrlig uleilighet for beboerne pa Frederiksberg, med
unntokelse av, at man visse steder vil finne det vanskolig å
kontrol2ere vanntrykket.

TEGLV.72)::: BR:LNT TIL GRUiLLN.

D.R.12.50, ?.. Teglverk i Nord-SjE311and brenete isår ned
trl grunnen, så kun skorstenen eted tilabke i ruinene. 70-80
arbeidere vil no bli uten arbeid. Noen uerstattelige maskiner
gikk tapt og et wcort parti dansk tobakk som var sendt fra en
kdbenhavnsk tobakksfabrikk for å bli törret p?1teglverket.

mener brannen skyldes en utEethet i ovnen,

SPLh.i-R,TIDLN I .:RIIUS 01?.PEeVIi2

D.R.12.30. Fra og ned idag,onsdag, oppheves sperretiden
i rhus. jeen har varet i 25 dager.
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NY I'LDNIN-GSIIOTORD—T

Idac; blir det innsat en ny motor-rodninrs-
båt -2å sk en, bet er den eneste redninsbt
har rr.dio)c,i.lea)parat o. radiotelefon. 1;.€...calingsbåtens motor
er på 22 h.k.

LklakiGh UOT HORSES 1.LDLRI.

L.R.21.45. Ved Horsens Sjöretsforhr blir der i
disse dager reist anklage mot Horsens Danpskipsselskaps direk-
tör, Djrn Finsen og kaptein Fr.Hansen for å ha seilet et av
sine skip på ruten Horsens-Samsalundborg ned passasjerer
gjennoLl sonmeren 1943.

:fl-anklagede påstod at de ttodde trafik-
ken var lovlig oc,at offentligheten billiget den, fordi det
2å den tid ikke var neen ordimr skipsfart på Horsens-Samsö
ruten,

Laupskipsselska,Det vil bli ilagt en stor
bot.

TETT T;Z:kj I NORD-,TYILLND.

I kVeld nellOm klokken 17.00 og 18.00
senket seg en ov±.../.Llbog og Nörrö-Sundby. mil
trafikken ble innstillet. .n..t åkjedde en rekke'småuhell.

RUTLFLY FORSINKLT GRUNNLT

1).1c.21.45. Ruteflyet ledbenhavn-Rönne, som skulde ha
—;returnert tirsdag fra R!bnne, er forsinket grunnet på dårlige

værforhold. Det ventes at flyet vil forlate -1Znne i nprgen
klokken 09.00.

KOLLI:NTJ:R

Ordet "illegal" 3ver på alle en særlig
tiltrekningskraft,is= på de unge - det minner on sallensvergel-
ser og nystikk - og det benytter våre fi-ender seg av.

Jet er ingen tvil on at bagLiennene, son er
dirigert fra London og Loskva og son utgir disse illagale
bladene, også står bak begivenhetene den 29.auGust.

Lnhver vet at pressen i. krig ikke kan skrive
om alt - s°tledes der det overalt i verden og ikke minst i England.
Iian kan her bare nevne det eksempel at enhver viste at Churehill,
Roosevelt og Stalin möttes i Nord-.L.frika on tirsdagen, alle viste
det med unntakelse av englendene som ikke fikk dst å vite tj4.
den neste dag, onsdagen.

I vårt eget land har vi det eksempel, at
radioen har innstillet sine værmeldinger fordi fienden kan dra
nytte av dens slags o)plysninger. IJette er kun en av mange av
de meddelelser pressen ikke kan offentliggjöre - og det er
m.eddelelser sonl disse som den illegale presse gjör bruk av.

Jet er derfor at mange nennesker tror den
illegale presse er bodre e.riontert, ikke kontrollerer on
nyhetene er sanne eller bare uhyrlige påstander, hvis eneste
formål er å ophiase leserne og spre uro.

113-,or kan man nevne at bladet "Land og Folk"
den 9.oktober 1942 skrev at rasjonene i Tyskland skulde forhÖyes

at landbruket der hadde hatt (1,7t versto r på lencfi tider.
Lkstrarasjonene nåtte derfor kourae fra Danmark. Det ble også
nevnt at tyskene vilde begynne tvangsutskrivningait dånske arbei-
dere til Tyskland og de besatte öslige områter. Det er ikke et
gran av sannhet i alle dose saL.dcr, 1Tan må her tenke på ord-



språket soci sier: .-0c.pirot
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JKONOHISR. 0111RSI1.2.

:.ksjekurser: 4 1/2 stat 1937 k 103 1/2
4 stat 1935 1 k
3 1/2 p sti.t 1941 I k 104
3 1/2stat 1938 I k 103
4 , Hypotekbank 1938 k 105
3 1/2 Ky-)otekbank 1941 k 105
:,reditbanken s 141 k 138
KreditkFIssen k 800 oms.800
Djölvefoasen s 20 1/4 k 20
DorreLård s 133 k 131
1,1ektrokjemisk s 140 k 135
Hafslund s 697 1/2 k 690
Orkla s 290 k 280
...augbruksforeningen s 1825 k 1825
Union s 5.70 k 5.60
I,Cdesiden s 170 k 162 1/2
Dorgestad s 255 k 252 1/2
Druus,.ård Kiösterud s 287 1/2 k 282 1/2
Å.me_il)ca1injen s 252 1/2 k 250
BLrgenske s 181 k 180
iwrdenfjeldske s 181 k 192 1/2
Ivaran s 287 1/2 k 280
Ocean s 315 k 307 1/2
Kosmos 2 s 260 k 259
Odd s 245 k 235
Rosshavet k 330.
Valutanoteringene var uforandret.

UhIV.LhSITLT .

B.R.18.35. 201itiet anholdt i år undervisningsassistent
ved ,whus universitet, J.xe1 Folke (?), som var mistenkt for ,93-
ha deltatt i sabotasje. Ln del sprengstoff ble funnet i hans
hjem ved en husundersökelse.

V.LNNL:T.:.1:MET 13. F-J.:11ilfiiRrLCS13L.,-.G

D.R.18.35: Unders3kelser har nu vist at det var'en
srenastoff bombe som var årsaken til ödeleggelsen av vann-
trnet på Frederiksberg-bakke i morgea klokken 4. Saken er
stadig under behandling.

BLI: DINSJ. SJ.(51L,slil.:= I HJBORG I RUIN.

D.R.18,35. Formannen for danske sjömannskirker i utlandet, ‘11.
pastor Krarup, HorsenQ,har mttatt neddelelse on., at sjönanns-
kirken i Hamborg .er blitt fullstendig Melagt under et luftangrep
på byen. Degge prestene ved kirken er i god behold.

UTG.J.GarlORBU.L£T OG ,...FT=UhSENL

1,..u.„21.45.. Utgangsforbudet har pa forskjellige steder i
lanuet voldt vanskeligheter for kursuselever. I.J:an har no bestemt
at personer, son de1tar i kurser for mellemskole- real- eller
studentereksamen kan innsende en ansUning til undervisnings-
inspektören for ne11em- ag realskoler om tillatelse til å ferdes
ute etter •sperretiden.
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HLRDE -131.12 FOR 22 KORNPRODUSENTE.
•••111.

14.00. Rasjoneringspolitiet i Halden har no
ilagt 22 korn)rodusenter fra 53/Tlark bciter fra 100 til 1000
.r.)ner for å h, lcvert for lite korn til statens korn-

foiretninc„ En kvinne1i kornprodusent i Berg, sol i to
år har leVert for lite korn, fikk 800 kroner i bot, sub-
sidia..rt 90 dagers fengsel. Ln rårdbruker fra Berg.fikk
1000 kroner i bot for sa=ie forseelse.

TYVSELKTNING I DR...,.NCTED.i,L.

12.30.. .Ved herredsretten i Drangedalsr tre per-•
soner SOJ var satt under tiltale for tyvslaktning av en-sau,
id.dmt•henholdsvis 100, 120 og 45dagers fengsel.

TYNTJETNING.

12.30. btatsiwnsulent Seland forteller i en sam-
tale med Vardun at 23 sauei i so,ner ble borto fra distrikt

Hovradalen, son talte et tusen og 25 dyr. "Dette resultat
er etter statskonsulentens utsagn bra, og det ser ut til at det
under Le nov3rende forhold er trygere å ha sauene langt inne

f‹!ellet på sonnerbeite, enn i lavlandet nE3r den nere bymes-
sige bebyggelse, hvor tyvslaktning er nere alminnelig.

JULT:;.FLESIT'

12,30. Ln familie i Stokke, som var fraværendo fra
heimen par tiners tid, er blitt berivet alt sitt juleflesk,
oralle; 25 kilo Lafl er enno ikke ko.w.et på spor etter tyvone.

ENNO TO i'llflESTLS,TONER I HEDME:i.

12.30. I forbindelse ned den store tyverisak i Hedruri
ha: lensn.0,nnen ytterlipere arrestert to ;)crsoncr, son er implisort

en rekke st5rre forbrytelser. I alt er (.et no,,rrestert 6 mann.
Ltter hva politiet o)plyser er enda en stor tyverisak under opp-
seiling i Sandefjord-distriktet.

.1LGULERING LV LN DLL

Sandefjord byting vedtok i 1938 ny regulerings-
plan for, byens nedro del, utarbeidet av professor Sverre Pedersen,

erdfdreren besluttet i. bytinget i går at
spirsmålet on, regulering av dette sentrale stråk av byen og byens
hovedtrafikkårer b(jr tilpassos et rådhus på .det nov=ende olkets
Hus tont, eller anvendelse av Sandefjord Bads societetsbygning
son ad,linistrasjonsbygghing.

Ordfroron besluttet å anta nödvendige arkitek-
tor til byens roguleringsplan.

UTNLVNEESL I SVLIGL.

,Sto'Qkhoial Den hittilvrende svenske Oharge
dlAffaires i Sofia, Sven illard, er etter hva det offisielt

-meddeles utnevnt til sendenann i. ChungXing.
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DjUSULY.Lisi I EL2:Lz,le

12.3. Ved 15.tiden i 6,•;tr hendte en ddsulykke
&trandgaten i Hauar. Ln sytten år La2me1 Eutt, lagnus Holt,

fra Trysil stod ved fertauskanten da hLn ble påkjbrt av en
lastebil, son kon not han i full fart. Den forulykte ble
iyeblikeli- brakt til sykehus, hvor han i Eår kvold avgikk
ved ddden.

TYVERT LT PLL.SJOI'l!E-2INC-=.02 .

12.30. S3r-Hedmark prisrett behandlet i går saken
not korttyvene fra Vang og Stange forsyningsnennder i novenber-
desenber 1942 og april 1943.

Tiltalen gjalt utelykkende den rasjone'ines-
essige side av saken, idet tyveriet, som ble begått av tre

nenn, allerede tidligere er paaJnt i retten.
de tiltaltes forklarine gikk et fram at

stdrstedelen av de stjålne nerker er onsatt på svartebörsen
til hdye priser, pengene som "forretningen3 innbrakte, ble
brukt til pokerspill.

Domnen 1Jd på 5 års .fengsel ubetineet, 3000
kroner i bot og iundragning av 25 kr.oner for hoVedmannen,
LaeneEngs vedkommende.

Tiltalte nr. 2, I.sunund Hov,ard kelby ble dömt
til 3 måneders fenesel, 800 kroner i bot og inndragning aV
600 kroner.

I donLs.2renissene understreket donmeren at
han ved straffeutmålingen hadde tatt hensyn til at Engh,er den
drevne forhordede forbryter son har forstått å få de andre
ned seg.

Lt Helby straks brente opp don bunken ned
rasjoneringshefter son han fikk og således unndro dem fra'
onsetning, viser at det forbryterske sinnelag hos han ikke
er utviklet, Ved sin forbrytelse har Engh brakt uorden
inn i sanfundets kontroll, av visse begrensede rasjonerte
varenoneder, og mange personer er takket ware ham fört inn
på forbryterbanen._

FOR I-1,JYPRIS FOR SILD,,

14.00. Ln fiskehandler i Drannen kjöpto for en tid
siden tuseeez sild fra en leverandör i Bergen, og
forsdxte å solge-don på iistlandet til en pris som la langt
0172 det lovlice.

Prispolitiet ble oppnerkson på aff=en, og
störsteparten av sildepartiet ble beslaelagt, Ved prisret-
ten i 3-)rall-Jea er fiskehandleren no id3nt fire måneders ube-
tinget furesel, fen hundre kroner i nulkt oe et års tap av
rutten til a drivo fiskeforretning, forteller "Drannens
Tidehde. Selguren i Dergen får også et oppgjbr med politiet.

ULUVLIG 3G V 15.J6TT.

14.00. En tidligere straffut svarthandlerske i
spydeberg ble i Eår kveld av prispolitiet knepet på
fersk Ejerning. Da politiet kon tilstede, var forretningen
full av folk, diskon lå det en partert eris og en
ncingde kjött.

Svarthandlersken har solgt kjött og flesk
til neget höye priser, og omsetningun har wart stor. Tre
se,ker med kj:Stt ble beslaglagt. Det er ikke bare folk fra
distriktot som har besbkt forretningen , ogs21 Oslo folk har
v?..3rt faste kunder. Svarthandlerske n og flere andre personer
sitter no arrestert.
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23.30. Ln rekke jule- og nytårshilsener ble ut-
sendt til norske sjilenn ikveld, bl.a. til:

Lauritz U(3.rkussen fra Ole Larkussen,Hareiddal.

,lf custav Olesen fra Gustav Ln.reassen.

2aul Dana fra Gustav Dang

Ler6er1ann .nders Sjöberg fra Ingrid Sjöberg.

"Ii.aptein Thorad Heyer fra Lnne Thorad iIeyeT

.kiwiester Lndreassen fra Constance Lndrea sen
Haugeland.

Leif Haralct Ni,lsen fra fnr31ien i Stavanger.

Fre,:erikOlav Grbr f_, i Stabben

Lf L=sen fra faLli1ien i 1\iarvik.

StyrElann 3ofu3 ".Lcnrad Borcien fra Hansen,
Holmestrand.

3tyr:lann i1liarn Olson

iaptein Foidar "Vagn Olosen og

ap÷,(Yn "Jjdrn Olcson fra fanilien i Oslo.

Jtyrnann liarinus aery

kipsf(irer Bent ilheLa.sen og

Paul ilhelnsen fra „gnes Olsen.

Harald Haslund Henriksen

1:artinus

Jtyrmann sören Richter.

(L11,, navnene sr avet fonotisk. liottago3.se41
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Fra
:degjeringens Infornasjonskontor

194. Lr, 952. Fortro1is.

Ue1dinger torsdae 15 des.

24.00. Et te1raL1ra .dlarsund seint ikveld forte1ler at
L'aeody Lund er ddd sitt kj...3re Lusan etter 1eneere tids sykdon, vel
80 år gamel. -

,et er noe naturstridiE dettu at Macody Lund er dJd,
han son var en kampens $prann franfor noen annen os son alltid vax i
aktivitet på ett eller annet fe1t hver han fant oppgaver verdiesix
sunne fornuft os sine gglinrende uvnbr. l'acody Lund hadde alltid tuson
jern i ilden, har beLre enn de f1esto realisort det kjendte ord-



sprk: "HaJo sun, Ilunani iiiiil .aie Llienun Puto", (jeg el ot nenneske
og anSer intct menneskeligsoi fren.ied for ,£leg), L1t interesserte
Hadody Lünd, alt ville han forsdko alt måtte innordne see under hans
vidtfavnende mcn stcrkt sau‘presete goni. - Ltter å ha studert fUosofi 0€
kmiturhistorie i I uïihavn, Derlin o 2aris, ble lacody Lund i 1882 '
stortinEsstnograf, en stillingso,1 han skjittet på en ypperlie måte i
hele 15 2,r1 I 1890 grunnla han Farsund o 0-,)lands telefonforretning-
samtidie son han startet sin eGen bokhandel i :b.arsund. Lien hans kultur-
histbriske interesse hadde i. alle år beskjeftiset haog fra 1903 til
1907 hadde han ijouens leLat for å drive historisk forsking. I 1908 ble
han statsstipendiat oc tikk i 1917 statsbuldaline til undersdkelse av
Norges dkononiske forhold i Iddde1alderen. ifra 1882 utga han krono -
logiske tabeller oe avhand1inger oi fisk, ,?enger, kultur os politikk
f3r og etter 1814. I Vitenskapsselskap,ts skriftet offentliggjorde han
i 1908-9 sine undersdke1ser over ::,ore'Ls dkononiske systen os verdifor-
hbld i 111,,de1..eren. Lttor Lt fure,
1915 o:;, (ut ezaetriskusysten ved antikkens orL111derens skruk -
byininger fikk han av Startinn i o)pdra‹ å  7±'oreta en n:3rnere historisk
dokunentasjon av systenet med henblikk på*restaurering av ',Aidaros D02-
kirke. 4)et endelige resultat.av d.iwo undeisdko1ser yar det store viten-
skapeliee verk jiadratun" I a„ II son ko_ ut i 1919 og 1928 oe vakte
voldson oppsikt b',de i Loree og i utlandet.

1;en 1;acody Lund var autodidakt, han kunne ikke
1egge fran noen doktoravhandling full av sitater soLl beviste at han hadd€
lest alt det som )rofessorer og doktorer fir han hadde skrevet. e'en
h,nd hadde han lest, undursdkt, tenkt oc forstifztt oe )adonne måten
ervervet seg levende kunnskaer. lians prinsi)per ble ikke lagt til grunn
for donkirkens restaurerins, nen hans d uadratw:. blir nu dosert Ved eh
rekke utenlandske umiverkiteter, noe so viser tyLelieat denne autodidal,
tross all notstand os alle intrieer virkelie hadde noe å fare med. 1:.en
de s 2s,kalte lvde var ikke vant til å goutere un nann son dosorte 1c3re-
setninger son ikke var å finne i b3ker, oe san hadde kunnskaper son han
ikke hadde liart på sko1en. 1:aGadyLunds livsverk fikk forsåvidt en
sireelig skjebne, nen ikke et dyeblikk tvilte han på at han gjennon det
hadde rirt sakens kjerne, og at det var han sau hadde rett nens alle de
andre ikke ville fortvtå. - Det er izrul_nen ikke så rart at ilacody Lund
ble bitter Qr hans bitterhet kunne.ri se;' de underlieste utslag. inhver
son har hatt den elede å besike han 2a vil nu med et visst ve12.od
ninnes hans mer eller mindre rettferdige utfall mot hm" sagt alle
nennesker, - for det var ytterst fa som i de senere år fant nådd for hanFL
blikk. -.I ldpet av den kortesto santale kunne han la de fleste av
jorduns folkes1ae passere ruvy, og han kunne son ingen annen i få vel-
va1gte ord den mest treffende karakturistikk såvel av det enkelte
1and son dets innbygeere. OG enie eller ikke enie, det var al1tid en
fryd å lytte til hans enthusiastiske skarpexcplikk og sprudlende vidd.
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ijCU".3Y ..d-Ortsatt.

liacody Lund kan vel sies å vc,3re en av do stjrste
orGinaler vårt land har fostret, neppe noc navn har så ondiskutert
so.å hans. J,et har alltid ståtu stria on liaeody Lund oc.„ striden vil neppe
forstu,ine fordi on han selv er g-tt bort. man var et unntakelsesnonneske,
og de Lieste unntakelsesnenneskers skjebnc ble ogsi hacl til del. flen
til tross for all 1.,otstand stod  hanfast  p2t sin post og kje_ner fir sine
ideer til det siste. t han ikke sciret vur kanskje ikke hans feil, or;
det er ikke som seierherre, nen so.1 den alltid kjenpende nann, nannen
son vat seg selv under alle forhold, ilacody Lund fortsatt vil leve i det
norske fålks bevisthet.

=LNS

24.00. .ulsket i uken sw.1 endte den llte desenber var
Fetsild fås frendeles ikke nen i lord - Norge ble det i stste uke tatt
endel småfallen sild. Således hadde noen fa bruk tildels bra utbytte i
'Repparfjord i Vest Finnnark. Videre ble det tatt noen mer storfallen
sild pa Italangen i Troms ol liknende - nen nIndre fangster i Sdr Reisa
g Katungen.

rdland f regikk det litt fiske i F:nneidfj rden.
I Trdndelag var sildefisket betydelig nindre enn i de n2rmuste f re-
gående uker. Jet ble tatt n en få fangster i j rd g n en ved i,evanger
Lenger sdr var sildefisket helt ubetydelig. "Jet dvrige kystfisket ,g
bankfisket ser Gs, ut til å ha w3rt lite på stdrstedelen av kysten.
Lnkelte steder er nu agnmangelen avhjulpet g en venter bl.a, en ppgang
i  T  rskofisket s:x snart aFn k _Ler rundt til fiskerne i Tr LUS og Finn-
marke I Vest - r'innnark har t rsLefisket riktign k vist n en ikning,
vesentlig ved snurrevadsfangst. 2å :„Sre g Vestlandet var f,rh ldene s ,n
fjr ned nindre gdt fiske.

Lrgs  liakrellag har h,ldt representantskapsnito i
£u'istiansand. Jet njtte nlaE fenti re-)resentanter f,r strekningen
Svenskegrensen Stadt. ne, nskapet ble referert g g)dkjent. LiV over -
skuddet ble det besluttet avsctt 150.000 krner f r tilretteleging g
innkjdp av pakkeplasser langs kystun og 100.000 kr:ner til pakkeplass
i ;;ristiansand.

20LITIRL.SSIL. I T0-ii2ILTL

F_r i sc svartebdrskandidatene litt =nere otter
sönnene, f,rot k _rdensp ,litiot ved niddagstider idag enstrstilet
rassia i det va-xste svarteb3rsstr5k Tr ndhein. Gatene ble sperret, alle
personer innenf)r onrdet sata1 anlen og kjjrt til politikanret hv()r
deres f)rhold ble Gjenn,mgått. ikkc nindre.enn 200 pers'ner ble innbrakt.
Lt flertall hadde heldigvis rent nel i posen og fikk straks L igjen
ctttrat deres arbeidsforh)ld var k)ntro,llert. flen det var ugs. svarto-
birsagenter i garnet 'g ende1 ulovlige varer ble beslaglagt, i alt
f23.r en si at ,jorde en bra fangst.

ov--.b1cliv,LL I TRow.uani ihT 1:1\1

2 litiet i Trondhoin idag nolding ikkc mlndre
enn fire ,)verfall hv,rav tre hadde funnet sted i nedre bydel. rire navn-
gitte -.Qersoner er annoldt for t: av disso overfallene og det vil ikke bli
tatt på du med silkehansker. Lt par av den er )mstreifere. Jet dreier
set- også om ran. Foruten den brutalo ransaffEare son hendte igårnatt,
frtelles det nu on en nann SLW1 ikbold i nidtbyen ble overfallt av fire
banditter son slo han i gaten Or; ranet han for penger og diverse papirer.
Overfallsnennene var etter hva son opplyses nue beruset.
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7,11U‘JLITI:12 I bT.,.\1:-.1,G:

10.00. Iriïiinalpo1iticti ptavanEer arbeider med on
inponerende fart og energi n.r detE,jelder tyverisaker. I den sonere
tid har man kunnet notre oange utmerkede resultater. ho har man nettop
oppklart en rekke innbrudd SJ1: er beaått i lipet av de siste Sta-



vanger. To utenbys menn, litt over henholdsvis 30 o,E› 40 år, er no Ejort
ansvarlig for ialt 13 innbrudd, tildels av stort format. Det bcgynte med
at de ble pagrepet i en tobakksforretning. olitiet arbeidet videre og
ndnee innbrudd ble oppklart. Det er bevist at karene har gjort innbrudd ,7

en nanufakturforretning hvor dot ble stjdlot varer for flere tusen
kroner, t innbrudd pa skattekreverens kontor i Stavanger er ogs °1 disse
karenes verk. lt i alt har de f?ttt tak i anseelige belöp. Ltter hva
man forstår vil synderegistret bli enda lener.

L1J-jifli,'ITLY., 11,D hLTTSLIG 1,1111.1t3PILL.

18.00. Ln kjöreulykke i Arandgaten i Hamar forleden som
kostet den unce Macnus Holt lIvet ser ut til a f. rettslig etterspill.
SjSren på den latcbilen som kjirte på Holt er nu siktot for TItaktsont
drap, forteller Hedenarkingen. Det er ncmlio konstatert at bilen fr.jorde
en usedvanlig stort"sleiv" da ulykken skjedde, or bakdelen av lastc-
planet slang helt inn på fortauet ocsra_i.let Holt slik at han pådro seg
alvorlige skader. Til )olitiet forklarer sjåfören at det var noe i veien
med gasspedallen, nen en har mistanke om at bilen hadde for stor fart,

IILDNINGSSKUYTLN I =S012-U2.. .

18.00. n redningsdåd.er atter UtfJrt av'enrredningssk3yte.
..r'erleden ble en nindre motorbåt soM befant seg 12 nautiSke mil nordvest
for Gryllefjord utsatt for havari. i;edningsskyten Raghhild Schanehe kom
tilstede og berget baten so.1 da var uten seil og jikke kunne styres-pa
arunn av maskinskade. Det var tre mann o4)0±d, i notorbåten og-de ble alle
reddet.

ILLNINTYV-LBILR.

12.00. Ved forhirsr(Aten i Hadeland forleden ble to gutter
dömt til 40 dagers fenEsel for kanintyverier. 2olitiet reknot med at
tyveno ville forsöke å selge kaninene på svartebörsen og det ble derfor
sdtt vakt ved buss-stop)estedene for rutebilen til Gjövik. De to guttene
ble knepot på denne mate like fir bussen skulle cå.P. grunn av deres
unge alder ble do-imen Ejort betingot med en prövetid på tre år.

ffly
S1NDEJ0RDS IP0RRLTN=12 .:=0-mS 01: LUI JUL OG NYTT-2.

18.00. Jundefjord Handelsforenings styre har ani,nodet de .
forretningsdrivende inne.n de'forskjelligo Erupper,Unntatt n23rings -
niddelbransjen, om å holde forretningene. helt lukkot mellom jul og nyttår
De konnunale myndigheter Ser gjerne at lukk.ingon gjennonfres da man på
denne måte ocsd oppnår en betydelig brenselsbeSparing.

LaINDT 20E3GRUL',N3I

18.00.- Ln kjendt mann i Porsrunnsdistriktet, kji)mann
I14ak 3örlie, er död, vel 53,år gamm,e1...U.ed,ham er en virksom forretnings-
Juann Ct.b.t bort. lian.var en s3ss av.den kjente Gjer-pennann Ole Srlio

drevet forretnin i over 30 år i porsErunn. I man:e år han
bestyrer av Gjerpen og Lidanger Innkj3psnennd.
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1L,NN I KILL:JYG.o-

19.00. Ln av de mest kjente menn i L:ilebygda, gårdbruker
Halvor Fjeld, er död,'62 år Han var on av.bygdens störste
gårdbrukere og skogoiere. Han har gjenno:-.1 åreno deltatt megot i det
offentlige liv i bYgda.

SV,/.7.1,4STLVirib I II,LDLN.

20.30. 3dddag samles åstlandets bestc svimmerc i
hvor Halden Svmoklubb arranr:ercr sesongens förste innenddrsstovne
i byens vakre og moderne svriimohai1. Ialt 35 sv,L]nere starter. Frc Oslo
ko er hele eliten med Karl Christensen, Lrik Lvensen, ‹Tohan CorrIcli-
ussen, rthur ,ndersen, Llse o( Solvei' .r,nne ilarie o, Gret:ic
Hvalstad o , 2jör- Hannestad. „v ikcn strter Ellen Stdron - Riis,
Lari Olafs,n,Kari Lndresen, Llse 2andven ocI.. ricr. „rneberr. Svcr,
-s)estrand, Roar Fldtre, Brddrene Hvalstad, Guttorm iremer, H,nry
,nderscr„ Haraid iloller stiller 03 ) av Juttene. -Jessuten ko 23.er fe av
1)1-0.-1,A•ns beste svdmmore, foruten Haldens oe:An med Lary Velund i teton.
Stevnet ledos av Ha1den Svdmmeklubos formanu, kretssvd..im.cleder ,rne
Jjdrge.

iCJLI D.2kG 8c, H0V.j.eRI G3-LNODP:OYGG".,.D:

21.00. som kjendt brente en L„v ,)stlandets stdrste
trelastbcdrifter, kigdons 1Ja.-Ipsa;3 H5vleri i sonmer. Ltter hva Glon-
dalen erfarer er man nu kommet i gans med gjennoppbyg.:gingen av
saghuset. flan rekner med at Erbeidet kan ta til igjeni januar, nen å
f- bruket helt ferdig et(;er planene lar seg ikke gjdre fdr etter krigen.

UlleLL

21.00. Lt merkelig uhell som truet med å anta faretruende
dimensjoner, inhtraff forleden på •Flmsbanon. 15 arbeidere started på
en av jernbanons traller oppe vea tokverket for å kjöre nedover dalon.

Det viste seg imidlertid at bremson på trallen ikke virket. Fölgen
var at den i stadig voldsommere fart rutsjet nedover banclogemet.
Trallen stoppet ikke för den kom til Bakvam stasjon, som ligger omtrent
nidtveis mellom lqddal ogl'rethciu. I mellomtiden hadde de 15 arbeidore
måttet kaste seg av trallen en etter en os mange av dem fikk temmelig
alvorlige kvestelSer. Noen av arbeiderne fikk så store skader at de
straksmåtte bringes til sykchus. 1,,et er allikevel håp om at alle
fra det forferdelige"dödsrittet" uten varig men, noe som må sies å
være litt av et mirakel når man tar i betraktning det ulendte terrenect
og den store stigning i dvre del av Flåuscialen.

L,UNDLLSBUSDLI..L 2L,GLT _V BLIN..2,2S.,-..SJLRLR.

13.00. Lågendalsbussene i ruten mellom Larvik og Svartstaa
har leng,e vmrt plaget av folk som hengerbak på disse bilene under c?P-
kjdringen fra Larvik stasjon. På grunn av stigningen blir farten meget
liten her og dette har folk benyttet seg av. rlig, ble to verdifulle
kufferter stj'llet fra bagasjeru.imet på denne maten. Ln har nu under ovor-
veielse sette opp elektriske gjordor bakpå bilene for å unngå tyverier.
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SLOSLG IHJLL

liv13s nann ble sent igr funnet på et 30.tokryss
i Wnsberg. Det.viste seg vs3re en 44 år Skraphandler, Edvard
Leifsen,fra TSnsberg. Han hadde fallt på det glatte föret og hadde slått
pannen not en issvull med döden tilfdlge.

Lksjekurserl 4 1/2stat 1957 k 103 1/2.
4stat 1935 k 103,
3 1/2stat 1941 k 104.
3 1/2  /1J stat 1938 k 103.
4 Hy)otekbank 1938 k 105.
3 1/2 , Hypotekbank 1941 k 105.
Creditbanken  s  141, k 138
.1.reditkassen s 805, k 300.
Lj81vefossen s 20 1/4, k 20.

-Jorregrd s 132, k l30 1/2.
.Lilektrokjenisk unotert.
Hafslund  s  697 1/2. k 690.
Orkla s 290, k 280.
Saugbruksforeningen s 1825.
Union s 5.70, k 5.60, wis. 5.60.
Å,gdesiden s 170, k 162 1/2.

-)orgestad s 253, k 252, ons 252 1/2.
bruusgard .t,iisterud s 285, k 281.
Å,melika1injen s 255, k 247 1/2.
:Jergenske s 102, k 179.
Yordenfjeldske  s  197 1/2 k 192 1/2.
Ivaran  s  235.
Ocean s 315, k 305.
1:osnos II s 230, k 252 1/2.
Odd s 245, k 235.
ILosshavet k 330.
Valutanoteringeue var uforandret.

VOLUTL...LT I

22.00. Ln dispouent for et entreprönjrfirna i Stavancfer
er tiltalt for voldtekt i åtte tilfeller. Under saksbehandlingen nötte
22 vitner. nektet seg skyldie nen det er nedlagt påstand om 8 års
fengsel og forvaring.

41111,1)DGITLYjia, I. .J.L5S.(20.GLR

22.00. Ln 7 årga..icl eutt fra F.jisangor ble ietterniddag
oVerkj8rt av en rutebil og sa ildo tilredt at han döde kort etter an-
konsten til sykehuset.

T T

22.00. Tåken la ser i formiddag over de ytre distrikter
li 18benhavn og flere steder var den sa tett at trafikken ble full -
stendiglammet. -,Jet skjedde mange feilkjörsler opp på fortauene, biler
støttet sam,,en og spaserende ble pakjört. Onlag 20 mennesker kom lettere
tilskade og det ble anrettet megen skade på vogner. Lyngbyveien og
i Valby var t 2tken tettest. Her matte politiet rykke ut ned st8rre mann-
skap. I gatekryssene hvor lTsene var usynlige overtok politiet vei
ledingen av kjiringen ved rope når vognene skulle stanse og pipe
fliyter som teen pa frpnkjiring.
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NYTT Eortsatt.

J.R. 08.00 Passasjerene mod ekspresstoget til Knenhamn ble
inatt ca'l tine forsinket pa grunn av luftalarn i I4-borg. sasjeenc,
måtte oppholde.see /3ele tiden i statsbanenes tilfluktSrom Under stasjo,

Eordselsforbudet i Odense og laksU er opphevet fra
og ned idag.

og 44hA314 -1

G.R. 19.00.
arrestert av
kjendt ennu,
ay ett eller

Radioutsendingene var igår avbrudd over -1"alundborg
fra klokken 1Q04 og utover resten av kw,1~;

I J'y11andl:e,147IPPderrli~Xlee ttd blitt
de tyske myndighetene. ,,rsakene til arrestasjonene er ikke
men det afitas at de .er i forbinnelse med illegal virksomhet
ainet slag.

FRÅ,

G.R. 19.00, Lt tysk fly flöy irormiddag innover svensk on-
ra.de ved skåne. Elyet forandret kurs og flöy,til havs igjen ettprat
det svenske luftværnet åpnet ild not doc. .

D& t6 store-anerikanske fly so or en tid siden
nödlandet ved irebro ble idaE flöyet til Vesterbro. Flyene ble flyet
av de amerikanske besetninger med sVanSk kOntrollmannskap ombord.
De amerikanske beSetninger vil bli internert. •

S.R. 08.00. t britisk floromotors fly som igrkvold flöy
inn over svensk område ved ICarlshamn zatyrtet inatt ved 1.30 tiden ned
ved Småland: 4 mann av besetningen er blitt reddet nens man ennu ikke
vet noe on de bvrige tre av flyets besetning. 1-)et meldes at de fire
flyvere hadde hoppet ut i fallskjerm ca 10 kilometer fra det stcd hvol
flyet styrtet ned sanmen med sine tre kannerater. Han antar inidlertid
at de tre befinner seg ett eller annet sted i traktene mellom Blckinge
og SmAland. De fire neldte seg selv til en gård nwr det sted hvor
styrtot nod.

vvvvvvVVVVVVvvyvvv
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iegjeringens Informasjonskontor.

18.desember. Nr.963 Fortrolig.

Ileldinser fredag 17.desember,1943.

BILIrri I R...:DHUSG„.T.

13.00. Tidlic imorees er den 300 ar eaule bygning
Radhusgaten 11 alvorlig skadet av brann. Da brannvesenet
kom frau var det full brann i en innvendis tretrapp fra förste
til annen etasje.

in Eikk straks til ancrep på ilden som hur-
tie ble slokket her, men i den ganle byeninc hadde ilden.t/znnot
ves til hulrom på flere steder og langs besimsen fortsatte
den å ete see 0)20ver not en pabygget mansardetasje oc over-
lofet.

Brannvesenet reknet med denne utvikling av
brannen oc på overloftet var det 21asert rykdykkere som skul-
de angripe ilden når den nådde frau. ..)et Jyktes å hindre
ilden i a trence viderc fram men etterslokningenble et meget
langvarig og vanskelic, arbeide.

Ialt fen, stasjoner deltok i sloknincen.
ble lagt ut i alt elve slancer. Brannsakden ble beerenset

til 10-15 meter av bygnineens lenedu i gateflöyen. I side-
fliyen er skaden berenset til et laLerrom i fc5rste etasje og
et nindre rom i annen etasje.

En brannnann natte kj.res til leeevakten
da handleddene var o2pskret av elass. Tre rbykdykkere holdt
2a å bli innesperret, mk.,n i siste 3yeblikk kom de seg ut.
Brannarsaken er enno ukjent. Rådhusgaten 11 var forsikret for
alt 's57.000 kroner.

LOV "J.CLLITJLING :-.1?-iiISSI;12-12.

14.30. V «Iiinisterpresidentennhar den 11.do4eraber- ved-
tatt-og underteenet lov om endrinc i forordning om handhevelse
av prisbestemmelsene av'23.januar 1942.

I forordnineen bestemues at herreds og byret-
tens forretnineer mcd prissaker skal styres av særskilte dommere
som o2pnevnes avajustisdepartementetV

Ln pågrepet siktet kan fraustilles for den
ordim3re forh(3rs.:tomi= etter reclene i straffelovens kap.19.
Dezt som oppnevnes som prisdo.lmer skal fylle vilkarene for å bli
utnevnt som herreds- o, bydo1.11-1,r.

nJustisdepartementetu kan bestemme at en
slik dommer skal ha prissakene i flere domsokn, eller at det
skal ware flere prisdommere i et domsokn. Prislagmannsretten
skal best2t av en lagmann og så mange andre dommere som njustis-
departementet3 bestenmer. Det o-2pnevnes vara-menn.VLaguannen
skal fylle de krav som sjelder for höyesterett domere. De
övrige .4.mmere i prislagmannsretten skal fylle vilkårene for å
bli utnevnt som lacdommere.

Denne lov trer i kraft straks.

NYU_TOBIZEWRASJONER.:,

18.00.'
rykkes oneåend
hjörner:

har. bestent at
fra og med 15.

Sturlasson, - Ordre S 5125 - föleende inn
e over GO nn, 2 spalter:medramme og halvrunne

Nye tobakksrasjoner.-
,vdelingen for proviantering oe rasjonering

V.tildelingsperiode for-tobtkkSlrarerskal vare
januar til oc ned 21.febrUar 1944,(fortsatt)

•
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(fortsatt)




I dette tidsron kan Let selges og kjdpes
på merkene 25 1.125,26 1123,271.1 27, 28 H. 28,13 R- 13,14
14,35 T1: 35, 36T11 33,27TIi 37, 38 .T11 38,39 TH 39 og 40
T'u 40.




pt tilloggskort for gruvearbeidere gjelder

merkene fra og ned .T 33 G til oc.; ned T 30 G i tiden fra og
ned 1.januar og til og med 31.januar 1944. Videre gjelder
på dette tilleggskort nerkene T 37 G til og med T 40 G i ti-
den fra og med 1.fabruar 1944.

på tilloggskortet for skogsarbeidere gjel-
der nerkene fra oc ned 31. til og ned 34 i tiden fra 27.de-
se2ber 1943 til oc ned 23.januar 1944. Vidore r:jelder på
dette tilleggskort merkeno fra oE ned 35. til og ned 38 i
tiden fra ou ned 24,januar til og med 20. februar 1944.

de nevnto merker blir ugyldige fra
1.april 1944. Tobakksanvisningene til forhandlerne for 78
periode blir ugyldig fra 15.nars 1944.

Oslo don 13.desoiiber 1943.
sturlasson.

UTDELING

18.00. Sturlasson. - erdre S 5128. - F31gendo inn-
rykkes oneående over 45 nm, 2 spaltor ned ranne og halvrunno
hjdrner.:

Utdeling av ukerasjoneringskort for uke nr.l.
son tidligere nevnt i pressen er det gitt

en. julerasjon av 1, kg havrenel. For folk ned ukerasjonorins-
kort skal rasjoren kjdpes not klipp av ekstranerket 1 G 1 p-t
ukerasjoneringskortet for uke nr.1.,

jv mange bedrifter utdeles ukerasjonerings-
kortene först fredag i den foregående uke. For uke nr.1 vil
da kortene bli delt ut julaften ned den fölge at arbeiderne
ikke får kjUpt julerasjonen fdr etter julehelgen.

W3ringsdeparte'iontets avdelingofor provian-
tering og rasjonering har av denne grunn funnet a burde hen-
stille til bedriftene å utle ukerasjoneringskortene for uke
nr. 1 så tidlie i kommen 1:ke at arbeiderne kan få benyt-



tet dem för julehelgen.
dturlasson.

INTERLSSEN FOR UUGHIRDIU,RINEN STIGENDE.

18.00. Unghirdnarinen har i den siste tid imrt on-
fattet med en stadig större interesse blandt unge norske gutter
som har interesse for sjdnannslivet. Og oppslutningen on organisa-
sjonen har w3rt enorm. Etter hvert som medlemstallet i ung-
hirdnarinen vokser, nelder kravene seg on et större og bedre
instruktörkorps son kan ta seg av o)plæringen av Euttene i årene
franover.

For å dekke behovet for insutrktörer har ung-
hirdmarinen i år oiprettet en egen skole son varer i tre år hvar
de best kvalifiserte gutter kan få en grundig utdannelse son
instruktdrer.

,dkolen begynte i april nåned med opptakelses-
pröve i Oslo. I sommer har guttene holdt til på Granholnen.
Unghirdnarinens övelsesstasjon i Sandefjorden. Her har de fått
teoretisk utdannelse santidig son de har drevet praktiske övel-
ser. Den 9.oktober rykket sa guttene inn på fdrerskolen på
J'essheim hvor de skal holde til i vinterhalvåret.

Oslopreåsens representanter hadde forleden dag
an1edning til å besöke skolen og fd1ge undervisningen.

' (fortsatt)
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UNGHIRDILRINEN ( f  ort s at t )

dette fdrste kull deltar Ovor 20 gutter
fra alle kantor av landet alderen 17 - 20 år. Undervis-
ningen er lagt allsidis an ned forelesninger, 11.a. norsk, tysk,
engelsk, fysikk, kjemi, matematikk, naskinlre, sjömannskap,
navigasjon, metoorologi, historie og rettslwre.

De fleste av skolens pedasoger har tidligere
tjenestegjort i den norske marine SQ-1 offiserer, og har derfor
et eget tak på guttene oE, undervisninen.

.1Jet er ganskc natur3j.g at turn os gy.iinastikk
inntar en bred plass på skole,2rogra...iet. Turn os gymnastikk
kan drives på det m.inste skipsdekk og i hvilken som, helst w-Jr
og en sprek kro)p komer godt med for en cmann i alle situasjoner.

På skole er det hver dag obligatorisk norgen-
syilnastikk klokken 7 om morgenen og tre ganger uken er det
turnkvelder med trening i frittstående övelser, ringer, svine-
stang, skranke og hest.

Ou vinteren får guttene også anledning til
å bruke skiene. Lik, :›1;olen er r",et byf-et cn
stor ho)pba]zko hvor treninen sår ied liv o- lyst etter skole-
tid. i alt er unshirdmarinens instruktörskole en Önske-



skole for hver ung;dau som interesserer ses for sjöen.

JITLEG.,(L.TILLL TIL ST.TSTJLISTEJLIW.

18.30. "Finansdepartementett, meddeler: -Ådet skal som
en unntaselse for denne gan for 1943 utbetales julerratiale til:
.k,rbeidere i statens tjeneste, msd en ukes ldnn, statstjeneste-
menn ned -runnlönn på kr. 4000 årli- og derunder os som dessuten
har forsörgelsesby/do, ned en kvart måneds srunnlönn. ljet skal
vecl ru, nlinnen l'zke tas hensyn til ?ensjonsinnskott, heller
ikke til alderstilles;c, regulerinrstillers, uniforntilleM 0.1.

Tillegg etter forordning av 20.dese.:ber 1941
pararraf 8 or andre faste lönnstillenr, (herun.ertillef ,ene til
)olitiet os arbeidstjenesten etteroministerpresidentensi? ved-
tak gv 21.oktober 1943) skal derinot regnes med.

Fox bistillinger utbetalos ikke julesratiale.
porselsesbyrden blir å bere;ne p sarie måte so.0 ved utbetalins
av resuleringstillesg. Julecratiale skal foruten til saLitlige
fast ansatte tjenestenenn, ogs`i utbetales nidleritidig ansatte
tjenestemenn ued ninst C 1.1').neders saumenhengende tjenestetid.

P0LITISi12.2.

	

14.00. ömcn i sen store voldtekssaken i Stavanger
not dis;onent .J.te n, er no falt. Tiltalte ble dönt til 5 ,23.rs
fewsel, retten fant det ikke rjjdvendir ned sikrins.

	

18.30. Toab"akkstyveriene har öket betraktelig no
innunder jul. I Tronsö er det bare i siste dden begått tbe
tobakkstyverier i forretning or lagerlokaler. I et asonturlager
var inidlertid tyvene mindre heldige, idet de ble grepet på fersk
ejernins nsns de var i ferd med å fordufte ned hele tre full-
stoppode sekker tobakk.

	

10.30. • En onstreifer gikk en das inn i to hus hvor
entrodören stod åpen og stjla noen k1a3r. Han er tidligere straf-
fet o€ er no i _ker forhirsrett ddut til fengsel i-ett lr, net-
ten uttalte at tyverier av klar no må straffes på det strenseste.

	

18.3o. Prisretten i Fredrikstad har avsagt don i en
större prissak not agent Fritz —dne, Fredrikstad. Han var til-
talt for å ha kjdpt inn forskjellige varer for dyrt op ha drovet
unödvendig nollonhandel og videre har han solgt en reke varer,

(fortsatt)
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POLITISER (fortsatt)

s:23rlig matvarer til störro bedrifter og icctorer til uriue-
lige priser. Liannen  ble  dömt til fengsel i ett år og tro måne-
der, en bot på 500 kroner samt inndragning av 13.300 kroner og fra-
diim:b rottentil å drive ervervsvirksomhet som handlende og agent
for egen regning i tre år.

Iionfelto har vedtatt dommen.

13.30. Ln av våre mest kjente innbruddstyver har i
dag statt for byretten tiltalt for innbruddsforsbk på Grönland.
Han er tidliF,ere straffet 18 ganger og fra 1920 tilsammen holdt
til 9 1/2 rs fengsel plus fen ars sikring. Han ble denne
ganen dömt til tre års fengsel, men da han nente seg uskyldig
abau, ai)pellerte han til lasmannsretten.

DODSUL:Y=R.

13.30, gom tidligere meddelt druknet Upman og
hennes datter i  gP3,r kveld på '5yrlarksjen i ustfold. Det
meldos no at likende ble funnet ved 11.tiden i formiddag etter
ihordig sökning.

13.30. For en tid siden hendte en sörgelig ulykke
på Tor,denskioldsp1ass i Oslo. n dame ble overkjört av en
drosje og döde like etter. gja.fron har no stått for byretten
tiltalt for å ha kjrt uforsiktig og for ikke å ha brukt til-
strekkelig lys.

Han ble dUmt til en bot på 300 kroner subsi-
dirt 30 dagers fengsol og 30 kroner i saksomkostninger.

ÖK0N014152: OVERSIKT.

13.30. Lksjekurser; 4 1/2 » stat 1932 I s 104 k 103 1/2
4stat 193. I. k 103
3 1/2 stat 1941 I k 104
3 1/2stat 1938 I k103
4';') Hypotekbank 1938 k 105
3 1/2 » Hypotekbank 1941 k 105
Creditbanekn s 141 k 138
l'reditkassen s 805 k 800
Djölvefossen s 20 1/4 k 19 3/4
Borregård s 131 k 130
Llektrokjemisk s 140 k 135
Hafslund s 700 k 690
Orkla s 290 k 280
Saugbruksfereningen s 1825
Union"s 5,70 k 5,00
.'.gdesiden s 170 k 152 1/2
Borgestad s 285 k 280
Bruusgård KiZ5Sterud 'k 390
iJaerikalinjen s 255 k 247 1/2
Bergenske- s .181 k 179 oMs 180
Nordenfjeldske s 195- k 192 1/2
Ivaran s 288 k280
Ocean s 310 k 305
U.Osmes II s 257 1/2
Odd s 245 k 235
Rosshavet k 330'.

Valutanoteringene var uforandret.
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ENGLIK B0113EFLY STYJiTETELJ i T.LRIGL

0.R.12.00 Det neldes fra StockhoIn at et engelsk 4-u-Aor
bonbef1y i gtr kveld styrtet ned i nrheten av J',1sund
Besetningen,-awl, hoppot ut ned fallskjerner, ble anholdt,

G2UNNSTTT.

S.R.19.00 Let svenskd skipet "Skedne,"(?) 1&p i dag
på grunn ved Leberset på ruten GiteborS-Landskrdna.,
uin var et resultat av forbZ3k på å unnså kollisjon ned
et notgående skip.

LEN W.T.bh2.1., LEGL.SJONS YRKL I B-..L.RLIN FORTSETTES ULVBRUTT.

D.2.12,30. .:)en svenske legasjOn,i Berlin innstillet
ikke på noe tidspunkt sitt arbeid, trasLi at legasjonens
bygninger ble ruinert under luftangrepene. Inntill nan
fant andre 1okaler-Lb1d forhandlingerfört under åpen hinne
de fbrste dager etter luftansrepet.

iiI=SLsaKYTNING I DLUI.T.LLIZ

L.R.12.30. Ritzaus byrå nedde1er at uan i uorgen nel-
lon klokken 08.30 os 11.00 vil foreta bvelsesskytning fra
östkysten av .„.4ager, Dragör og andre steder på tiresunds-
kysten. Kun viktis nawtrafikk vil bli tillatt å seile gjen-
nou og tillatelse hertil uå först innhentes fra havnebetjenten.

-nnen trafikk kan kun seile igenno£1 på egen
risiko.

BOLIBETWOL.,:,.STN=

D.1(.12.30. Nybors hadde sin annen lufta1arn i går kvled
fra klakken 21.k.A) til k1.22.09. En sprens-bonbe ble nedkastet
på en nark ikke langt fra Nyborg. i n=heten av Tosbölle

Inc,ea )ersoner ho21 til skade, ien en nengde
vinduer ble knust i n..Jrligsende hus og on del elektriske led-
ninger ble ddelac.A.

D.J.\TSK

D.2.18.35. statsradiofonien avbröt sine utsendelser idag
nellon.klokken 12.56 og 14.19.

111.=I 1;.(3DLNI-VN.

L..12.30. Det opplyses at tåken i IWbenhavn de siste
daser et den totteste nan,haJ. opplevd siden 1921.

DÅNSE: L.L.NDBRUK iL.NGLL ..BLII)W.LFT

D.2.18.35. ..rbeidsninisteret utsendte i dag en neddelelse
on landbruksarbeiderne son for tiden går over til entrepreWr-
arbeide i Jylland.

et sies her at ian har truffet en ordning hvor-
ved entreprenbrer er for)liktet'til ikke å anta arbeidero son
har beskjeftigelse ved landbruket, likeson de nå gi en fortognelso
over de arbeidere de beskjeftiger no, og hvis dor nollon (3.,)n finnes
1andbruksarbeidere or arbeidsanvisningskontorotborpttigot tilå
srge for at disso b1J.r avskjediget og sendt tilbake til landbruket



Side fredag 17.dese:lber 1943 T\T .963.

iNSi L.Q:121.:L1 2L,1' 011 8.1OLS(T.

D.R.18.35. Let nest frentredende trekk hos de danske
sabotörer er at de nanPler plannessighet i sitt arbeid. Det
er dette son gjör at det, i notsetning til de andre besatte
land, er så vanskelig for de tyske nyndigheter å benytte de
a1:11nAelige uetoder til a notvirke den

De foranstaltninger man treffer mot den
må derfor vc3re av en mere generell alt, son nödvendigvis
be-rörer nange uskyldige.

Hvad var sabot3renes mening da de sprengte
vanntårnet på Fredriksberg i luften? Dotte og mange andre
tilfelle synesbaro å ha det ene mål, flonlig a ergre og irri-
tere don a1minolige be:olkning overalt i landet.

Slprengningen av vanntårnet har også en annon
side, ïan hadde overveiet a oppheve utgangsforbudet fZ5r jul,
nen denn, sisto sabotasjehandling vil sikkert endro denne
)1anen. Utr,angsforbudet or dot beste niddel nan har not
sabot.drene, risikoen er for stor.

"G.NGSTLR" ynasGiu:IJITEN FORTSETTES.

I kveld ved 20 tiden ankon noglo unge
revolverbew3bnoto un-,e nenn til Frederiksborg slottl hvor
do overnannet vakten, fbr de löp opp på kontorene fLrate
etasje. Hor tok de en del skrivenaskinor, hvorotter de for-
svant.

p-°1witrent saIne tid overnannet onlag
G revolverbovE3bnete unge uennesker vakten i eiendonnen
Brodgade 50 i E6,)enhavn. ..K5r do fikk tid til å ta noe an-
Lon politiet. JJet begynte en revolverkaup, i hvilken onlag
100 skudd var avfyrot, nen ingen kon til skade. sabotarene
forsvant, idet de löp ut av porten truot de vakten ned
rovolver.

L181,1.11N

20.3u. Ved statens snåbruksir2rerskole er det i disse
dager uteksaLlinert en reke nye mlåbrukslwrere. De nye

fikk sine eksallensvitnesbyrd utlevert i dag ved en enkel
1-lytidelighet på anåbrukslwrers1ço1en. Resultatene ble (=k-
terene gjelde_ henholdsvis teori og praksis):

Vikter Fransson, hor,aland, 1,83 - 1,75
Xarl 1.92 - 1.30

So n o Fjordane, 1,86 - 1.57
Halldor Skattebo, Opland, 141 - 1,67
Ole SjöbakLen, 'Irona 182 - 1,72
.i.ndreas Gjens-Onstad, .kershus 2,29 - 2,02
Ole Nyhus, Hednark 2,11 - 1,63
Qle Norcivik, ijöre og Ronsdal 1,8 - 1,67
Jon flagnus LIön, Hednark 1,92 - 1,72
Eivind lOvinge, Hordaland 2,08 - 1,72
Reidar LUnde, Opland 1,36 - 1,75

rne Lerun, Sof),;n oL  Fjordane 1,83 - 1,58
jel1Jensen, Bergen, 1,67.- 1,78 .

En reLke frantredende representanter fra jordbruksm3ringen var
tilstede vc'd eksanenshbytide1ighete_, blandt disse så en ekspedi-
sjonssjef Grinde oP byrasjef Helleberg fra 1c.ndbruksdeparte11entet
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H<TELP NUDLIDENDL LIT.DS1.111

20.30. 1.3ruk landshjelp-frierkene på juleposten,
Vi vil inntrencende henstille

å benytte landshjelp-fri,]erkene til sin julepost i ar.
Disse nerkene som ble citt ut i forrige

måned i verdione 10, 20 oc 40 bre har for hvert merke en tilloggs-
verid av 10 bre. Dnne tillecEsvel.dien kommer i sin helhet
N.S.H.-hje1pearbeid til code, o , det vil, om salget går bra,
innbringe fleru hundre tusen kruner.

Når tillee usvIrdien denne gangen cr satt
til bare 10 bre pr.frimerke - mot tidligere i a1minnelig1et
30 bre - så er eet fordi det skal were anledninc for alle uten
stbrre savn å kunne delta i dette hjelpearbeide for nbdlidende
landwienn.

på juleposten.
-Derfer sier vi: Bruk landshjelpetrimerkene

UTNLVNLLSER.

20.30. Fra ,$recjerinesmbte" 16.desember:
"Innenriksdeparte_entet": -poteker 11.E.Lundsehion lbses fra sin
bevilling til '1drive 1:esna aeotek, Lillehammer oL beholder
rotten til å drive apof.eket ved he-pliand i Stor-Elvdal.- ,

, I;ndbrukejel)arte....etetct: eistbiktsvoteri-
n:er .:nsettes s i .:11syrleruk.

..)esent i Lyrnins1r.ore ved Lerces landhruks-
hU,.skele L.Jtyri, utnevnes.til  ere:esser i bygnints1:3ro m.v. ved
15_rf;uslandbrukshkele fra 1.januL,r 1944 å reLne.

3 Zirkedeparta=tet" Sokneprest i Nordire
land 0.Erla meddeles av helbredshensyn avskjed i nåde fra sitt
embete fra 1.januar 1944 å regne.

"3-ustisdepartem.entet": 1,dvokat 0.K.Lindhein
konstitueres som sorenskriver i Flekkefjord fra den tid "justis-
departementet" bestemmer.

"Finansdepartementet": Tollkontroll3rene
Trondhiedi tolldistrikt pal.pettersen og M.L.Shuulstad beskikkes

SQu overtollkontrollbror i samme tolldistrikt.

GiDIUTöR ./11L LUBERT

22.00, Generaldirektör Lece1 ..ubert, Norsk Hydro,
er igår avgått ved d3den 70 år gamriel.

har en stor del av wren for ha
gjenskapt det storu industrikforeta-,ende hvis 1oder han var fra
1926. Jom leder av Norsk Hydro viste han seg som en mann med
den rette sesiale ansvarsfb1else. Han bnsket alltid å spro clede
oc velvære fspr de tusner sum var avhencige av dette störste norske
industriforetagende.

i,ubert har skruvet en rel;.ke artikler i dags-
pressen og levert flere faglige avhandlinger.. Han var medlem av
hovedstyret for den norske ingenibrforening og av Norges industri-
forbund.

A,1\1KLGI; nOT T1DLIGERE

22.00. Torridal forhbrsrett har behandlet en sak
mot on tidligere lonsnann i Venneslo som var tiltalt for å ha
kjbrt bil i påvirket tilstand og for å ha kjbrt uforsiktig på
hovedvegen i Vunneslo med den Tb1ge at en, nann ble kjbrt ned og
skadet.

Retten fant det bevist at tiltale haddo nytt
alkohol fbr påkjbrslen, og videro fant den. detLgodtgjort at til-
talte ted anlednine,en ikke viste b4_1b3r1ic forsiktighet. Tiltalte
ble idbmt 45 dagers fenjsel.
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VIN12S0LVERVBFEST.

23.30. Den vintersolvervsfesten som birdreciment
7 Viking arrangerte i kveld formet seg som en gledens fest,
hvor de korte, mandige talor dannet det rette alvorlie sinnslac
som nanet til ettertanke og öket innsats for folk og land.

Blandt de ti1stedevorende la man spesielt =ke
"til ministrene" Fug1csang og Riisnæs, hirdsjef 1Wystad, fylkes-
förer Holm, stabsjef Thronson, landslederne Olga Bjoner o-
Randi Robers m.fl., sant flere tyske gjester.

RegLiontspropagandalederen nisket gjestene vel-
konmen. Han ninnet om at det er en Eaunel nordisk skikk å
foire vintersolverv og at det går inn som et naturlig ledd i
hirdens kulturelle prograLin å gi gamle seder og skikker ny ak-
tualitet,

Regimentsfbrerrvedt steg så opp på talerstolen
og oppfordret i en kort tale f, rsamlingen til a minnes de falne
frontkjempere ved ct .:Linutts stillhet. Under ån elbs stillhet
spilte sa stabsmusikkens strykeorkester "Vårenn av Grieg.

	 Kalle Kristiansen hZ:istet stormende bifall
for sitt entusiastiske foredraG. av Olav .ukrust praktfulle
Norrbsasancen, som cr minst like aktuell og tankevekkende i dag
son den ganc den ble skrevet.

Aftenens hovedtaleP var hirdsjef Oliver E.stad,
son ble hilst med dompnstrativt bifall av sine hird1..enerater.
Hirdsjofen understrcket i sin tale at vi her heime nå forstå
å sette pris på de forholdsvis rolige forhold vi lever under, til
tross for krig oc olendic,het så å si rett utenfor stuedbren.

"Det skyldes ene og alene Vidkun uisling at vi
ikke idag befinner oss nidt oppo i denne kampen,odet er han vi
kan'takke for at vi fortsatt kan leve vart liv pa en noenlunde
nornal måto.

Vårnfrernsluttet en gang en tale i Colosseum
mcd ordene "Nordiske monnesker i alle land, foren dere", "fort-
satte hirdsjefen,

"Disso ordene gjorde et uutslettelie inntrykk
pa mee os de ble av uvurderlis betydning for mitt hele liv,
Dot er stolte ord, oz ordone betyr en drin så vakker at den br
preges inn i bevistheten til alle nordiske mennesker. Det er
de nordiske, germanskc m-nnesker son Ejunnom alle tider har båret
kulluren oppe, og når jeg ser ut over denne forsamling som be-
står av utvalcte nordiske mennesker, er det son om jec får lov
å tro på livet oc frc,mtiden.

Ilen"1 fortsatte hirdsjefen, "no ved vintersolverv
faller det naturlig a se tilbake - oL fram, vi har storc kanper
'bak oss, mcn det er ingen tvil om at vi har enda sti3rre kamper

vente. Og allikevel, vi behbver ikke frykto, for vi vot at
enhvor fare vil bli bekjenpet cv den energi og den tro som er
karukteristisk for nordisko monnesker.

Derfor kan vi gå rolige og Elade inn i det nye
år i bovisstheten om at den kanp vi kjemper vil bli frt til en
seirrik slutt. For det har aldri vort det nordiske menneskes
vis å vike tilbake for harde kamper og stope prbvelser. Tvert
Lnot, det nordiske menneske har sbkt kamper- oG soiretV

Hirdsjefen takket til slutt sine hirdh-norater
for det trofaste arbeidet i året som [-ikk og önsket alle en
god jul og ot godt nytår.

Rogimentsfrer Tvedt takket hirdmennene for godt
samarbeid i året som ikk, og fylkingsfrer Indersen Gjenoppfrisket
ganle minner fra den tid han var regimentsförer i stor-Oslo.

Progranmet bUd videre på et variort underholdnings-
program hvor spesielt lille /,nita Tuallaur; vakte stor begoistrins.
Seinere på aftenen ble hirdnerker, hirdidrettsmerker og utnevnel-

, sesbrev delt ut til hirdnennene. ;,,rets vintersolvervfest ble pir-
luttet med fbrerhilsen og siste vers av fedrelandssancen,
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SIaNI:fTÖY TYVLRI.

22.00. 1Cristiansand forh3rsrett har påd3mt en sak
uot to unce menn sL)m hadde gjoit ilinbrudd i en forretninc her
byen or stjålet skinnbby for ovor 0000 kronor. Straffen ble

satt til 9 nuneders fenssel for hver av de tiltalte, skjUnt
de ikke tidisere har vcu-t str2.1fet,

Ln annen un_ rinnn ble dbut til fengsol i ett
år for (°t ha stjålet e ulltej)e på et herberge hvor han bodde,
idet det var tredjo gang n ble ubLit fur tyveri i dette året.

RSJiLrIhGSOVLTkLDLI,SL.

22.00.-.0iJ:otto for Sogn .og Fjordane fylke har i disse
daer behandlet en sak mot en uann fra Gulen sam var tiltalt for
en rekke overtredolser av )ris- oc rasjoneringsforskriftene.

han blo fUnnet skyldig i svarthandel seks ganger
c) ble d3nt til. fengse1 i aju uåneder, foruten 200 kroner i bot
Og 200 kroner i inndrasning.

Priarettsderen for So.sn or Fjordane har også
ddint tidligere handeostyrer fra 1k5rde i S•nnfjord til 6

fenesel, 750 kr0ner i bot, 2400 kroner i inndrasnins
og i.Lndragning av 90 os 20 som politiet hadde

UWGLS ELRRLDS10.1=.

13,30, Sou formann i Kednarls fylkesavdeling av Norges
herredsforbund, er appnevnt ordfrer Hyki, Uten. De övrige
medlemmer er rådmann Vorum, :Jrlot os Ordfrer Håberget,Hoff.

LNDBRUKSKEIILDINGLIt,

Det har v:Jrten stigende tilc-ng til statens
kornforretninc denne sesoncen saLlnenliknet med den siste sesons.
Blandt kornsortene utgjorde bl.a. havre 757), bysg 21 ",,/.) os hvete

flaxinalprison for gran er den sanne som ifjor,
neu1is 1 kr. for treer inntil 30 on, sticende til 10 kroner for
treer av 3 ntrs h3yde,

SiTt..)1/1",.NI\iSSLNDINGLI.

23,30. Olaf Hctle talte i sentinentale vendinger on
julen heino, og sa at uanse mJere Unsket " .dde sine sniner
hjeuue no,

De de norske sjöfolk sluttet seg til de allierede
uente de det sodt. De trodde de tjonte sitt eget land og folk,
nen no vet de bedre beskjedd. Han brukte som en målestokk for
de löcner aom blir utsendt fra London, det faktun at han for kun
20 ninutter siden hadde hört fra London at han hadde blitt ddrat
til d3den.

Han sluttet ned å appollere til nordnenn om å
kow£ hjen, hvor de kan leve i fred og ro og hvor slektninger
oc venner lenses etter dem - "kon heimat, men kon snart, ellers
kan det vcare for
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(fortsatt)

Jule- oE nyt:Irshilsener:

Djarne -1ar1son fra jxe1 Karlson, Oslo

1:adiote1eerafisk .4,; e Kristensen

Rolf 1:arlsen fra xe1 Karlsen, Oslo

Oscar Brann fra hlara Brann, Oslo

Elektriker Johannes Tinder fra Johan T3nder

SiEne Gulstad fra Iaara Gulstad, Oslo

Lrling _rvidseu fra Solves _xvidsen, Oslo

Styrmann Terje Hansen fra Skipsförerhansen,
idels Juelssate 43,Oslo

Jakob Jakobsen

laskiwiester Lvald Ruud fra Carla Ruud, Oslo

talitein _lf ilarkussen fra liatkussen, Oslo

Olaf H.Jönsson

Oskar F.Petterson

Sisurd Hauslund fra GulborE Petterson, Oslo.
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Fortroli .

Osle Skinnauksjoner.

13.00 Oslo Skinnauksjoner, L.V.'Håsted, begynte 6. de-
sembar med sesongens förste auksjon,

Salget foregikk i 2 seri6r, På 1. serie ble det
-2rambudt utelukkende over1igE;ende, gamle skinn, mens det på den

serie ble frambudt.friske skinn av sesongens produksjon. '

1. serie ble det frambudt 1770 snvrev, hvoralf
38 ble solgt. Gjennomsnittspriseno lå på kr. 506.- med högste
tilslag på kr. 930.-, Videre ble det frambudt 475 blarev til en
gjennomsnittspris av kr. 367.-. Av 285 platinaskinn ble 25 /0solgt
til en gjennomsnittspris av kr. 504.-. Av hovbrenderplatna ble
67 5;solgt til en gjennomsnittsprisav kr. 532.-. Såvel sölvrev-
som platinakolleksjonene var av mtndre god kvalitet og var omfat-
tet med liton interesse,

2. serie begynto manåag 13. desember og sluttet
fredag 17. desember. Det var frambudt fölgende kvantiteter friak
vare: 1114 sölvrev, gjennomsnittspris kr. 547.-, - 906 blårev,
gjennomsnittspris kr. 418,-, - 512 platina, gjennomsnittspris
kr, 845, - 5 gullplatinaskinn, gjennomsnittspris kr, 581.-, -
112 hovbrenderplatina, gjennomsnittspris kr. 639.-, - 854 mink,
gjennomsnittspris kr. 406,-, - 175 kvitrev, gjennomsnittspris
kr. 227,-, 201 rbdrev, gjennomsnittspris kr. 186.-, - 31 kors-



rov, gjennomsnittspris kr. 355,-, - 33 mår, gjennomsnittspris
kr. 608,-. Platina- og blårevkolleksjonen var gjennomgående god,
mons sölvrev nærmest var av alminnelig kvalitet uten særlige
topper og med relativt mange skinn mellom kr. 300,- og kr, 500.-.
hinkkolleksjonen var gjennomgående god.

SOM ventet var det adskillig större interesse
for friske varer og salget gikk godt unna. 0s iår synes det som
omom det er de godo og bedre kvaliteter'Som sam1er störst intereS-

Aksjekurser fra Oslo Brs den 18. desember.

, 4 1/2 Stat 1937 kj. 103 3/4, - 4 Stat 1935 1
kj, 103. - 3 1/2. Stat 1941 I kj, 104. - 3 1/2 Stat 1938
kj, 103. 4 Hypotekbank 1938 kj. 105, - 3 1/2 Hypotekbank 1941
kj, 105. Creditbankens. 141 kj. 137 1/2. Kreditkassen s, 805
kj, 800. - B,Alvefossens. 20 1/4 kj. 19 3/4. Borregård s. 132
kj. 130. - Blektrokjemisk s. 140 kj, 135. Hafslund s, 700 kj.
690,-- Orkla s. 290.,- Saugbruksforeningen s. 1825. - Union s. 5.70
kj. Agdesiden s..170 kj. 162 1/2, Borgestad s, 252 1/2
kj, 247 1/2. - Bruusgård-Kiösterud s, 285 kj, 280. Amerikalinjen
s,'255 kj. 247 1/2. Bergenske s. 181 kj..176..- Nordenfjeldske
s, 197 1/2 kj. 190, Ivaran s. 285 1/2 kj.. 277 1/2. Ooeam s„.
315 kj._305. Kosmos II s. 257 1/2.,- Odd s.. 245. Rosshavet
kj, 330,

Valutanoteringeno var uforandret,

.0s10 Bcjrs. 

13.00,
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Dddsulykke.

11,30 Bergen, Idag hendt6 on stygg.ulykke i Odland4
Samnanger, idet on,lastobil Med 3 arboidere i styrehuset ktirte ut-
for .%?•egen og i'sjöen. 2 av menneno kom seg ut av bilen og opp til
overflaten, hvor de blo reddet av folk som hadde vært vitne til u- ,
lykkon. Den tredje or ennå ikke funnet. En servisebil arbeider med --Nrud
a få lastebilenopp.

StiJrre innbrudd å Voss.

12.00 Bergen, Igår natt ble det gjort et strre innbrud'
på Voss i 0. Gjösteinskortevaroforrotning. Da innehaveren igår mor-
ges kom til forretningen, fant han dbren knust og inne var det rum-
stertganske forferdelig. Det var stjålet en god del tobakk, film
op forskje1lic annet. Ocså andre forretninger på Voss er i den sisto
uke blitt heimsbkt av tyvor,

Större g ukeaf ære i Krager'd. 


12,30 Skien. Prispolitiot har fått en strre gauke-
affære fra Kragorb til behandling. Det 6r omsatt store kvanta bren-
nevin på svartebtirsenoG prisene har vaart megot hage.Såvidt Varden
op)1yser pr det mange implisorte i saken. 3 mann har vært
arrostert, men er sloppet ut icjen etter å ha avgitt forklaring.

Kråkenc gjbr Stor sk'ade i Hedmark.

11,00 ,Elverum. Distriktsjegermesteren i Hedmnrk og
0p1and forteller tii (3st1endingen at det er stilt et belöp til
disposisjon til bekjempelse av kråkep1agen i Hedmark. blan vil,dess-
uten sc5ke kommunene om bidrag. lionsikten or å setto igang en effek-
tiv kråkekrig i alle.bygder i Hedmark i februar måned. Kråkene gjör
stor Skade for tidon.

Svensk-finsk handelsovt,71e.

D.R.18.35 Det er i disse dager avsluttet en svensk-finsk
handelsavtalo for 1. kvartal 1944. Sverige skal levere varer for
12.5 millioner kroner, hvorav 4.3 faller på jern og stål, 1.7 på
produkter av jern og stål, og 4.6 på maskiner. Finnland skal levere
varer overensstemraendo med det kvantumforsyningsforholdene tillater,
Sverige har ydet Finnalnd en kreditt p3. 5 millioner kroner.

vvvvvVVVVVvvvii-sr
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Recjerincens Informasjenskentor.

20. desember 1943. 	 1r. 965,
1:e1dinger  sönda 1 . desember.

F .P .

Fortroli

Den svenske regjerinss svar på  don tske note. 


S.R.19.00 (19.12.) Den svenske recjering har torsdag overlevert
svar på den tyske utunriksninisters note i anlodnins av den svensk2

• regjerincs henvendelso vedkonLiende den tyake aksjon mot Oslo Uni-
versitet.

I svaret framholdos det at den svenske regje-
ring ikke kan codta don tyske tesen om at nabolandenes forhold er
don svenske recjerinc uvedkon=do. Sverige er knyttet til nabo-
landLne med så m2nge bånd, at disses skjebne ikke kan være Sveriges
recjerinc o?' det svenske folk uvo-konmende, Ulykker som har rammet
nabo1andene har alltid frankalt en sterk reaksjon i Sverige. Den
svenske regjerins har derfor ved flere anledninser gjennom forskje3
lice diplonatiske kanaler franfrt såvel recjerinsens som det sven-
ske folks oppfatninc. Aksjonen mot Universitetet i Oslo har da hel-
ler ikke kunnet unngå å innvirke på forholdet nellom Tyskland og
Sverige og har således gjort sec gjeldende på forholdet mellom
svenske os tysku institusjoner og privatpersoner. Det er den sven-
ske recjerincs plikt å sjöre oppnerksom på, at såfremt aksjonen
ikke op)hörer vil en ytterligere forværring av det svonsk-tyske
forhold være uundsåelig. Den svonske regjering har å ta omsorg for
at forholdet mellon de to land er det best mulige os den har derfor
ikke bare rptt men ocså plikt til å cjöre den tyske resjering opp-
merksom på dette forhold.

AMmunisjonslast eks-loderto i ettermicda -å Oslo havn. Eks los'onene

forårsaket store ödeleLr'e1ser os 4 -ersoner ble dre t.

22,10 . I Oslo inntraff det tidlic söndas ettermiddag
en rekke eksplosjoner da en ammunisjonslast skulle föres over fra
et skip til noen lagerskur. Man har ennå ikke kunnet brince på det
rene arsaken os det fulle omfans av den skaden som er anrettet.
Noen hus kom i brand og et stort antall vindusruter ble knus.
Brandene ble becronset i löpot av forholdsvis kort tid ved energisk
inngripen av det norske brannvesen oc ved tyske soldaters bered-
villige hjelp.

S.R.22.00 Ved 14.30-tiden i etterniddas hZrtes en rokke
eksplosjoner fra Oslo havneområde, hvor en arDnunisjonslast ble los-
set fra et skip. Eksp1osonenc skjoddo i hurtis rekkefölge helo
ettermiddasen oc var ennå ikke opph3rt ved 19.30-tiden. Kl. 20.00
ble det opplyst at ac,t ikke var noen fare for at ytterligere eksplo-
sjoner ville inntreffe. Fra tysk kildo opplyses at der ikke fore-
lie,ser sabotasje. 4 personer ble drPlat og 2 hårdt såret. Et stort
antall personer ble lettere såret. En rekke sranater ble slengt ut-
over byen men disse forårsakot doc ingen skade, mon ved 17-tiden
gikk det luftalarm for at folk skulle sbko tilflukt i beskyttel-
sesrommene. Ved eksplosjonene ble flere hus skadet og gatene
nærheten av havnen ble oversådd ned knust glass fra de bde1agto
vindusruter. Flere beboelseshus kon i brand, men brandene kom
snart unde kontroll ved Oslo Brc,ndvesen og de tyske soldaters
enersisko inncripon.

(Nyhetssendingen fra Oslo k1.19,00 oc den derpå
fngende prosrampost "4;.ktuell, sending" ble innstillet. Hvorvidt
det ble sendt nyheter over Oslo Radio k1,22.00 kunne ikke kontro-
leres, idet Sverige sender på samme tid som Oslo.)



Sidc 2. Leldin-or sdndar. 19. desembor 1943,

Sportsnyhetor. 


22.30 lialden. 3vdaaesbovnc i Kalden bad idcg. Bra dolta-
c_olse. Navz: Llso Fynn, K.K.S. L,ila hichaolson, K.K.S. Svc.n.Asoe-
strand, 0.1. Henninc _Jidorsen 0.1. Inrid _,rnoberg,
Ellen Stören, Riis Johaa Gorneliussen, Solveig Fyhn

Djörg Hannestad, 0.1. Rocr Fldttro, Larsen, K.X.S.

Ekstra julorasjon av s)lsc.fott,å 100 cram r. erson.

24.30 "1-Ja:rinesainisteron" ncddelor:

på crunn av en tidlicere ikko borocnct inport, cr
det blitt nulic a dolo ut en ekstra julerasjon av spisefett på 100
gram pr. porson. Dennu okstrarasjon vil den onkolto forbruker i al-
ainnolichot få kjdpt dor hvor han får sin ordinære rasjon, og mot
klipp av okstramerket E.225 på ekstrakortet for 21. kortporiodo
ellor aot aerke 1.G.4 på ukerasjonerincskortot for uko nr. 1.

:Lkstrarasjonen vil bli levert i ferm av aadr eller
nfirgarin,alt'ettor boholdningssituasjonen for disse varer hos den
enkolto 1-.jdpnann.

De nevnto norkor or cyldigo til I. fobruar först-,
keilondo.

13-bt fra  Sverig

20.30 Stockhola. ,S"tatistisko bentralbyråaaoddelor at tal-
let på lovondo födto barn i nanodeno juli-septonber viser en avgjort
sticninc savol på landsbygdon so.1 i byono, saalonliknct ned do tid-
licero Jlånodor. 3. kvortal 1943 opovisor dot hdyesto födsolstall
siden 1925, I de 3 fdrste kvartalor i år or (3AA fÖdt 95.355 lovendo
barn mot 86.487 ifjor. Fddsclsovorskuddet for do 3 försto kvartalor
ar or 46.675.

1;37.tt fra Danaark.

18.35 (18.12.) I mero enn 3 år cikk alt udacrkut her i Dananrk,
idot dot fra tysk sido ble framholdt at ann ikke önskot å blando
seg opp i dansko forhold, og at do bcsteamolsor sou nåtte troffes
kun var av honsyn til de tyske bosottolsostroppers sikkorhot. Den
danske kongo oc rocjerinc forstod nt dct bare droiet sog on en  mi-

bosettolso. r1"yskerno haddc intet annot dnske enn at det nor-
nale liv,skulle fungore som vanii. Når det derfor fra dansk hold
i London fraaholdos at trykk uvler nottrykk, scå er det å settotin-
gcno 4?a hodot. Den forandrinc soa har inntruffet skyldos provokatd-
ror pa don cnnon Sido av 1,-ordsjdon. -Det er herr Ldllor son har an-
svarot ca dot må han ta, saatidig som han jubler over resultatot.,

D.R.8.15 2a g'rulan av julotrafik.,,on og do tidlige norgontog,
vil dot fra og, mod iaergon til og mod don 23. ds. bli gjonnomfdrt
en lottelso i utgangsforbudot i 15.jdbenhavn, salodos at porsoner son
or i besittelso av billotter utovor ::orsdr oc fcriobilletter, cr
tilladt a ferdes ute ottor kl. 3.00 aorgen. -..j3bonhavn sporvogor vil
in.,:sotte noon få vogner fra kl. 4.30 0.111 nerconen.

8.30 Den offentlige togning til dot nye danske statslån
p21 60 nillioner.kroner apnct igår. Det var stor tilgang.

(fortsatt)
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1Tytt fra Danmark. 


D.R.21.45 2 sporvogner kolliderte idag i Kjöbenhavn.
Den ene av sporvoEnene veltet mcd den Lilge at 2 personer ble drept
o3 15 så alvorlig skadet at de mEette bringes til sykehus. 14 av
dem er utskrevet fra sykehuset etter å være forbundet. Ulykken
inntraff om ettermiddagen og i det mörke og regnfyldte vær, syntes
det hele dobbelt uhyeEelig. ajelpearbeidet var meget vanskelig. -
Dette cr den stdrste ulykke som har rammet Kjdbenhavns sporveger,
idet det aldri för har hendt at nocn personer er blitt drqt ved
kollisjon eller at en sporvogn er veltet. De 2 onkomne er Mad-



sen og frdken Gledvig Pedersen.

D.R.18.35 Dansk Styrmannsforening sender alle fraværende
medlemmer og deres pårdrende de beste dnsker for julen og det nye
år.

S.R..19,00 .Det fdres for tiden forhandlinger mellom do
danske- og tysks rayxidighetei om opphevelse av utgangsforbudet i

benhavn. Lan håper at det i julen kan innfdres visse lettelser.

S.R.19,00 Fra KjJbenhavn meddeles at et nybygd skips-
skrog er sunket på havnen etter en eksplosjon ombord i fartöyet.
Skipet ble bygget for don tyske kries=kts regning,

D.R.12.30 Statens sivile Luftvern meddeler at det öst
for Li11 Delt i dagene för Qul er tilladt å ha lys i butikkvin-
dueno inntil kl.20.00. Dog ma lysene slukkes ved fastsatt lukning-
tid i utganesforbuds-distrikter, Forutsetningen for dispensasjonen
er at lyset kan slukkes straks alarm eis,

D.R.12.30 En person der tidligere har vært ansatt ved
Kjdbenhavn politi, Lax Volving (:), cr blitt hårdt såret ved re-
volverskudd avfyrt fra en forbipasserende bil. Det ble avfyrt et
halvt dusin skudd, hvorav flere raulet ham, bl.a, i skulderen og
det ene lår.

D.R.12.30 Det cr i den sencre tid foregått omfattende
handel med s_,dr på ulovlig vis. En rekke personer er arrestert.

Germanske SS-orge arrangerer vintersolvervfest.

24.30 Oslo. Germanske SS-Norge arrangerte sdndag
middag vintersolvervfest i Klingenbere kino. "Uinisterpresident"

og flere andre hdytst'tende norske og tyske personligheter
overvar hdytideligheten. - Festen ble innledet med Corellis vakre
julekonsert.

"Linister" Jonas Lie, som skulle holde fest-
talen, var forhindret fra å mdte og stabsleder Schjören leste "mi-
nisterenos tale.

Nå eår det atter mot lysere dager, het det
bl.a. i talen. Idag ligger det nok skodde over landet, men vi vet
at det går mot vår og lys og solliersolverv. I historiens löp har
det ofte ruget mörke over dette land, men nordmenns sunde instink-
ter har atter og atter kjempet sciren fram trass i alle mörkets
makter som var på forde for å margstjele vart folk.

Slik er det også idag. Nordmenn tar idag et
krafttak for å vekke det norske folket, og vår förer, Vidkun

er garantien for at krafttaket vil lykkes. Vi fÖlger
vår förer under det stolte motto: "Vår ære er troskap". Det gir
oss tre og visshet, Det som vi opplever idag cr ikke noe annet
elulkamperlmollomållegedemakterdesom vil det gode,- mot alle

(fortsatt)
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Ger „?,nsko SS-.Uorge, (forts.,att)

jUdedom,.,1cns nedbrytondo krefter på don annen. L:ot allo nörkets
maktor nå allo SS-kameroter ta kampen opp. Og act cjöros  av full
kraft men uten hat nar det gjelder våro stakkars mörklagto lands-
£icnn. Vi besvarer ikke dorcs hat. Det cr under vår verdighet, men
vi ynkes over dem, Kampon str videre i det 9r som komm.er, og våre
motstandere skal finne oss endda mero beredt til innsats for vår sak,
Og i klippefast vilje og tro fdlser vi vår förer Vidkun og
germanernes store frjrer kdolf Hitler i frisjörelseskampen.

Don fungende tale ble hilst med.kraftig bi-
fall.

Et sær1is hdytidelig dyeblikk var det da SS-
Stndarten:fnbror jkudlarek trette fram og overrakte Germanske SS-
korgo stabsleder Schjören et billede av Der Reichsfilhrer SS
Himrller..Han dneket alle nor,skeSS-kamerater en sod jul og et frem-
gangsriktnyttår. jtabsleder SchjO'ren takket for gaven. Etter et

en minnetale fOr de kjempende på jstfronten, ble
festen avsluttet med en kort appe11 av stabsledor Schjdron.

'Eksplosjonsulykken 1 Oslo.
 .1

01.00 tidligero or gitt minister lf L. Whist, gir jeg
ham med dotto i særlis oppdrag å lede hjelpe- og utbedringsarbei-
dct otter ekslosjonsulykLen i Oslo 19. dp. Hinister .21ist har
fullmakt til a troife allo forholdsroglor av onhver art som or ndd-
vendise for å ldso dette oppdrag.

Oslo,-19. desomber 1943,

undesgar ,

• Kunnsjdring.

Til alle vindusslassforhandlere, Elassmestre, vindusfa-
brikanter og andre som fabrikerer eller selser de nodenfor nevnte
materialer:

Hed dyeb111,kelis ikrafttreden er alt sals av vindusglass,
kitt, fordige vinduer os ddrer, os materialer for sw=e, takpapp
og alle sortor pressedc siJesiclplater innen Oslo, Lkershus, Ostfold,
Vestfold, Buskerud, iledark oL Op1-nd fylL,er sperret uten tillatolse
fra minister if L. -2.11sts hjelpekontor. Bestem_lelsen Ejelder ikko
luveranser til tyske myndishetul'.

klf L. Whist, minister.

60 dansker arrostert oc fdrt til T skland..

S.R.8.00 (2042.) 60 danske statsborgere er arrestert for
kommunistisk virksomhet og sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland.

Eksplosjonene Oslo kunne hdres i Vtrx.:11c.nd.

S.R.8,00 (20.12.) Det me1des fra VrmJaridat Man igår etter-
middas hdrte en rokke voldsonLie rYstelser. En går ut fra at disso
skruV seg fra eksplosjonsulykken i Oslo.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Rogj eringen s Info rnasjonskontor

21. des. 1943. Nr. 966. Fortrolig.

Meldinger mandag 20, des.

EXSPLOSJ-0:1W I OSLO. DR:;1\a,S;JIF iC, FORTLI1LR.

21.00, ;£2tenposton har hatt en samtalo mod brann-
sjof HaF;on so— kort og ndktornt foltellor on brannvosenets arboid.

"Jcg oppda>t vod 14.30 tiden igår at det
lyste fra ei brann, samtidis son jeg så rykskyor og hdrte uksplosjoner
i.rotning av rdhuset. Jog skjdntu mLd en gang at det måtte være noe
alvorlis på fordo. Klohken 14.30 slo jog "stor brann", Vi kjörte bye-
blikkelig ut ïaoJ. alle vognor fra brannstasjonen og undorsdkte i ströket
Rådhuset - Vostbanen og ,L,kors Vorksted. Under de voldsomme eksplosjoner
ga jog ordro til at vognene skulle sdke dekning bak .,koors Vorksted og
Odd Fellombygningon, å bokjompo ilden ble allo tjenostofri mann-
skaper innkallt, det sivile luftv= trådte i aktivitet. Helt
til klokkon tre inatt var brannvesonet i ustansolig virksohhet. Da var
vi nddd så' l'ungt atnannskapeno kunno ta sog on hvil og reservemann -
skapono ovorta vakton. undor s1u1(flingsar1.uidot i ..unkovoicn 55 inntraff
en uhy,_go1ig u1y-ho. To sprongdolor slo ned og dropte fon
Do fire ble dropt av sp1intor og don iumto blu b-åst ned övorst fra en
stigo og slo seg ihjol, Dc fum brarin_lunn ver fdlgonde: Undorbrannnester
Olaf Sjilie, brannformann K. Rdino og brannkonstableno P.
N. Gunderson oc R. "bid..F31gondo brannnonn or skadot: Innpoktbrenc
'insncs og Kai Nielsen, brannfornann B. Holth o brannkonstableno

'cristianson og K. Haug,u.
Hvor påkrevd det or å ha g4ennomF,ans gjennom

cavlvo6,gen mellom de forskje1lige leiordor visto scg i Parkvoicn 80.
Hor blc 14 sgu.odo nonnoskor roL.det ut gjonnom gjonnomgangonc til &38 av
brannværnlodoren i 70. S'amt1i,,o c,årdur 80_1cr bront ellor rast sanlen
er store leic-årdor. Dot var inun togne til panikk, slutter brannsjofon
og våre ogno fo1k vistu Lt cnustående mot o beholdt fatningen selv i do
va,,rsto situasjonor. Don c:csplosjoron som dreptc do fon brannfolkenc
inntraff kloken

STQCLflOLH iLLDLR L,T 15 NO-_,DITL: BIL DREPT I OSLO

S.R. 19.00. Dot noldos at 15 nordnenn ble drept under
oksplosjonene i Oslo sdnCie. Doru.v or 5 brannmenn. gun rekncr imidlortid
ned at tallot på dödsofro vil dke onnu mor. LO raùnnv bosctningen på
ammunisjonskipot son sprang i 1u2tcn oiçom. l')Lsotningon var på 26 mann.

..atstrofcns störrelso kan boddLimus av det
faktum at storo deler sv Oslo ser ut som on bombohorjot by. Ogs inatt
fant det stod (_ks3los,onor og flore brannor blu E.ntont.

Oslo politi var idag sam1ot for å få instruke
illiøsjonor nod hunByn til do fornoldsruglur son ma tas for å hindre ty-vorior

fra do.c1agte forrotninn:or og privathus. Dot opgysos at on nordmann cr
blitt ddmt til 8 :,,,rs-fongsel for u ha stjalet noe klcar. (sc sido 4.)

10.000 TIL DL BL= T  FORLLG.

21.00. .b.:Ctenpostons rodaksjon har iformiddag nottatt
idlgonde: horved franko_Lnor anvisning på don Norske 0roeitbank stor
kronor 10,000 - ti tusen kroncr - til hjolp for skadolidto. 22rbddi'st
Blix Forlar, fl/S,bjdrn Blix.
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LUTIqDS TIL

19.00. 1-acody Lunds båre ble ig ettermiddaG fdrt
fra Husan og den by hans forfedre skapte til Oslo. Begravelsen fin.ner
sted i Oslo onsdaE o L-acody LlInd vil bli stedt til hvile i sin nors
Grav på V ,r Freleers gravlund. ,3isettelsen fant sted i biblioteket i
flöyl4Eningen pi Kusan og ble en Gripende hjytideliP;het. Hapellanen
,5verre Brekke risset ord et billede av nennesket lacody Lund.
lapellanen sa bl.a.: "Det er få mennesker Pitt å leve s, ful-t med
Maoody Lund. Hans liv var et liv ned overskudd og vitalitet og nange
begivenheter fulgte i hans spor. Hans interesser spente så vidt, - ftisk

og uvjrren kastet han seg inn i dagens strid. Når vi nu er ko et
til den stQ.nd da vi skal bære han ut av dette hus som han var så gla
i og så stolt av, har vi noe av den samle fjlelse som den gang Husan
brente. Lt kapitel i ,:ersunds historie cr til ende, Men Farsund vil alltid
huske hva den skylder Lund slekten og den ånd den skalote. "

Ltterat presten hadd, lyst fred over Naoody
Lunds ninne, ble baren fdrt ut av Husan til tonene av Chopins sörgenarsj.

Farsund folk var mjtt fran for å vise bacody Lund den siste ære,
og et stort fdLze fulgte han på veien til hans siste ferd til landets
hovedstad.

LST.2 HOLDLR -..2LTJF,‘-)T-LI BLRGLL.

10.00. ' låsjonal Sanlins engdomsfy1king i fylkesom-
rade 12 lioldt lirdag. et sturt krotsmdte i partLhuset i Bergen. Litet
ble apnet av )ropa,,.jendaleder Schriner son insket de franmdtte velkommen.
Ln særlig velkomsthileen fikk de hjenvendte frontkjempere son han håpet
ville tre aktivt inn i rekkene for å kjenpe videre pa hjenmefronten.

Ordet ble så gitt til ungdonslederen for
Vestlandet, ;,oxen Johansen som i en kort tale trakk opp linjene for ar-
beidet franover. Han meddelte bl.a. at det har funnet sted endel organi-
sasjonsnessige forandringer i den senere tid innen NSUF på Vestlandet.
Iylkesfdrer .kstrup foretok s, utdelineen av en rekke hirdnerker. Til -
slutt holdt fylkesfdreren en nanende tale til Le unge.

HIRDEnST I

10.00. LirdaG kveld arrangerte SS Storn Telemark or,
Telenark hirdfylkinG en stc—ningsfull vintersolvervsfest i Skien med
utdeling av frontkje,wernerker til frontLjenperne fra Telemark.
av ofdreren" foretok fylkesfirer Dahlen utdelingen av merkene til 60 g
frontkjenpere.

STIP,LNDIUN.

20.30. ":.ultur ogg folkeopplysningsdepartenentet"
hr-,r tileelt ersitel;t Finn R. Ditlefsen reisestipendiun, for 1943 av
arkitekt .erik Closinodts legat ned kr. 4.000.

JLY ,LR.

14.00. Ln uhyj eelig ulykke hendte iGår forniddag ved
Oslotogets avgang nordover fra Jaren stasjon. Ln 37 år gannel mekaniker
fra 'ot verksted i Oslo son var på vei til laufoss sannen ned sin kone,
hadde vært pa stasjonen og han kon ljpende etterat toget haddesatt ses

bevecelse. Han sökte å hoppe på en vogn, nen taket glapp og han fallt
mellom plattfornen og skinnegangen. Hans kone son sto i kupevinduet for

se hvor det ble av hafl, var vitne til ulykken, Lot lyktes å stoppe
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U=KLR. Fortsatt.

teget på en avstand av 15 L.e.tr og da ståsjonsbetjentene kom styrtende
til fant de mannen ilde ti1redt under teget.,lijulgangen hadde eatt over
'ians hdyre bein og b-de 1ecen og endel av leret var smadret. Den til-

liv skadekomne var ved bevissthet og trass i at hon hadde voldsomme smerter
tok han situasjonen med ro. Han ble brakt inn på venteværelset oe to
tilkalte læger tok han unaer behandling. sykebi1 ble han sent til
Gjdvik sykehus. Bladet Hadeland opilyser at det er håp on at han sli)per
fra ulykken med livet.

12.00.  -1,11trist dddsulyke hendte igår ved Do_bs
i:et den e—le Jkse1 vsethengen fra IJoe1v Lle

evr1,-.J.)rt og c,rept (-v toet. Han gikk sainnen nt;d en annen mann på ski
skine ancen Idet forwde1I'e uv ret so,1 var ble han ikhe opp -

merksw, pi to, et. Ilans fdlc:esvenn syntes han hdrte en dur og fikk kastet
seg til siden i siste dyeblik1,. A.orulykkede etterlater seg hustru og
to barn.

R0YICLN.

22.00. :dorpakterbol.igen på höyken prestegård
brente lrdar ned til grunnen. Det neste av forpakterens innbo ble
osså flammenes rov. Ilden truct en tia presteerden og uthuset ben
disse byaninger ble reddet av Drwi2iens brannvesen som kona til stede,
- ''orpakterbUieen var assurert for 25.000 kroner.

LIWEDSW,G

Lynet slo forleden dag ned i iILrdla i iordhordland hos NikUay Tersvik„,
Det var syv mennesker i. huset, som ble fryktelig ramponert, men alle
slapp heldig fra ulykken.

,TULLBHLV TIL L1, T-JILLL71 Lh 0VLLSLSLLIR.

19.30,
Her:led vil jeg tillate cl£gå sende en hilsen

med noen ord til herr "ministeren". Vi. cr 130 nord-,en: bare på dette
sted her nede for h bli utenet. Vi venter nu på å reise herfra .med
det fdrste til fronten, Lver vi skal treffe sammen med de andre avde1inge-
Har naa vært her i flere 11.ineder og vi trives riktle bra. Vi har hatt
flere lange ut=sjer. Ivaturen her Gr likefram Imponerende med mange oE
hdye fjell. hiere av fjellto,)peno passerer 3000 meturs höyde oe pa
enkelte topper, som det ser vanskelig ut overhodet a bestige, er det
by,set store hus. I det hele tatt minner naturen her nede meget om 1,oree.

4119n,ar det nu allerede er ko not snö, får det hele oss til å föle oss som
hjemme. - .1jaten er ,c)(1 oe rikelig. kjött har vi hver middag og ofte
osså om kvelden, å jeL, tror ha rett når jee sier at gutta har lagt
ganske kraftig pa sel;. Lksersisen er stren, og det blir stillet store
krav til oss. :Jeng.tta tar det alt med .;odt hunaör. 2,11e vet at for
hver drj.pe svette som vi må gl fra oss, fåT vi stdrre krefter for de
oppeaver som venter oss når vi kommer til fronten, Jes slutter dette
bravet med å dnske Dem en god jul og et riktie godt nyttår fra oss alle
her nede,

Heil og Sæl.

Lrik Dahl
$S - Joager

(sien).
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1.,USTEILI1.1 31..DL-2LASS.

10.00. -.,\:jyrkjebd herredsting har i sitt siste mdte
besluttet å kjdpo inh Austhein til bdeplass for Hdyanger. På sanme
ndte bevilset ordfdroren 500 kroner sou erl,jentlighetsgave til en
arbeider, Asbjörn L.avcstad, son ved forskjelliP'e anledninger i de sisto
år lalt har reddet fou barn fra  å  drukne. Redningene ble tildels utfört
under neset vanskolise forhold  os  ned fare for cset liv.

8 e31.,..1:0-3LL FOR ±.103 P.

23.30. "Folitide)artenentet" meddeler; Ved
=donstol, Oslo, ble 20/12-43 annlesssarbeider Thorbjörn Andresen,
födt 16/4 1910 iddnt 8 års fenssel for i tyvs hensikt under flyalarm
a ha trLri,rt sog inn i et butikklokale hvor vindusrutene var knust på
srunn av eksplosjoner. Retten ble satt 20/12-43 klokken 04.10. Dommen
ele avsoAt samme Jlorgen kloi_ken 08.30.

Hver os en, som blir påfdrt likneryle hand-
linser vil 3yeblikkelig bli stillot for særdomstolon  os  vil otter om-
stendihetene måtte vr3re forberedt på endos lanst strenrere straff.
liddsstraff kan iddnmes.

(Llokken 0035 ble ovenstående melding
trukket tilbake.)

1RL 0: FiKSPLOSJONL.N. JI.;£ L;

23.30. Like etter eksplosjonsulykken på Oslo havn
sdnda' middas, ga son kjent ministerpresident" Vidkun uisling 'ninistei"
Alf L. ;:hist fullnakt til å ordne med hjelpe - os oppryddingsarbeidet

de skadelidte distrikter. "Iiinister" Mhist opprettet med on sang et
hjelpekontor hvor porsoner som hade lidt skade under ulykken kunno få
hjelp, råd og vcileaning. Ln av medarblidere har hatt en samtale
mod direktdr I. Vetlesen for å hdre litt on kontorets arbeide på den
förste das. DirekWren forteller at Uhist straks satte ses

sving for å opprette on orr:anisasjon som kan hjelpe de mange personer
SOJ:, har mistet sitt hjem. Linjene for kontorets arbeide blo trukketr •
oipp og flere foreldpise tiltak ble satt ut i livet. Det fdrste opp -
ryddinssarbeidet ble satt Luan: os allerede nandas norgen var flere
hundre arbeidere sssuIsatt  ned  oppryddinsen. Den oppnevnte slasskomite
tråtte oss3. i funksjon nanda‹: fon_iddag. Ioniteen skal undersdke alle
skadede hus og  si  o)ps,aver ever de hus hvor det er nest påkrevot å settL

vd.ndusslass, I f)rste rekke ria behovet i viktise bygninser son  f.eks.
sykehusere dekkes. Det er opprettet sentraler hvor skadelidte kan fl
sos tildelt pappplater, spiker, osv. Sentralen cr henlast til flre av

	

byons stdrste tr[31astfirnaer. Allerede scindas kveld ble det opprettet  ,4111,
suppekjökken, hatstasjoner os samlinssstedcr. T'IT:inister" ;:hist rekvirerte
tidlig på kvelden sielk og, havre[ryn til de skadelidte. Få de tre samlingE-
sentralene 1 Turnhallen, Hotell Dristol  en  kristelia Gymnasium, fikk alle
rikolig med mat, sailt  1-ladrass OF ullteppe. Direktör Vetlesen opplyser
tilslutt at oppIyddIngsarbeidet som er meget ofifattende blir utfört av
Os/o konmunes tekniske etater, ned assistanse av teknisk nddhjelp, AT
oL  det sivile luftværn, som alle utfdrer et energisk og godt arbeide.

DO.I.T.T FOR J ITA HJITLPLT GRI3EI MJJTJR AC0,3SL: 8Y1i1I-RTSET.

12.00. Fra Lillehanmer meldes at det nu er 5.vsagt
den i saken mot de to som hjalp grisehandler Jacobsen da han römte fra
fylkessykohuset i hdst. De tb som skaffet ham klær, mat og sykkel, under
flykten var hans frue og en 22 år gamme gutt. Fruen ble frikjent, mens
sutten ble iddmt 45. dasers fenssel. Jabobsen or ennu ikke funnet.
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Oslo: Indeks for Oslo .Dbra 17 desenber: Dankaksjer
16b.b5 (+ 0.25), industriaksjer 195,73 (+0.10), skipsaksjer 253.40 (+0.20)
'ivalaksjor 186.25 (+ 0.50).

Indeks for .0slo Bbbs 18 desember: Dankaksjer
165,50 (+ 0.05), industriaksjer 196.07 (+ 0.34), skipsaksjer 252.30
(+ 1.10), hvalaksjer 185.75 (= 0.50).

Kdbenhavn: Nationalbankens samlede balanse pr. •15de
desember er steget med 4mi11ioner kroner i forhold til uken fbr til
4.600 millioner kroner. På aktivasiden foreko:mmer den stbrste stigning

clearingkontoen med utlandct som er steget med 37 nillioner kroner
til ialt 1931 millioner kroner. Pa passivasiden er seddelomlbpet steget
med 20 millioner kroner til 1295 millioner og innskuddene er steget med
37 millioner kroner til ialt 2926 millioner kroner.

Stockholn: Handelsdepartemetets engrosindeks for
novamber viser uforandrct niva fra de tre foregående n£1.neder med 195
poeng. I aUgust 1939 var indeksen pa 111 poeng.

Stockholm: Ifblge Sveri,jes Riksbanks ukerapport pr.
lbde de=ber var bankens bokfbrte gullbeholdnine så godt son ufor
andret med 853.6 millioner kroner. DaL,sverdien var likeledes så å si
uforandret med 1626.7Millioner kroner. Beholdningen av verdipapir,
checker, veksler, obligasjoner n.v. stee i forhold til foregaende uke

ed 29.9 milliener kroner til 1212.9 nillioner. På passivasiden viser
eddelon1bpet en,stigning pa 153 nillioner kroner til 2218.1 nillioner

og innskudd p.å anfordring er gutt tilbake med vel tre millioner til
319.1 nillioner kroner.

Stockholn: , Svcriges utenrikshandel i november maned
Tiser et—inportoverskudd på 70.23 millioner kroner mot et importoversku&
på 41.24 nillioner kroner samme måned forrige år. Importen i novenber
hadde en verdi av 153 millioner kroner mot 157.2 nillioner i november
1942.

Stockholm: Let svenske utenriksdepartement nddeler at
det er underteknet en handelsavtale nellon Sverige og Finnland for förste
halvår 1944. Sverige har fot den nevnte )eriodo påtatt see , levere
varer til en san_,enlagt verdi av 12.5 millioner kroner. Blandt eksport-
varene merkes jern o- stål, je.rn stalvarer, maskiner og apparater.
Finnland koilner på sin side til a opprettholde eksporten til Sverige i
den utstrekning som landets egen forsyning tillatcr. Ltter ovurens -
komsten skal den svenske ekspert som finner stud innenfor rannen av den
fastsatte kvote, betales kontant fra finsk side. For å nuligjbre en
kohtant betaline har Sveriee innrbmLLet Finnland en kreditt pa 5 nillioner

'oner.

POLITISAKER.

Bergen: En av'rasjoneringskontrollbrene i Nord -
hordaland har drevet underslag og svindel med rasjonerIngsnerker. Det
er bevist at han har underslått en mengde rasjoneringsmerker som han
har byttet bort nod varer eller solgt den. Mannen er nu arresterte

erjbvik: Et usedvanlig frekt kjbtt-tyveri er gjort
Gjbvik. Fra Norges Kjbtt - Og Fleskesentrals avdelings lager forsvandt
det i nattens mulm og mbrke to hundre og tredve kilo kjbtt som utgjordo
en del av byens julekvote. Kjbttet lå under en pressennin på gårci.s -
plassen og de w.3r.,dere onstendiheter ved tyveriet tyder pa at det er
lokalkjent folk son har vært pa ferde. Ltterforskning drives for full
kraft,
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UUGHIRDMI.RIIWS IiWTRU:...TCS-RSKOLL.

21.00. Som tidligere neldt er det nylig aoprettet
en trearie skole som har som formk å utdanne kvalifisorte instruktörer
til unghirdmarinen. Skolen op)tar gutter fra hele landet som har inter-
esse for sjimannslivet. Je må va3re i alaeren 17 - 20 år og ha middel-
skole (11er tilsvarende eksamen. Unghirdmarinen har i disse dager sent
ut innbydelse til iilstruktdtekolens annet kull som begynner ned opp-
takelsesprdve den 154e april 1944. Selve o)ptakolsespröven foregår i
tru uker. I de to förste ukene blir sutten'e dvet i ksersis, gynnastikk
og idrett, santidiE som de må avlee prdver i norsk, tysk, enselsk
matematikk og fysikk. Etter bestått opptakelsespröve tjenestesjör
Euttene på unehirdmarinens 3velsesstasjon Granholnen ved Sandefjord hele
sonneren, og am vinteren holder de til -på ofdrerskolen" på Jesshein,
hvor de ff3.r n mer teorctisk utdannelse. Skolen varar son f3r nevnt i
tre ar. Ltter avsluttet eksanen har suttene en utdannelse som tilsvarer
skipsförereksanen, roalartiun os nederste avdeling ved statons gynnastikk-
skole. Ltter skoletiden nå elevene forplikte seg til å tjenestegj3re
som instruktdrer i unshirdnarinen i tru år. Hvis Eutten selv önsker det
kan han or3så etter donne tiden fortsette som instruktör i UHM. Instruktdr
skolon blir ledet av un,_sveitfdrer Svcrre Wille san har vært offiser i
den norske marine. De dvrife 1=erkrefter på skolen er også tidlisere
narineoffiscrer, som ved siden av sine crundige fagkunnskal3er, har gode
pedagosiske evner. De har derfor ut eget tak på guttene, os kamerat-
skapet mellom elevene og L..0rerne er helt fUrsteklasses.

DET hYL IDRETTENS HITS I 1,::03S. OVLRWT

21,00. 1.0ss ko,inune har nu overtatt det nye idretters
hus. By_,set var egentlig ment son Eymnastikkskolo, sl3ydsal, og rum for
hjomi o(, fysikkundervisning for den hdyere skole. By, get er imidlertid
for stort til å tjene bare dette fornål, hvofor en del av det nu blir
stillet til rådiEhet for idrettslivut i Loss. -,_Vgningen vil fullt ferdis

2komm£ på on1ag 750.000 kroner, Selve turnhallen er 30 sanger 14 nettr,
o, fullt noderne utstyrt.

S.LJEURS

Ltter det Rjukan DaEblad erfarer skal Telemark LSU holde et skikurs.på
Rjukan i tiden lste - 10de januur. 1jan rekner ned at on1ag 45 gutter og
juntur fra hele Telenark vil delta'i kurset. Instruktdrer blir jento
idrettsleder Berit Gunderson o Ole .Lnudssen fra Oslo.

=a-1..1I1:;GLH TIL P0LY0LITH0S2IT.L.,TJ.2 GL GO,T.

13,30. Ltter det Kristelig Pressebyrå erfarer går
innsaulingen til det vordende polyomyclitthospitalet rieget godt. Det
komner ,store oL, små bidrag fron- alle kanter av landet, og en r nu oppe
i over en halv million kron€r. Innswilingen fortsetter og gar det ned
den sanao fart i tiden franover har en snart det nvendise belbp.

SVIZTBORS I STOR 3TIL. I GRUNLS.UR.

19.30. Prispolitiet har arrestert en sandarnann som
er forp?kter på en glLrd i Hedrum og har drovet svarteb5rs i stort omeang.
Hun har solgt ikke mindre enn 5000 kilogran gulerötter, 1200 kilo kål,
500 kilo hvete, 100 kilo havre m.v. Dessuten har han slaktet og solgt
to griser ag en kalv ulovlig. Eornvoieren hadde hjulpet ham med å sette
tilside 800 kilo korn. Han vil også faet oppgjör ned prispolitiet.
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O.R. 13.15. Om sildefisket cr dut bare en melding fra
ndelag. I kondal i Levan'er ble 4e.t lirdag tatt en fangst på 250 hl

diwigår 120 hl. jr. bruk. Silden var for det neste storfallen nussa.
0_1 kyst of; bankfisketmeldes at det er

dår1ig på de fleste felter. Fra njre og Ronsdal neldes om d°1rlig fiske
uken son endte llte deseuber. Tilfdrselen til Kristiansund bestod

for det meste av torsk, sci og nortesoi. Til niesund kon det for det
neste inn .nortesei. Fra håldy neldes at det i uken kon inn noe pighå
men kvantunet var nindre enn foregåenLieuke. Til Bergen var det som
vanlig liten tilgang. Dct var for det neste sei. Dernest kon det inn
noen sn2Lpartier ned torsk fra Sudla.

NYTT FRA SVLRIGE.

	

O.R. 12.00. I en publikasjon av Sveriges Jburnallst-
forbund son er gjenngitt i Dagens Lyheter oE Dacsposten pckes det pa
at antisunitisnen brer seG i stor utstrekning i Sverige. Det er ikke
bare i nasjonalsosialistiske kretser at dettc fenonen utarter seg men
også i betydelige kretser av dun almindelige befolkning.'Det hevdes at
denne utiSlje mot jödene i sverige cr påvirket av de dkonoMiske forhold
som hersker der hvor j(3dene har innpass.Publiksjonen rekner ned at
denne antisemitisne vil kunne ant:t form av en eideni i Sverige.

	

19.00. Et tysk fly fldy idac innover Skå.nus kyst
frax sydvest, Flyet snudde og fidy til havs igjen etterat det svenske
luftværnet hadde pnct ild not dut.

NYTT

	

S.R. 22.00, Sent ikveld bröt det ut cn voldson brann i
Rife1d- Syndikats byrnin_ i Lobenhavn frihavn. Ilden brutte seg ned
stor voldsounet og sluknincsarbeidet ble gjort praktisk talt
Grunn av heten. Det ncldus at 10 personer er komnet tilskode.

	

S.R. 08.00, 2 mord har funnet sted i Köbanhavn inatt,
Den ene av de dreptu er redaktör Lrik H.ns Gaust son var ensatt hos den
tyske warnenakt. Han ble skutt av tre nenn som ringte på hans ddr om
natten. De tre nenn forsvandt etter nordet.

Det annet mord ble becatt under liknende
omstendicheter. Denne ganr dreict det seP om kapteinldytnant Lrik
Ostervåg Phersen? Ogs'l i dette tilfellet lyktes det norderne å slippe
bort uten å bli sett.

	

18.35. Diefteriepidenien har igjen blusset opp i
Odense. Det er allurede koinet inn flere tilfeller til sykchuset og
tre tilfeller er döden inntrått. Den one av de avddde er en 11 -'1r gamn€1

son var den eneste i sin klasse son ikke var blitt vaksincrt.

	

S.R. 22.00. 2 bonbeeksplosjoner inntraff igår i Loksdr
Linfjorden. Ln mann ble drept son fdlge av den ene eksplosjonen.

vvvvv VVVVV vvvvv
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"FYLUSTLIENTI="OG .1\101.SK"STL.TSFORVLITNI.I.,iG1

22.30. "Fylkesnenneneo skal innta en
sterk central stillina i aen lekalu forvaltnine, - "fylkes-
meanene"har fra gamnelt av inntatt en cuntral stilling i
den lokalu dul av norsk statsforvaltning.

Destalaelser om fylkeamannens
stillin finnes i v‹:2J.r eldre low;ivning, i norsk lov av 1684,
i instruksjon for antnanden av 7. februar 1685, samt i en
rekke cancelli-prumel: m.v,

Cm fylkesmannens o)pcaver gir
N.L. 3 - 12 f3lconau gcnerelle utsagn: Dc skulae have flit-
tig og alvorli( akt oa innseende mcd at keneens lov, forord-
r4nger oa befalincer si vit Ueres aat struker sig i alle
mader holdis oa etterk=is.

Utviklingenhar imidlertid re-
dusert betydningen av denne bestealmalse. "Fylkesnannens" stil-
linL i dag er saledes i on nyure lawubok i forvaltningsrett
karakterisert slik: hele stadsadministrasjonen er blitt mer
foiretninaamessig precet. Lanasoa ekspedisjon na unnc3.es og
unödvendice mellonleda e?pheves, Dette har fört til, at
"fylkes.aaanen" i våre dager vesentlig utf3rer de aapgaver som
positivt ur lat til haa. vea lov e1lor andre bestem

".ulylkesaannen- var s3.1edes i den
senere tid faktisk rykket ut av aifi tidligere dominerende stil-
ling so..i den sallende Lverovrichetspersan innen fylket. Det.
damokratiskc styresett svekaet sansen fer enhetlig ludelse og
konsentrert ,2,yndiL'het. den utvikling som fant sted like
til 190 11-ztte fylkes_eanene sies 3. gå en ynkelig framtid
njte.

Når fylkeskontoret såvel av nyndig-
hetene som av publikum i mange anli aender ble betraktet sam
et un3dvendig 1on1udJ, skyldtes dutte ogs3. fylkesmennene
selv som ofte forstod nyttiggjöre seg moderne forret-



ningsförsel og kontorteknikk. Vesentlig medskyldige forsavidt
var selvfilgeli de bevilgenae myndip;heter som var bunnet i
et foreldet syn på pengenes o?peave funksjon.

Fra det 3yeblikk landets "forvalt-
ninclf tok sitt pry; av Nasjonal Samlincs ret ningslinjer app-
stod det med ett en helt ny aituaajon for "fylkesnannsinstitu-
sjonenn som no kunde re,gne med. 3. koaade til en större heder oc
verdichet enn noun gang

J1Dörar.11.1et om hel eller delvis re-
visjon av fylkesmannuns sti1ling hadde tidligere vært dröftet
gjentagne ganger av fylkosmunnene 2011 ogsa har reist krav om en
styrkelse av dures stilling i administrasjonen. Dette krav
her vært begrua2,et dels med at man savnet klare regler om fylkes-
mennenes myndi,,nut og kompetanse, dels med at det i forvaltnin-
gen har vart en tendens til p visse oirader la sentraladmini-



strasjonen treffe bLstemmelser uten at fylkesmannenhar vært
trukket inn, og dels i at fylkeskoutorene( har wart altfor dårlig
utstyrt bade med lokaler og arbaidshjelp.

Tidlicere fremtradte kravet am styr-
kelse av fylkesnannens stilling som et revisjonskrav fra dem
se1v. Unuer det da radende politiske syste.11 kunde de inidlertid
ikke finne gehör for'sine önsker og meninger fordi systemet i
seg selv var til hinder for gjennomföringen av det. No er for-
holdet helt amvendt.

No er det den sentrale "stats1ede1se"
som krever en sterkere fylkesnonnsiactitusjon. No er ikke kravet

(fortsatt)
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"F=Si..INNENE" (fortsatt)

lenser i. strid med, non i full ovelenestemue1se med det rådende
politiske system,

For eet forste er det et mål for
lasjonal San1ing å rasjonalisere statsforvaltnin en og å
öke den enkelteembets og tjenestemanns"anevar og nyndighet.

Det er videre et krav etter Nasjonal
Sam1ings program at "fylJzese1enze7;sn stillihg som organ for
regjeringsmakten skal styrkes. En riksregjering som enhver
annen 'tinistrativ ledelses handlekraft er i hbg grad av-
hengig av at den til sin rådighet har f=est mulig utdvende
organer og nyndighetens omfang er et hensiktsmessig ...spörs-
mål,

Skal "embetsmennenes" ensvar bety
nee, er det egsd.i stutens interesse at ansvaret ikke blir
fordelt på altfor nange personer. Det var etterhvert opp-
stått en tendens hos "sentraladui-aistrasjonenn til å etablere
særegne lokale organer for forekjellige forvaltningsgrener
utdnon fy1kesmannsinstitusjonen. P' de anråder hvor dette
er gjort, er fylkesmannens st.L.ng blitt svekket i tilsvarende
grad, Det har vært ladt sörst eekt på at vedkammende departe-
ment kunde ha direkte forbindelse leed sin faglise representant

ute i fylkesdistrikteno pen å være evhengig av fylkesmannens
mellonkomst. Uan har herunder hevdet at fylkesmannen ikke
ville kunne mestre de faglige en1d6;gender på en rekke forskjel-
lige områder samtidig. Til det er imidlertid å si at fylkes-
mannen ikke mer e n andre skal være fagmann på mange onråder.
Han skal være fagmann på et, eeklig det forvaltningsmossige,

Har skel være en toppadninistrator og
skal vite hva god adninistraejeu er. Lot 2 ulee-være nokså
innlysende at når det er instj'eert eee regjering sou skal dirigere
he1e statens liv under et og man semtleig har indelt landet i
bestemte forraltningsomAder ".evor al1L deler av statens virk-
sonhet bringes til utdvelse, dt det da bdr sitte en person som
felles njef for clette område, anvar1i: overfornregjerincen"for
Udenomfdringen av dens beelutninger os seditidie med myndighet
til 3 iverksette det nödvendige.

Etter 25 eeptelber 1940 ble spörsmålet
ou revisjon av "fylkesmannens" stilling tatt o)p av ninnenriks-
departementet". I en viss utstrekning har nan allerede ti1lagt
"fylkesmannene" endel nye oepeaver likesom forskjellige anlig-
gender er blitt overf3rt til dde fra "eentralforvaltningen".
Lïen det viktigste står dog igje, nendig visse viktige lokale
myndigheters inrföring under ,,,glIceseJannens" ledelse.

Fleee oeetendigboter har under de rådende
ekstraordingeee forhold vært uvre'rende L_1 xelnder for dette.
Imidlertid har "innenriksdeiddr:e.e" funnet det tilrådelig å
få den prinsi&lle kurs offisieIt fedtlast.

Etter "innenrksdepartementetas innstil-
ling har derfor "ministerpresidenten" i "regje ingsmdte" 2.desember
d.å, fattet et vedtak hvoretter det er prinsipielt fastslått at

nfylkesmannen"stilling skal bli ev un langt mer sentral karakter
enn hittil, og at myndighetene straks skal ta skritt til å omset-
te dette prinsipp i praksis.

Vedtaket fastslår at i den utstrekning
det finnes hensiktsmessige skal forvaltningsgrener, som etter
nogjeldende bestenmelser hdrer under andre lokale forvaltnings-
organer, legges under "fylkesmannen". Det same gjelder for de
forvaltningsgrener sora heretter blir opprettet.

Videre pålegger vedtaket de forskjel-
lige fagdepartementer i sauråd med "innenriksdeparteuentet" å for-
berede de nddvendige endringer i love_ og aeudinistrative be-
stemuelser for å sette dette i v9rk. Endelig pålegger vedtaket
ndepartementene" å være oepmerksom på hvilke saker av lokal art
sou kan overf3res fra"sertra1g.delnistrasjonen" til .,fylkesmannen"i

(fortsatt)
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"F=S1=L" (fortsatt)

c) foranlediger dette gjennomf:2rt. Hvert enkelt"departement"
ma no for sibt vLdkonmende straks ta forannevnte anlicsende
o)p til crundig behandling, oc vil herunder sikkert kunne
regne ned interessert assistanse fra samtlige fylkesmenn".

EISTJO1 ÅV SPISEFETT.

19.00. Sturlasson: Ordre 5.5151 - fngende
innrykkes omcående over 55 m.m., 2 spalter med ramme os halv-
runne hjörner,

Lkstr2rasjon av spisefett.
Hver person kan i tiden til 1.februar fk.

få kjipt 100 sran spisefett p3. nerke E 225 ekstrakortet for
21.kortperiode eller på ekstramerke 1-G-4 pa ukerasjonerings-
kortet for uke nr. 1.

Salset be ,ynncr straks, do först etter
nwrnere beste51:1else av fersyninssnemnda der den har etablert lo-
kal fordelinssordnins, Ekstrarasjonen leveres som smbr eller
nargarin alt etter beholdninsenssituasjonen på det enkelte
sted, o_ heves der d 'rdi=re rasjoner heves.

Doc skal wiirprodusenter som ikke har
vanlig fettkort kjöpe hos sin vanii[e kolonialforbindelse.
.nstalthusholdninger år anvist ekstrarajjon hos forsynings-
nemnda. ,I;j:Spnennene leverer ekstranerkene til forsyningsnennda
straks etter 1.februar 1944 o får anvisninP svarende til
merkene,

NORSN. FORBUND FOR NERINGS OG NYTELSESLUDDELINDUSTRI.

19.00. Norsk forbund for nwings og nytelesmi,del-
industrien har hatt nöte i Hanar for tillitsmenn fra Hanar og
Brummunddal. Samtlige 22 innkalte tillitesmenn mötte. For-
bu dsleder Bjerke var tilstede oc ledet mbtet. Han gjorde rede
for sa,uslåingen av de forskjellige Eamle forbund i det nye. Fra
Hednark faslise sawrganisasjon nötte Ifylkesleder" —lgård.

FRWTN.31 2ER.M.13TL I TRONDI-EILI.

2,QO Liandag kveld ble det arrangert et stort
frontkjenpermöte i Trondheim. Det ble delt ut frontkjemper-
nerker til en rekke frontkjenpere fra distriktene rundt byen.

Fylkesfbrer Rosstad holdt festtalen, os
takket frontkjemperne for hva de har Ejort for Norge.

POLITIS„KLR:

	

19,00. Ltter hva "Hedemar'zingen" erfarer vil
hovedmannen i den store tyverisaken fra Vang og Stange Hagne
Oddvar Engh, Brunmunddal, a4ce prisrettens dom til -)rislagmanns-
retten. Som kjent fikk han 5 års fengsel, 300 kroner i bot og
25.000 kroner i inndragning for å ha omsatt en stor del av de
stjålne kortene på svartebörs.

	

21.00. Forleden natt ble det stjålet 600 kilo
hvete fr. en r.rd på Haukeröd i Sandar. Sporene viste at kornet
var kjört vekk med en spark. Politiet har arrestert 1,-trdens
bestyrer og to andre karer som er mistenkt for tyveriet.

	

21.00. Natt til igår ble det gjort innbrudd
en landhandel i rendal sokn i Stokke. Tyvene tok ned seg hele
julekvoten av tobakk, adskilliE sniör os maragarin os sukkermerker
for 200 kilo.
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"D.LGSP0S1LN" I2ITISERER IinCVARTER=GEN .c;.VESTWND-SVENSKENp„

0.R.12.00. Inkvarteringon av de hjemvendte
svensker fra Estland or blitt stork kritisort i "Dagsposton",
som sier at man har 2:itt dom de mest forfallne hoteller
den fattige del av StockhoIm, mons man har overlatt badehotellone
til danske flyktninge, især danske jder.

TYSIC-SVLSX akåNDELS LVSLUTTET,

ble avsluttet i går.
regjeringer.

De tyske-svensko handels forhandlinger
Resultatet skal nu forelogges de respektl.ve

KOLL1WOU VLI)

D.R.12.30. Skagenskutteren S 25 "Birgit" ble
igår påsei:Wt av skagenskutter "Elm, alsberg"(?). Under på-
soilingen ble en av mannskapet pa "Birgit" slått overbord, men
ble re4det, mens de andro medle:imer av mannskapet gikk over
i Salsbe2g",

til bunns like etter.

OKONOMISK OVERSIKT,
• ••DI

Aksjekurser. 4 1/2 stat 1937 k 103 3/4
4 st2t 1935 I k 103
3 1/21941 I k 104
3 1/2 stat 1938 I k 103 1/2
4 721ypotekbank 1938 k 105
'7": 1/2 ;; Hypotekbahk 1941 k 105
J 1/2 J,Hypotokbank 1941 k 105
editkassen s 810 k 800

Bjdlefossen s 20 1/2 k 20
Borregård s 131 k 131 oms. 134
E1oktrokemisk s 140 k 135
Hafslund s 700 k 690
Orkla s 290
Saugbruksforoningen s 1800 k 1760
Union s 5,70 k 5,60
L.fdtJsiden s 170 k 162 1/2
Borestad s 255 k247 1/2 oms 250
Bru.usård -J:-iösterud s 285 k 280

s 255 k 247 1/2
BoTgenske J 181 k 178
lorden2je1dske k 192 1/2
Ivaran s 282 1/2 k 277 1/2
Ocean s 315 k 395
Kosmos II s 242 1/2 k 235
Odd s 242 1/2 k 235
Rosshavet k 327 1/2.
Valutanoteringer uforandret,
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.....-R-1?,..1,STLSJO SVEIGL.

20.00. politiet i Stockhol,:a har i  (.as
arrestert en -utlendins for ulovli underretningsvirksonhet,
Virksonheten Lai ikke vært rettet mot Sverige.

SVE:J;311,k UTTL.LER SEG OLI DERLIN,

D.R.21.45. 1,116 de hjewendte svensker som
oppholdt ses i Berlj,n under de britiske terroranstep sier
at den tyske arbeiderbefolkni;g har vist en stadig större mot-
standskraft fortsotter•sitt arboici son fr.

INVI:jJOITSFOILLREDEL3EITJ I JYLL1-.1,1D.

n *

.Ø4 ti on:3tuderer iern.bne-,:knute

Lye tyder på at denne julen ikke
vil bli helt alminnelig. Hvordan kan en feire julen i frod,
nar f.eks. rikspolitisjefen har va-:;rt nöd til å gi det råd til
befolkningen at det er farlig å lukke sin Lör opp, når det
ringer?

Forbrytelser forökes for hver dag
som sår, fra sabotasjevirksonhet til Cet rere rveri. flan
er besynt å tale e.lopatriotisk rdverilf, og regner tilfeller

röveriet av skrivenaskiner fra "wrederiksbors slott undor
denne katosoricin.

De er brukt til å mot-
virke sabotasje har inntil nu wrt ufullstendise, men måske
alninnelis visitasjon vil kunne hjelpe, en må håpe den kan
bli cjennonif3rt.

-Jot er nange son mener at pågripelse
av sabotörer ikke er danskones, non tyskernes oppgave. 8431,1
innenfor politiets rekLer kan man finne denno oppfattelse, os
nan kan so folk ned vilje unnså å stå en flyktende sabotör i
veien når han forsökerå flykte, L5J11 naturlisvis er det en av
det danske politis nest viktige o2pgaver å forhindte denne ut-
bredelse av forbrytelser, son lokker så nange unge, ikke bare
fordi det er lett tjente -,penser, men også medfbrer en slas helte-
clorie.

J)et, se. icår ansås for en forbrytelse
sis idas navnet "bedrift". Det er isar kvinnenes plikt å for-
söke å tale sine unge tilrette.

.[J.DLRS .3.LIMOE ÖRSTEDS Fi5DSEL3DL.0.

22.00. Under en höytIdelighet på 0hristians-
borg tirsdas ettermiddas, på 150 års dagen for 1.nders Sandbe
(5rsteds födsel, - ble C)rsteds hedersmodalje tildelt professorene
dr. jur. Henry Ussing os dr.jur. Poul Jehannes Jörgensen.
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MORDFOPLSK P. OTLRRET.S31.iKRI,R

D.R.18.35. Lt ati,entut på overretssakfrer
Ove hxwickel bie forsdkt siste s?:.5nda, bare 10 minutterfret !.dte i ”Dansk Sabotasje Vern", so.1 hun skulle ha ledet.
..-btentatet mislyidus oc en av de ruvolverbevepnete menn

ble anholdt unc:er fluktforsbk oc overlevort til politiet.
OVerrettsckförerens siste piece

om sabotasje cr no t41.-tti 40.000 eksemplarer or han m.ed-
deler at det er stirrende tilslutning til foreningen "Dansk
Sabotasje Vern".

(1:runckel er som bekjent en av
de ..4Lstfrentredende (anske ruislinr,er.)

O LOS ON I Liv

D.R.16.35. I Tt:.ur,_.sjonen ''Jrnen",
Brolegcerstrede, Kgbenhavn, eks)loLe-be to bober i går kveld
ved 19-tieen. 3 da:ler ble såret, hvorav en alvorlict.

250 TYruiIki I 5. DGER*

D.R.18.35. I de siste 5 dacer er der i .crhus
buitt i.Je Jindru enn 250 tyverier som ofatter alt, like fre.

'bildekk o, ridestdvler til dametby o spiritus. politi
ha tilkallt hjel-;)utefra, da man ikke kan behandle alle sakene

NORSK

19.30. lorCLiske 2kinauksjoner holdt
auksjon i Oslo fra 6 - 17 dese Saleet foregikk i to se,ier
slik at man solgte varer frE., forrice susonc i firste serie os
nyu varer i den andre. Det var mance kjöpere, or man merket sec
flere uuenlandske innkjöpsordrer. De amle varer var for det
mestu av temmelic dårlis Lvalitet oc cjCnnomsnittsDrisene ble
for platinaskinn 655 kroner, for sdlvrev 508 kroner oc for blårev
339 kroner.

_v de frisku ski'n,ene var sölvrev o' blårev-
skinnene av od kvalitet, Det ble budt fra_ et tusen
to hundru oc atte o förr sZ31vrevskinn o- solnt 58 5;til en
cjennoi2.snittspris av 585 kroner. ildyeste tilsals var 960 kroner,

blårevskin ble det budt fram 981 oc,36 ,; ble solct til gjennom-
snitspris av 446 kroner .]ed to»ris 610 kroner,

Platinakolleksjonen varmindre interes-
santc o var a-v r,-jennomg.f,unde svak kvalitet. _Jet ble solct 42
av du frambuCte skinn til en sjennomnittspris av 825 kroner.
Toppris var 1210 kroner. Når deb cjelde mink bestod partiet nest
av so.cle,rskinn og skrapskinn. Gjennomsnittsprisen ble 260 kroner
ned hdyeste tilbud 480 kroner. v de frambudte hvitrevskinn solstes
38 %, gjennomsnittsprisen var her 169 kroner. Av korsrev og
rddrevskinn solctes 67 mec, gjennomsnittspriser henholdsvis
200 oc 280 os 181 kroner. Av mar solstes 47 til gjennomsnittlig
459 kroner. Nuste seire av skinnauksjoner tur til i Oslo i de
siste dager av januar.
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H.RD STR.F±1  F0 2^5J01RILGSOVLRLLDLL51,.

Ln disponent fra Drammen har stS.tt
i prisretten tiltalt for overtredelse av pris- og rasjonerings-
forskriftene. Han ble dbmt til to års fengsel, 3000 kroner i
bot, og 25.000 kroner i inndragnins.

DEUTSCF2S THLL.TER.

22.00. Deutsches Theater hadde mandag premiere
på -„asners operal "Den flyvende hollender" . Hovedrollene var
besatt QV dyktige og rutinerte sangkrefter. Georg C.Winkler
hadde den musikalske ledelse. Forestillinsen vakte stor begeistrinp,

S

23.30. Jule- og nytårshilsener til:
Kaptein .dolf Jörgensen
11[..ns o- Hilder Holme
.nker Olsen
Hilmer liagnus Bakke fra Hamar
—lf Wnsberg
Brödrene Håkon og
Johan Sanddahl Vester
Katros Karl Edvard Hangb (?)
lekk Mö_ler
Leif Bersetol Eriksen
Tollef Blasbak (?)
ILaskinist Ole Christen .ndersen
K.r1 Bjrnstad o' Johannes Berg
Terre Karl Hesgelund
Karsten .ndersen
Ka2tein Fritjof Höften
Olav og Berg(?) Skjerdahl fra Oslo
Sjömann Verner Hansen fra Lyngvei 9

Drammen
Reidar Hartinsen
Lars Jonbers Larsen
1;.risten Ström fra :?orgrunn
:4yrmann Leif Fjelvang
.ndros rirlsen
Leif Grane:m
-,rne Rudolf StorvIk

Radio telegrafist Roger Kirkeby,
Kort .dlersgate 2, Oslo

rsen Gran, Sandefjord
Haskinist Jlf Å'Lbrahamsen
Jörgen .i.lexander Nielsen
Radio telegrafist Thorbjörn Rafse (?)
Lsil Yortman Larsen
Ole Nielsen
Torkild Terkelsen
Solves Gullefsen
.sbjrn Eriksen Halm fra Sandefjord
Gunnar Sande fra kaptein Sande
Styrnann P.Halvorsen, Oslo
Due Oscar Mathiesen
Oscar Jensen, Oslo
Rolf .sbjörnsen.
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FYI=SFdRIJR: STILLL,G.

21.00, ":.J-reren"o , i inisterresider4.ton" har den
lade 6.i,.t:?uffet IH:Lpridd vedtk o» "fylkesfdr0re.nsu stilling:

1;:attel I,"F lkesfdrernes"stillin or; myhdihet.„.
paragraf 1. ---Ir.FY=fdreren" er "fdrerens"

aLartiets Jverste re-;)resentant i vedkommende fylkesorganisasjons -
amtade.

Paragraf 2. "Fylkesfdreren" er med uene-
ralsekretren SOl forbinnelsesledd direkte underordnet "föreren" bg
ansvarlig likeoverfor hald, ,

Pararwaf 3.ylkesfdlerven". har den dVerste
myndighet innun fylket over alle derv=ende s:2artiorganisasjoner og kan
gi alle partiorganisasjoner i fylket direkte ordreMed hensyn til derus
politlake anvendelse og

Parrdf 4. "Fyl1lesf3yruen" er ikk.o.under-
ardnet'noen annen statsmyndighet unn "ministerpresIdenten" og. har i
fylket den dvefste politiske kontrall med alle fylkets offentlige
myndiheter. Han skal arbeide i nJyeste kontakt med fylkesmannen som er
statsforvaltningens överste sjef i fylket.

-J4.a'Ditel II. "Fylkesfdrerens" saige w-)Ducver.
. Par,,gral b. I srdeleshet ali,er det

"fylkesfJreren" 13se fdlgende opgaver i samhdve med de anvisninger
som blir uitt av 4fdreren" o av "riksledulsen".på "frerens" Vegno:

Gjennomfdre i fylket'Iasjonal Samlina program Or politikk llan-
iesi o malbovist ned alle midler son star til'rådighet,

fylket partiet o dots saJrarganisasjoncr.til en effektiv
o  helstdpt kamporganisasjon overonsstemende med ujeldende organisa-
sjonsplaner.
.0 Pse at partiuts og =or anisaajonenes tillitsmenn fyller Sine
op-.)avtr oc stadi inspisere og aktiViscre derus arbeide.

Ledeasjonal Samlings propaganda i fylk.et etter on propaganda-.
plan som han utarbeider m_ned for maned.

Fdre overordnet tilsyn med allorpartiorganers.jkandmiske dis-,,posi-
ajoner i fylket.

Gjdre se,7, grundi,z kjent mud fYlkets politisko, ikonomiske og
kulturelle forhold, cp skaffe sec; et nöye personalkjennskw) til fylkets
befelkning.

Gjennomfire en strang om nddvendis forealå til
eksklusjon eller roise sak ved fylkespartiretten nar mudlemmor oVertrwr
partiets lover eller andre bestemelser som medlemmene saM sadanne er
bunnet av, eller nH:r de ,sjdr seg skyldig i uverd4.c, forhold.

Ivareta befolknittuens interessur .c); w3rp formidler mollon bp -
folkninsen og £brvaltningen. Tiltal c) sakur sp:11 ikke kan fremmea direkte
.gjennom forvaltningen'tas omu med elIer "fdreren"-.

Fdre skarp leantroll for, å 'forhinftro. alIeslags folkefiendtlig
oc statafiendtli virksaMhet,'For'detto byemed Samarbelder han med stats-
politiet og gjör. bruk av.hirden og germanske.SaNorge.:Når han finner
det påkrevd, lnnaender han til "miniaterpresidenten" begrunnet forslag
om formuesinndraging I .henhold til Iov av l9/3-42;

Åholde."fdrerenft'ved reP.felMeSSIue ukentlige rapporter underrettet
om den politiske stilling innen:fylketsområdet SaMt Straks og sEsrskilt
'underrette a.M..,-et.hvertfarhaldtv'betydning.:aom måtte oppst.å..

.1ortsatt„
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STI LII.G. Fortsatt.

TII. "Ily1kesf3rerens"  rettiuheter.
ParaF,raf 6. ".dlylkesföreren" kan fordre

enhver innen fylket til a m)te for seg i "statssaker" for å avgi for-
klaring, "ministre" og"hdyesterettsmedlem:ier" unhtatt. Han kan hos do
ste_lice offentlige myndigheter, offentlig,e og private sammenslutninger,
bedrifter og enkeltpersoner, innhente opplysninger om ethvert forhold
av offentlig interesse.

ParaPraf 7. "Fylkesfdmeren" kan med dye-
b1i1ke1ig virkning suspendere mealem_ler i pertiet og dets særorganisa-

,sjoner for et tidsrom av inntil tre luåneder og likeledes tillltsmenn
unntagen "f3rere" i hirden or, germanske SS NorP.e.

Paragraf 8. "Fylkesf3reren" kan på
"fdrerens.i. vegne og på ".,Iini,sterpr,sidentens" vegne henstille til stats-
politiet a sikru persuncr for et tidsrum av inntil tre måneder.

l'apitel IV. Fylkesfdrerens" -;:orsonlige forhold.
Fararaf 9. "xylkesföreren" skal ikke

uten "fdrerens" santykke sta tilsluLtet noon av particts sdrorganisa -
sjoner eller innoha annen stilling eller annet verv.

-Parag,rof 10. "Fylkesfdreren" skal ikke
forlate sin stilling for lengerc tid Pnn 14 dager uten på forhånd å
innhente "förerens" samtykke- For fravaJr inntil 14 dager skal han på
eget ansvar op)nevne en stedfortreder. 'for fravær utover denne tid skal
stedfortreder godkjennes ellor op-mevnes av "föreren".

(5=VITN13BRETNING FRJ, =STROFLN I 03LO.

18.00. Ln kranefbror vod navn Christiansen har gitt
fjlg'ende dyenvitneberetning av ekSplosjonene tå Oslo haun s3ndag etter-
middag:

'Jec, satt i kranen da ulykken hendte. Vi
holdt på å losse an amnunisjonsbat. 11okken kunne vel Være omkring 14. 0,
da det plutselig skjedde en stor eksplosjon fra sbndre vareskur. Eks-
plosjonen skjedde midt i skuvtt og on voldsom ildsbyle stod
,Tep hadde dot besste overblikk en kunne tenke seg, og si det hele.
Eksplosjonen slo inn hele glasskiosken i ansiktet pa meg. J'eg hadde Jnds-
n.aar=else til å koaae meg ned i maskinhuset som liPger under fdrer -
kiosken, og her s3kte jcg dekning undur maskinene. Lt jyeblikk etter
kom den annen eksplosjon og kranen raste swuen og jep; fulgte med ned pa
bryggen. Blodet silte ned i ansiktet på meg og plaget meg en tid. J'e-
kom meg imidlertid ut av ruinene og fikk tdrket blodet vekk fra dynene.
J'eg befant meg da like ved bryggekanten og s3kte dekning bak en av de
andre kranruinene. Der la jegi to timer,mons granatene sprang rundt om.

Den ene fryktelige eksplosjonen etter den annen fulgte. Dct var so, -1et
eneste haglskur av Lranater som slo ned. asse etter kasse for i lufta
og slengte granatene vidt omkring. .uer de fallt ned skjedde nye eksplo-
sjoner jJ,7;jon. Je trodde je, aldri skulle slippe fra dette med livet.
I:ens jeg lå bak kranportalen i deknin-,; for granatregnet, kom to menn
svömmende fra skipet. Jet var to norske arbeidere som hadde deltatt i
lossingen ob don eno var sårot. Granutene re[net ned omkring og de an-
tene ogsa baten, hvorpå mannskapet op, arbeidOrne som var onbord hoppet

sjden. Ytterst ute, 2a bryggekanten lå en sementbunkers av 20 tonns
senentblokker, og vi ble enige om at nådde vi dit bort så var det en
iilulighet for redning. De verste eks2losjonene hadde forelöpig gitt seg;
og vi benyttet sjansen og krabbet langs bryp'sekanten gjennom ruinene av
kranene og kom lykkelig fram til bunkerse. Også en rekke andre arbeidere
hadde klart å reddo seg inn i bunkersen og vi var vel 20 mann ialt. Vi
4orde oss ikke noen forhåpninger on å bli reddet med det f3rste, nen
sa fikk vi so bergningsselskapets "Breifenn" og brannvesencts "Sjjspröyt"
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...,.,.T3TROKLI:;I OSLO. Fortsatt.

Vi vinket til b'Ztene i håp em at noen sku1le se oss. Os s'a oppfattet vi
p1utse1iL at Lreifonel b1Iste til oss for å gi sign9.1 on at vi var opp-
daGet. Breifonn bak:,et straks ut og sikk he1t inn til bryggekanten os
tok oss anbord. jet skjedde midt under det voldsomne granatregn, Det var
en enestående reC.ninedåd."

spörsnå1 om hvo±1edes sikkerheten var
under annunisjons1ossinsen, svarer Christiansen: "Sikkdrheten var son
vanli, og meget strong.Vi.var elle instruert om faren og visstc hva
vi haddo a ho1de oss til. Vrt eget liv står jo alltid pd spill under
slikt arbeide og alle gtvisto den ytterste,grad av Farsiktighet. Dessuten
,år det tyske vakter omkrin. over. alt oG paser at alle sikkerhets-
foransta1tningur er i orden."

På forespdrsel on hva han nener om ryktet
on at en annunisjonskasse skulle veJre falt ut av en av kranene og dermed
.forårsaket eksplosjonen svarer Christiansen: "Dct er ekke tilfelle.
eiet er ikke fallt noen lcasse fru nin kran eller noen av de andre kranen.

losoner, ujndre veresl.ur, le-anene o wirene var i full
orden. Vi tar sj(enec, eet var allt i orden inntil eksplo-



sjonsöyebliLket. Heller inke fra tysk siee ble det utvist noen ufor
siktishet. Det hele er utelukket. Tyske vakter passerer ovdralt og
passer på at ingen bruker noen som helst ild. Intet kan bebreides dem
som arbeidet pa bryee-en."

Lt annet rykte i forskjellige variasjoner
går ut på at eksplosjonen op)stod på den tyskc båten, at den straks
etter f1dy i luften og så eik tilbunns.

t'Jasså sics det det," sier Christiansen oe
,ryster forbauset pa hodet. "naten lå der så seint som klokken 21.30,
den. Brannen ombord begynte ogs't som eg har fortalt tidligere en halv
time etter den fdrste eksplosjonen. Llle mann onbord hoppet da tilsjdss
oe forsdkte å svdmne iland."

. e.fteirposten har ogs",xhatt en santale med
kranfdrer Henrik Leedåle. Kan hadde sindasstdrn den 19de desenber rra
klokken 7 til 15 på kran .F.2 oG drev med lossing av "ehrmachtsgods",
Ved bryegen lå flere bater, deriblant den tyske tre fird tusen tånner,
Selma. Den hadee ligget der noen dascr og nan var ennu ikke ferdis med
lossingen sdndag. ledans kran stod stasjonert foran batens ko_enandobru
og losset fra luko to. Don stod på samne sted hele dagen. I kranens
styrerun sitter kraneföreren omkring 12 meter oppe fra bakken med oversikt
over hele havneområdet og selvfdlgelis oss hver flekk på båten utvendig.

BJeg sJeulle slutte vakten og ventet avlds-
ning klonken 15", forteller Heedam. "Jes hadde akkurat sett på klokken,
den var 14.20 da den förste eksplosjonen ldd. LIin kran stod da vendt ned
front not b'tten. Jeg hadde hivd opp, soel det heter, og skulle svinge
land. net fdrste smellet kjentcs som et veldig luftpress ou knuste
förerhuset som jeg satti."ieet er vesentlig av glass, bare bakveggen er
av tre. Hele fdrerkiosken ble trykket sanmen på oe onkring meg. Jer-
tenkte at her ;:jelder det å ba3r so ad så kommer man kanskje noenlunde
helskinnet ned på joeden ved hjelp av de tre jernleidere son er bygget
til det bruk. O je,L:klarte ned nin sdnnrå konie ned etappevis. B•

ea,nle sdnn sa..1 hadde brakt mat til satt på en jernkasse i mer-



heten cv meg i kiosken. JeG rrep eutten •lynsnart ved den ene arnen os
junpet ned i maskinhuset under kioskon. Herfra tok jeg et nytt overblikk
over situasjonen os oppdaget da at taket på lagerskuret var revet bort.
Jeg måtte sparke ut babords ddr i naskinhuset og nad.de derfra til rekk-
verket på trabulanten. jerfra for jeci; ned de siste leiderne og var om-
sider pa jorden. Under nedturen både så os hdrte jeg en rekke nindre
eksplosjoner eå forskjellige steder i skuret som lå ca 15 meter fra båten.
Mens jee stod ned så jcP fdrst ot rdykblink sok stes til vwrs fra skuret,
hvorfor jeg kastet neg fiatt nedeoe: la meg over gutten. Derpå kon et
öreddvende smell. Det fdltes som om bakken reiste seg under meg, deretter



Eeldinger ons as 22, desember 1943, Nr. 968,

:.",.STROFLN I OSLO.•J'o.ftsatt.

J-es for opp, som et lyn, 1 av alle krefter innover kaien i retning av
Lkers Verksted, helt til jos fikk dye på et tilflyktsrum hvor jes' sprang inn sam-ien med Eutten. I:ens vi oppholdt oss der, det kunno velva3re en fem minuticers tid, hdrte vi ytterlisere to veldige brak, en
slags lydsjyle inne mellam småoksplosjoner SWI ldd hele tiden. Jordenskalv under oss, lufttry:_ket knuste ddren til tilfluktsr=et og for-melig sopte oss innover sementsylinderen. Vi sprans videre i sammeretning som får. Omsider nåddo vi en av havnevesenets arbeidsvosner,hvor vi ilsomt måtte sdke dekning Aot planker, jernstykker og annet som
sprutet vidt onkring etter eksplosjonen. bnder et lite opphold i denuespruten spran jeQ:, videre til utgangsporten like ved nkers Mek. Verksted.Her var det ),Iny a sdkc deknins, de-ine sans ved veivesenets opplaEstont.Derfra fikk jes dyc pa en grOnn pil som pekte mot et beskyttelsesron
Gröndahlsården, o(, tok atter beina fatt. Innen vi nådde fram rystetto nye smell saten og ongivelsene. I tilfluktsru:Imet ble jeg forbunnetav luftwernets folk. Jcg fdlto ingen trysshet på dette stedet hellerog fortsatte etter en stund mot sentru.l. Vi var kliss våte og haLde

lite kla3r på. Utenfor Zontinental tok det sivile luft=net av oss
viste oss inn, sa oss varm suppe, tirre klair os stelte overhodet pa bestem).te for oss. I anbulansobil ble vi kjdrt videre til en sentralkommando-
plass, hvor leger foretok en endelie forbinnins av mine uvesentligeskader. Etter a ha gitt fol:Llaring om mine op)levelser, kjdrte politietoss like hjem.if

,-Jet verserer rykter om at det var fulle folkbryggen oe ombord i båten os at ulyken må sees på bakgrunn av det
Hva er Deres menins om en slik antakelse?

"EtCor nln overbevisning er sltke rykter d.rene oppspinn. Ln hvilken som helst person som hadde våget a vise segberuset, ja, en som bare  ga  srunn til mistanke, ville dyeblikkelig blitt
grepet av de utallige tyske kontrolloffiserer os vaktmannSkaper, bådeuniformerte og sivile, både tyske og norske. Ln person som röyker inne-for havneomradet, blir nrrestert, bortvist oe mulktert."

åyktene vil videre vite at det skal wareutv,ist uaktsomhet endol; Frov uaktsonhet under lossearbeidet.
"La mes fdrst svare med et spjrsnl: Tror iJeat noon so, var 'på det rene med hva lasten bestod av for makelighets skylcville vice livet ved å se jennom finsrene med gjeldende regler for

lossing os behandling av sa farlige saker som ammunisjon og sprengstoff?jet er derfor ganske usannsyn1iç at en ammunisjonskasse eller sjenstandkan ramle ned. Jeg er opprört bade på mine egne og på havnearbeidernesvegne hvis det virkelis er slik som De sier at 	 n insinuerer s1j3des-



ldshet eller fyll under dette farlige arbeide.Jeg er når saa helst villi6til under eds ansvar forsikre son min overbevisning at alt arbeide
sdndag, såvel på brywen soa ombord i den nevnte båt, foregikk på vanligmåte under den strengeste kontroll og aktsomhet. ira mitt hdte stade harjeg et enestående overblikk oe, hvis jes f.eks. m.orker at en hiv ikkem
er lagt forsvarlig an eller det er brukt et annet lossemiddel enn det
-loreskrevne i de erLelte tilfeller,så ldftes ikke heisen, Os hvls jegikke har overblikk på grunn av at det arbeides undor dekk, plaseres enspesiellt uttatt sinalmann ved lukekarm.en. Denne sio,nalmann er anevarligfor heisen, inntil kraneföreren selv får dye på

Har De sjort Dem opp noen menins on hvordandenne ulykken kunnevE3re skjedd, eller hva so_,1 var grunnentil den?
"Nei. På sarame måte son jeg må anse min egenog guttens redning son det rene Airakel, m. jeg anse hendelsen som etav disse fryktelige u4ell som dessverre kan inntreffe selv i fredstider.Vi har jo mangfoldige eksempler på det. 1»:en det jeg her har sagt burdevel vEdre tilstrekkelig til , stoppe skadelige, i beste fall unyttie;espekulasjoner omkrins en slik ulykke. .J.jet er neppe mennesker citt a ut-forske den:
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X.....TLSTROFEN I CSLO.

13.00,
Hagen uttalt ,friksstyrets 3
under eksplosjonsulykken
korpsets tapre innsats har
kroner til Oslo Brannkorps

"..,:inisterpruSidenten" har overfor brannsjef
takk og ancrkjennelse av brannkorpsets arbeid
Oslo söndag. Som cn erkjentlighet for brann-
"ministerpresidenten" personlig gitt 10.000

-premie og understdttelsesfond.

22.00 Like etterat eksplosjonsulykken i Oslo var
kjent i Trondheim ble fdlgende telegrall sent til "minister" Ålf L. Vkliists
hjelpekontor: ".4drecsoaisen, Troneheim, oversender idag sjekk på 10.000
kroner til do skadelidtc i Oslo etter eksplosjonsulykken.

Skylstad, .redaktr.

. . Da det idas ,forela lle.3rmere enkeltheter am
eksplosjonsulykken i Oslo tok'erdföreren.i_Trondheim opp spörsmålet Orl
hVa Trondhuim komune kan gjdre for å hjelpe'i dette tilfellet. .Ltter
endel konferanser ble det besluttot å bevilge 25000 kroner til hjelp
for de åkadelidte etter ekaf)losjonsulykken.

STURL6,S0.5i. 0=L 5157.

Fdlgende innrykkes omgående over 75 mm, 2
,spalter med ramme og halvrundc hjdrner:

TULLI. LV TE TILViER . 1)::31. DI,SE113ER 1943,

Ltter beste .else av avdelinf'en for indu-
striforsynigen av 7, desember 1943 skal enhver som framstiller elIer
bearbeider rasjonerte tekstilvarer, og en.hver som forhandler slike varer
gi oopgave over sin beholdning av tekstilvarer pr. 31. desember 1943,
PLIKTEN TIL _VGI 02 Gn.VL L2OiLS L VLV=ULLM STNGINGSPBUD OG
2XDRTHALLER IHHE SLLV 01 LLT i DLT EI;JI:EL= TILFRLLEL SHULLE Films
hOELBEHOLLI\II-G PR. .L)EK.L J/20. Oppgaven skal Eis på fastsatt skjema
T.48, som i utfyllt stand skal vc3re sent dun stedlige forsyningsnemnd
innen 10. januar 1944 i konvolutt .lerket "TlLSTIL". Skjemn fåes utlevert
ved henvendelse til fyrsyningsnemnda. Grossister skal foruten å sende
inn op)gave til forsyningsnemnda, inuen samme dato sende et eksemplar
av oppgaven til tekstil - (); lo3rkontoret, Zongens gt. 15, Oslo, Grossiste:1
;-led produsent - o-/ellur detalj,',vdelinF skal sunde inn til nevnte kontor
et eksem2lar av o--»,-avene o, så for hver av disse avdclingene. Unnlatelso
av,å gi op2gaver eller avgivulse av urikti,-,e eller ufullstendige opogaver
eller medvixking til dutte kan medfdre straff os inndraging.

Cslo den 23. desember 1943

STURL.i.SSON.

"I.111\TISTER" LLLI LOYLR IERE iIL OG D'Rjr).

O.R. 19.20. l'I.,ringsde:?artementet" har gjennom lengere
tid arbeidet med spörsmålet om å f oket rasjonene spesiellt for ungdom

alderen 12 til og m.ed 20 år i erkjennelse av disse årsklassers særlige
behov of; at mnn her ikke kan ldpe noen risiko uten å sette hele etter-
slekten i fare for lange tider. De sE3rYordeler .aan hittil har kunnet
tilfore disse årsklasser har imidlertid /kke "departenentet" funnut det
forsvarlig å slå seg til ro med og spesiellt ikke etter tilgangen på
tidliP:ere urasjonerte, relativt nE3ringsrike.varer etterhvert har avtatt
for ikke å si praktisk talt opphrt. Det cr nu lyktes med bistand av
herr Reichskommissar å f ci stillet til disposisjon et ekstra kvantum
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L1RE BROD OG 1.11, liortsatt.

i.-Jportert tysk korn til foreldpig bedrinr,: av brdd - og melrasjonene for
de foran nevite arsklassur. Tillegget blir på 50 gram mel eller 65 Eram
br5d,pr. dag, og begyncr fra 27de desember firstkamende. Den berettiece
ungdo_ er perswder sad cr fddt i tiden fra og med lste februar 1924 o'

med 31te januar 1932.

Det har videre pa samme måte lyktes å op)nå
grunnlag for en foreldpig forhjyelse fra onkring lste februar av rasjo-
nene for de tungarbeidende som nu har to eller tre tilleggskort på brid.
Disse tillegg vil bli på 25 gram mel pr. dag for folk med to  tillegg-
kort og femti gram mel pr. dag for dom som har tre tilleggskort. Det
ndyaktige tids-Dunkt nr disse tillegg kan tre ikraft vil bli kunngjort
sasnart det nOdvendige rasjoneringskortmateriale foreligger utdelt.
Det kan som nevret reknes med at ordningen traw ikraft omkring måned-
skiftet januar/februar.

VLNIGSKUS .L'LaG,31-1,LR,ILD:E FLIDILk. DYC-:G:121111.,T.L. I T,ONDHLE.: FOR:ESId.

22.00. ,t av bygningsfirmaene i Trondheim har fore-
slått for Strinda ko_imune at de tar opp til driftelse byggingen av en
del våninEshus for familier som pa grunn av krigssituasjonen har mistet
hjemmene sine. -Ftbrmaet foreslår at det oppnevnes en komite på tre mann
for å arbeide med boligbyg p sa.ifuLnsmessig basis. -diomiteen skal
fiddne enh hustype som tilfredsstiller bygnings og, helserådets for -
skrifter. get er firmaets iorutsetning at lommunen skal ordne med gate-
o. kloakker. For' finansieringen forlanger firmaet at.det dannes et
boligselskap med kommunen som interessert. .Armaet har allerede sent
inn forslag til bygging av husene. hvert hus imer på 6600 kroner.
Bygningssjefener enig i at slik forheldene og situasjonen nu ligger
an er det nidvendig tgjirc noe for å rette på forholdene. Han er
imidlertid imot en hver form for kommunal boligbygging sålenae det privale
initiativ er tilstede. Han anbefaler derimot at komMunen for å lise saker
tn-?.r inn som mellommann mellom de private og rasjoneringsmyndighetene og
foresl'Ir at det oppnevnes en komitee på tre mann som kan arbeide med
saken, under forutsetning av at sikndden blir innvilget setter kommunen
se' forbinnelse med innvånere i kadmunen som er interessert i å bygge.
Saken ble lagt Xram for herredstinget idag. Ordfjreran o-Dplyste i denne
forbinnelse at nemnda som alleredehadde begynt sitt arbeide, er k=et
til det resultat at oppfirelse av hus er nddvendig. ian har nu sent
ansikning til de rette myndigheter 0.:J1materialer til disse hus. Vedtaket
ble gjort i overensstemmelse med ordfdrerans innstilling.

FRITÅLSI, FORLBILLLD'FOTOGRLFERIG.

14.30."Inneuriksdepartunentet" meddeler: Da det
har vist seE å herske noen tvil oii hvem der etter lov av 30te april '41111,

er FRIUTT for a la sea skjermbilledfotografere skal de gjeldendC
rec,ler for fritakelse nevnes: :1?ritatt er:

Personer som er blitt rdntgenundersökt
vcd skolers eller kursans forsogE i det kalenderår da de i henhold til
nevnte lov skulle wert skjermbilledfotografert.

Personer som lider av smittsom lunge-
tuberkulose og som har vEart rintgenundersdkt for ikke lenger tilbake enn
ett år.

Iritakelse erholdes ved henvendelse til den
offentlige lE3ge på stedet. Denne stempler vedkommendes legitinasjons -
kort med et spesiellt fritakIlsesstompel.
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,ksjekurscr 22 desember:
4 172 stat 1937 k 103 3/4.

st&t 1935 L 103.
3 1/2 stat 1941 s 105, k
3 1/2 , stE:t1938 k 103 1/4.
4 ,.. Lyioteb 1933 k 105.
3 1/2 bry)oteLJ.=k 1941 k 105.
Oreditbanken k 138.

-.1Editkassen 1. 800,
,JO1vefossen L 20 1/4, oms 19 3/4.

Lorrerd s 132, k 134, oi:1s 131.
Lle:,trokjemisk s 140, k 135.

11&fs1und s 700, k 690.
Orkla s 290, k 275.
8au3bruksforeninsen s 1800.
Union s 5.70, k 5.60.
,cdesiden s 170.
_Jorsestad s 255, k 247 1/2 oms 250.

-.:idsterud8 285, k.280.
crika1injen s 255, k 247 1/2.

JerEensLe s 180, k 178,
1"ordenfjc14ske k 192 1/2.
Ivaran s 282 1/2, k 277 1/2.
Ocec,n  s  315, k 305.
Kowids II s 257 1/2.
Odd s 242 1/2, k 235.

• "4essavet k,327 1/2.
Va1utanoterin6er uforandret.

Oslo: Det or nu truffet en avtale vedr3ren6e det
nors,: belsiske varebytte sje1dende for ‘tret 1944. lAter avtalen skal
1.orse ekspprtere bl.a. tromasse, suifit1ut, pc1sskinn, svovlkis, ferro-
silisium, talkum oc,andre,pu1veriserte minera1ur m.v.. den annen side
omfatter avtalen sE3rli3 belLisk oksport av industriprodukter til Norr,e,
b1.a. klorkalsium os aLdre kjemisko produkter, valseverkprodukter, -
ferdise ,produkter av jern c);- stål, fotosrafisk papir, film og plater,
rontsenfil21, c,lass es s1assvarer. JEJ varekontingenter som ikke or fulit
utnyttut ved utldpet av 1944 vil kunne utnyttes inntil 30e april 1945
hvis en hy avtale llke er_koet istand fdr dette tidspunkt.

1\131?.SUS I

13.00. som tidliserc novnt arrangcrer "r:orgesIdrett

forbundst er 1,1edaukurs i Oslo i tiden 1de til 15de januar. På kurset vil
det delta damer fra hele landet, ialt 25. .L,11e har tid1isere doltatt på
kurser i madauu,yulastikk. Fölsende byer blir representert ved kursot:
Hammerfest, Trondheip., Bergen, Stavanger, Handal, Kristiansand, Skien,
,rendal, Sandefjord, Tonsberg, Lorten, L;.oss, Drammen, '.;:otodden, Rdyken-
vik, Sarpsborg, liredrik3tad, Halden os Oslo. Fru Stören Riis skal lede
kurset og Ingebors Derke som for tiden studcrer ved modauskolen
Broslau skal wre 1=erinne.Progra met er basert på repitisjon 03 videre
utdannolse. Jeltakerne i kurset skal også dve inn et flott oppvisnings-
program som skal framvisw: på den store symnastikkoppvisning til som.E.,rer
Fru Stören - Riis forteller at det nu er meningen slå et virkelig slas
for medausymnaatikken her landet. Dette kurset danner innledningen,
os klimakset komer med den store medauoppvisningen i sommer. .Eruen skal
nu rekse rundt i landet og besöke de forskjellise medaukurs.
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1r.,2 FILL SVERIGE.

S.R. 12.30. To svenske skip,..motorskipet iJandalor oE
metorskipet Sagga gikk idas nerges fra QöteborE på sin jomfrurcise for
det internasjonale RÖde IDrs. Skipene skal til amerikanske havner.

S.R. 19.00. I Tralleborg har man komrdct under war med
ensstor unders1agsaffm?e, jet droier seg om 60.000 kroner som or for-
svunnet fra havnekontorets kasse.

:1J.R, 21.45. Tirsdag den 1/..de desember arresterte
politict i -,1dbenhavn den 29 år gamle Björn Skou lielsen og anklaget
ham for delaktighet i en rekke rdveriske overfall som har funnet sted
:c5benhavn i den senerc tid. Politiet fattet også mistanke om at han

var identisk med den person som den 13de desember overfalt en tysk
soldat so_d satt på ei benk med en kvinne. Mens de to satt der kom nemli
en mann spaserende forbi med to damer. Mannen trakk en revolver og skjt
på soldaten. Jenne tra::k sin rcvolver og en skuddveksling fant sted.
Soldaten ble såret i undelivct og ble brakt på hospital, mens en
forbipasserende dame fikk letterc skader og ble brakt til Lagevakten.
Björn Skou Kielsen tilstod detto overfallet og tilstod ogsa at han don
3dje desember deltok i et overfall på en f:brikkeier i hans hjem or
truet ham til å utlevere 315 kroner. Hvis ikke ville fabrikkeierens
hus bli sprenP-t i luften. ,en samme m.ann var også delaktig i et overfall
kontoret til en trikotasjefabrikk hvor han sammen med en annen mann

truet fabrikkcieren til å utbetale 10.000 kroner. Hvis ikke ville fabri~
ken bli sprengt i luften i lipet av to ninutter. -.Jabrikkeieren nektet
imidlertid å utlevere pengene og overfallsmennene forsvant.

Bjjrn Skou Nielsen er födt den 27de oktober
1914. nar w?,rt i konflikt med 1Jolitiet helt siden han var 15 år.

Jet meldes forövrig at en krets personer
SQL:. har vart _iistenkt for rOvorier nu er blitt pågre-,Det.

s.R. 19,00. btgane,sforbudet i ".jbunhåvn vil bZi lcAtet
noe i juletiden. Lette1sen varer fra oE med juleaften til og med 27de
desember og medförer åt utgangsforbudet i disse dager vil opphöre klokken
om ,lorgenen og begynne klokken 23.00. Nafeer, restau-



ranter tLatre og andre forlystelsesetablissementer vil i denne tiden
holde seg, til de vanlig lukningsvedtekter for helliEdager, dog skal du
ikke holdes åpne lenger en_ til klokken 22.00. Butikker skal forholde
seg p samae måte, dog skal de ikke lukke senere enn klokken 19.00.

vvvvv VVVVV vvvvv
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1.Teldinger torsdas 23.desember, 1943.

SK.W.NEFELL...532 I -.1.:...1"1PiJN 011 LUROPLS

14.00. (Til red: ikke offentlieddres fdr
fredae 24.desember.)

"Linistor .r'uglesang holdt ikveld
(torsdas) fdl ende talc over krinekastineen i den tyske sendin-
gen ”Rundfunktagebuch" Q:1 ".Norsk skjebnefellesskap i kampen 0111
-.,uroJas

"Lt nytt år bryter inn over Europa som
står midt o2pe i en skjebnokamp for sin eksistens os framtid.
Den femte krigsjulen blir feiret ved fronten os heime under forhold
som mer tydeaie enn noensinne viser hvor nödvendie oc skjebne-
bestemt denne kampen er.

I t'-tuener har Luropa vært kilden og
midtpunktet for en vordensems-ounnende kultur med de mest franraken-
de verker og resultater alle områder av kunst, forsking Og
teknikk. I dette ge1,11c Europa er kreftene enno ikke uttdmb oller
degenerert. (); dette Lamle Luropa vil e:,no kunne bidra meget til
å fdre verden framover mot nye oc, hdyero mål og til å si vordenskultu-
ren en unda mer strålende oe blomstrende utvikline.

I denne tiden har a le de tilintetgjdren-
do krefter i verden som idelesger kulturen, rottet seg sa men for å
leeee de europoiske folk og Luropas kultur os sivilisasjon öde.
Lngland oe 1.merika har gjort seg skyldige i en skjendsel som de
neppe noengang or i stana til a vasko bort. Do ddelegger kunst-
og kulturverdier som ikke bare tilhdrer det folk sam har skapt
dem men a:lo euro?eiske folk, ja hele verden.

De har sådd vind de vil hdste storm.
Det er en c;lude kunnu s12). fast at foilessLpsfölelsen er 'vkt
til live i alle de europeiske land o)p gjennom denne kampen på
liv og nveralt i Luropa er det en overveldende majoritet son
er mot iJolsjevismen o: som vet at hele Luropa vilde gå gnder og
at hvert eneste Luropf“sk folk vilde dd,hvis den europeiske fronten
dst skulde bryte sammen oc hvis det skulde bli virkelighet som

talin bnsker oe Roosevelt oc churchill samstenmer i.
I denne kampen består det en uldselie

skjebnefellesskap mellom alle europeiske folk. Lnten seirer vi
eller oeså gar vi alle unuer sau-men.

Gjennom tusner av år har de ermanske
folk wært LP-npas bollvork mot öst. Gjennom tusner av ar har
bblee på bdlee vandrot ut fra våre germanske folkesta...mer og har
tilfört Luropa oz ver:en rik krz-ft o- store verdier. Enno er
kraften ubrutt. Plikt- c)(. ansvarsfdlelsen er ikke slukket enno
de germanske folkene. ."-R de skylder Europa-som bollverk

not Sat Ut frr. r5crrta kjerise os cve faren fra :sst som
svever over oss, har det i denne blod- og ståltid fdrt fram en nek-
tig vilje til sammenslutning i de germanske folkene, en trang
til å stå sammerimot den felles fare oe mot de felles interesser.

Foran alle står don germanske ungdom
i en samlet innsats for sin og for Europas sak. Ved denne inn-
sats, deruto oe heime, vekkes fellesskapstanken, tanken om en
sluttet skare av frr- selvstendise germanske folk i felles
innsats for felles mål, for å beskytte Eurws eksistens.

Gjennam generasjoner har-denne tanke
holdt see levende i den norske ungdommen. Våre mest framrakende
åndshdvdinger hvis navn er kjent over hele 'Rr vært fyllt
av denne tanken, oe har innsett at det er nödvendig at de ger-
manske folk slutter seg sammen.

Når den norske ungdom går inn for det
idag os fblger sin ofdrer", "ministerpresident" Vidkun

(fortsatt)
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(fortsatt)

fdlger de ro-3et fra Ibsen, Z;j3rnson, Kwisun os fra det over-
veldende 0'.v dem son ha2 vcJrt de °I.ndelige förere-i
vårt folk gjennaM urhundrer.

‹Tec„taler pi vegne av alle den
i nitt laad son står med våpen i hand i en forbitret InT11)
på ds-ufronten not dcn truendeboisjvjJti fare. Zeg taler
på vegne av'alle de.1scn her aeiue hol css gjr en seig inn-
sats fcr Norges og Lurcpas tkr. 0 slik sofi det er i 1:Itt land -
det tusenårige, sagnonuundne fjelland der oppe mot nord, r,orge
Sik e7 det også i alle wÅd-ce europeiske land jns og Eamnel,

os sjonter, kvinner os nenr •.1.utter seE sanmen til strid,
til raEnc.rekstriden, for ab de gode krofter skal seire 'evcr mbrke-
krertene i verden, Europa vil aldri kapitulere i denne kampea son
gjelder dets eksistens, rett or

Vi kjen?er og arbcider og vi vil k -npe
og arbc,idc: videre inntil vi har suiret.

Vi licr2 no de nbrkeste dagene i året,
men solon har a_Llerede snud..L står hgere p°1hinlen for
hvcx son gård Vinte2un sår i:ffite med vur oP;sommer. Europa
går met lysore tider.

I.LT)LRTG BaSL.T.Tl,L2L

20.00. Generaldirektdr, dr,L.xel .Luberg ble
dag bisatt i , det nye krematorillm under overveldende deltakelse
fra slekt os venner, forretningsforbindelsor og andre son han

' har kalmet i berörins ned i egenskap av leder for vårt lands störst'
industriferetagend. .

Pastor -2jeldberg tegnet et ypperlig bilde
av industriherren o_ _uennesket Libert, som takket va3re sine  ut-
piegec.e arLelL:et seg fra..1 til en f(3rende stilling innen Norses
teknlske ikonarliske liv.

Lak de, tilsynelatende barske ytre merket
man'et fint, hjertevarnt Jenneske, son var villig til å ofre alt for
sine ve der og, for den bedrift son han hadde sett oet son sin opp-
aave a gjenskape og utbycj-e.

Pasto2 Fjeldborg overbrakte til slutt
en hilsen til dr. -ubert;sio) fra fravaarende venner os bekjente.
Harskalker var direktrens Zielland or Lilsen.

IDRLTTBN.

l9,o0. I:orgesidrettsferbund neddeler: Den ut-
satte firale i norgesesterskapct ishookey nellomSkeid,.0slo
oc. Trondhein Ishookeyklubb skulde son kjent spilles i Trondhein den
28.desenber, på runn av forskjellige vanskeligheter er finalen ut-
satt inntil videre,

,
21.30. -)niasen av skisesongen'finner som
kjent sted på skeiko.,iper. den 29 es 30 desember med et.eliterenn.

ieldOlsesfristen er no ut1,5pet. 0g etter det NTB erfarer ved
heuvendelso til arrang,nrene Oslo turnforeninge, ser det ut til
at rennet blir'nleget vellyket. ;.,110 våre beste slalemkjbrere or
anmeldt, og det er ikke tvil em at konkurransen v.l bli skarp.

. herrene starter bl.a. Bjarne Karlsen,
Sverre Viksmbn, odd 114316 og Birger Opsahl. I da2eklassen ser det
ut til at &lle vårc kjente kvinne1iEs kjörere med unntakelse av
i,lisabeth S.pockell, vil åtille,opp. Det blir også satt opp en
klasso for gutter under 16 år. Her.Vil brödrene Hustad, Hans
1:agnus .lidresen oc,en rekke andre lovende kjbrere fra 15:ongsberg
delta.
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F.WENHORSTS ROS TIL REDNINGSUMENE VED EKSPLOStONEN.-

21,30. Ved den beklagelige eksplosjons-
ulykke som inntraff i Oslo sndas den 19.desember bidro norske
hjelpe- og redninssorganisasjoner på en enestående måte til å
begrense skadene. Uforfereet og madig, uten å ense den person-
lige fare, ytet de norske mannskaper overalt den mast - Ufulle
hjelp under redningsarbeidet og ved gjennomföringen av de fore-

~ bygeende forholdsregler.
Da det dessværre ikke er meg mulig

å trykke hver enkelts hånd for hans innsats og beredvillighet,
ar det mitt ceepriktise e;eake på denne måte å takke alle dem
SO£1 deltok i. redningsarbeidst. :8rannvesenet, sjöspröytene, red-
ningamannekapene, aetbulansene, o1itiet, de norske statsbaner og
det sivile luftvern fortjener i særdeleshet anerkjennelse for sin
energiske inngripen og mönstercyldige o2-Areden.

Jelvom hjelpen for mange av de del-
takende ineet-,jtusjoner var en tjenesteplikt,fortjener de aner-
kjennelse oc ros for den besendige holdning og uselviske person-
lige innsats som de viste,ved denne anledning. Ved deres hjelp
hindret i2en at större skader op-ostod, hvilket isjen förte med seg
at ofrenes antall ble bemorkelsesverdig lite.

Til alle faulier som har mistet
noen av sine påerende og har sorg no i julehlegen, uttaler jeg
min hjerteligste deltakolse og varmeste madfölelse.

Oslo, 24.desember 1943.
gerlehrmachtsbefehlshaber V.Felkenhorst

Generaloberst.

NORSK-UNG...-K;L VLReBYTTL.

22.00. eieter no truffet en ny varebytteord-
ning med Uncarn Gjelden e for året 1944, Etter varebytteordningen
skal Norge hovedeakelig eksportero tremasse, sulfitlut, vantitrujern,
ferrosilisj e  revesKinn, fiskekroker og andre industriprodukter.

1Jlant de varer som Ungarn på sin sido
skal levere, kan nevnes erter, tonatpure, törrede grönnskaer,
fruktpuip, sennepsfrö, grönnsakfrö, tekstilvarer, glddelamper, auto-
mobilamper oe spesiallamper m.v.

FINSK - SVLNSI ELND:f2L3VTLLE.

S.R.19.00. En finsk-svensk handelsavtale ble
idag Underteknet i 3tockholm.

13'.i,e,1\IN I .Z..e.ISTILUSIe17D.'

22.00, I går middae o2pstod det brann i Henrik
:.ergelandssate i Kristiansand, midt i den ganle trebebyggelsen, Det
-å en tid meset stygt ut for röken veltet i store masser fra frste
og annen etasje og loftsetasjen.

Eeannvesenet var imidlertid etraks
på pletten mcd stor utryknine or ble snart herre over ilden. B'eannen
er oppstått i et mjbel- og Je'-erasjons verksted, hvor en gnist
fra ovnen hadde fenset i noen ballee av treull, eJet var searlig noen
værelser i förste etasje som led brannskade.

"LN" LIT DROSJLBIL.

22.00. n kveld i oktober hadde nn sjåför i
Lxistiansand vært så uforsiktig å plasere sin drosjebil på gaten uten
å låse den. Noen unge mannesker tok seg et p .r utflukter i byens
omegn med bilen inntil de ble grepet av politiet. To av de unge
mann hadde vert borti biltyveri fr, o de ble derfor ved :ristiansands
forhbrsrett i dag dømt til 5 rl.,=oct.::-o i'ceesel hver, mans den tredje
mann fikk 120 daeeers fereesel
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21.30. ODLT 15.desenber 1943. F3rste brevkort
fra Finuland,

'Wårt fly bwrer oss fra Oslo i dagbrek-
ningen not aust e.ver de vintorlige norske bygdene. Det er langt
nellon tunene under oss, VELen C2 stor der nede, - han Ola
har et kvarters gange eller ner bare han skal tale ved ....Per
Nabo. En hel tine tar det h2n å kenne gjennongrenda og enno
ner 6.ouswl han sal gjennon bygda, .ettun skogen liwer nabobygda,
dit er detei,hel lita reis.

.Let son akkurat no optar N.Ola og N.Pe,r
just brukee nee.0 elinutter eå, er at N.far har

skbavskjed på grUnn av denne un;udelie regjeringa. Illers
ser deingen fare. De tenker ikke på d slåss for tunene Og jorda
si noen der i Grenda. Fvofor skulde de det? Heller ikke i
osterlanet lenger austi

:.egjerings der er like blåbyet og tUlit-
lull son.den regjerina son LOla og Y.Per stente ned fbr oia
arene, og son de no savner åå sårt. Len på kortere tid enn Ola
og Per bruker-denne =rgenen fram til o tilbake fra meieriet,
seiler vi inn over bygda der de vil slåsS, - der det er kvinnfolka
aW1 idag driver r‹:årdsbruket.

Under oss har vi tun og jorder
soe,i ked=o, UllenSaker o SJrum. Tilintetgjort cr avgt‘,.
.JE) eksisterer ikke her, nin kjwre Per og Ola. Dere tror.
finnene bor så lanet i virkeligheten bor finnene etOr
nwrnere Stallu.OL1..olotov i libskva enn dere. Tenk dere

forsvarsnakten i belsjCvikenes voldw - finnene slåss ikke:
for noro skyld, vwr sikker.

Priv beeynne å tenke i takt..ned.vår
tids teknikk oe den virkeliee verden, kj-wre Ola.

Beste hileen
Sverre Rlisnws SS- - Sturmmann.

O.U. 16.desenber 1943 - anet breVkort

Et kort opehold i en nindre by her borte.
Gatene, husene, folket son heine. Frodrikstad eller Lcvanger, et
frendefolk tross språket. 'ect er folkets fjerde krigsvinter.

synes linet uforsty:Lret å gå sje_ gang. Barna strinner fra
skolene, vinterlufta gir dam roser i kinnene, de prater og ler.
Lwrerne streiker ikke, tert imot kjenner han ned hele folket bol-
sjevisnens djevelskep 0: sitt ansvar overfor de henfarne slektene.

I arbeidslivet ser du overalt at kvin=e)
har sanne ansvarstjeneste, ee syter ihke og klager over den harde
tida or, hva de nå unnwre i ,ryten. :Je tar fatt, på jernbane og
trikk, ved bilrattet, på byreplass oe verksted - det er finsk "sisu"
du her ser. ..uet finske folket -"kven 1:1-tte allt des' spilda blod, och
allt des tålanod?espurte Runeberg. så i daP oså.

På hotellets restaurant sitter unifornerte
finner oe tyskere eide on side med l og sigaretter. :eot har alle-
rede ryktes at vi er nordnenn, or, orkestret spiller norsk nusikk,
gamle velkjente toner,

er i orden. vet
hva det gjelder. Hvorfor komer'du ikke etter, kjwre Ola og Per??

'Beste hilsen Sverre Riisnws
5.1.)-Sturnann.

fru Pinnland. -
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O.R.12.CO. ftenposten'' clitalcr uislings vod-
tak  01  fylkLsfi.r:ns sti3line o, ster b1.a. at en ny statsfdrolso
ikke kan  bli -jLnnwifOrt  -32.ciCag  .1=T-1 o)pbyes vod
acssig low,ivntnc o,  ve.".41t  ol fyiksfdrerens stillins er et
viktig locid i _;rnriuren for et nytt

ab.

TYWI-. 1_,  LODi,i.

08.0. . Son et buvis på hvordan tyVerine
flororer i pdd,kan.nevnes et un r1Ui Se  iBodd forle-iden
en, rettsk'opplyste at hån hadde kjdpt 17.00 s.pader, 10,10
hakkur, 5C-(1.)-sett o. ovor 4000 5kse sou alt sa blo stjålet-

lOpet av forholdsvis kw:t tid.

08,30. • .4Jisonunten for ot nystartot firna
stodPforludoni 7c.i..sretten, tiltalt for å ha utbetalt •13nninsor
til firnaots funksjom3rer utun, å sdke sodkjenning på gasjene.

' Dis-p,--nton.iaonteat cot ikko var'Satt
nuon bestat frist for siknad ou,eodkjonnine, •Prisrotten Slo
.fast at godkjenninsHsolsagt,r2å sdkes ,allorede ved funksjonbrenes
ansottelso.

. ., • :d_s-)ononten blu ddnt  til  10e0 kronor
bot oe5(.)krOndr i  SakSomkostninger.

Ln mann ss hadde fire vorpehdner vildd
gje•rne,si'S dea, og sikte dorfor å k=io i forbindelse Jaed on

soa'gjeillisu avertisJoacnt kunnsjorde at han var liebhaber til
disse ottertraktude husdyr.

handel kaa ikke-i standen det
o)pstod oa prisen og vn.robyttet, og prispolitiot fikk
aff2Jron til behandline. Prisrotten no ddmt solseron, soa bdd •
fraa hinor aot bytto i rasjonerto varer,,til en bot på 5G0 kroner
oe  30 1,:ronor'l. saksemkostinsor.

•

Da :Jasjonal 3ataling i 1940  ble  det
statsbærende parti blo  Let  amd on «ang innsatt fylkcsfdrere

hvort fylko ved sidon Do sistnevnto har soa
kjent sittot i en årrekke So:1 statuns o.abetsaenn  oc  adainistrasjons
lodoro, mens fylkosfirorne skal represontero partiets interesser
og står direkto unS,or -.:asjonal Jaalinss ;!fdror.

Etter o)prottelson av fylkosförorstil-
lingeno har det hoiskot on viss uklarhot i forholdet mellom fylkes-
menn og fylkosfiroro og folk har hatt lett for å blande saaacn
do to stil1inger.

På rogjorinss•dto annen desember blo
det taidlertid sjort et vedtak al fylkos=nenes stilline innon dua
okale forvaltninL og i går ble dot offontligsjort et vodtak av
11.ainisterpresidenton" oil fylkosfdrernes stillins.

Ettor offentliggjdrelsen av disse to
vedtak skuldo C.et dorfor no ware full klarhet os skarp averensnine

forholdot molloa dc to stillinger.
Fylkosfrorne innehar idag en av lan,ets

viktigst og ilest ansvarsfullo Stillinser. D skal soa  3fdrerens"
luost betrodde _lenn veero folkots politiske firoro og dores innsikt
og klokskap skal stå soa oksempol for allo nord_aenn. Fylkusfdrerne
skal væro bindele det mellom folket  (Nj-; forvaltningen, de skal ivare-
ta folkets intorossor og sdke n,.-)22dre oe, sette i vork saker

(fortsntt)
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FYLLILSFJRLR1,1 (fortsatt,

sake14'oc,_ tiltak sam er-nödvendige for folket. -1.)e skal osså
slå  ried på alle statsfiendtlige elementer som prdver å truo folkets
sikkerhet. I flette ark)eid okal fylkesfdrerne samarbeide mod stats-
politiet o hvis nddvenL.ig med hirdon og germanske SS Norge. Deres
viktieste oppgave er imidlortid arboidot med å gjennonföre 1\:asjonal
Samlings progran og politikk og arbt.idet med å holde on. strens parti-
disiplin.

De skel slå ned på alle medle-Jm£r som sjdr
seg skyldis i uverdig forhold.

vil forstå sitter vårt lands
fylkesfdrcre i meget betydnisfulle og viktige stillinger, stil-
inser som kre'ver klokskap, tål.aot og en rank  rygg.  Det at fylk&s-

fdrerne har fått slikc vidtrekkende fullmakter er i tråd med de
retningslinjer som for lang tid siden cr trukkot opp for gjennom-
fdringen av det nye Forge.

EKSPLOS,TON I TR.L.LI\ISF01-C2.,TORST....SJO: I SV-LIGE.

13.00. Transforatorstasjonen for den elektriske
drift på j„justad-banen brento Crag ettermiddag. Ilden begynte
ved cn eksplosjon i en oljestrOulSryter. Etter en timc var en stor
del av stasjonenddclagt, trass 1 at alle disponible brannmannskaper
iyeblikkelis ble tilkalt. Jernbanen opplyser at man mener at trafikker
skal kunne o,prettholdes noenlunde etter tosrutenc vcd å lede strdm.-

andre veger.
Lksplosjonsrsaken var enno igår kveld

ukjent c) den materielle skadc er heller ikke fastsått. Sansynlic-
vis er hele transformatorstasjonen blitt ddelast o- i s91 fall tör
en anslå skaden til omlag to millionor kroner.

' U.LiCHOLIIS]:

,ksjekurSer. 4 1/2 » Stat 1937 s 104 k 103 1/2.
4 ;"3 Stat 1935 I k 103
3 1/2 ,) stat. 1941 I s 105 k 104
3 1/2 Stat 1938 I k 103 1/4
4 Hypotekbank 1938 k 105
3 1/2 ;S: Hypotekbank 1941 k 105.
Oreditbank-en k 138
Irreditkassen k 800
-Jjdlvefossen s 20 1/4 k 19 3/4
j-jorresård s  133 k 132 oms 132- 132 1/2

ktrokemisk s 140. k137 1/2
Hafslund s 700 k 690
Orkla s 290 k 277 .1/2
Saugbruksforoningen  s  1800 k 1760
Union s 5,70 k 5,60
.sdosiden s 170
Borcestad k 247 1/2 QMS 250
Bruusgård Ii-iösterud s 285 k 280.
mierikalinjen k 247 1/2 oms 250
Bergenske s 180 k 179
Nordenfjoldske k 192 1/2
Ivaran s 282 k 280 ons 282 1/2
'Ocean s 315 .k 305'
KosmoS.I1, s 252 1/2 k 250
Odd s 242. 1/2
Rosshavet k 327 1/2.
Valutanoteringei- uforandret.
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23.30. jLle-oc ryt8rshilsener tål;

Terje Rizgdal,
Maskinufsster Alf Chrt3tiazsen
Thor of, 2olf YosS
1101CX14,JUrcnsen4",rno cij unrlszian dion
sty~ ?oul

Lind CiOi
Reinht.rt Svverin Cawl.a.)/1
Ragnor oE Bjarne 01f,riz&vasen,
Hans Hammersland
cari Nordin,

Nor  Sveire 1-4ordin.,
;,dolf oa Leif Trean ( )
Henry Johannes Be24,
Rolf Hjelde,
Thornod Chr-‘stiar.f,hri.sltigu.sen,
Oscar ',;ordluan .1,n4wsen,
Arne Jbrgen
Christian Martin Lewsen,
Alf olesen,
Arne og Ola Olsen,
14reBitaa (?)
Karl Uartin ZnuC.nen,
Edgar Valstad,
Bj6r., petezsen,
HJalmar olsen,
Motornan Gustav J'onassen,
Kaptein ?
Olav Hard
Harold Olav Pçst
Thorlei Oridar, (?)
Kaptein ivar KvartsbAm,
ettmatz.)s jirne IJartninsen,

‘Iiik4kon Odvar jacksen,
Alf L,Jdegård,

x*ik WilliAnHoffriann
Finn valdqnar HoffnAnn
Christian 0.0hrisi3.nsen,
Hans Theodor Håkoz Gullefsen,
Idaskinmeriter Johan petterson,
J'9ahn Lersen,
Be".tmannFinnSörennen
.L5r1ingog osear 01.3en,
MagnusGröven (?)
Alfred Lövstad.

4.,414111~ ~1.

. - -

.
........
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Fortroli .

Fiskoriovers:Ikt 11.12. 18.12.1943.

18.00 (26.12.) Fisket i uken SaCI endte 18. desenber ma beteg-
nes som lite. D3rlige fiskeforhold hindrot for en stor del silde-
fisket og fiskefcrholdeno oc acnuanglen ellers la store hindringer
vegen for annot fiske Det forcgikk endel sildefiske i Nord-Norge
mj:dten av beregnincsukon. Det blo da bl.a. tatt ganske bra fang-

ster av småsild, såkoldt kill I2opparfjord og -tafjord i Finnmark,
P21. ik1.1angon I Tre.:ts blo dot sr.U.C,?et siid av störrelsen 20 stykk pr,
kilo. og ± Gretangen og ;:)onja ble det også tatt noe more storfalle:t
småsild. I Is:ordlond ble dufJ fiskot ondol mussa i Ursfjord og i Rana
I Tc.endo1ac fertsatte fisket, _,w)d tildols bra fangster ved Lovangor,
og i ScgL1 oc Fjor:tano blo det tatt litt sild i Florö og licaldyområ-
dot.

Fors3ksfiskot med drivgaru ettor storsild cr
bogynt på Vestlandot mon hor hLtUl ikkc Eitt noe utbytte som
tydo på at fiskcts bcgynneso er n=t forostående. Det övrigo kyst-
fiskot og bnkfi.skot mcd forskjellice redskaper var smått. Fra
Finniork moldos  at  acnnangol hindrer linefisket, non at det er tatt
cndel notfangster av torsk forskjellice steder i fylket. I Troms
er dct intct spesioltå bonerxe. I Nordland hindror agnmangol fiskw
Dot fisk,s noe sci og hyse i Vestor',Ilon og rusofisket på Holgoland
cr bra I Lofoton er snurrovadfisket dårlig, og ellers moldes at
kveitegarnfiskot gir lito utbytto. I Tröndelag, på Yibro oc på Vest-
landot driTes det for tiden et mindre utstrakt fiske. I lokale on-
r:dor gir visso n.c)ro spesiolle fiskorior, som snurpefisket ettcr
ssi_åsoi på Sunnmro, bra utbyttc, Likeledes har det vært endel hå-
brand å f3. utonfor Vostlandskyston. på Skagorakkystenmcldes dot
on godt scif5sicoi omrdct fra Flekkefjord og östover forbi Lista,
1,11ors drvcs det endel linefiske, rokotrling oc onnet fiske mcd
tildels bra uteytto også innover Oslofjorden.

Fylkosnia TorvaldL3chon avgått vod d.W,cn, 82 år 


12,00 (24.12.) Fylkcsnann Torvald Lbehen d,3deic,år,82 år gam,
mol. Fylkosmann IZehen tok juridisk onbetscksamen i 1883. I 1884
blo han ansatt i Indrodoparteuentot og arbeidot årene 1889 - 1890
Det Statistisks Coil:rribyra, hvorottcr han utnovntes til byråsjof

i 1891. I 1898 ble han okspodisjonssokretsw og i 1900 ekspedisjons-
sjef i LaneLbruksdepartor.1entet I 1902 blc Löchon utnovnt til amt-
mann i Nordre T:endheir.s amt hvor bo,n virkot til han i 1916 ble
stiftsamtnann 1 Hamar sift og amtmann i Hodomarkens ant, et cnbeto
han tok avskjed fra i 1926.

uislirig dolor ut gc.ver til saroto norske ou t ske frontk"on:oro.

19.00 (26.12.) 3-ulafton ved middagstider besökte Nasjonal
Samlings fUror fulEt av fylkosf3rer Holn, sårete norske og tyske
frontkjonpore pa Lkers Sykohus og på frontkjemporhoimen "Ragnar
Borg" på Voksonkoll0n. Fbroron haddo n.ed gavor som han delte ut
blandt do såreto og underholdt sec med hver enkelt av dem.

"Diskop”Kvasnos holder tiltrodelso=oken i Stavan or Donkirke.

10 .00 ( 26 .12. )  Stavonger. pressebyrå.) - Ved jule-
högmessen i Stavonger Donkirko 1. juledac holdt "biskop" 1.vasnes
sin tiltredelscsproken. 1Cirkon var for anlednincen vakkert smykket
og cudstjenoston blo en sjelden högtidolichot.
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Atatsnlnistor Hansson beto7nor Sveri'es stillin som "ikke sesT1.1.

foruroligonde".

17.00 (26.12.) Stockholn. I en kringkastingtale til det
svonske folk julaften, karakteriserte statsministor Hansson Svori-
gos nåvsarendo stilling sou "ikke smrlig foruroligondc" Dot or der-
ned ikko sagt at landot befinnor seg utonfor faresonen. Krigsfb-
ringen son stadig ökor i hoftighet, kan fronkalio situasjonor son.
vil stille Svorigo oVorfor alvorligero anstrongelsor enn
Han uå derfor ikko slappe av, non fortsatt vise don stbrstc aktson-
hot., uttalte statoninistoren.

Vakkor gavo.

9.00 (24.12.) Bergen. Disponent Kr. Offordal og-frto
sogndal Sogn har i anledning av sitt sölvbry1lup- eitt kr. 1000.-
til et fond for innkjbp. av glasanalorior til Àrd.1 kirke„ og
kr. 15004- til innkjbp av orgol til don planlagto gh.nlohoinen

76 år ganuel mann forsvunnut fra heinen sin i Bergen.

9.00 (24-12.) Bore:on. En 76 år ga:.L.2o1 uann er forbvunnet
fra hciucn sin i Bergen. Han skullo g.i til barboren, non cr på on
c1lor annon uåte blitt borte under vogs.

priskontrollsakor.

9.00 (24.12.) Bergen. Vod honvondolso til priskontrollsjo-
fon i Dorgon, erfarer liorgenavison at dot ved onsetningon av julo-
blostor og julotr= or tatt opp til 100 i; ovor)ris. Sakon vil nå
bli ovorsondt prispolitiot til bohandling.

11.00 (24.12.) Haugesund. Ln fiskcx har StItt for prisretton
1armsund tiltalt for ulovlig aLlsotning av sild og saltfisk og

ulovlig oppkjdp av si1dotbnnor. Fiskoron ble dbr:t til 60 dagors
fongsol og kr, 2000.- i bot. Dossuton blo uorfortjeneston, kr.

inndratt.

/lange tyvcrior onbord i kystrutenc i dct sisto. 


17.00 (26.12.) Stavanrcr. Ln :lann som hadde vært i Oslo i
forrigo uko, sendto sin gazdcrobekoffert fra Oslo til Stavanger
med kystruten. Kofforton innoholdt forskjelligo klE3r, non da den
ko.:1 til Stavangor var dot nosto av innholdet forsvunnet, fortellor
stavanger Jvis. Politiet arrostcrto 2 fyrbbtoro onbord son nis-
tenkt for tyveriot, og vod ransakning hos den ono blo dot nesto aV
tyvegodset funnot. Denne sakon komior sa21nsynligvis til å dra nore
.-Jod sog. Dot har neuliE; ikkc vært så få tyvorier onbord i kyst-
rutone i dot sisto, og dot or nulig at o:1 nå har fått tak i folk
som iallfall har skyld i endol av tyvcrionc.

-n anrttc skado

17.00 (26.12.) Haugosund. Et onesto voldsont lyn skapto
ster rre pick Brenncs' sist snidLc.g. Lynot kou 501:1 on voldson oksplo-
sjon like fbr niddag. iJorkelig nok kon ingen uonneskor alvorlig
til skade, non dot blo anrottot stor skade ol1ors. 3 kvinnor ble
slått i svine forskjelligo stoder på sortlandsgårdeno sou liggor
like ved Bronnos. En annon kvinne ble sviueslått på bya Godb SOTI,

liggor 12inst 1 nil vekk. Ljtdro f:Uck alvorlig sjokk av smollet. Et
sted blo on tolofonstolpe splintz.ot, og dot uoldos også on ot

tilfelle hvor lynot fulgto lysledninc;on inn i ot hus, slo ay
on stolpo pa on vur;go or fort;) rionnon vinduot uton å gjöro
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21'..00(2642.) Ej3benhavn, Yra Assons påyyn neldes1 En 18
år gammo1 pike sam'Skulio bes6rge postsondinger tra BArtT brOvsamr
iingsStod til ,TordIpso Stasjan, on strekning på (»IswlIgS ki16nAotekr,
blo li1loju1atton trårvot un posts~sam innehoIdtonlag
30.000.!-, meldes fra i.ssons. HUn haddC-kjrt otpar-kilmotor på
sykkol mod postsokkon, da on mann,J4,50-40'årsaldgron, •son  likolados
.syklot, kjtb...te opp på sidon av hottne Og sat .."Pengene olior livet".
pikon turdo ikke annot onn utlovero pdstsekken son, manncn kjrto
bort mod I mdrkot. Det or utlovet on bolönning på'kr, 500.- for
opplysningor som kan föro til pågripolso av röveron.

En s•Wrro lektor. sunkot -)å havna

24.00 (26,12,-.) Berg-on. Zn strro loktor som. tilhbror NOrsk
BerguingskoMPani, sankforlodon på havna i Flor. DOn var på vog syd
ovor. Mannskapet blo reddot..

IJEN NATI0N.4LEscznEI BEGEN hadde 2. julodag pron4oro på barneforo-
stillingon • ar. TittolroIlon.blo spilt av Norma Balcari.
Forostillingon fikk on begoistrot mottakolso (24.00 26.12.) '

Stygt draWrondhoim,

2430 (24.12) Trondhoim. Et stygt drap bendte julodag af-
ton 5 Trondhoim, idot cn.av'byens dyktigSto taretg'neamenn b10
ovortalt og dropt i östkanton av byan. Han ble brutalt slått nod
baktra mod et vodtro. Han ble ikko ranot., nen dot or, ting sd,m'
tydor på atmorderon blo skront för han fikk . pIyndrot offoret.

Ettor hvg Adx,'estoaV4.son moddoIor tikk at
ungt par trst.yo på lIkot sam la,1 on blodpöl 1,Gy1donlvesgato
politiot ble vars1et og likot kjt'på sykehusot i. all hast. Her.
ble dot baro kohStatort at deSdon var inntrUffet med on gang.

Politiot or,-kommot.ti1 dortreSultat at. for-
Tetnings=nnon, sam vdr på.vog boim otter Ot jUlosoIskap, cr slått
ned av on ollet floto porsoner og nod ot 60 om..langt vcdtro Sam
blo funnot 14.ko yod offorot.Dot har antagolig vært ovortallsmonnono
moning å ranoofferot, nen tloro tingtydor på at.do er blitt^skrent
av porsonor som or konnet til stodo..Gaten haddo vmrt neston tolke-,
tom hoIo kveldon.

AdroSsoavison fortollor vidoro at dot den
s4sto tid har vmrt on bandopå 4 modlommor som har horjot i strbkot
t5stkanton. Dot har stadig vært skuplo ovorfal1 ottor rffirketS tram-

brudd.

1,vdbdo var i 32 års aidoten og var kjont SOm
on stillfaron oc sympatisk person. Han skulle gitte .scg liko Over
nytt4t.

Tyskerno iniarnor d ot av sla ski ot "Sohar at*:

7.00 (27.12.) Borlin. 'En a
angrep 2. julodag i Nordishavot caikt
til sovjot-Samvoldot. Undor on la
britiske sjbstridskroftor, sank s -
pot gjorde on heltemodig innsatS
volon og do britisko eskortoskip

61 tyske s4Utridskrettor
.11g konvol sam var p& vog
trotning med over1ognc

, ipo "Scharnhorstn. $iageki-
skjtt'"1;„`si8te granat, Kon.-

1,V5y(1,1ratoro Skader."
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21.00. 0.11: 17,12,1943.
En meget årle noTgenstund et par timer på toget.

Rett bverfoross t kupeen et finsk par, en ung staut major med
sin vakre frue, v. samtolen vår har de åpenbart merket at vi er
norske, de har lyttt interessert..

Vt'bdunder litt, dc snakker videre sammen sitt
finske, j'eg a2pfatter intet som helst undtatt at 3S gjentatte
ganger blir nevnt. Do cr fre.Lie og forlater oss.

Hpn'kameraten min forstar finsk. Kan kan berette
at de first hadke funnet dot gleelig begge to å se nordmennene
ko=e. Kun hadde allikevel uttrykt skuffelse over at °Norjalainen"
bar tysk uniform. '

liajoren hadde da'sagt ho-nne at hun tok feil. Det
Var ikke.tyske, men s3-uniformer hun haddo for åeg her. Så had-
'de han holdt ét he1t lite foredrag for henne oni denne felles ger-
manske oreanisasjon vår og meget riktig kalt åen det nye
Europas avantgarde. Fortalt henne on hvorledes
disse elitedivisjonene samler oc. sveiser sammen den boste ung-
dommen ikke bare fra Tyskland, men ogåå fr'a N.91'ge, Danmark,. Necier-
land, Lelsia, -2,andstatene. 1a, selv svensk og sveitsisk ungdom
har med fare for å bli satt faert og straffet - i storo flokker
skt oV'er grensene for å bli opptatt og kjempe under de gamle
nordiske seirsrunenes merke.

Stalt hadde majoren nevnt også Finnlands ærefulle

 kkr inneats 1 disse formasjonene. hel batali

on av de stauteste
finske urggutt.enO'har i 33-divisjonen "Uking gjot en strålendc
innsats sag..L;len med katnoraten fro je;andrc folk aV den nordiske
folkeetten. • ,

Hed stigende interesse hadde "majorskan" hört sin
mann fortelle og til slutt utbrt hun: "Hen da vil det aldri ner
kunne hende at pinn1nd. står elenc i sin kamp Igbst".

Nei,'-derfor er v i garantien og—deror-v-år det
altså at hun til avskjed iaddC önsket oss på svensk "god resa til
frontenli og skjenket hver av oss - sitt vakreste smil.

Beste hilsen.
SS-Surm.ann Sverre Riisnws.

FRDE BRINKORT FRL.

21,00. 0.U.• 18.12,1943.
Finnlands fjerdc kripVinter. Ingen trenger noe

landvarigere o)phold her borte for a bli klar over dette: Ikke på
noen måte har Finnlands folk latt seg kue av dcnne harde tiden, de
veldige vanskene, Len fryktelige overnakten.. Stadig mbter du vitnes-
byrd om en samlet og ubryteligfront'son f(3rer kampen mot bolsje-
vismen videre med den seige trass sam kjennenerker dette harde, livs-
kraftige folket.

' Det arbeidende folk vil kjenpe. Folket har tatt
uniformen på, den blir ikke tatt av fr seiren er vunnet,

gatene, på trikk, buss og tog vrinler det avsol-
dater. Dels er de på' ves fram til fronten, men idag 'skal de fleste
heim med julepermisjon. Det er landetsegne h*6yvokste sönner Men
1-ikson bc.ime i lorge ser en mengder av stra=e, feltgråtyske kame-,
rater,

Også lottene i sine kledelige grå uniformer over alt -
et helt kapitel for seg I disse fire lange, harde,iffirka årene
har de finske lottene mer enn noensinne fÖr gjort seg fortjent til
den ros sam stammoren deres Lotta Svwrd fikk med de berdbte

(fortsatt)
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"Ty.en perla var hon på krigets stråt och en ekta perlaocksa, och nagot tålte hon strattas at, men mera hedras ffind:t.."
ljen her i byen som vi no er kommet fram til,setter også våre egne norske gutters tungemål sitt prev på gate-

billedet. Det går på sörlandksk, pa bergonak, trZ:indorsk og sist,men ikke minst, hörer du det uforfalskede Oalo~målet. Like ved
byen ligger skijegorbataljonen vår i en prektig 6ve1sesleir hvor
absolutt intet som helst manger for å dyktis,gre guttene for
fronten oe gj&Sre tilværet trivelig for dem.p.

Snart sitter vi benket me4om 20-30 norskeofficerer. For et kameratskap, en glöd ogien vilje. Det er
disse karene og ,..,utteno deres som gjör det verd å leve son nord-menn i denne tiden.

Beste hilsen.
SS-Sturmann Sverro Riisn54is,

EICSTRLR.i&SJ-ONER FOR PERSONER 1,1ELLOM 12 og 20 ÅR,

D.R.21,45. Fra Norge meddeles at "nærj.ngsdepartementet" harbesluttet ågrorh3ye visse rasjoner for barnslj alderen 12 til 20år, med den begrunnelse at man ikke tör 11.); rsikoen for en nin.dre
sund etterslekt.

( Denne melding har ikke .-y=t utsondt på nordkkringkasting eller på NTB).

3SKIPSR.eDER 0 -.1~, IRGENS DOD.

23.c0. Skisreder Ole Irgens, aergen, er avgått ved Wden77 år ganmel. Han ble födt i Bergen. Etter endt skoleutdannelseoppholdt han seg en tid i Frankrike og ovartok i 1889 ain farsrederivirksonhet i Dergon sammen med sin fetter L.Irgens.
Rederiet, son blo grunnlagt i 1857, bygget gjen-non årene en rekke skip for frukt- og tankflart. Siden 1930 har rede-riet bare dravet mindre virksonhet. Skipsreder Irgens var en meget

ansett mann innen skipsfartskrotser.

JULEHILSENER TIL DEN NORSIi-E

23.OL. la•istelig pressebyrå: D, n norskesjömannsmisjonhar hatt den glede til julamotta hilsner'fra sjömannsprestene
1,ntwerpen og Rotterdam. De forteller begge at virksomheten opprett-holdes best nulig og arbeidet g(år sin gang, neddeler oBergens Tidende".

G4RDBR.NN VED R6,RVIK.

22.30. på gården Ulsund ved Rrvik hendte det juleaften
en dramatisk ulykke som kostet en ung nann livet og la on stor
uthusbygning i aske.

To mann holdt på å helle besin fra en kanne over ien beholder. Plutsolie tok det fyr i bensinen og ilden bredte segned voldson fart i det lille rommet son forövrig stitte opp til .t'jt5s-oe, låvebygningen på gården.
En av mennene kon see ut for a hente hjelp nensden andre, Harald Ulsund, ble igjen for å forsbke å slukke. Et

5yoblikk etter eksploderte bensimbeholderen og hele låven stod straksi lys lue. Dot ble gjort de nost fortvilte forsök på å få Ulsundut, uen det lyktes ikke.
Han var snin av gårdens eler og 24 år gnnuel. Låvenoc fj(3set brente helt ned oc årets avling og alle redskaper strek med.
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HORD I ST-1,VLNGLR.
•

12,00, Lt TiSi t fnt sti' i Sta-
, ,

7r3::::rer juleda.,Ts kve1d. Tu u ç ohn. Thorbjdrnsen or;
Linar crscn , ki ut, fra-,.,Yro-_1(„nadecaf,en i kirkegaten liko
ftr zu.i.dnatt.›Lc. de plutse1ir, ble stukket ned eci kniv,

. Thorbjdz;nson ddde .a,or_lent ant ens
irn ble U.vsfarlig aL2tret, .J; 110 han pt sykehuset
bevisstlds ti1stanc1. , Lian antar at ...jrdet skjee,do ti
fdr klokken 24.00.

Folk so boLe i marheten av
cjorningsstedet hat p4, Q.enne tid hdrt et par skrik o hjelp,
or; litt seinere hastige skritt s fjernet seg e.)pover kirke-
r.,aten. En politinann patru1jerte po.ra1ellgaten til idrke-
uaten kou fra.1 tiI P‘stec‘aet like etter ret. Han fant
Torbjdrnsen 11( cende. 14..v1ds a b1odigp trappen til kafeen.
Andersen, so vo,r bevisstr&„ var falt over han, or vqr hardt

BeerY,O b1e 'dyeb1ikke11,-, sendt til Stavanger sykehus.
Her ble C,,et konstatort,at Thorbjdrnsen var cidd. „,',.n.c1Lersen ble
underke.stet.. en.stirrc. o,)erasjen. Han er e=1.0 bevisst1ds, lCfl det
er Qt bÅjl)o t han st4r eet Yver.

P't vegen til sykehuset hadde .i.nder-
son et klart dyeb14.1c, •op han fikk da avcitt en forklarinn for
politiet, Thor:bjirnsezi o( han -var veg hei-i fra et julesel-
skap. e clkoJ.;,utefor pro_ienadeeafeen ble 2c stoppet av en
herre r on, .danie ..Ludersen f:.)rtel1er t han. hdrte herren si j
til De tar -4annon fldy S L led en spiss
kniv r staJ ç n ei kunde ri et svakt sienale‘lent
.-lorderon. Therbj51,nsen er fodt i noveliber 1914, of arbeidet sa

ler utenbYs. Han julebesdk. Han var wift:
fldLersen fddt i 1921 og ugift, ,

» Lorderen fta kitkeeaten. i•Stavanger
e;" no- fakket, selv i polit1,kauret ned den kvinnen
han hadde sa4Lien,ped ,etterat`.4e hadde lest on ,oz4det i avisen.
Det sensasjonelle utstyt i asvisep.e.' hadde skterit: henhe
tvang ein''venn'til*a Le1LG seg,

, • • •nho1d.tG hote. Ludo1f .Jo4an WeStbd
o er• fddt i, 1921.- ' Han. har vE,3xt under-forfdlenint. for

, 1ecei.:4frox..nær4e1se: oF..; yo14tektsforsdk. 'NzerLiere enkeltheter. fere-
ligger enno

1,.(:,)0.".•r . n, aii, Listas .1.-est kj.ente-r-ann; advokat
or tidliere banksjef N. Silevdal, er did 71 3.1? ra.,.:.n.eI, Han ,var .
fddt i Vanse o, tok juridieuzi, i 1900, Fra 1905 .har han veart.knyt-
tet til Vanse sarebank d{ ,var bankens adninistrerende direktdr:, „
fra 1914 tiI i ,So.u..iner.

Han hadde arkeelegiske og hister4ske
intereSser og ,har ytet :store bidrar.);`, til kartleEeingen, av Vanee.7

loygdene,, , Han var en dz!i..vende :kraft i arbeidet.for, Lista byrde-
use'wl 0:- o?.prettelsen av:....båt-usept. T * <_
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.:,.ksjskuXser 27.12.43. 4d2 stt, 1937 s 1p4 1/4 k 103 1/2
4 Stat 1935 k 103

-3 1/2, stat 1941 I k 101I/4,
3 1/2 stat 1938 I' s 105'1/4, k 104 7/8

p hypotekbank 193$ k
3.1/2 Hypotekbank 1941 'k 105-
.0red1tbanken s 142 k 138
Lreditkassen s 810 k 8021/2
BjUvefossen s 2050 k.1975-'
Borre6ård p.132 1/2, k 131
..tiektrokj.sk s 140 k 137-1/2
'-Hafz1un 700 k 690
Orkla  s  290 .k 277 1/2
Saugbruksforeninen s 1800
'Union s 6,70 k 5,6,»
J:.sdesiden s 170 k 1621/2

.Borgestad k 250
Bruusård L-Idsterud s 287 V2 k 282 1/2
Alerika1injenk 247 1/2
Berenske s 22 1/2 k 199
rerdenfje1dske Unot.
Ivarah s 230 k 280 Ons 282 1/2
Ocean  s  310 k 315

-, )sTies II, s 252 1/21. 	 k 250
Odd  s  212 1/2
Rosshavet k 327 1/2
Val'utanoteringene var uforandret4

indeks for Cslo bbrs den'2Mesenber;
Bankaksjer 165,60 .(+,:.M1, Industriaksjer 1951_77 (+0,30 ) , - •
Skipsaksjor 252,651410 , Hva1aksjer185,00

1.9.CAÅ. 1111~6kholu:, Luossavåra-Riirunavara
.i,ktiebo1ac har fran1act s1t regnskap for året 1942/43, Etter
at'skatter er betalt •ed 28 millioner kr ner uot 18 n411ioner
forrice åx fraukoumer et nettooverskuC4 på 45,66 n11110ner
kroner3not 31/89 millioner forrice år.

Styret foreslår at det på preferanseaksjene
sou i sin helhet eies av staten, or i royalty til stnten, og i
royalty til staten betUes i alt 20 nillioner Xronekuot 15 mil-
lioner forrir,e

Til stanaksjonwrene, trA:ikkaktieboget,
Grane;esberc.:-Oxe13sund,foreslår styret at Cet 12t4s1er 20 nillioner
kroner not 15 ,11111oner krcner forrigt, år. h~n QV det udispo-
nerte overskudd so no utgjbr 25,77nillioner kroner overfres

ny regning4

19.00. btockholm: Svenska ,1u1oseaktiebo1ar:et
har i disse dager ,Rjehnon,r, ått en innrPripende finansiell ondannol-
se. First er sel$kp,pets aktiekapital.nedsatt fra 30 til
lioner kr,rner rjenio_i overfbrsel til reservefondet 0:y20 nillioner
kroner. S:1,t1dir? har en ckstraordimer p;enerersam1inc beslut-
tet å Mee kapitalen fra 10 til 50 millioner kroner 5jennwi utr;ivel-
se av 40 millioner kroner i nye aksjer

Handelsbanken har overtatt hele den nye
aksjepost not et krav på srlska)et på 40 De
_lotforholdsrep.ler som no er beslu-Gtet danner avslutningen på en
rasjonaliserine;- or, sanerings2rosess som er p4'.ttsiden 1934.

19.00. stockholm: Det svenske valutakontor har
utstedt en forordning om at alle svenske tilr;odehavender i utlandet

(fortsatt)
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OKONOMISKOVERSIXT (fortsatt)
skal-anme1des etter stiilingen den 31.desember 1943: For-
dringene skal være anmeldt til valutakontoret senest den
15.februar 1944. En lignende oppgave over de svenske eien-
do.J,ner i utlandet ble gjennomft5tt for tre år siden.

19.Cu. Stockholm: I ldpet av hret er en
rekke av de vanskeligheter Sverige har hatt med forsyninger
og arbeidskraft letter tiltross for verdensbegivenhetenes gang,
men fraLltidsutsiktene for nwringslivet er 1ike usikre noe son
noengang tidligere, og situasjonen er i viktige henseender blitt
mer prekwr, heter det i handelsbankens indeka.

Eksportsalget på trelastmarkedet kan
ved utangen av november ans1aos til 210 100 standards hvorav
120 000 standard er gått til Tyskland.

Fjordhrets lave eksporttall vil sh-
ledes dette hr gå ned ned omlag 40  70.

0ellulosenarkedet har i siste halv-
år vært preget av stadig synkende eksportmuligheter og stil-
lingen pa papirmarkedet er framdeles trykket.

• Den svensko handelsflåtes tap pr
20.desember var i alt 225 skip på tilsaimen 569,425 brt. AY
disse skip er 17 fiskefartyer pa tilsa:1;.mn 984 tonn og 25 '
beslaglagte skip på tilsa:irmn 45,678 brt, Av de tapte skip var
10 i leidetrafikk. I alt er 1195 personer omkomne ved disse tap.

SVENSK-TYSIC URLUTBYTU.

19.00. S.R. Den svenske og den tyske regjering har
besluttet at overenskomsten on vareutbytte siste år vil Llifor

i det kommsnde året.

NOIWISK INSTITUTT.

D.R.12.30. '1.omiteen for nordisk samarbeid har
besluttet å opprette et nordisk institutt, san inntil videre
vil v:Jre av svensk-nordisk karakter msd svensk ledelse.

Det er meningen at instituttet seinere
vil bli nere felles-nerdisk preget. Man har bestemt å opprettet
det i vest Sverige.

NORSKL: LUTHERS,I2 KINAMIWONSFORBUND.

22.30. Et nöte av stor betydning for kristen-
folket i Vestfold blir holdt i Stokke inorgen.
konstituere Vestfold krets av det noroke 1utherske klnamisjons-
forbund.

GeneralsekretE3r Vågen vil delta og en
venter stor tilslutning fra.hele Vestfold.

KEIRSELSUL=14.fi,

22.00. Bergen: For en tid siden hendte en bilulykke i 0p1and
i Sandanger, hvor en lastebil msd tre mann kjörte ut for vegen.
Det blir no meldt at leirleder lura ble drept ved ulykken.

fkinni Fra Lisleherad blir det msldt at en 22 år
gammel dame, Randi Mbn, ble påkjört av toget ved 16-tiden i ghr
og drept på stedet. Hun tok en snarveg over skinnegangen og
en kurve ble hun innhentet av toget.

Li11eström4 Natt til julaften inntraff det en jern-
, baneulykke i Fet. En 29-år gammel mann fra Fetsund ble overkjört
og drept av toget. Sanmen med en kamerat gikk den forulykte av
ved feil holdeplass.og klarte ikke å hoppe opp på toget igjen
psrrie»ee taasHg . iheve .7-an P:ikk s.ph linjen nrr bleph-
w
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Forti'ell

De:tk„. er hittil inmue1dt 130.000 tonn korn hvorav 70.000 tonn. havre

.29..000 toin. b gg.

0.R.13.50 --.,Statens ',Lornforretning .ued4o1er det
innue1dt ialt ,130,000. tenn.:.korn,, Herav er over 50 havre. IolL

C/6 sist innkoune'.oPpgaver ier de'btil idag. innuoldt:,

produksjonen av
det frengår av tidligere neldinber,,er,

erter lanst 13.3sere enn tidligere år,s produksjon.

jndre  landbruksrleldinger.

0.1t .13.50 Fra U.S.-. ue1des at. fabrikken Eertuna for
tiden fabrikerer traktorer son er forsynt ned selvstarter, vindus-
pusper, radio, cigarett-tender ete. Her i landet es 1.`",,b,1,%ropa. e11e2.
er sp'dzsn.aoti Gasssenerator eller ikke. I Norge er spiirsu.Uet 1ÖS,
idet det er sitt påbud oil at alle soneratorer sou 1r ses bygge
skal bygges o i vinter for å ware ferdis til bruk under varona.
I Tyskland.,fabrikores. dat nå nye traktorer beresnet generator-',
drift, ikkol5are.nod ve on egså ried brunku11. I Tyskland får
tiden en rekke personer çla grundig utdannelse,for trakterkj3rIng,
idet det anses for .-.1eset vikti p.t vedko:l.ende virkelis kan behandle
en traktor p den rette

,Lksjekurser fra Oslo Jirs den 28% desenber.

Stat 1937 s. 104 kj, 103 1/2, 4 1,
Stat 1935 I'kj. 103„,..- 3 1/2 Stat 1941 I s. 105 kj. 104.' L. 3 1/2
stat 1938 i fej. 103 1/2. 4-;.; Hypotekbank 1938 kj, '105. >1/2
Hypotekbank 1941: kj:. Oreclitbanken'  s,  142 k.j 138. "L.

802 1/2 ons.  806.- --Borresård's, 132 11?, ..js 131 1/2.' -
Bjölvefosson s. 20 1/2 kj."19 3/4. E1ektrQkjes1ç  s,  140 kj, 135. -
Hafslund s., 700. kj. 690. Orkla kj: 277 1/2. Saugbruksforen3.nsen
s. .1800. s.. 5.70kj. 5:60 ons. 5.60. s. 170 kj.
162 1/2.. Bersestad p. -260 kJ. .252 1/2. Bibtaissr4-..U.i6ster:u.4 s.
285 kj, 280. - s, 25.6 kj. 247 1/2„ .ergenske 8, 182
kj, 180. ous. 181. Nordenfjeldske iq. 192 1/2, Ivaran s. 287 1/2
kj, 280. Ocean d...310,kj, 302 1/2 ons. 305. ZesUos II s. 252 1/?-

Odd s.• 242 1/2; RosShavet-kj. 330.,

Iralu.taneterser ufex:ianårSt, ..

Dödsulykko. 


L.renda1. a toset fra Grir.lbtad 1 juleda'ss
etteruiddas passerte Nautenesi Fj3ro, oppdaset 1okouotvbreren
en Laann sou lå p jernbanelinjen. DessVerre var' det fer sent å
stoppe toset, os nannen ble overk.,rt os drept. Han-•Var i 40 ars
ald.oren,

tr.aVre•-• • • • **,..11 • II'

Bygg... .
704000
29.00.0 bOrIn
21.500

5..500: tonn„.-
2.500..tonn.:

.500: tonn,

Hvete
Elandkorn 	
Rug • •..•:•• •
Erter'.. I, • '• • • '• • .•

Oslo,Wrs„

,13.30
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Bladet uGudbrandsdölen" 50, år o "Li110ha4lor Tilskuer" 100 år.

18,00 Li11ehauner.-Den_2. januar 1944 pr det 50 4.
:side4.blade.."QudbrandSddlen"-LillehaMp4r1)egynte A:Utkonmo .
Saptidig feiror-nillehauUer 2T&ISkUerSoM-1:1930-bie'opPtatt

- "GUdbrandsdblon" 100 års jubiloum. "Gudbrandsddlon" er grunnlagt
av den kjente,bladmann redaktör ,Tohatc11„lsethos"14,11,ehaumez_TI1-

:skueraVbekTE2ykke2.E.J.-"SelmordbtandSådren"' tedlgeres nå av

OXONOMISIC OVIRSC.T.

1. Oslo. Indeks for Oslo Bdrs den 27. desember 1943.
Bankaksjer 16b.8b, Induztrtaksje2 195.77. Skipsaksjer 253.15. -
Hvalaksjer 185.00.

2,  -1;:j.dbenhavn, rUkbft fdr jul er Nationalbankens sanlede
onlbpsforme steget mect-81 m111144.6k*kroner til 4682 millionor.
Den stdrate bevegelse på'akti,aSid6t, er en stigning på 54 nillionor
kroner på forskjellise debitorer som deretter er bokfdrt nod 2399
millioner kroner. Oloaringstilgodehavendet i utlandet er stoget mod
.28 millioner kroner til 1959 mi 1.ljonor. På passivasiden viser inn-
skuddskontiene en stigning på 80 nillioner kroner og innskuddene
har derned passort 3 nilliarder kroner.

3. Beograd. I . året 1944 kan det Serbia og i BanatOmwådet
plantes ut i alt 525 millioner tobaksplanter, hvorav 100 millioner
planter,fal1or ;..?å tobakksonrådet ved Uisch, Tobakksfrdet blir til-
delt tobakksdyr.-zorne gratis og tobakksdyrkorne er forpliktet til
baro å dyrke bostemte sorter. Den saulede avline de nevnte onrå-

dez son dyrkes for det sorbiske tobakksuonopol, blir oppkjdpt av
Pc3Zlige kounisjonor. De forskjellige klasser og kvaliteter inndeles
og betalos etter, on, skala som bevegor seg nellon, 16 og 477 dinaror
pr.. kilo. -

- 4. Helsinki. På dotte års polsauksjon, som ble holdt
Helsinki, blo-Ta=budt 5.300 tan2einskinn hvorav 64 7 ble av-
satt, og 28,000 kaninskinn hvorav 50 ble avsatt. Ettorspdrslon
otter foskinn var betydelig bedre og 90  /4' av de franbudte 25,000
skinn ble avsatt. For sölvrev ble det oppnådd mellom 2.347 og
5.370 finsko mark og foz platinaskitn :uel1um 5.604 og 9 400 mark,

, 5. New YPZ,k.:Ved .2. dags polsauksjori i Now York blo det
:framb:ddt:15.099~prts eg 2.000 Vilåners,For begge grupperS-
:vedkoncride:vaz,tIvået.~4 '70- 1.4P0' 0 1)Xlaa..go'tåPP,/!iser .var:hen
ficidåvis.23,00 og 25,50 d011ars

:6;.3Uhesres. Dot,er.offe.iltligjOzt nyp overslag ovor
dpn vettedd av ing gicAntiriafOZ 1944.-Ti1 Saglenlikning'er, ned-



tatt•tallene for sjnnonsnittot i'd.o'siste 5 år. For livete...vent,er
Manon. avlinspå 7.91 (..69.1,)-, tonn, for' 1infrd 1:80, for.

:hqvre'»204*(0.,.63), for 1?Ygg O85 C0.52), og for rug 1.24 ,(.0.25)
tonn: • - ' •

, . Ottawa.. Den nåkSikanskerekjerind haisundgnet'.en
overenskonst med Canada oralevetilis 'ety 50,000 tenn.kanadiSk hvoto.
Hveten skal benyttes t11 deknXIg_av 40t meksikanske forsyningsundQz-
skudd.

8. Berlin. Don tyske aksjoindokS som er basert;p4:,t.1deX.1..._
1924/26, var i ukon 13.12 - 18.12. uforandret fra foregående-uke
ued 158.14 poong. I novenber måned var gjennousnittet 158.01. In-
doksen for-industri-obligastbnergikk-Nddere tilbake til 109.36 .,
poong :os:liggerdorued Iitt under gjonnonSnittet for,novonber nå-
ned.

(fortsatt)
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9. Istanbul. Detp års avling avtobakk 1 Tyrkia ble på
60 111:14-ioner kno-,dObte'.'kvc,~-,har nOndpc1forVa1tningen,ioVertatthalvdelen. Fer'bVrig,:var,Ty3kland...9.6,De ForenteStaterdebeste .kundor på det tyrkiske to'bakkw:larked.

QW Yt. D.t amerikanskeHtldeekrift 3burnal of Comor -C iieLierat avsiutningen av en handelsavtale,mollom Do Forente Stater
og Spania vil trekke i langdrag. Bladet utleder,detto av at de ameri-
kanske oksportbrer er eppfordret til å sendo, 1nn_sIne andragender,om
eksport til'Spania og Pertugal innen utgangen •aV'1.‘kVartal..144.)11a1-,
noner at Utenriksdepartemontets handelskontor fdrst vil skaffe seg et
billede .av'eksportens art fdr forhandlingene.blir avslUttet.,. - ,

11. Buenos Jires,Det argentinskefinatSdepartemont hargitt Sentalbc“en i opp ag å,brense 1,414se/ige sterkekUrsendrin-ger,på sttie'l;)14gesjoner:_Fordvrig eka1.- kursdannelsen olver1ates:rt11narkodet. ' - 


•4• On•on. Den bkononiske struktur blir
stadiS zer tydli, erk1 2arte presidenten for Bdnk.Of London and
South Lporica, Lord Wardington. Tid1igere eksporterte $br-4Meri1ca
noentå råetetfer 1 stero mongdor,ionetter krigen vil handelenbli mer emlagt til gjesidig handel nod flore produkter mellm de
forskjellige land. Opphopningen av valutaforrad og gu11 1 Sbr-,meri-
ka, betyr en epphopning av kjdpekraft som engang senere vil virko
tilbake på den eversj3iske eksport når disse land engang konner 1
den stilling at eksporten kan gjennopptas. Lord Wardington franhovet
at Englands frantidige handel nod Sbr-,norika na baseres på et reelt
grunnlag. Enten fOrmen blir,utarbeidet av'regierinSen el1er av indu-
strien, ;14,4etgjennonfres en sterk koordinering. 1 alle tilfeller
vil man i frantiden ikke konne fram ned don vanlige engelske "laissez
fairo"-politikk.

Blienosl'.res. I de fbrste 11 nåneder av dotte år hadde
Lrgentina en kJ s W?Clz" å 0.59 ,m.1111ener'tonn til en verdi av
528 nillioner pOsespiaot0.63 nillioner tonn-til en verdI aV 500 ull-
lioner pesos i sa,uae periode1 1942. Denne ptIvenQ.tP levegolse av ver-
di og nongde, vlser at eksporten er gått over fra det bi11ige herno-.
tiske-kj3tt til Qa1tet og dehyndrert kjtstt,

Stockholm. Den svenske handelsflåte vil, etter hva man
kan so nå, frstoiu et par år kunne nå sln tidligere störrelse, fraz-
holder Kon2lersiellaMeddelandon. HandelsdePartementet har feretatten
unders, 3kolse fot å be4m0 I hvilken utStrekning'tanktennasjen har
vcart og,kan ansoes tilStrekkeng for Sveriges behey, mod utgang i
mineraloljebe1low4 Som gorma1t utgjör 1.5 mIllioner tonn. Undersbkel.-
sene Y-iser at Sveriges tanktonnaeje, som fdr krigen var på onlag
20.000 tenn,. 1,kke var tilstrekke118 stor til å kunne transportere
dette kvantum.bemnåvrende tauktonnasje Soft er På 400.000 tonn
er,stbrre enn det svenske behov tilsier. Den beregnede frantidige
tonnasje anslåes til 475.000.tonn, hvilket i ennå större grad vil
bre til overskudd av tanktonnasje. Trampskipstonnasjen I videste
orstand har lldt nsget store tap under.krigen. Det er tapt over
20P.000 tonn d.w, av denne tonnasje, hvilket tilsvarer onlag 150.000
brt. Erstatningsbygningen og nybyggin(zsbestillinGene har ikke vrt
tilstrekkelige,til å ePpvoie tapene. Danpskipsflåten er innt11,1. de-
senber Iår minsket med 191 ekiP på tilsanmen 278,000 tonn,nens no-
torsIdpene'ordket med 69 skip pd 62.000 tonn.

, 15. Berlin. Potetavlingens ugunstige resultatdette år har
fbrt til at forsVInbestanden er avtatt'. Opprettholdblse av den store
bestand vi1le fdrt til et nerforbruk av poteter son ville gått ut
over beholdningen av natpoteter. I neste tildelingsperiodo vIl det
derfor til alle berettigede over- 14 år bli tildelt 250 gran svine-
kjbtt istedenfor 90 grau wiult son rasjonen opprindelig var bestent
til. Det innsparte fett vil b1i utdol-L, ved en senereanledning iste-
denfor kjt..

(fortsatt)
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1.61• Sha ,Tinnprodu. r.;jonen i Chungki ina or i .de
sisto r.pått B`U.,y g tilbake. grunn av de'varr,Skigige forhold
or arbeidgrc;ntal-Le tinngruvono 11-ochiu'og' •x•Wentlanredusert fra
150,000 til 11.000: iv denne grunr produksjonen i Xochiu, son,
tidligere hadde 80 av Chinas :-Jroduksj,on, gått ti1bake fra
10.700 tonn 1937 til 3.600 tonn sjste år .oråobar.rogncr nan
med en produksjon på 2.0,00 tonn.

, 17. Baree1ona., Under bbåkyttelsQ a ivilguv r Oprrea
er-detItySke hånverksutstilling ,1 Barcelona åpnot 'Prqppen
lQt Niler uts1111ngen-ster' oppzerksozhet og gir utSt'silingen sn

erkjennelse.

. Madrtd. I periodon januar til septeliber- d.ette år, ble
dot 8:2ania prQsr i. alt 1.19 millionor tonn- jerntz,tra p.ct 1.12)...:11lioner i, sao pertode ,forrige år. ,IernualmproduksSonen varJ`ernnalmpreduksjonen vari novnto periode på 445.000 tonn mot
437 .000 tonn 130 ri od o f orrige år. . Stålproduksjonen var i
nevnte pertode på 533.000 tonn uot 528.000 tonn. Jern- pg stålbarrpx,
prodliksjenen ville ha ennå stiJrre dette år hvis ikke endel 0-
lektroovner pa. grunn a-, trken sor.ner nåtte innstille driften.

,

'

.,
"MOT ,ZYSERE'TILL.".

20.30 Det har al1t1d,v‘s.3rt naturlig for oss rienne:Sker ved
arsskiftet `4-jtavårt 4c)et liv i året .son. gikk 'opp til revisjori, Ogct sarz4e b4 fors3ke å leme en plan for v3.rt liv og arbeid 1 tiden'
sor..1 koier.,Og Selv o.i det ofte synes nyttelbst a legge- planer for
framtid,en, sposielt t1d, son don vi nå gjennoulever, s er det

sundt å stanSp opp, et dyeblikk og fors3ke å bli klar over
hver en ståæ og hvilke retning,slinjer, son bdr` bli bbSte.:;L:ende for
ens vi,rXe 1 tiden fraJ.-Jover. '

' Lk1,4V0r, nor6,2104ri, s ved inngangen ttl 1944 dnskerta stilling til tiden og beiVenhotene, vil bli slått av'den Store
forskjell det er på forholdene nå og ved forrige årssktfte, ikke
her he1uel,:qen også..ved, krigsfrontene. Det ra1ld i.ångo °).r

nasjonaisinnote nordnenn så den faren son. ;4.1.1.et vårt land
fra-SoV4pt-Russland, og,da lzirkeklokkene ringte inn året 1943, vardet ytterligere en Llengde av v3.re lnclscnn som hadde fått 3yneno
opp for .bolsjevik-faren og var villige til -å -bekjempe don med alle
nidler. Hango vcx qot $0U. £10 lezto seg til frivillig innsats ired tfroxl-ten i dst, og sa,-rien sine tyske våpenbr3dre har norske nenn
året son gikk tilfdyd de bolsjbvikiske horder tap sori do under
ingen„on.stendigheter v.11 w3ro i stand til -å overVinne, selV br.a kan-15en frerideles kan bli hård og langvarig.. •

11.n dot or ,ikke bare,på de russiSke stepp<or 'at bol-sjevikene frer en. haplds kw2p,70gså her hoiuo fins det kornUnister.
sor ikke kan, forsone s,eg, cd ,en' tf=ke, at -deres "regine'" for elitia.or 9g son i de siste ..2,åneder 'har v3rt mer Virkspn:»..e enn-neensinno for 'a 'bdcbcf9, de4 oPP1?ygnini-;sarbeid son den nye' tids riCnri
utf3rer på allc purador, Ogsa ketziunistene •å heinefronten heVder
at de kjempel. for kul'tUr, og rell(r)ion, og de sparer seg aidri for ågi fellendo beviser for sin p'').stand Lttentatone ph'Nationaltheatre-.
og Oslo. Universitet ,gir de boste boviser pa *dPt‘,,,,Kt11)4A.1:.skapenclo ar-beid s'on.rdisse kretser wtfrer I tillegg til detto- atton-



tatene net den sivile jernbanetaq.kk,, ildspåsettelsoi‘. og andre sa- '
botahandliziger, sou uten, tv1/. r3a. $1,Qs å ha hatt', sin' misjon,tun er- on stadig st3rre dal v det norsko folk'gjennouskuer de to=e fraser so helt siden krigens utbrudd har *v-3rt "spydd

. .
(fortSat)
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ut bver vorden, oc ikko Lanst v. iland, fra de jddisk-bolsjevikiske
makthaoro.,Stadic flere får dyno_ opp for at dOt er hor heime det
virkeligo oppbyggingsarboid forec21_., at dot er hver enkelt av oss scL
skal ta del i detto arboidet', og c ot er dot nye Uorges monn son
ved sitt oksempol og sin utrettel innsats or garantien for at ar-
beldet vil bli kronet med hell, FoJ_k som tidligere bekjente seg son
notstandere av den nye tids ideer, begynnor nå å forsta det store
den nasjonal-sosialistiske tankogang, selv on det or mange sontkke
vil innrömmo det ennå,

Urfor or dOt at så mogot ved detto arsskiftet-for-
toner seg så ganske annorledes onn ved inncangen til aret 1943, da
vårt foik frendeles var splittet i to strongt adskilte leirer, hvor
forkjeJperne for de nasjonal-sosialistiske ideor representerte de
oppbyce,ende krefter, liens salongbolsjeviker og "jössinger" var ekspe
nenter for den anglo-amerikansk-bolsjevikiske tankegang, Lt-de kom-
munistisko krofter i den siste tid har funnot det nddvondig å gripe
til enda smplore uotoder i sitt undergravningsarbold hor hoine, or
tross alt ikke så ille likevel. :Deros t5kte "innsats er nemlig det
beste bevis før at oppocAsjonon uot den nye tid og da nasjonal-sosi,?
kistiske ideer er ved d 3.rjte s=en, den visor at'don alt overvoiende
del av folkot vårt er d a finne tilbake til seg solv.,0g det er
vissheten 01.1 dette som får oss til å se framtiden lyst i mbite ved
inngangen til

Enhver vot at sluttka...apen kan bli hard, uon stadiE
flerc blir også på det rene mod hva kampon i virkeligheten
„11e,nasjonal-sosialister Vet at gjengjeldeIsen vil kouno nar tiden
cr inno g alle nasjonalsinnode nord.lenn haper og tror på seir for

kibp„ do skaponde og byggcndo,krefter I vårt land som Europa.

Derfor kan man ved inngangen til dot nyo ar mod ful:
rett si Luropa oc deruod v2u.t land er pa vec "mot lysere tidor"

hordsaken.fra Stavan or.

20.30 Stavanger. Etter gårsdagens oppsiktsvekkende mel-
dinger, er dot ko ot fran lit‘e nytt I nordsaken fra StavanEer,
lorderon Ludolf Westbd fastholder sin forklaring 04 at han ble over-
falt av John Thorbjdrnson og kimoraten etter n do klammeri. Det
står mogot:uklart for han ct han har brukt knivon, flordvapnet or
freudeles.ikke funnet. Dot koiior frdm av forklaringen at hVerken
morderen ellor de overfalte har nytt scarlice mongder alkohol. - Den
sarede, Einar Lndersen, vil antakelig stå det over. Det blir moldt
fra sykehuset at tilstandan er forholdsviS bra, - Politiet forotOk
tirsdag on rekonstruksjon av den tragisko hendelse i Urkogaten og
ved middagstider ble det avsagt.fongslingskjennolso øver Ludolf
1.-ostbd. Piken som var mod ham ble ldslatt allorede igar.

Dddsulykke. 


20,30 . . Jarpsborg.,En dödsulykko-inntraff mandag i'Varteig
idet gardbruker 3ulius Lindemark ble pakjdrt'av en bil og drept pa
-stedet,. Han var på Veg til :en ,jUlefest da-en bilkOm lqdrendo. Linde-
mark blo ikko oppmerkson pa bilen, so kjörte'llten lykter. Don fbr-.
ulykkedo'var en,framtredonde mann i bycdon.

Norgos vols modalG for lan o tro't onoste.

.20.30.- Halden4 Ved onhdgtide.Ughot forloden dag i Halden
Bomullspinner og Voveri, ble SOlskapet for Uorges Vels modalje for
lang og tro tjenoste tildelt vevorskeno Olga Larsen og Holga 1;ristia.5,
so4. Olga'Larsen har vn3rt ant. fir.mnot i 50 år, og ble sdntidig
overrakt on erklontl av firmaets nrheidare fikk
orkjontlighetser
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stygt overfall 1 D ren.

21.00 Bergen. Igår kvold fant det sted ot styst over-
fall påtorget ved fiskokurono. En,kenstabe1 Ville arrestere on
berusot1-40.rineoM Sjanglot i gaten.HHan bles±d1dlert1d.hindret
dette 'av On rokke 'porsonor sOu tek don borusedes parti. De"overfa1t
p(21itikonetabelon nod Slag ogospark,..slik.at han måtte.behandles
pa 1'3gevakten. Det er lykkos a fa tak i hovedmannen fOr Overfallot
c)g han or i pblitiets Varotekt. ',

SPortsnyheter.

20.00 ,bningen aV skdytesesongon.finnor stod på Gjvik
1. og 2,;.-jandar: Isen er fdrsteklasses, sigr Hans Ensnestangen ,og
Bjdrn Johannesen. Deltasere: Hane Enr,Aestansen, .Hodt-og

Eane:e innbr-Udd o t Verier 1 Bodd,.

20.30 BO.c1.3 I julehelgen har det Va3rt:uange innbrudd
og'tyverierI3043. Natt til 1, jUledag var'tyvene på-rerde i ur-
maker'flansens forretning 0Q-tok od seg 70 ur som var levert inn
til_reparaSJon. De har ogsa heinsdkt endel husholdningskjellere i
SYenskebyen_og har besdkt garderobelpftet på.sykehuset.„'hvor de tok
med'ses

Ta--):)er rodnin 'sdåd.

22.,00 En tapper redningsdad_blesjort på Vadstd
for, noen dager siden En dano haddo kjôrt utfor.dg.havnet 1 et
strUmdrag, riddropene ble tilfeldigvis hdrt av,en.nann som-klarte
å reddo Tamehopp ph-land ved hjelp av tau.,

porbereder russerne so, å setto Finnland å n e nllitmre -rdvor ?

20,30 Stockholm. Det er noget tyder på at sovjot-



russerne forbereder ses på å sotte Finnland på nye niiiimre prdver,
molder ,rtontidningen rra lloskVa. Blandt annet peker den heftige
agitasjon i de sovjet-russisko kringkastero i don sonore tid i denne
retning. Hallomannen i Leningrad-kringkasteren, den kjente sovjet-
forfatter Tichonov, gjentar na daglig at finnene skal få betaling
uten nådo og skånsol. VI har en spesiell ree;n1ng med finnone og den
skal gjdres opp på en slik mfite at de aldri sleclmer det, erk13ror
Tichonov,

sverre i4lshr,..3sTs . brevkort rraFinnland. 


21.00 . 0.U. 19.12,1943.

“Er Dc nordnann, kapteina. Den lysluggete röd-
lette karen som kom_lor for å ta not oss her 1 sitt frontavsnitt,
ser så ekte norsk ut, at nitt spdrsmå1 fallor helt uvilkårlig.
„Qenbart forbauser ikke spdremålet ham. Hor  SS  - mellon dot nyo
Luropas so1dater - er aIt mulls. LIen je(3; zain side blir en
overraskot (yver hans svar: "Uci, Slobenbflr;Per". De fleste av o5$
Norge vot holler ikke ner onS1ebenb11rgen onn at det.or ot fjell-

rikt gronsoområde no1lor Ungarn o- lioiwnia Så godt som, ot navn
baro for Ola Nordmann, hva du burde vlte Ola, er, at bønder
av din folkomtt nonn som så ut son du og donno kapteinen ser ut' -
for nor enn 800 år sidot, fordi de nanglet jord, idro ut og ryddet
seg gårder der nedol_ dettebVerbrdentlig fruktba're-ldndet, idag
j?erlon i det rumenske jordbrukot. I. ner enn 800 år satt de på gar-
deno sino ned frem-iede folkeslas som et hav onkring på alle kanter,

(fortsatt)



holdinger tirsdag 28. desebor 1943.Nr.972,

Svorro Riisn2s s 5. brovkort fra Finnland. (fortsatt)

En nordisk dy. Men nottopp fordi fo1kw3tten vår her levôti uavbrutt
fare, blo blodet rasen noo nnr for de siebenbUrgskebdndor enn
for dog, Ola. Du slapp å tonko på at blodet nå vornos og holdesrent
Til og nnd lyttot du kansko til stuolwrde tåper son benoktet oksi-
stenson av blod og raso. For frondeno dine der i syddst ble disse
ting deros hollieste vere.ier. Uavlatoligmåtte do kjempe for disso
vordione som for deg var solvfölgolige.Ijon derforforstår de også
donno tiden mange gangor bedre onn du gjdr. Til Tyskland har do liko
så litt son du noen statsrettslig tilknytning. Do hadde vandret ut
lenge fdr dct fantes et tysk rlko. Og den plikt som du har til å
gjonroise ot land son partipolitikerne hadde brakt on okkupasjons
ytykolsor og vanskor, on slik plikt har ikke siebenbfirgorno. Hvor-
for slåss do da ? Jo, for den er dot fullt tiletrekkolig å vEsro klar
over : For don holligdonnon son folkwatten er, gis idag bare en red-
ning, tysk seir. Don unge kapteinen, mellan nange andre, har funnot
sin post hor oppo i do karelske skogeno,Norden samler atter allo
sine sdnnor. Bolsjovisuen tilintotgjdres også hor. Hen for dog, Ola
Norduann, er tidon virkelig inne til å se ut over bygdas gronser og
til en fordwIsfri overvoielso.Det er endog på hdy tid.

Beste hilsen

SS-Sturnmann Sverre Riismas,

6. og siste brovkort fra Finnland. Svorro Riisnwsfår ordre.om

blikkelig å vende tilbaketil Oslo flo innsatson: vår, -ikkflö ton".

21.00 O.U. 22.12.1943.

Telogram til generalnajor Marthinson oe nne nod
ordro an dyeblikkolig å vondo tilbake til Oslo. Vi har a lystro
bare. Det blir ikko flero brovkort denne gangon. Oe innsatsen vår
gikk fldyton. Lon for on glodelig op,)levelse har dot ikke vart al-
likovol. For en ånd hos krigornefre:.wio i. linjeue. - På turen til-
bake får vi oss litt nat i on av do nangevakre soldatheimene langs
vogen til fronton. Vi sitter her i våre uniforner som menige sol-
dater. Ingon anor hvon vi or. Vi fortellor bare de tyaZd'kanoratene
som vi sitter sien nnd, at vi er nye hor oppe, og-vi,,Spdr hvorlo-
dcs det går. Undor slike forhold kan dorfor det svai;et,vi får solv
ikke nod den dårligste vilje utlegges son "propaganda". "Utmerket,
non når vi tenker på deu der hjenue son natt og dag er utsatt for
gangsterflygernos terror, nå vi likefran skal..130 oss over hvor snå
krav dot blir stillet til vår offorvilje". Det var en alninnolig
liten SS-nannson svarto nog dette. Holo kretson av kamorater onkring
stonte i med han.Det var gutter son hadde levet vokk fra sitt fedre-
land i on krig på hardo livet og på fjordo året nå. Sannelig, disse
soldatono or fullverdigo til å sloss på Finnlands ganleblodmottode
jord,skuldor til skulder nnd det folk san  0frds och svalt och segra-
de tillika",

Bosto hilson

SS-Sturnmann Sverre Riienns,

Nytt fra Danriark.

S.R.12.30 Utgangsforbudet i 1borg or  op2hovot.

D.R.18.35De lottelser son
forbudot i N-jdbenhavn, cr opphevet,
seg på gaten etter kl.

D.-.0..8.15 (29.12) Diftoriopidemien i
not er e sisto krwkyt,

julon gjaldt vedkoonde utgangs-
•og folk nå fra idag av ikke vise

Odenso kar krovot sitt 264 offer
tilfeller v liftori i Roski1,1
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STOR GÅRDBRLNN.

22,00. Gården Nedre liyhr i Stadsbyr.d brente for-
leden ned til runnen so- fdlre av lynnedslag. G'3.rdenSQ_
er en alT de stdrste i byf.den, kunne ikke reddes 16 kyr,
et full o- on -irs brente inne. Tingstuen og stabburet ble
reddet. Stuebygni.:gen stod nidt i flammehavet og brente ned
til grunnen.

I ldpet av to tiner var den store bebyggelse
totalt rasert. Foruten besetningen, endel innbo, hele avlingen,
gikk Jange verdifulle gardsredskaper tapt, deriblandt solv-
binder, höypresse og slåmaskiner.

Garden var forpaktet av Ole Drovold. Dran-
nen er den stdrste i manns ninne i Stadsbygd.

Familien Lrovold står no ribbet for alt og
få tiner etter brannulykken ble det i Stadsbygd dannet en
hjelpekonite som straks trådte i virksomhet for å skaffe de
brann1idte stötte ned pengenidler og varer.

PLLITISLKLR.

22.00. En eldre nann i Fredrikstad ned et langt
syndereV.ster er igjon pågrepet av politiet. Denne gang hadde
han stjalet sengklar oc en rekke andre ting fra sin husvert,
og diverse gjenstander fra forskjellige steder hvor han har
arbeidet. Han vil no få et alvorlig oppgjör ned politiet.

22430. Ln entreprenör i .£drkenes er ved Varanger
prisrett iddnt 2000 kroner i bot og 125,000 kroner i inndragning
for å ha beregnet for nange tiner ved utförelsen av byggear-
bcid og for å ha utbetalt for höye ldnninger til arbeiderne.

Donfelte paanket saken til prislag mannsret-
ten som imidlertid har stadfestet donman:,

22.004 Hos kjdpmann Stensrud i Strönnen ble det natt
til igar begått et stdrre innbruddstyveri. E'ele forretningens
beholdning av skinnvarer til en verdi av over 19.000 kroner ble
stjålet. Blandt tingene var en graverkskhpo til vel 6000 kroner.

Tyvene brUt seg også inn i horredskassererens
kontor som ligger vegg i vegg ned forretningen, nen her fikk de
ikke noe ned seg. Et innbrudd i kjelleren förte heller ikke
til noe resultat.

TRÅ.,GTsK ULY= I SYIWYLVEN.

22.00. Fdrste juledag hendte en txagisk ulykke i
3ykky1ven. En nann hadde fått lungebetendelso og det nåtte hentes
medisin i 411esund. En kanerat av den syke påtok seg å ro over
fjorden os sykle videre til .„7.1esund, i alt tre nils veg.

Da han på tilbakevegen skulde over fjorden
igjen, var det blitt et voldsont uvaw og ontrent nidtfjords ble
robaten kastet rundt av et stormkast. Det lyktos nennen å konme
opp på hvelvet men folk i land kunde ikke hjelpe ham da det var
urad å sette bat på sjden.

Fra den andre siden av fjorden gikk imidlertid
on bilferje ut. ..Jen kom frai  til robaten oe fikk tatt nannen om-
bord,"in.n ,Ret viste seP 't hn lt var död. Forulykte het
OleLalvy.



Side 2 nylsdag, 29.desember 1943 Nr.273.

iJL. 1":13-2S FOR ,TORD- OG BLT01-,W2BLI:DERE.

D.R.12.30. Toknologisk Institutt i Zbbenhavn har på grunn
av plassmange1 taft idrettshallon Forun i bruk for kurs for
jord- botongarbeidere. Til kurset som skal vare hele januar
maned har det n.eldt seg 30-40 arbeidere.

TJNOiias OVERSL:T.

4 1/2 stat 1937 k 103 1/2
4 stt 1935 I k 103
3 1/2 stat 1941 I s 105 k 104
3 1/2 stat 1938 I k 103 1/4
4 Hypotekbank 1938 k 105
3 1/2 Hyotekbank 1941 k 105
Credibanken s 142
12r2ditkassen s 815 k 605
Ljtavefossen s 20 1/4 k 19 3/4
Borrerd s 132 1/2 k 131
11ektwokjelwLLsk s 140 1135
HWslud s 700 k 690
Orkla s 290 k 28o
6up„bruksforeninen s 1800 k 1750
Unin s 5,70 k 5,60

165
borgestad s 260 k 254
Bruusard K.15sterud s 287 1/2 k 2,2 1/2

s 255 k 247 1/2
Bergenske s 182 1/2 k 181
1Zordenfjo1dske k 192 1/2
Iv=n s 287 1/2 k 282 1/2
Occ-n k 305
1.;:osos II s 250
Oc s 242 1/2
Rosshavet k 330
ValutanoterinFsne var uforandret.

IL.:.eks for Oslo Bdrs 29.desb: :Jankaksjer 165,85 (uf),
Industriaksjer 195,63 (-0,14), skipsaksjer 253,25 (+0,10),
Hvalaksjer 185,25 (0,25).

stookholn: Utenriksdepaitementet moddeler
at Cs_c tysk-svenskc rejeringslegasjoner trådte sa,mon igjen
i Stookhol= i innevE2renC,c, uke for å fortsette forhandlingene
0.1:1det gjensidige varebytte i 1944.

Zibenhavn: I en oversikt over De Denske Stats-
beners drift heter det at budsjettaret 1942/43 brakte en stigning
brunkulltransporten i forhold til foregående år på 110 %,

oE; i torvtransporton på 13 ;J.
I firste halvar av 1943/44 steg brunkulltrans-

porten ytterligere med 57 or:_torvtransporten ned 52 /), i
forhold til samme periode foregende 4r. Budsjettåret 1942/43
bwakte on stignin i antallet reisende pa 29 /7) og plassutnyttelsen
fra 51 til 56

,.nta1let av sykler som reiser-ode er no 4 ganger
s, stort som fir krigen. Ogsa i förste halvår av inne=ende
finunsår er antallot reisende steget ned oa.17

Gumnisituasjonen for Statsbanenenes rutebiler er
no s alvorlig at c,.et i kommende tid na foretas betydelige inn-
skrenkninger. Lian vil for ondel paralellstrekninger erstatte
ratculene ned mirdro motorto,

buds3tt-r sorl =Ilutter c',.')1 31/3 ga et  drifts-
51_,5 :JL1lioner i foregende

fon'e+1.11-Lt- fortsatt)
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6HONOIaTiC OWSIZT (fortsatt)
Til tross for neget store ekstraordimre

avskrivninger ga åot et overskudd p 4,5 millioner kroner
etter at rentene var betlt, Dette har noppe hendt tidligere
i statsbanones historie.' Fores9lendo år var det tilsvarende
resultat et underskudd på 20,7 millioner kroner.

KLER 011 TJ13RDFT I SUVANGER.

18.o0. Det e- no 1-1('ldt rettslig likskue over den myrdede
Jon Torb:rusen. Det viser seg at han har fått i alt tre knivstikk,
hvorav to er d3deliGe,

,Jet i.r_örste Eikk inn i nagen os skar aver
hovedpulsren, det ancre traff han i siden og var forholdsvis ufar-
lig, nens det trodje - i hjerterep;ionen- ossa nå ansees son dödelig.

Ei= Lndcseri, son ble saret i nagen, er no på
bedrin[,,ns ves. Poll,let venterba're på at han skal bli så bra at
han kan a\h5res0

DtiDSFL..L.

2.30. To kjente menn i Sarpsborg,byggmester Hans Hal-
vorsenog sarvermester Lars Evensen er avgatt ved döden henholds-
vis 85 og 86 år. Dysnester Halvorsen har bygget en rekke av
de störste hus i byen blandt annet det vakre festivitetsiokale
Olavs Hil.

Garvermester I,vensen nrte til en av de nest
kjente håndverkere i byen og var et frantredende medlan av hånd-

~ verkerforeningen.

FRELIG.i.1.4, I IILISJ'OLTSSELSI;LPETS UUGDOL:SfiR.ZEIL.

	

18,30. (Zristelig pressebyrå) Åldri har det vswt slik
fremgang i det norske nisjonsselskaps ungdonsarbeid som i året SOL:1

ble det o)plyst på et nöte i unsdonsrådet i S,avapger.
Tilsiutningen til somnerskoler, leirer or endre

stevner, har v-,ert ualninnelig stor. Også korrespondansekursene blir
omfattet ned stadig störro interesse. En vil i det kommende året
FjUre alt for å tiliredsstille dot store behovet for misjonsarbeidet
blandt do unse.

DRUXITEMI=.

	

18.30. Igjen er en drukningsulykke inntruffet i Oymark.
Sjåfr Olav Östli kjörte med en lastebil so:1 skulde til Iremark
etter grus, Ved Fossebekk bru. gikk han av for å fiske i ?3ynark-
sjen nens de andre bilte videre for å hente grusen. Da bilen
kom tiibake var stli gått i en råk os var druknet. En hörte
ropene på garden Slevigen nen kon for sont med hjelpen. Ved
sokninsen ble liket funnet samlw dag. .,17Wde var nellan förr
os fenti år gaLmel.

IDRETTZN,

-20.30. ets frste Slalonrenn ble avviklet på skeikanpen
idas. I),enzet hadde fått God deltagelse, og de fleste av våre elite-
kjörcre stillet til start, 'Irransbrene hadde lagt en bra löype.
en var forholdsvis kort, men stcil og neget krevende

1)enkjente tyske slalorakdrer Herhert Heiss hadde
stukk=A1.t; og 1an 2net eT rjflet :f:c-_2tsatt)
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IDRLTTLN (fortstt)

,aucklassen startet first. Lïed unntakelse av
Lliaahoth Spockcli stortct aa fl,sta av fjorårets forgrunns-
figurer nad Lari nn3ve Vikau3n oa I.ndrasen i spis-



sen. Ra_net ble on ovarrnakonda os popul,r triuml for våre
to unsa os lovanda kort„,;:ii drcson or Berit Gr6tzch fra

Synnöve Viksa]bn ble nr.3.
.ndrasen kjrte idas 3:JE,gt godt. Hun kjörte

sikkert og 1-lad aod fart , an tok inc'en unMicchanser. Vårt annet
lovanae kort, IJerit OTOtzch, sam la beslag pa annenplassen kjbrte
ogs3 -oant og sikkart, Haller ikk.ehun tok nange chanser.

Hari 7.taru__ kjärtc sau vanlis pent, nan hun hadde
ikko den riktisa "glin c) måtto nUye ses fjcrdeplassen.

De vriç deltakei-e hadde v.:2rt nanse fall, os dette
resultea i nokså darliga tia:ter. -.Toen av dauena sa opp.

1,ttcr at av deltakerno i ilarrcklasson, bl.a.
Odd -.Eaus az Svorre -.Tiksubn hadde satt ut for, nåtte rennot av-
lyses- pa grunn aar vanskelis,hater. v de fel sto da Or'; Haug,
son en xlar fbIstellann nad ivorre Viksnbn 1J annenplass. Odd
HaW: viste yperlig foru i Harroklassonstartet on igjen
tuorgan (toIsdaa). -)at skal 6'a bli interessant å so hva Bjarne
Harlson kan utrette, muorgan starL;ar ocs?1_ sutteklassen.

Ilesultatena av da:ma klasson bla: 1) .:aui .andresen,
Oslo Turn 32,07 2) Bcrit Orc3tsch, Franad, Lillahauuor 33,04
3) Syariva Viksun, Bx.unnunddalail 35,08. 4) Zari T2rud,
Iiidsvold 36,03.

LEITSLTUIT11::,G lp OI

a et ar planlar,t cn saaeaslutning av kalmnene Fredrik-
19,14. Lot er leninsen at ordningen skal tre

kra I uli pasta år, uan det a bciaes med full kraft for at saunen-
alutaIngan skal kunue gå i orden allerede 23r detto tidspunkt.

3011 et ledd i planen kouner idas ueldingen au at det
blir ny legevaktordnina for Frodrikstad oa Gleunen all rede på
nyttår0 Ordningen gr blandt annet ut p,aat vakthavende leaer
ikka )likt til å foreta sjukebesk utonfar byen og 3-kiloneter-

ransen i Gla=ca. Hvis han taiör dot nå pasientena betalo hau
direkte, notsstt fall betales konsultasjonene av ko=unen.

Legavaktordninl,:an er forövris basert på at det alltid
skal v=o au lesc tilstado i byen på holligdagor, on for vostsidon
ea en for östsiden.

GU (.,4.JEIWOM ISEN.

21.30. Iu drukningsulyi.ka var nwr inntruffet i Iddofjorden
iorladen. To brödrc, 12 0 13 år, var ute på sköytar, .uen one gikk

janr.o.a_ jsen or da Con andre skuldo hjalpe han, falt også han ut

En saksten års rutt, Odd Finholt, åå inidlertid ulykken
c) kon til. Han viste stor åndsn=wrelsa or forsiktighet og ved
hjel -3 av on spåk lyktes det hau å få barge guttene opp igjon.

LÏG OG TRO T,TLUESTE.

21.30. To velkjenta arbaidere, Birger Langsvcon og Jon Hansven,
sou i henholdsvis 31 og 30 år 110, arbalact ved Gudbrandsdalens kasein
fabrit.k på Tretten, er i disso dager overrakt det Ka1.se1skap for
Borges velrs uedalja for lana oa tro tjeneste.



Side 5 0:!asda 29.deseber 193 N'r, 973:

TYSE 3OLL,i5 BES=TT I RjENE.

S.R.2200‹, Det no1dus fra RJnne på Dornholn et on tysk soldat
ble beskutt dor forluden dag. Gjerningsnannen er ukjent.

STTS2DIOFUNIENS UTS=DELSER

D.R21./15. Utsc•1.1csonu evcr I:alundbors og U.bbenhvn ble
;.1vbrutt klokken 1920 o 2127 av

"DLN,31: 2130T-Serl, V:t2N" .

D.R.18.33. 0-rrottssasfirer Einr,r Hrenchel sa han bare
vildu gi et pai praktiske opplyser ansående "Dansk sabotesje vernn,

full gang Proadafil,len sabotasje vil
bli vist i adskjellie 1.0er rundt hele landet, nens nan osså
venter å utsi on ny pjoeo i besynnolsen av januar.

Liedleitnilut av w.uansk sabotasje vern" blir st3rre
o. st,-. Tu for hver v,ke .:›J;rr 3 rrebyret for å v2re cdler. er
10 kr,)rer

Han sluttet ued å fastslå at foreninsen er til
stor stötte for danske 4yndisheter, i sitt arbeid for å holde
rc cs crden i. disse stronse os at nan var underst3ttet
utolukkunde av danske )onser.

kiv 23,3u. Prost N.L.Riise er avsått ved döden 86 1/2 år 	
Han var födt i Hj3rundfjord på Sunnmöre og tok teolosisk enbets-
eksezlen i 1883. Prost Riise var on samvittighetsfull os dyktig
sjelesrser, os haa var .mset avholdt i Fana, hvor han har v=t
soknepit,st fra 1916.

Prost Riises navn er s3rlig knyttet til restaureringen
uv JTna gale kirke, sou han Eikk inn for nod liv og sjel,



NYHETSCURSZ.2"F11..
r.

Regjeririgens Infornasjonskontor.

31. desember 1943.
n er Ors a e'sen e .

Fertroli

ansåforbUd i Hor aAs.

..'Fra',Kjbenhavn Meddeles at_det..3::ledvirknins fra
ida-g-erinnf3rt utcangsforbUd I Irdr5bns. På-sanne måte som i Zjöben-
havn or det forbudt å vipe sog på gaten nellon kl. 20.00 og kl.
Dette er .3. gans utgangsforbud proklameres i dennt

18.00 , 'Fra,Bergen meldes til ,ftenposten at den kjente
,kunstlia4og nesAn il1iau H. Singer jr. er avsått ved Uden i sin

' holm 1 0,1‘n,vo...1 75 år ga=e1. Han var fddt i Pittsburg
.;len;..lboallit,til,1\lbrge for fbrsto gang i 1906. I de 37 9.r"sbmsiden
er &t har han for det neste bodd i Olden, es,manse ganger og pa
'-'184141,1:Jteg',*fiarhall-vist sec som en sod nordmann. Han .grOdde fast

.1)1.41-eN,fn beLa der, os,der fant han inspirasjon til sino
verdaYibt).e,r3T4to bilder.Han raget blandt de store kunst-



AQr.a og uto verdensbyene Stilte han ut sine arbeider so.å. var en
vordis alibassad3r for norsk natur og folkoliv, Her i Norge er har
b'st:kijenton de store mesn. Bet er nok å nevne Wordfjord Sykohus
son er han et verdig Det er först og fremst reist ved
hans bkononiske bistand. Den viktige sambindingsvegen Olden
kunno 'ved hans forskudtering åpxles 1ong fÖ tiden. På en rekke
tIml're-onrådr—har'han også gitt on hjolpende hånd både til.private
og .fpra Wse saker av nytte for sanfunnet.

18.00 Fra .:_aesund meldes til Lftenposten: Ved middass-
tider isår ble liket av en kvinne i,40 års alderen funnet ved en
brycse I Ålesund. Ettor hva en,:tror dreiordet beg on en hushjelp
som ble neldt savnet den 21. novenber iår, Hun forlot da posten et-
ter.arbeidets sutt, mon da'hun'hverken kom heim eller tilbake, ble
tun.neldi-,pavnet. Enhver etterforskning var resultatIds og'törst
igårble altå liket funnet. Jn har'ingen ane:lse en hvordan ulyk-
ken kan vc,-we foregått, men da likot ikke har noe tegn På ytre vold,
er hun sannsynlicvis gått utfor i iffirket. Den omkonne het Oloane
Risvold.

.EPrdaffwron Trondheim,

12.00 Trondheim; htterforskningen i den grusomme mord-
affren i Trondhein forleden, Pågår hele tiden for fullt, Htter det
Dagsposten erfarer er 3 nannspordoner sett i strjket wirtddelbart
fbr og under.ugjerningc,n. Disse.3 har opptrådt på on slik måte at
det er all grunn til å sette don i forbinnelso ned drapet. De etter-
sc3kes nå ned alle midler, os 2olitiet vil foreMbis ikke gi nærmere
dotaljer utover det faktun at i hvort fall en av de nevnte personer
vet on usjerningen, uten,pelv å ha wsrt direkte n'iedvirkende. Sann-
'-eynligvis hdr han holdt seg i z.b3dis avst9„nd da han fryktot for å
bli overf3rt ansvaret for mordet. Fra idag av.vil også en rekke av
.byens publikum assistere'politiet med å knipe forbryteren eller for-
bryterne.
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,san:lons1utnin en av Prodrikstad'o- ,

Tredrj2.stad. I,eg ned_san:lonsiutningon.aV'Fredrikstac
.;seg.GIennon, sonHantagoligfv11 vc3re-1: orden utpåsonneren 19441vil
Fredrikstad'isjen bli den st3rsto byen iOstfold fy1ko idet folke-

_ tallet konMer opp i n=noro 30,000. Som kjent erdet na proSs,som
inntar loderstillingen ned sifie onlag 16..000-inhbggere'etterat
J016ya nylig ble innlennet ibyo, Det er planlagt on rekkenye
bygg4 det kounende'Llter-Fredrikstad..

Z)ettorsk-Luthø4kb./Zinarxi.s onsfOrbund.
-

12,00 (K.P.B.)Wnpbers. Fra hole Vestfold var det mött fraild re1)re-
sentanter't1 det kenstitueronden4te, Vestfeld krets av Det Norsk-
Lutherske,104Pforb'Und p.WJ. 4o14p.siStokke igår. En måtte ta
både lIngdans.?,,oka1et:eskirken bruk'for at. alle skulle få
SteVnot ble apnet.ned gudstjonosto og'detvar taler av sokneprest
DrOder Dahl.og goneralsokretnr Vågen.•enere på'dagen vrclot for-
hand1ingsm3te. og her bledot bosluttet å"danne den nye kretsen, sam
onfattor strekninsenjjarvik Hp1mostrand.'Dermed er en.tanke som
har ve3rt oppe flere ganger i do sisto 10 år,.reallsert..Som fOrnann
den nye Vestfold krots av Det Nerskut•erske. Ki.nnpi.sjonSforbund

valgtos lektor'Obnes, T3nsbers,.og son sokretear valstes M. Breivik,
Nöttery. På stevnot ble det foretattofring, pg dot kon innet -
strre belöp som v11 konne arbeidet,i den nye krots til gode.

UtbYggingen av tokniskr nödholD skal nå o så .settes i anP 1 Ealdeml:-
;

12,30. , . Halden. Lrbeidet nod utbyggingen av teknisk nödhjelp
Skalnå pgså settes igan i Halden-distriktet. Dette distrikt onfat-
ter foruten Halden ozsa f.renark, Bers, Idd, Hvaler.og 6ymark.'Sam
distriktsleder fungerer nidlortidig diploningeniör Scv1g,. d3„strikts-
lederen i Sarpsborg.

vskjeds est for.nf 1keånann".Hekteen.

12.30 Tönsborg,. OrdVirerne i Vestfold holdt isår'i Wnsbr.g
en feet for !ffylkesnann!, liektoen son skal forlato fylket. "Fylkesnan-
nen!, ble hjertelig hyldet; og flere talere uttrykto sin store anor-
kjcnnels fOr hems arbeid Vostfold.

Kriminalitoten iBerPon har 3ket ondel i 1943.

20.30 Dergen, Iriminaljtotn i Bergen hat'Mcet endel i 1943,
forteller npolitipresident“ Berg til Bergens Tidendek Det har v=t
8485 anneldolsor til politiet mot 7249 3. 1942. Politikanneret
Bergen har gjennongåtton fullstondig onrogu1oring i året som gikk.
..ontorone er nodernisert i stor utstrokning. Det or egså planer oppe
on å-1ogso tottbebyggelson rUndt BorSentinn. under,Bergens Politikam-

; Den bergonske lo atfornue ste ot ned on halv nlilion kroner-i 1943.

18.00 - Ber.gen. Den bergenske legatforMue he.r i det forlöPne
år hatt,en moset gledelig tilvekSt.; idet en'rekke perSoner egså/i
1943har betenkt'byen eg scarformål'ned Store testanentariske gaver,
alt er losatforMuen steget nod ca. en halv million kroner 1.år,

Forövriç er veksten langt större enn dette, idot kapteinL. Meltzers
legat pa ca. nillioner kroner til beste for det vordende universi-
tet i Bergen også er konnot til i dette året, Statuttene er inidler-
tid onflå lkke stadfostet, slik at detto losat forelöbig ikke regnes

losabfornuen,
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1. Gdtebore, adten av desaaber ble det ved Gdtavorken
sjdsatt et nOTUEET.5-pa 7.300 tonn for roehing av Svenska
jstasiatiske Lonpaniet. Det nyo skip er det 20, on verftet sjd-

' se't,ter for detto konsern sidan 1919. Disso 20 skips sanlede tonna-
' sje er på 163.795 tonn.

Stockholm, Ifdlge Riksbankens ukerapport •r, 23. dQsQ/1._
batiVar ull1oL icn bokfdrt ned en verdi på. 854.51 nillioner
kronor not 853.61 nlllioner foreciionde uko. Bankens beholdning av

viste en stigning pa 13:90 til 1226.79 nillioner kro-
' nef.-Riksgjeldskontorets nidler var bokfört ned en stignine på 11
til 597,95 nillioner kroner og gullregulerings- og kursdifferanse-

. kontoen steg ned 1.1 til 550.47 nillioner kroner. På passlvasiden
viste seddelonlöpet en stigning på 83.73 nillioner kroner og utgjol.
de deretter 219,5.80 nilhioner kroner. Innskudd på folio gikk tilbaL
Iled 51.57 til 724.30 nillioner kroner, nens innskudd på anfordring
viste en tilbakegang på 3.35 nillioner kroner til 315.73 nillioner
kroner, Gullbeholdnlngens dagsverdi er på 1628.45 nillioner kroner,
hvilket er en stigning på 1.72 nillioner fra uken fdr.

' 3. Stockholn. Det svenske Kon.-Jerskollegium neddeler at den
svenske utexii.1== fortsatt gikk tilbake i novenber nåned.
Verdien av importen gikk tilbake fra 166.6 nillioner kroner i ok-
tober.til 153.0 nillioner i navenber. I novenber 1942 var inport-
verdien på 157,2 nillioner kroner. Verdien av eksporten gikk san-
tidig tilbake til 82.2 kroner net 87.1 nilliener i okto-
ber og 116.0 nillionor kroher i novonber nåned i 1942. Tilbake,
gangen i innfdrselen var stdrst på'natvarer, nineraler og netaller,
mens eksportreduksjonen skyldtestilbakegang i alle viktigere vare-

Lsorter. Smrlig gikk eksporten av treforedlingsprodukter tilbake ogdenne'eksport er nå konnet ned på et neget lavt nivå. Denne reduk-
sjon ser ut til å fortsette.

4. P-,nkara. Etter hva det forlyder her, skal de tyrklsk-
runehske hande s  orhandlInger som ble påbegynt i slutten av noven.-
ber, ha fört tll en forhdyelso av den rumenske utförselskvote.tor
Dottcloutlog petrolounsderivater til Tyrkla. VIdere skal deV,være
,fatsatb et nytt kursforhold nellm lel og tyrkiske pund.

o. B1in. Dle Stntische Feuerzosietnt von Berlin, som ble
stiftet ottçr zIliateJse fra kong 1;i1holn av 29. desenber 17181 kun-. ,he igar se tilbake på 225 års beståen, Ied stiftelsen av detto sol-
skap, ble det fUrste grunnlag lagt for offontll brannforsikring i
iroussen. Selskapets forsikrinesstand er idag pa 12.4 nillioner
riksnark.

Oslo. Indeks for Oslo Börs den 29. desenber 1943.
Bankaksjer 16-67115 (.1- 0.25). Industrlaksjer 195.77 (+0.14). -
Skipsaksjer 254.00 (+0,75). Hvalaksjer 185.75 (+0.50).

Washington. Fra underrottet hold neddeles at De Forente
Stater nå enregger sin utenrikshandel fra låne- og leiebasis til
privat handel. Denne nyo linje er allerede fulgt i noen tilfeller.
son eksenpel kan nevnes at amerikanske vareleveringer til de fran-
ske emigrantnyndigheter i Nord-Lfrika er betalt kontant.

Eadrid. Det har lykkes den spanske regjering å få gjen-
opptatt forsUE=Jne av fosfat fra fransk Harokko til Spania etter
at denne skipning har vert avbrutt en tid.

Madr.id. De spanske nyndigheter har forsökt å få kjöpe
sulfat iDe 17-6-±76-auuStater, men dette har ikke lykkes. De Forente
Stater har avslått andragondet ned at nan selv har storkt behov for
sulfat.

(fortnatt)
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-19. Ettet bira detforlYder'-1 hervwronde.tekstL
kretser, har JLIt 1200 tonn bomulI4 Brasil i

- je Forente'StatereggeParter akal:skipeS'allerede i denne Måned,, . .
11. Geilo. På generalforsamlingen i Goilo Turistlufthane

ble flgende, sWr-e-Talgt;,p1sponont_LarsOye,,formann;' d1rektr
borge og gard6taiker Sandor C. Fosegard. - 41116‹

- -

, 12. SaritlaA..o.'- Den,.ohilonske regjoring har frafationa1
:..tLUek;TYUFETE5-Upt ti1bake Obligasjoner for.'2"n±111oner:

:-.c1O11ats:sM var utatodt av den,ehilenskestat.Den nom1nelle,Verdi
'av de.gjekjbpte ObligaSjoner_var.11..millioner-dollars.

-
NeW YOrk..C'htplagano,over:behol.dn1ngene aV bOnull i

pe Foronte:taUG.FT=årlugrne var,for utgangen-av novenber'påned
Mot 213.81 Millioner.Ved'Utgangen aV pk-

to.ber-, Millioner ballor ved'utgangen aV september nånod'.

Ottawa. 'Veddon siste pelsauksj-c.onsom ble holdt i
,canada f,3r en morkbar redUkejon 1.prIsdne i forhold
til tidligpe*.ss-for.at:utbudene varmindre, frtedell..be-
gronsode-eteseist1.-1 Prisfall..

.• ' ' ..,.•

Dagsbefallnu_fm:_g2ncj_t_aloberst von 7alkonhorst.

22.30 ' Dor ';,ohrnachtsbefehlshaber I Norwegen, General-
oberst von Falkenhorst har i an1edning av årsskiftet'Utatedt en
•daEsbefaling der do-c;hoter:

Ecd ubrutt seirstillit skridor vi over terskelen
til det nye år og ser tilbake på det forlöpne år med tilfredshet og
stolthet. I bP, e? det ikke lyktes fienden å oppnå dot'etterstrebte
gionnonbrudd, eg L'sUr har de fiendtlige angrep löpet seg fast.
live2kf.n oilooHtr-.1-ofter eller lumskt forrederi har formådd
rok}.o vrc fror. ::',.A.anderens håp om å knuse vår heinefront

ved angrop fra itlfton; har også slåttfeil.Disse angtep har bare
avlet et 'ubendig hat og on fanatisk motstandsvilje. Nå i det nye år
skal ot not festningen EUropa avslutto krigen. Solda-
ter i Lorge '-agen bryter fram, så tenk på den hardt prb-
vede heimo.,'ren-5 og gi mostanderen det rette svar. - I fast till1t
til Gud og Der Fthter, i. urokkeligseirsvisshet og ned. et höytidelig
ldfte om don nest trofaste p1ikto»fy11else begynner v1 det nye år.

Dagsbefalin, frae(1_11re.,1 C111ax.

22.30 Dor Oberbefehlshaber des Ehrineoberkomnandos
Norwegen, admiral Ciliax, sier i sin dagsbefaling:

Igjongår vi inn i et nytt ar ned hardeknmper og
ubyclig beslutsomhot.,Stadig beredskap, 'anspent vaktsomhet og urok-
kelig kamp711je progot også i det for]Apne ar ånden ved alle krigs-
marinons enhote.:. 1 do,norske farvann. - Q-eg vet at alle nedlemmer av
den tyske krigsmarine i Norge ogsa 1 det nye år vil gjre sin plikt
med den samne innsatsglede, troskap og hardhet.-I Sikke soirsvisshet,
fast i troence urokkelig tillit står vi bak Der Ftithrer med lf-
tet,og jernbJ_,ru pliktpfyÏIelse t11 den endelige seir er vunnet.

Dagsbefaling fra StUm7P.f. 


22.30 Der'Ohd'elner Luftflotte, Generaloberst Stumpff,
p.ior i sin dLgsbefc,li

Et t_, g :m) og h. ans;enndsc 12:_ger
be.:k0;:2. sin kraft. Vi går inn
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Dagsbefaling fra generaloberst Stan-ff, .(fortsatt)

i det nye ;år Urokkelige i vår tIllit til Der Fithrer, urokkeligo
i vår innsatsberedskap og urokkelig i vår soirsviljo.

Dassordre fra General der Polizei Rodiess.

22.30 I en dagsbefaling fra SS-Obergruppenfthrer und
Gencral der Polizei, Rediess, hoter det:

Do resultater som vi også i år ned stolthet kan
se tilbake på nar det gjelderogjennonföringen av de oppgaver vi or

astillet her i nord, skal for rot 1944 anspore oss til utrettelig
virksonhet i tjeneston for Dor Flthrer, vårt folk og våre gernanske
brddre, Uforanderlig troskap, don stdrste t=verhet, stadig inn-
satsberedskap og jornhard pliktoppfyllelse or :';fart hollige ldfte
ved inngangen til det nye ar. Framover på vogen til seir san Dor
Fnhrers trefaste fdlgesvennor, for ot fritt Europa og ot onig Stor-
Gernania.

,D t norskeTotalaVholdsselSka-)s hd esto utmerkolso tildolt Sara Ber

18,00 ,Stavanger. Fröken Sara Bergo ble på StaVanger
Totalavholdsferenings 84. generalforsanling igår overtakt Kloster-
nedaljen, den hdyeste utnerkelse i Det norske Totalavholdsselskap.
ton'er bare delt ut 2 ganger tidligere i Stavanger. Foreningons
sokretr overrakte nedaljen ned takk fra N.N.T.Ys landsstyre og fra
foreningen i Stavanger for det storo arbeid frdkon Berge har nedlagt
for avholdsbevegelson.

Orneplagen har vcart stor i Geiran er-trakteno iår.

	

18.00 Fra :11esund neldes til J„ftenposten at drneplagen
har v:3rt stor i Geiranger-traktene iår. i)rnen opororer sE3rlig hdst
og vår mens sauene går på beite, og det er ikko suå tap oppsitterne
har hatt pa denno konto gjennon årenc. Ifjor ble mellom 20 og 30
dyr örnens bytto bare på gardone Syltevik og Holten. - 2 brddre,
poder og i1s Syltovik, tok imidlertid kanpen opp mot rovfuglene, og
forleden n3tto dcn 7, ,nrnen iår Wte med livet. Det var et prakt-
eksenplar av arten, over 2 neter mellon vingespissone. Den hadde
sikkert nange saueliv på sauvittighoten. Etter at jakton for alvor
tok til, har nan nerket on betydelig nedgang i saueofrones antall,
og det srtmlede tall er for Sylteviks vedkonnende bare 2-3 dyr ihr.
Samtlige 7 rovfuglor or tatt ned saks og feller.

politisaker.

	

22.00 Trondheim. En yngre bonde fra Molhus son angivelig
hadde fått seg utbetalt kjdpesuuuen for en traverhest, besluttet å
holdo ot gilde for noen av sine venner. Ut på kvelden oppdaget han
ai la.-2neboken ned kr. 3.700.- var borto. Den ble til slutt funnet i
innerloilneu hos en av kaneratene, nen da var den tom. Overfor poli-
tiet sier vedkennende at han intot husker og ikke vet hvordan lom-
neboken er havnet hos han. Pongene er ikke funnot.

	

22.00 Trondheim. i Trondheim grep for
noon dager siden en nann som gikk ankring på gatene og solgte heine-
avlet tobakk og annen rdyketobakk til store priser. Det ble funnet
neget store kvanta hos ham, og ved w3rnere undersdkelse viste det
seE at nannen en tid fdr jul hadde gjort innbrudd i en tobakksfor-
retning iAlesund og stjålet tobakken der.

(fortsatt)
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politisaker. (fortsatt) •

22,00•Trondheim. Ln 'fra sjjdistriktene kom en ukes
tid fjr jul t21 1ansos o.hadde ried ses endel brennevin og sigarett:
son han hadde, op)spart pa lovlig vis. Det gikk ikkebedre enn at har
i byon traff saijien nbd noen tvilsonme namsoskarer som gjerne ville
ha fingrene både i brennevinet og sigarettene. påetensohtetedi
byen ovcrfalt de os rahet ha-m,og attpå til knuste kjevebeinet på
ham, så.han måtte brinses til sykehushvor han nå ligger. Overfalls-
nennene er arrestert.

‘111,
22.00 Dedd. Politiet i Bodd overrasket julaften en heime-
brenner i'Bodd så å si på fersk gjerning. Det ble besla.glagtet de-
Stillåsjosapparat mod tilbehjr, on stor beholder med gjret'sats,
sukker ö essens, og endel flasker ned ferdig vare.

,sportsnyhoter.

18.30 , Gausdal. Oslo Turnforenines slalonrenn fortsatte
torsdas på Skcikampen under sode vairforhold.Navn på deltagere:
odd Haug, Sport. Sverre Viksnoen, Veldre. Dirger Opsahl,:«Iongsberg.
Einar Fjeldberg, Trygg. Odd Hustad, Sport. lagne Tolgensbakk, Tolga.
hans Lagnus,ndresen, Oslo Turn. XalleHustad, Sport. Ove Muntho L:aa
::ongsberg, Das Ringstad, Sport. lalut Dokken,L".onssberg. Synnbve
Viksmoen, Fram.-1:ari-Tu3rud, Eirisvold. Liiii-LndroSen, Cslo Turn,

, DoritGrötsch, Fremad.

18.30 Norgesserien i ishockey starter sjndas 2. januar.
Oslo-lagene-TrYgs - Lyn mötes på Frogner sadion, donner ishockeyopp-
nann Hallvård hansen. De trc fdrste kal.),?cr cr utse,tt pitgrunn av dc.
d2u.lige isforhold.

Utgangsforbud innfjrt også i Rönne Iå'BornholM.

,fra.idag.innfbrt.i Horsensyes RIm
.p.å.Sornholm. I sistnevnte by'blebekjentgjjrelsen on.at folk ikke

Hmåtte ferdes på'EatenMellom.kl: .20:00'og kl. 5.00, kunnEjort ved
:11jyttalerbil sbm:4örtjenne:M. gatene i etterniddag.'

• <
..ttentat Met -2': danske

'F:,rajibehhaVn: meIdes at 2 kjente danske,journa-
lister, › redaktjr Ole Bjirn.iraftog herr Damm (?), er blitt hardt

.såretvcd. revolVerattent'at.Lttentatmennene kom seg unda,

Izjde ILors-arbeidet etter kri en.

S.2.22.00I Stockholm vil
SOLIer villige til å dolta i det
etter krigen, Det vil særlig bli
n:aringssykdommer, tuberkulose og

•

det bli satt igang kurser for la3ger
internasjonalo Röde Is=orarbeide
lagt vokt på opidezioloSien, er-'
hysione.

vvvyVVVVVVvvvvv -
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