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TIL

Slx 13.30 Fra Gslo meldes at en ny transport med
fanger er blitt scridt fra GMni til Tyskland. Denne transport bestod
av 129 ..lenn og 31 kvinner. I ljpet av det siste året er ialt 850
fanger blitt senat fra iorge til Tyskland. T-Illet for juni dtned er ca
300.

LIRL 8./...BGTL.SJI I

DR 1835. Ved 0.25 tiden h3rte Jian fra havneomr'Idet
i .rhus en voldsom oksp1osjon, Det viste seg at eksplosjonen skrev seg
fra en bo,lbe sen var blitt plasert i transfori:atorhuset tilhirende
.rhus Ibtorkonpani. Lksplosjonen var så voldson at hele transformator-
anlegget ble 3delagt og den direkte fölge er at hele den store bedriften
har no.ttot stoppe driften. F1ere hundre vinduer i nærneste orikrets ble
s.ladret og i et hus ble to nennesker skadet av f1yvende r.lass-sp1inter.
2o1itiet har tatt saken til behandling men man har ennu ikke funnet
gjerningsnennene.

SVLI.WL STI.T=ISTLR TIILR I U22S.L.2.,

4 DR 1835 Statsminister 2er 2,1bin Hansson talteigår
p, det sosialdemokratiske m3tet i UpPsala. Han uttalte at det er 11L-Q
om at Sveri,se vil klare å holde seg utenfor krigen. Dette betyr ikke
imidlertid at nan har anledning til slappe av. Tvertilot ma nan se
det sen 3veriges f3rste oppgave å sikre sitt forsvar.

DLT 1W1LRILLLL LIVSSYU 0eHT2/-, DLT IDLLLLL,

GR 1900 Bladet Norsk ,Tord har i en artikkel be -
handlet sp3rsmålet "det materielle livssyn i metsetniLg til det
Bladet framhever at NS allerede fra fdrste stund har tatt opp striden
ned det naterielle livssyn. Bladet fralahevor videre betydningen av at
alle ser det alvorlige i situasjonen eg hjelper til med arbeidet LWd

bygge opp ilorge igjen. Benden b3r imidlertid også ha et ord med I,
1-get her. De bör kunne kreve at den maten de produserer blir fordelt
pa en forsvarlig nåte.

STOÅ IHTLRLSSL FGR S.UL.L.VL

GR 1900 Statskonsulent Snland er nsttopp kommet hjen
fra en reise til Gol i liallingdal, Han forteller til bladet Varden at
man der har gjort ileget for å utvikle beitene for sau. B1.a. har nan
bygget en bilvei slik at man k-,11 kjöre sauene fran til beite i bil, I det
hele tatt, sier han cr interessen for sauehold neget stor nu på Sjrlandet
Det finnes nu vel 2 millioner sau i Norge.

N£STLN SKOGBRI1111.

CR 1900 Fra Brandbu meldes at nan igar oppdaet at
det brente i skogon pa Gran ;,1mening. Det var noen arbeidere som opp-
daget brannen og de fikk ettor noe strev slukket den. Brannen er antageli
oppstått ved at noen fiskere har vnrt uforsiktige ned leirbalene sine.
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Ch. 1900 "Innenriksdepartenentet" har eitt L./S
Viniiunepole tillatelse til å åp4o et utsale for vin eg brennevin
Sarpsborg.

OR 1910 I Verden Vi idag kåserte Fritz Ihlen
on rett og urett. Han beklaget see sterkt over de laritiske og aneril=ske
"terrorangrepene" not tyako byer og da i særlie grad Zbln. Videre
fortalto han at selv innen de *P''rte'Ea'sjoher'beeynner det ‘-:reise seg
rester son spor au denne bonbineen er nbdvendig, S Churchill er iejen
SC):si fte fbr når folkenenineen truer nod bli for farlig nbdt til
nobilisere kirken. Her nevnte Ihlen uttalelser av biskoppen av

Canterjury, biskoppen av York og-biskoppen av Chelford.
Wei, (let eneste sro: nu kall rel.de veren er

at E11:;:e nenu se.1 Churonill og hooseve1t og alle j...52,ene forsvinner helt,

Oh 1350 Lnnu en gang ble det på Cot 4.nnstendigste
a.dpelert til bbnderne om i sende inn alt leverine;spliktiP; korr tll
Sta'uens 'zbrnforretninL. Det -ole igje,1 gjert oppilorksw:t pi o.t 30te juni
absolutt er sisterrist.

Videre inneholdt raeldingene ondel gode
råd og vink til husnbdrene om hva de skal ej3re ned poteter sen har
begynt 2i. gro. Det ble sjort oppnorksozt på at nan ikke bir pelle rtroene

4 f3r med dot saio 2,an skal bruke petetene.

:risene pi brenntord er nu forh3yet ned
13 kroner r. Xubikkueter eåde for stikktorv oe naskintorv. 2risstiginhen
er kow.ct for at nan skalfaistand en slags utjevning o forholrl, til
vedprisene. Do nye prisene er for naskintorv nod 30 % vann 21 kroner
pr. kubikker. 1re. 30 til 35 % vann 19.50 pr. kubikkneter og ned fra
35 til 40 p v?.nn ld.50 pr. kubikkneer. Fer stikktorv er prisene hen-
holdsvis 14, 13 og 12 kronerpr. Do nye 'prisbestenne1sene
trær ikiit stre.ks.

1.,LIK).

SR 1330 I Stora '.i:;yen20 oppdaget man igr e,t
det brento i en bunke ganle uviser. Man fikk heldievis s1ukkot ilden fbr
noen skaele vir anrettet. Det ser ut om on det er pyranon ser er på-
ferde

DENSV...eNSLIT STL.T 1J0PLR STCCRWISHC TELL.

Dh 1835. Den svenske stat har kjbpt hotell
i Stockheln for 1=Irede det til hostell for milltL-3re som koraler til
3tockho1:-.a på pernisjon.

C.LPFZNTLIG AUDIWIS P. CIfl.iI3TIBOiiG SLOTT.:

DR 1835. 1)å Chrlstianbore tadott blir det den 19e
jul1 offentlig audiens.

Sh 1530 Forsvarsninlr:ter skjna gikk idag av med
soire uner L.vsteninen om skyteplass for Bergslagen bataljon 1det
rogjeringens forslag ble vedtatt av Idksdagen,
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SR 1330 1:orsvarsninister Skj3ld svarte idag
Liksdason på ct sp3rsnal on hva sou er blitt Gjort for å forhindre at
svenske nilitære personer tar tjeneste hos en frelmed nakt. Han sa
at fertiden vet nan in 56 svenske militære son befinner seg i uten-
landsk tjencete. Han uttalte at å reise til utlandet for å ta tjeneste
der betraktes son r3nnins fra de svenske nilitærettyrker og ko=r
inn under de ejclende straffebestennelser. I spesielle tilfeller blir
offiscrer eller underoffiserer avsatt fra de svenske nilitære styrker.
Han uttalte videre at nan hadde tatt forholdsregler for å stop)e denne
trafikken.

SR'330 Ln funkElonær ued ;-,rneforvaltninsen,
1:i1ander fra Stockholn er blitt arrestert for spionasje rettet not
Svf,rige Hn hadde fors3kt å overlevere til en utenlandsk nakt vipen

den svenske hnr.

$4 1330 Ln ukjendt sivor har sitt 1000 kroner til
.4Usbr for den son kan Gi opplysninser son f3rer til at den eller de
som var skyld i jagerkatastrofen ved Horskj.år blir srepot og satt for
donstolene.

H

•

.J.MLLSIkldLUDLINGER I STO=ICL::1,

DR 1230 I Stockholn ble det isår åpnet forhandlinger
on:en handelsavtale for ecidt halvår 1943.

HUSIIUMSHMENING HO,LDER LRSH6TE.

DR 1230 Dc SanVirkende Danske Husuannsforeninser
begynte sitt årsn:ite igår. Det ble under opplesingen av beretningen
gjort oppnerksont på at de danske husnannsforeninscr i stor utstreknin
har bidratt til gjennouf3re1se av en rckke lover og bestennolser son
har hatt gjennomgripende betyd.aing for folk os land. De danske hus-
mannsforeninger teller nu 106.000 nedlen,ler.

SJOLI.U.INSSENDINGLN.

OR 2330 EilsinGer.!
1,apt. 1,arsten iller fra .15)t og fttr. Vi hat dbt bare bra.

Iristian
-

"Iristensen fra Gyda og barne. Ilar det bra. Hilsen
fra tante .ne.

Gunnar Brandal, Kom hjen hvis duk kan. Vi lenster etter
deg.

Laurits Fosse fra datter og  sön.  Rilsen fra mor og far.
Bjarne Fredrik Olsen. Har det bra. Hilsen .Å.se og Birger
.T.:.)rnod Zarienbors fra nor far g seSsken.
Hakon Llortensen fra hans s39ter Solveig Olsen.
Jon Isak Straat? Skal hilse fra Håkon. Hilsen fra mor.

Severinsen.
Videre inneholdt sendingen kåserier av

natros  haf  Due Ödo&rd ou de elendige forhold for norske sj3folk i USL
;.'3r krigen og et kseri av Håkcn Berge on jobbing ved britiske og
anerikanske krigsindustribedrifter. Idas begynte de dessuten å sende
ut en alfabetisk liste over allierte krigsfart3yer  son  er blitt senket
av aksenaktene siden krigen begynte.

vvvvv 7VVVV vvvvv
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rru 'rofessor S lvia Sa1vesen o, fru dr. B3rsum sendt fra Grini til

Tyskland.

Blandt de personer som for noen dager siden blesendt fra Grini til Tyskland, befandt seg bl.a, 2 kjente legefruer,nenlig fru pr.ofessor Sylvia Salvesen og fru dr. B3rsum. Den f3rst-
nevnte har sittet fengslet i 8 nfineder, den sistnevnte i 6 nneder.

Terboven rier inn overfor dem som har svindlet ned ras onerin skort.

D.1£.12.30 Fra oslo neddeles at det hittil er lykkes å skaffebefolkningen i Norge tilstrekkelig ned natvarer. I den siste tiUdet
inidlertid hendt at uansvarlice elwienter har satt landets ern=ings-situasjon i fare ve.-1 stjele og tilsvindle seg rasjoneringskort.1ZelehskeJnissar Terboven har derfor bestent at disse saker skal over-sendes den h3yere SG og Politirett til avej3re1se, og det ventes at
lovovertrederne vil bli ilagt strenge straffe.

Kristian 1,:ristiansen av,ått ved d3den 78 1 2 år annel.

0..22.00 Den eneste gjenlevende av de :2ersoner son fulgteNansen på ski over Gr3nland, 1-ristian :Lristiansen, er avgått ved
d3den, 78 1/2 år ganne1.

B'3rn skudt i .Nandalen.

Namsos. For f3rsto gang p4 mange år er det skudtbj3rn i 1-amdalen. Vedkon...ende som  skj3t bansen, hadde på forhånd inn-hentet nyndigheternes tilladelse.

Landt'enesteleir i Sk'eber-.

C'.4.22.00 150 jenter son hadde Gjort landtjeneste i Skjeberg,rei.ste idag til sine resp. hjen. De hadde siden 15. juni bodd pa Skje-berg fylkesskole og arbeidet på gårdene i distriktet. 70 andre jenterbegynner i tjenesten idag og om en nfined rykker et nytt kull jentor
inn i tjenesten.

L.T.-t'ensten i Som o

C.1.19.00 Det er nå 6 L..T.-1eire i Sogn og Fjordane. Jentene
arbeider på gårdene rundt om i fylket. I Vik i Sogn er det i dissedager opprettet en ny A.T.-leir.

".Lednin 'sselska et i Halden.

O.R.19,00 Det inn1Up ifjor stere bidrag til regningsskdyten
"eloald ,i.mundsen". Det er stiftet 2 nye ungdonslag, Således et paHvaler„
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C).1.,19.10 Fritz Ihlen holdt idag foredrag em"enigrant-
regjeringen I Londsn'l. ITun begynto ned a si at det n or lengo

Cslo-kringkastingen har beskjeftiet sers sied don sakaldtc
eLdgrantrogjering i London.Grunnen hertil er at de uenn Som
sin tid flyktet fra ansvaret og tok ophold i London, idug fbror •
en så unorsk at dc har mistet enhver kontakt
Denne sj.koldte regjc.ring har nistot enhver aktualitet, dun er
idag bare ct ninno 1fen don babylonsko forvirrinG so.,1 hersker
blandt onigrantregjerj.ngene i London vekkez» av eg til don bri-
tiske r-gjorings samvittighot, isig1snd har fått tak i gullot oG
fL:Lten og dermed er detto lands interesse for ,.en nersko eri-
grantregjering forbi, bet er derfor ikke noe rurt Fstkabros
SiotO bok ble tiet lhjel, Talcron eirterto derettor et par av-
snitt av bokens kapitel uUharnonisk nellonspi11", Sl,a. den be-
merkning son Osle-kringkastingen ,stadig oiturur har all
grunn til mlstro". Talcren kau så inn ‘1.1en artikkel i "bsur-



ver" an de divergunser sou or oppst»).tt mellom emigrantregjurin-
gene innbyrdes og mcllom disse og den britisko regjering. "bser-
ver', hevder rt det er urigtig at disse divorgenser ofte blir be-
tegnet som smålig enigrantpolitikk. Bladet rienor at divergensene
b3r vies stor opmerksomhet da do ofts har en alvsrlig karrkter,
Den 11kegyldighet som vises er en fcago av don engoiske "la-skurett
politikk,som har vs3rt fört sidon 1941 I disse sp3rsnal. Bladet
hevder til slutt at enigrantregjeringene vil d3 ut, fordi deros
politiske grunnlag ur gjenopprottelsen av status quo og LA
gjenop:)rettelse er ugjennoufirlig. Dessuton kan Co ikke lenger
övo noensomhelst innflydelso på stviklingtn i hjenlandet og kan
således ikke i lengdun representcre dette,Under hervisning til
denrL artikkel, var taleren eig med :o,bro i, at dun norsko ro-

i Lenden liad ll grunn til nistro.

%,ktuell sending.".

Vi fikk försth3re em bolsjevikornes systonn-
tisku 3d-lewe1se av de nesjenale kultur- og kunstsks.ter Ltuss-



land. Ikke bao i noskva ,sen over hele ",Jussland var do vakreste
bygverk, således domkirker og klostere, 3delagt. I 1937 haU..e bol-
sjevikernes ödeleggelsesraseri r.add sitt h3ydepunkt og da var det
ikko gronser for antallet av kunstverdier sori var Gatt til grunne.

Derettor fik vi vite at Lng1,-nd
ikke stod tilbake for bolsjovike_ne når det gjaltdeleggelses-
lyst. ;,rkltektLssendsrp (?) holdt forodrs.g c).1 LUserdonn, og
s1nttet med å si, at vi riktignok lever i rekordenes tidsalC.er,
men nå hadc de allierte satt hurtighetsrekord i3delegelso av
kulturverder son det hadde tatt menzeskealdre å bygge opp.
og Scssl.

En fra Sverlge hjonvendt porson, Guttormsen,
kåserto om don ansvarslöse propagenda son den se.kr_lto nursko
legasjon 1 Stookholm driver. De norske enigxanter 1 Sverige lider
n3d og savn og dette benytter Stalins repressAtwat i tookholn
seg av. Hennes skanshelige trafikk her i landet huskur vi godt,
selv am hun 11åsnykker seg ned nere noralske klmdebon. Bak Trs.n-
ms1 og rs'.oht står denne Stalins ninister i Stockholm. Bolsjeviker-
ne benytter seg av at v3.re stakkars landsmenn lidor nöd 1 Sveris
skoger. -nnunister sou ex flyktet fra lorge reiser rundt om
Sverige. til internolingsleirene og til dc norske for3.egninger

og lovpriser prolotarlatetog dets paradis. flå'xisiwns
testanente str3s on av kos]nunistiske snakkemaskiner. Let-,asjonen
har sendt store billoder til interneringsleirene av sin avgud,
Btalin, og L-.ns generaler, samt noen sus billeder av norske koryfer

(fortsatt)
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i London. Den russiske legasjon spekulerer i de norske enigran-
ters n3d og savn. liundt om Sverige lokkes nordnennene inn i kom-
munistiske eeller. Lommunister son er undslup)et fra I;oree er der-
for meget kjsarkomne oc blir straks besk Ileftiget. De får ofte som
sw,roppgave vende hjem til "i.orse for a 3ve sabotasjehandlinser
eller spre rykter. De blir lEaremestre i 13gn og voldshandlinger.
Jeg m3dte en Dramenseutt i Soviet-legasjonen. Jeg kjente han fra
Liorge. Han var den eane en Glad og forn3iet kar. 1Th var han m3rk
og indesluttet. Sovietlecasjonen hadde mottatt han ned bne ar-
mer, gitt han pass oe penger. Ean holdt seg skjult i ,Jtockholm.
Ean hadde skiftet navn. Jez traf han senere også„ ITTt sh han n3r-
kere ut enn noen sinne, Jee spurte ham hvor han skulle. "Hjem til
Noree", svarte han. Senere fikk jeg höre at han hadde rotet seg
bort i vanskeligheter ved erensen, - skuddvekslins ned on lands-
fiskal. Han ble så pågropet oc fengslet. Ean ble st d3mt og fikk
tid til atenke over hvad han hadde innladt seg på. Senere sla)p
han ut og kom til en av interneringsplassene. Nå cr han flyktet
a.erfra. Oe ingen vet hvor han er. Men jeg vet hvor Knut Lorang
Petersen befinder see idag. I Sveriee er det nange nordnenn
ned falske -s)ass. De er stemplet son forbrytcro som inGen vil
ha noe med a gj3re. Undtatt den russiske legasjon. Der kan de
fa penger og nye oppdrag. Don s3ka1dte norske legasjon ej3r hvad
den kan for å bolsjevisere dcm. Hon de fleste lar sec ikke lokke
inn i kommunistiske celler, de har bare et 3nske: å komme hjem
til Norge - Hen Sverice er blitt et springbrett for sabo-



tasje og voldshandlinger, ete, otc.

Landbruksmeldin-,er.

 ..1Z.13.50 Ved rundskriv av 20.5.1943 er det bestent
at det i 1943 skal hugges et bestemt kvantun kubb oe eellulose-
t3er av gran. Kvantumet skal hugges oc leveres I 13pot av son-
meren. De neruteifter som derved oppstår ved transporten sant do
nerutsifter som fraværtillegget medf3rer, har Gjort det n3dven-
die å heve prisene med 15% for midt oe toppmål for granens vedk.
og 20% for kubb. Se for3vrig Pristidende nr, 13.

I Pristidende nr. 13 er Lanrykket kunnej3-
ring om endrine i prisbeste:uelsene for bark.

Lpotekervarer blev tidligere innf3rt fra
utlandet. Det skorter derfor nå på leeemidler og for å råde bod
på dette, er det bestent at skoleunedollnen skal anvonde minst 2
dacer til innsamling av nedisinske planter. åJet er å håpe at
dette arbeide kan gj3re frangang i vårt land.

3j3mannssendingen.

0.11.23.30 Hilsener: IT'er Mikael aeobsen fra mor og
far, o og Lesanger Berg fra Teddy, nor og far. Hans Bjarne
Eansen fra din Helene.

Kokk ()ve Fedde holdt foredrag. Istikke1en
i "0bserver" om emigrantregjeringene i London ble eitert.

HLUGLSWID SJWI,NNSSKOLE har avsluttet skoleåret. Det utgikk fra
skolen 145 elever, det st3rste antall skolen har hatt.

VLSTWILENS D.i.11IPS1IBSSLLSKJ;B er 2. juli 50 år, idet det bleV star-
tet 2. juli 1893,
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E:jnenhavn konnunes separate jubileunsutstil-
ling blov 4pnet iforniddag. MaterialLange1en har dessverre ned-
rt at utstillingen 'er blitt serkt berenset. Utstillingen
frst og fr:.Inst siktf) på vise hovodstadens vilje til 4

sanarbeide ned 1anddist:Aktene, byens vilje til å skape et
godt forbold nollou by oe land.

D.R.18.35 Tillesbrö1/42kort for tungarbeidere. TUngarbei-
clere vil kunne f utlevert 1 tj:.leegsbrdkort oe noeet tunet
ar'Lnidendo personer 2 tillegsbr,dkort.

D.1Z.18.35 SukkerrohUten. Nuksinalprisor er fastsatt,
idet prisene begynto å vise en stadig stigende tendens.

'Ekttfra Sverir7,e,
D.R.18.35 Ji?beids13sheten i S'verige er n4 den laveste
på 20 år.

D.R.18.35 Don tyske niniStor i Stookholm er ikke til-
bakekaldt, s41edes sen det har vært antydet i onkelte auerikn-
oko noldinger. Ryktene heron savner ethvort grunnlag.

D.R.21.50 Det sisto leideskip son kon til 3vergo, hadJe
enbc,rd 10.000 govepakkorsom hver. inneholdt 1 1/2 kg. katfe,

L4R,21,W, . lie 'privatO jernbanor i-jkåne er,nå overtatt
av staten, Billetprisone vil derfer bli betydelig redUsert på
disso •anur.

Nti £r. Island, 


D.R.21.50 Se1vstendiehetspartiet har vedtatt on rosolu-
sjon sou gå:cut på at ropublikken b?Jr innf3res senest.17,6419444
Detto parti fikk ved siste valg 23.000 stenuer,:hvi1ket utgjör
36,3% av det sanlede stenneanta11. (20 representanter).

Ln 1m,erkongress har likeledes uttalt seg for
republikkens snarliee innfrolse.

Lytteforholdene var idag for Sveriees vedkor:nonde
noget drlige. Lt par viktigo noldinger kunne derfor dessverre
ikxe oppfattes nod tilstrekkelig tydelighet og nå dorfor ute8..

3ISTE NYTT. (i),R,8,00)

"1-1,7=L;(" iLL 3r2.:XG ko:1 til B.in iiii k-a 1):),51-cen rekke
Znif-r=or Jke1or. l'reE,sedirekt.::r Beceerud u Lidsjö kon igår
til Uw.ibure a journalistkongressen'i Wion. Bocrerud skal holde
foredrag i Berlin.

DLN SVLNWL 11NDELSFLLTE nistet i 1. halvår de[;te år 23 skip p4 til-
saulon 70.000 .uonn. alt har Sverige 11';;_ nistet vel 1 nillion'tonn
ved krigsforlis. 1174 sj3fo1k er okoret. Siête krig tapbe Sverige
ialit 2924000 br.reg.tonn.

oppliitod igårlillr23. 2 av duu er sikkert påsatt og sand-
WHIj.U17 ogsr:t den tredje.
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LOVLU C1I 4ÅNTIS.4B0TLSJIFORHOLDSREGLER I Di=r6i.

DR 1230 Fdr folketinget begynte med sommerferien
behandlet det lovforslaget om forholdsregler mot sabotasje og oppstand.
Folketingsutvalet hadde levert inn sin innstilling som gikk ut på at
disse forholdsregler bare bdr benyttes i de aller ytterste nddstil-
feller. -ngående inhdragineen av våpen heter det at man her bör inn-
skrenke seg til å beslaglegge våpen som allerede er tatt til opp-
bevaring. Ian bör i all& tilfeller la eicren selv bestemme hvor lenge
beslagleggelsen skal vare.

Lngående rekvisisjon av biler og annet
kjöretby bör tillatelsen gis barc i tilfeller hvor situasjonen blit
akutt og hvor det ikke kan skaffcs transportmidler på nocn annen måte.

LUFT4NGRLJ.' ELLLR SLBOTI,.SJI?

SR 1330 Fra iIalniö oe Lindhamn kunne nan inatt
obsorvcre skja3ret av enveldson ildebrann fa TenIdanlakW_side aV
(5resund. Det har ikke vsuit mulig å bringe på det rene om brannen skrev
seg.fra luftanerep oeller om det kunne ha vært sabotasje. Han hdrte
nelie tidligere pa natten at det gikk flyalarm der.

(Senere på dagen meldte 1,_dbenhavn Radio
at det hadde w.3rt fordvet sabotasje mot et lager. Det var ikke nulig
å op)fattc hvor det var oller hva wlags lager dct dreiet see on. Det
hot i meldingen at brannen som oppstod var forårsaket av 7 bomber.
Ildpet av kort tid stod hele lagret 1 lys lue oe brendte ned til
grunnen. Under slukkingsarbeidet kom to brannmenn tilskade.)

LiYL T0131.1i

DR 1230 Fra Fyen neldes at nnn iår har benyttet
neget större arealer enn ifjor til tobakksdyrking. Nan reener med
under alle forhold å få en meget eud hest. .4rets kvantun beregnes til
oa 1500 tonn tobakk. I'etersen & S3n som har en tobakksfabrikk på Fyen
opplyser at firnzet nå uttido fabrikken ned ea 70 510.'.

XLFRSFJOR'jW,GLN,

OR 2200 Fra Stavanger meldes at man driver stort
med å gjdre forberedelser til å feire ilaftsfjorddagen den 17de juli.
Ilokken 1500 finner åpningen sted ee ok kvelden blir det sannenkomst
i kinolokalet. Sdndag holdes det store friluftsndtet og o.a kvelden
går den store defileringen.

FOkL.W0.2SRLTT FOR FRONT:LJ:=LR-.S 2,RORLNDE.

OR 2200 Frontkjenperkontoret neddeler i forbinnelse
med en offentliegjdrelse i "Fritt Folk" om forkjdpsrett for pårdrende
av frontkjeupere til enkelte ralsljonerte varer at vedkonnende barc kan
kolame i betraktning ved å sende inn skriftlig honvendelse ledsaget av
et brev fra vedko.amende frontkjem2er som viser hvor han kjemper.

FLYULL1d; VD ST00-.LHOLM.

SR l000 hb.n frykter for at det er hendt en fly
ulykke i skjz2rgården vod StookhoIn. Man savner nemlig et av hæ.rens
fly ned 4 nanns besetning.
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SR 2200 UelloaSverige og Dann=k er det under -
tegnet on hande1savtele on vare bytte for et belap på ca 35 nillioner
kroner..

r..`,.:0.LB=-.:11S:LITDDLN.L,I SIG VLIt 4 LIILL=iDLR

2300 De 460 sparebanker i Svcrige har nu nådd
et san1ot innskuddsbelöp på over 4 nilliardor kråner. Siste år ble det
sitt ut i renter ca 120 nillionor kroner. Sko1es)arebevege1sen i
Sverisc er for tiden neget livlig og skolobarna alenc har spart ca
7 nillionor kroner.

GUJLI h-r.GG eVLRRSLT.

SR 1330 Gunder ble neget overrasket da han
hirte at hans verdensrekord påløp000 neter var blitt slått av dansken
Lndersen. han uttalte at han nek vil få vanskeligheter med å slå denne
rokorden, men han hå'c)er å få anledning til å konkurrere ried dansken
når han koaer hjen til Svet4ge igjon.

BiL FISIWORHGLD VLS=STLN.

1330 Don siste tids sode vs3rforhol har igjen
gjort det nulig for Vestkustfiskerno å drive fisket noenlunde normalt
og nan har allerede begynt å nerke det på tilfbrslene til Vestkyst-
byene.

TIiGSULYIhh VL-.3 ZUS6Y.

1900 Fra husb'y nildes at en drukningsulykke
har funnet sted. Ln ung gutt gikk ut sammen ned en kannerat for •
bade. Kan var ikke scarlig sv3nnedyktis og da han kcyi ut på dypt vann
fikk han kranpo og druknet, han ble sencre funnet på 7 1/2 neters vann.

OlL 2330 Sj&lannssendingen inneholdt idag ingen
hilsinger. Istedot fikk vi hiro Nåkon Berge son begynte noo som slik:
"This is London calling in the european service of the BBB. here is
tho Lews and this is ,Toseph 1.1cLead readins it. Last night our hcavy
bonbers dropped bombs on military objectives in western Gern-.ny".
.Jerettcr fulgte et voldsomt bittert utbrudd on de engelskos bombing av

1nerdonen og om de represalier son vil bli tatt når tiden er moden.
Lllers inneholdt sjilannsendingen en

biografi av snuglerkapteinen jystein Lcu->son.

S.2:,..,«NGSTOFFL-2I hNhRK,

DIt 1835, B,,de Folketinget og Landtinget tok idag
som„lerfcrie på ubcstent tid etterat do foreliggende scker var ferdig-
behandlet. -ct ble vedtatt å lage en ny lov on behandling av oksplosive
st.)ffer da nan nener at utviklinr,en har gått s.å langt franover nu at
en slik lov må sies å ware p,?tkrevot. han franhover at donno lov ikke vil
va3re frantvunget av krigssituaajonen, men utelukkende er beresnet på
å dekke de krav son normale t.nJer setter.
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02 1315 Gildefisket cr fortsatt godt for 1:CDTC -
lahd ug 3ogn & 'jordano. -Fra Mkolandsåsen =ldes således am fångster
pa på 500 skjepper og fra Fjoll og Sulen fangstor pa fra
900 til 2500 skjcp;per.

Brislingfiskot Går ogs-'1 bra i 1:orde1ands-
distriktet. :)eb t1es i ond-lsdistriktet, ateinsb, Grånvin og Utne.
Ldo aet omf,Ittonde forekaJistorsynes å v2ro i Granvin og 3toinst5.
Fra alnan(22or molcies far..;-stor fra 100 til 300 skjupper.

--yu-,;fisket ug bankfisket er furtsatt bra
m.en hindres onkelto steder av agn.lanzol. Til lu•istiansund var uko -
ti1f5rso1on siste uku litt hJyero enn i foregående ukc. Det sic
11,jaldt for J...lesund J.ons det til Bre,inps kon litt mindre. Fangstono
:Jestod for dot nosto v sei, 12.en det ver ogsi bra tilfb:rsel av de
jvrigo fiskosortor.

01- . 1350 bot €,22 kanskje litt for_tidlig ennu a
uttale sog om hvor_an hJsten vil bli, men ottor de m£,1dingene so,1 nu
foroligger fra forskjollige stodor c:cr landot sor det ±iktig bra ut.
Fra o-)land ns,1dos sUodes at hvis ikko v2ret sviktor altfor n.eget vil
man kunno rogne ned en nogot stor .)otethöst i de fleste av bygdone der.
bnkelte  stodor hadde uzi i siste uLo litt nattefrost, 1.ot var
ikko s mocet at det skul10 ha neon ireJ.tc innflytolso på hbst
rosultatet.

Flere steder har man fått potltor
til overs etterat sottingen or ferdig. "L'et or derfor mulig for for -
syningsne.-mone dolo ut on okst=asjonoring -v potetor til de-1 so_a
har hatt r lito.

Nan har så smått bogynt logge nod silo-
for penkolto ,,årder i o)land. Slåtta er dog ikke begynt onnu for
a1vor og en6J str framdeles tynn å unkelto btoder da klUvoren har
slått foil. .

Ln tinG so.a hageoiere bUr vr:3re op)merkson
er at i detto gode waret or det ikkc bare kultur:danteno sot trives,

så  u-r-set vokser or hvis ikkc der iyoblikkolig vil nan snårtb "
fa sine hager ,:okkot med ugras. bJr ,:orfor bogynno s snart son

ta sog o:sT dotto problonet.

VVVVV VVVVV VVVV7
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KRISTL'IT iITIL3SLIT D6D.

CR 1900 - Som en siste_wre_mot grbnnlandsfarern
som nylig d3de Steinkjor har !flultur bg Fo1ke,-

'Q-.2jYsningde'partementet",bestemt at han skal-begraves på StatenS.,.
bekestning.

TC

02:1900 Cla 53 m2t1 skog tilhörende gbdseier Löwen-
skjold er brendt opp, brannen skyldos angagelig barns uforsiktighet med
ild. Skogen var imidlertidikke av noen verdi.

Igår tok det fyr i skogen tilhOrende
..7..smund ved Skien, gsL her brendte ca 50 nl ned. Lan tror at
det-er fiskere her so i har vnrt uforsiktffig med leirbal.

OR 1900 ' Fra Lillehamer meldes at fire grisehandlen
4 er blitt idømt strenge bter for L ha handlet uldvlig mod w:iågriser. •

LRBLIDSUTSW2IVI1TG-.J1:S V...1TSRI,R I .0SLO,

BR EQ00 .cra .10 meldes at fa.bcidsutskrivingen
stöter på store vanskeligheter vcd at feilaktige blanketter sendes inn.
.f.v 40.000 innkomno blanketter i Cslo inneholdt 40 % fingerte navn oller
på annen m2Ito-falske opplysninger.

Behovct for arbeidskraft vcd de tyske
anlegg er, meget stort og alt det som kan skrapes sannon sendes dit.

Lnuu har man bare i mindre utstrekning
begynt a kalle inn kvinner.

DR 1835. Fra Lelsingfors meldes at ran der har
dannct en finsk a.,:aolikansk forening. formann er valgt tiCligcre
medlem av den finske regjering Lrkof? _L?lerc riksdagsmedloi.nor er til-
sluttet foreningen.

er cnige om i Finnland at man bjr
orettholde et godt,forhold til US. eg denne mening har ogsT.vnrt
1uftet i den finsko prosse flere sanger.

I XUNSTUTSTILLIG I G0=BORG.

...,R 1800 , Idag ble den nordiske kunstutstilling
åpnet i Göteborg. Ca 400 forskjellige nwnrc or utstillet. Blandt del-
takerne cr oesi. firc islendinger som allc er bosatt i Ljbenhavn.
Lgs3. noen s,orske kunstverkur er utstillet. ...jornen i den dansku av
deling er dun samling som var utstillet på den fransk - svensku
utstilling i jtockho1m for en tid siden.
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...,..,...
BELLLE(5,T

'J-2 1835.Idag Var landbrukots dag på Belleh3j.. .
Eele dagen kou det inn tos full-lastet mod gardbrukere SW1, skule se
-.131 den store dyredtstillingen der. BeSdket idas var meget större cnn
ifjor,pa sauue tid. Ikvold var alle de besdkonde gardbrukere invitert
til 21dhuset i Edbeuhavn av L:dbenhavn k=une.

li.01.21UITII..,S,TIT6FOLI: I 1.-.0B.=.231T.

1.4';. 1835,Idag besdker den_finske konmunikas
miniSter og den finske radiodirektdr :Libenhavn. De or på veihj
etter ha deltatt i den .19de internasjonale radiokOnforranse i

jons -
eUever
Lousanne,

".61-YTT ;,,-)ILJ_I-LJLE I LLB0.2.J.

1835. .i;lborg konnune har godkjendt budsjett for
opprettelse av et nytt pikehjem i lborg. bot er meningen at hjmet
skal kunne .rumne ca '25 --:Diker.

BLGTT U.I;DL2SL.1,.G.

bE 1835. Por et r sidon ble dot iunlcdet under -
sike1scr not en sakfdrer i ,.',3benhavn so var mistenkt for uorden i sine
regnskaper. Ean påstod inidlertid at han senere hadde bragt dcm i ordon
igjen. Unders3kelsenu har vist at han riktignok hadde underslått 20000 t
kroner av et d3dsbo.

TIL SITLRIGL.

S2 1330 Cri-Ca lt dager konmer en finske land -
bruksdelegasjon til Sverige. Delegasjonen skal oppholde seg der en Ukes

12J.;.RLSTL2 LTTLR DLT 11..2SVOLL FLY.

82 1330 Idag fandt nan i den sddre skjw,rgård ved
Stockho1m rester av det svenske ni1itsarf1y sou styrtet ned fot et par
dager siden. Han har onnu ikke fynnet spor ettor'do'fire onbord
vwrendo. Letingen fortestter onny med bade båt og fly. nan har godt -
gjort at pi. det stod hvor'flyet styrtet ned er det ca 100 meter dypt
vann.

GCT123C;1G.

S2 1330 Ved L.o1lcrud utenfor GitebJrg har en brann
horjet et stort tre etasjos hus sou sautidig var lagerhus og bolig -
hus. liusets innvånere reddet seg ut i siste 1itcn. Du brannfolkene kom
tilstele var holo huset onspendt av flanicr slik at intet kunne gj3res
der. Det eneste de kunno gjdro var å fors3ko å hindre ilden fra a spre å
seg til de mrliggende bygning,9r. Skaden anslåes.til ca 250.000 kroner.
Ilden forårsaketendo1 skade pa Vestkustbanens kontaktsystem slik at det
ble endel togforsinkelsc der ødr nan fikk reparert dette.

GU1DL2 EnGG SLIRLT IGJ-L17.

SR 1830 Under 13pet i Chicago incrges vandt Gundor
ggg igjen,R, over sin anerikanske konkurrent. Han hadde tid 9.02.8 og
la Ved innkonsten ca 20 meter fOrPz.arlerikaneron.
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WIL JEW.LSIJILDINGER.

OR 1350 LeldinGene becynte ned code råd og vink
f-zr å bekjenp skadedyrenc pa kornakrene.

I c,.nlednincenprofessor 15:orsnods 80 års
d,g har nnn tatt initiativet til en innsanliG til ct ucrasfond son skal
bore aans nåvn etcr allerede termet guiske store bidrag til dette
fondet. Fondets nidler skal benyttes i f3rste rekke av professor 1>ors-
uod for hans vitenska2clige un,:.ersjkelser i kanpen not ucraset.

UorGes olsdyrlag har offentlicLjortårs-
bcretningen og cbfJ1Ge denne har laget ved arskiftet 5200 nedlon:3cr
hvilket er en •Jkning på 650 nedlenner i siste årct. 2850 revccer har
nu fyllt ut stmbokskjenaer. -Jut cr inhctt en n.vtalc ncd Selsket
for Lorges Vel e.1 å ta revegrjene mcd i driftsundersJkelsene.

TilfJrslene til Oslo grjnnsakn.arked var
siste ukc bra ned necen avvoksling. ct er s)isskål oc salat . sc oG
dessuten adskillig ned blonkål. Litt scilori cr C.et ocså a fa kjJpt

1„.:ke noe persillc. 1,an k7.n ocså 1:jc5pt noc culor;ittor og n23pe.
Sålat cr det fran1cis bra ncd ec dct selges tildols utenon råsjonen.
Jordbor oc bringebor har ennu ikke v=t n-ikedsfört.

4

vvvvv VVVVV vvvvv
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Utenriksminister GULrither og forsvarsminister Skind om . det nordiske

samarbrAde etter kricip2„ 2.

D.le.21.50eg S-LL.23.00 Den svenske utenriksminister og densvonske fors,darsninister har begee idag komnet inn på spörsnåletom det nordisL:e sanarbeide etter krigen.

Utenriksninisteren uttc:lte bl.a. atSvcriecs stilling ncd hcnsyn til den utenrikspolitiske situasjonidag cr hclt klar: Svcrigc vil forsvare sin nöytralitet mot et-hve:t anerep utenfra, ne,d hoLsyn til nerdisk sanarbeide otterkrigen, kan det idag vanskolig fastslåes hvad Svcrige vil gY5re.Selv om dct såledos er vanskeli t; å utrede dette spörsmål idagpå en måte son vil vnre til gagn for frantiden, har dog regjo-ringen intet inot at spörsnalet dr3ftes. Han innrönnet at Sve-riges politikk nct nabolaadene i 3st og vest hadde vE3rt pregetav usikkorhot, og oppfetninen i nabolandene var på sanne tidpreget av forskjeMg syn pa verdenskrigen og det utfall dennen3tte få. lorges og Dannarks stilling til det nordiske sanarbei-dc etter krigen lå delvis i kriesavg3relsens vektskål. Pinnlandkjemper for sine ceno mål oe for sinc egnc interossor og detsframtidige politikk or ikke bundet til stornaktkrigens forlöp.Sverige vil fflre alt for å hjelDe nabolandeno, non det er des-svorro ikke så mcget som kan gj3ros. Dette er årsaken til atdiskusjonen on det nordiskc sanarbeide har tatt sådanne dimen-sjoner. - Det er blitt stgt at Sverige ville benyttc situasjo-nen til å skaffe sce en ledende stilling lorden. Detto er densvenske regjering helt fremlled, og det finnes ikke hos nocn eninnstilling som berettieer til on sådan niStnke. Utenriksmi-sterc,ns tale ble holdt i Gr!Inna.

Formazaninister Skiöld holdt tale iCharlottenberg og rvika. ilan framholdt at Sverige under alleforhold vil sttte oe eventuelt slutte scg til en fredsorgani-sasjon ettcr krigen. Ln sådan organisasjon nå nan koine frantil, oe nordisk sanvirken vil bare vnro cn del.Wsning, son ikkegjör en alnen freC.sorganisasjon overflödig. Det er klart at denordiske land vil få stUrro innflydelse innen cn s.dan organi-sasjon hvis dc står cniec, Det or dog å dct rene at faren forSvc,,rige når det ejelder sprsmålet on a bli innblandet i inter-/Lonflikternasjonalel vil öke hvis ct norJisk samarbeide konner istand,
santidig son farcn for do andre nordiske land vil bli nindre.1)å den annen side har :Jvcriee den aller strste interessc avat de övrigo nordiskc land holdes utenfor en internasjonalkrigersk kenflikt. Tilslutt uttalte forsvarsninisteren atSvorigo ikke har noeetsonhelst önsko on å virke splittende iforholdet mellon Uorge og dcts allierte.

Gårdsbrann.

O.R.22.00
brent til grundet,
og det står bate 2
Holmestrand,:

T3nsbere. En stor gård i Botne cr ned-
4 bygninger, bl,a. hovedbygningen, strnc med,
bygninger igjen.. Gårdon ligger like utenfor

vvvvvVVVVVVvvvv
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Tilleggsras'on å 1 k. sukkcr.

0..LL.8.00 Lkstratildeling av sukker. I tiden 17.7.43
til 31.10,43 vil det bli adgeng til å kj3pc 1 kg, sukker not
klipp ev norke L.196 på dc vanlige resjoneringskort og .aot klip2
ev nerke 30L1 ekstreresjonskortene.

Det noimkc skillerkameni tilbeke fra 0stfronten.

Let norske skilöperkonpani vil en av do
n=este dager ko.r.bue tilbake fra jztfronten, I don anledning
ble el av de1tgerne, 3iclgo Str.ff, intervjuet av Fritz Ihlen.
Staff fortelte bl.e, et de haddc fatt en hjertelig nottagelse
da de ankon til fronten. Divisjonssjefen hadde streks ovorfört
konpaniet til en oppkleringsbeteljon, hvis opgave det var å
dekko divisjonens flenke. Forbindelsen og forstaelsen med SS-
kercne ver hcle tiden den beste. Det strenge klina gjorde det
nUdvendig å he en rikelig og variert forpleining. Dot liendto
neget sjelden at forpleinincen ble forsinket,  flCfl sc.3r1ig i vår-
bUton kunne det v=e venskelig nokk. Da kopaniot skulle feire
17. nei, natte de hente sakene 20 kn. bak fronten. De hrddo gatt
for  å  hente naten kl. 2 on  1-;orgenen og kom first tilbake ved
11-tiden otter å ha vasset i nyr og s310, Staff fortalto ellers
om et per s)enliende oplevelsor under hens opphold ver'. fronten.

Don svonske socialninister on ser.lerbeidet i Uorden etter krig:en.

Joci-,lninister )=erfreuhevet i en tale
hvorunder han kon inn det nor,liske senarbeil etter krigen,
et Sverice har hett det privilegiun å stå utenfor krigen, nen
et dette privilogiun for-2likter. Sverigc vil uten bektenker
gjiro hved det kr..n for å hjelpe sinc neboland, og Sverige har
de psykologiske forutsetninger for  å  kunne utjevne eventuelle
notsetningsforhold. -rbeiderklessen vil gå i s2issen for dette
,1"beide.

Lendbruksmeldincer.

e..13.50 Det cr også iår n5dvendig at der ydes fri-
villig arbeidsinsets i jorribruket. Let cjelder ner enn noen-
sinno et elle son her anledning til det drer ut 2å jordbruks-
erbeid. bwrlig er nån engstelig for at det ellors vil bli en
betydelig svikt i det kventun sc:.1 cardbrukerne er pålagt a
hugge. Socialdepartenentet her utferdiget regler sw.1 tar sik-



tc på å opnuntre f.J1k til å nelde sc,g til frivillig arbeidsinn-
sets. De som etter tilvisning av arbeidsfornidlingen deltar i
jordbrukserbeidot, vil få visse fordeler. Det er vedhugsten det
forel3big gjelder, senere korier så innhistningsarbeidet.
De som deltar i vedhuc,st får vanlig teriffnessig lUnn. Lllers
blir betalingen kr. 3.- pr dag or; fri reise fran og tilbake til
erbeidsstedet. JJen som har erbeidet i ninst 14 dager eller her
ydet eu ns3rnere bestent arbeidsprestesjon, far rott til en til-
tegsresjon  pa  25 av pototresjonen, 25 kg. gr3nnsaker serzt er
fortrinsberettiget til å få dekket visse resjoner for seg og
sin hustru. .rbeidsgiverne plikter å gi vedka.2nendo pernisjon,
oc  han nå ikke sies opp. -lt etter arbeidets varighet, vil ved-

(fortsatt)
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konnende oppnå ytterligere fordeler. De n=nere enkeltheter kan
nan få kjennskap til ved henvendelse til arbeidskontorene eller
de stedlige on:Judsnenn for arbeidsfornidlingen.

I Tele=k går arbeidet ned slåtten raskt
unda. Lnkelte steder er man allerede ferdige.

Kulturbeitene ved setrene og 31yreisninGs-
brukene i Ojåk alnenning Gir Itke l3fter. Ojåk er det eneste di-
strikt i Norge hvor sådanne kulturbeiter er konmet istann.

I Dannark blir roblenet "De pen.er" stadi vanskeli ere.

D.2.1.8.35 0entralforeningen for jydske sparebanker
har holdt årsnbte. Innskuddene i sparebankene er steget ned over
200 nillioner, nen det ble santidig oplyst at de private bankers
innskudd hadde steget ned hele 422 millioner. Problenet "De

penger" blir i Dannark stadig vanskeligere, ble det oplyst
pa nitet.

Dannark advares barna not uforsikti- behandlin av Pro ektiler,

ueksploderte •ranater fen,hetter etc.

D.R.l8.35 Undervisningsninisteriet har sendt skolene
tavler som skal henges opp for å advare barna not uforsiktig be-
handling av -.Qrojektiler, ueksploderte Granater, fenghetter etc.
Det gjelder a begrense faren nest nulig, og 1=erne skal inn-
skjcrpe barna å rette seg etter hvad det står på plakatene. Barna
ma således straks nelde eventuelle fund til politiet.

13ehandlin,en av sundhetsfarli,e stoffer.

D.R.l8.35 I Dannark har Innenriksninisteriet utferdi-
get forskrifter on behandling av Gifter og andre sundhetsfarlige
stoffer. Både det keniske navn og btoffets navn etter vanlig
sprogbruk skal1Jåf3res beholderne, son nå holdes i betrygr,ende
avstand fra fdenidler.

Den svenske

S.2.13.30 Den svenske :AksdaR har holdt sitt siste
m3te i plenun f3r h3stsamlingen.

Sveri e Treindustriarbeiderforbund o de britiske arbeidere.

S.1,.23.00 Treindustriarbeiderforbundet har holdt års-
n3te og nottokk et hilsningsteleGram fra det tilsvarende britiske
forbund. Det ble på n3tet besluttet å sende et svartelegran, hvori
det bl.a. heter at de svenske arbeidere mcd sympati fölger de
britiske arbeideres kanp for denckratiet.

IAINISTLR LJL STNG kon igår til Kltrnten sannen ned Gauleiter dr.
2einer. Han reiste deretter videre til Saltzburg.(0.1?...8.00)

TYSLL =LSSL understreker at Gdnther i sin tale franhevet Sve-
riges vilje til å forsvare sin  n3ytralitet overfor hvilkenpomhelst
angriet. (0.1.8.00) - OSIOLVISLUE konmenterer idag Secret Service
mord på Sikorski. (0.2.8.00)
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i'iYTT L.:LIDSG=LeS

Qa  19 I den aktuelle sending idag var det et
intervju med "konsulent" 1-hra og sekret[3r ivre om det nye 'Uands-
gymnaset" som skal cpprettes i -1-:ordtrÖndelag.

Sekreter kjvreuttalte at gymnasetblir
obDrettet fer å fJre den "nasjonalemannlige ungdom" fram til artium
p.›,j.kortost mulig tid. Skolen vil emfatte kurscr pa tro år for ungdom
med bare felkcskole og på 2 år for ungdom p.åd middelskole. Selv -
fjlgelig blir det bare do med de aller bosste evner og anlegg SOn

kommer i betraktning.
Gjennomsnittsalderenfor elevene ko=er

til alisge omkring 19 år hvilket igjon vil si at skolen blir en skåle
for voksue mennTled mere livskunnskap enn er vanlig ved slike skoler.

I flukt n£d artiumutdannelson fjlgor så
den nere vitenskapelig utdannelse. vil elevene bli oppl8rt i de
forskjellige fng som de skal slå inn på, Det skal undervises i alt
mulig, liketil i dipiomati. Skolen blir gratis slik at mange son
för ikke har kunnet komme videre med sin utdannelse på grunn av penge-
nangel nu vil få nnledni)3s til å studere vidcre. Skolon vil i det
he1e tatt bll en utpreget nasjonalsosialistisk skole.

Ideen til denne skole ble utformet av
konsulent 11:yhra etter en studiereise han hndde til Tysklrmd. Fan har
helt viet seg lor epprettelsen av deltit:e skolen og nu cr det neninGen
at han skal overtn ledelsen av denne skolen. Skolen_ cr opprettet av
"jorses Studentersamband". jinn resner m.ed stor sJkning og konkurransen
vil bli meget sker. år skal det oeptas 35 elever, men det er
neningen sonere å Utvide elevtallet til det dobbelte. De fleste
sJknnder som hittil er koaiot inn er frn industribefolkningen og fra
landbruksbeolknineen. :Llevene vil fJr de b1ir obptatt bli tntt
igjennom en neget streng opptnkelsespröve hvor de foruten de vanlige
prJver også blir njye studert slik at man er helt sikker på. hver
enkelts evner og knrakteregenskapere 0./ptnkelsespröven varer i en ukes
tid os vil osså omfatte ferdigheter i lesensJvelser.

hiyhrn uttnite nt skelen skal
b(-Wnne den lete nusust os skel holdo til i en tidligere ungdonsskole.
Guttene vil ko..eie til bo på skolon og der er sörset for en hus=
og betjeninG for3vrig soel skca tn seg nv suttenes forpleining. Den
teorotiske undervisnins skal foreså om formiddagen og etterniadagen
sknl så benytts til arbeidsti=r, sportstrening eto. Det sknl swrlig
leses nn pa å få et så sodt kamerntslig forhold som nulig. Det vil
bli kasernemessis disiplin ved skolon oG det mestc nv kroppstreningen
vil bli ved a1mindelig eksorsis.

DJDSUL= IG1-,Rd

CR 1900 Ln to år gannel gutt, jon Lrik Sunnsvall
fallt forleden opp i on hdtte med kokend.e vann. ble meget stygt
ferbrendt og ble brnst til ..Lragerj sykehus. Senere ble han sendt til
sykohustt i Skien hvor hnn idag er nvgått ved djden son fJlge av sine

tE-2.TeSTILT.TSL1': BLGR;..,7LT. IDLG:

OR 1900 Creinnlandsfnreren Rristinn L:ristiansen ble
idag beGravet i Steinkj=. 'Detble en vnkker hUytidelighet fullt verdig
for IvemP ns kjendto venn, kiston vnr dekket nv et veld nv blonster og
det ble _ledlegtkr user bl.a. fra "staten" og ITordtröndelag fylke ved
fylkesmn. J,gen os fra Steinkj= keJmune ved ordfireren. Sognepresten
heldt en val.ker ninnetale, over avdöde og skildret hnm sou en mann

kan stolt av. "ristian -..ristensens nr.vn vil n1ltid v:3re
risset Inn i lorges historie",sa han bl.a. Ln mengde nennesker fulgte
den kjendte Grjnninndsfarer til Laas siste hvilested.



-2-

NYULTSOVL2SILT Fortsatt. Nr. 800.

7.6.,,D1U1:1*G-311'.."..I F.L1'..,SITIJD.

01-L flott redningsdad ole forleden utf3rt
av sL uur:, farsundsgutt som reddet en seksring fra å drukne. Gutten

ut fta enb oc une mannen son så ulykken 14astet seg
t til ;t.Itten da1a.ci Gikk under.for

t. lykos åtå  gutori. (D)-j) ic.:11 båt o.den unge mc.nnen
begyn,:,e staks arboide ned han. G-o.tten kon seg snart og kunde kort
etter

2230 Jinn skal iår sotte igang to nye tropps-
f3rerskoler, en for sutter og en for jenter. Skolcn for gutter son
lp.,synner lsto oktober og varer til utgr.ngen r:srapril neste år konner
antageli k, bIl. ligge i Tr:5ndelng o skelen for jenter son begynner
santidig cn ,)are varer i ferl _nuder koner antagelig til å lirge i
0)1and, 2kolens fc3rste op)gve er å ut1anne fUrere til NSITF og

I svoL.=G.
G.a Det er nu bestent at "norgesmosterskapet"
i s=ing skui avvikles. ..rransementet er overladt til Oslo Idretts-

kan feire sitt 50 ars jubilou:', kjesterskapet'' skal finnes
bad den 31te Uij oG lste

113.800 ON1P. TIL

0. 2200 Fra Voss meldes ut Odda herredsting har
bevilet 113.800 kroner til kirkelige formål. Det er neningen at
y„eJ_.gene skal benyttes til reparasjoner o6 nydnskaffelser,

D-1,21GLIi TaLTT LILD

LIZ 1330 I la,dbruksueldingene idag gikk det tydelie
fram at det reneis år trått iied in_neldinGen av norsk korn, Do
kr-:fti(); u trusler on bade det enes og, det andre son var frankwIlet f3r
hvis ikke alle hadde inniacidt og imilovert sitt korn innen 30to juni
lot ikke til å ha hjulpet noe swrlig og nu hadde man det travolt ned
å forklare at års-,ken til dette i førstelrekke nå skyldos de vanskeligE
tr:ns)orforh,id. iJt ble rettet en henstilling til gi.rdbrukerne
om å melde inn sitt korn så snarts= son nu1ig og det ble s tt cn ny
frist til den 15de juli.

Lllers inneholdt meldingene ikkex noe on
situasjonen på landbruksmnrkddet. Det ble nevnt at mnn i Danmark er
kwnet langt ned å dyrke vanilje og det ble nevnt at mnn ogsi andre
steddr, bl.a. i Xew Gardens hadde oppnådd gode resultnter.

D:t'S SVEL;SU TIILT/71207.1L3ENI, FORTSLTTE.

G.a 22.00 Den svenske regjering har besluttet at don
svenske forsvarsnakts övelser skal fortsetteutover sonmeren, neddeler
Svenskc.Daghladet. Til bbsten skal der finne bted en.rekke store
mnnövrer hvor bi.a. luftvåpnet, luft~net og kystartilleriet skal
delta, :Lensikten ned disse iirelsene er å Z3ke'landets forsvarsberedskap.
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EYTT ::UVL aull=Q

1230 IJt nytt forsök på hcvo den sunkno ub3.ton
Ulvon vil ejort i=rson. sjort ondel forbodrinor
rodkc,cho at nu 1 0 i kan opc pontoncno )3. ot ,)rz

noteetnine til fUr dot tok o.yptil 2 daRor Ô. sj3ro cact.

L)W,T
---------

:.::busrtten StocLilolù har dULitdo to
E',tat3borcorne Vall oe 10 åT.s. straffarboide hver

fur os ulovlis ottorretninesksol-lhet. SA.onasjen var
l'ettet ract Svcrico.

1230 '_ci:c r)c,a_rk os S:?ania cr dot i
,anske c,o,y=bska-) i Ladrld un,:.crtenct en 11-11dclsavtclo c,jeldende til

o2atter sjensidiec varolovorinscr til en
verej. ca 12.5 Illlioner kroner nver voi.

Idae uorgGs fandt dct std en kraftis
havn irlet en buksci.bt kj3rto inn i siden

en ;L:a. denne bten bic nejot 3tor oe Litto slco
til

I I L,..1.31...I1•;:i'L,3,..,LU.:; SY1,1,7.1.13.3 I STCCI11:1'1:-.1.„

SI:1 1330 Inatt brdt dot ut brann n.askinhallen
sykehus i S.tockholn. blo anrettet skado for ca 25.000

kronor.

I 2T0121...11.12i.)ISZ-:.I1.TLT.

23130. Ved ot flyhavari Stockholnslistriktet
idas kor: en flykadett alvorlis tilskado.

. -
hL  1835. Len ,vensko luftbskyttelscsko:misjon hr.,r
nu utftrdicct bcsto=lser son skal Gjeldo for allo do svonsko skolcne
i tilfelle av kriesutbru, eller plutsolis

vvvvv  VVVVV  vvvvv
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1101dii'lger onsda2; 7. juli.

Sene.ingene fra klokken 18.30 ble stort
sett 3delagt i forstyrrelsor av et voldsont torden= son gikk over
distriktet. Torden=et kom i to avdelinger og varte holt til klokken
2400. Siste gang var det sa voldsont lynneaslag at antennene ntte
kobles ut da det kunne vw.re fare for nedslag i antennene. Lndel kunne
oppfattes pa kortbalge nens langbölgene og nellomb3lgene helt ble
drUk:net i ao atnosfcbriske forstyrrelser som oppstod av lynene.

CR 1900. ra Hristianddna noldes at nan skal sette
icang en ny T leir vea Hurun nr Landal. Jistriktssjefen der uttaler
at nan har hatt all grunn til å vE3re forn3yde nod de deltakerne nan
har hatt der tialigere.

eR 2330. Sendingen begynta, son vanlig ned senkinger
og liston over senkede allIkierte krigsfart3yor. ideretter kiserte Nakon
iierge litt om de allierte og mente at hvis de
allierte taper krigen så vil de mre  -_L)å grunn av alle koifteene
som settes opp for å unders3ke swrt det ene og snart det andre.

Videre nevnte han litt on den norske
handelsf13.ten og sa at "de h3ye herror i Nortraship" nu hcrlde rdusert
14orgc fra i sin tid å vaJre den st3rstc sjöfartsnasjon i forhold til
folketallet til a bli en lavrangs sj3fartsnasjon.-.etter hans op)gaver
har borge nu nistet 2 millioner tonn av de 4 nillioner son ble satt
inn i alliert tjeneste da IiLrge kon ned i irigen. eg så lenge ikke
nee arastisk blir gjort fra sj;nennenes sido vil Norge fortsette d
niste sine skip under arbeidet ned å skaffo nat og andre forsyninger til
engelsk_iennene som driver en sd gruson krigsf6rsel.

Resten av sendingen druknet i forstyrrelser.

CR M100. Loss er nu blitt Vestfolds störste by
etterat JelUy er fra 6te juli. Jyon har nu 16.525 inn
bygere ned et flateinnheld på 64.30 kvkm.

L2 0100 Stavanger har nu fått et nytt krematorium.
-;:en hJytiaelige innvielse vil finne sted liko etter forien. enkostningen
var ialt vel 300.000 kroner.

LUFTVERILD I T.:=.16

SR 0900 Ved 23 tiden inatt åpnet luftvwrnet i
•aln3 ila.Det ble for3vrig åpnet ild nod luftværnet ogs på andre
steder langs kysten. :Lt fronned fly flby innover MaInb non forsvanat
i sydvestlig retning da 1uftvwxnet apnot opp.
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iCi FLRDL I GijT.I.,Bel-tG?

SR 0900 Inatt bröt dot ut branner pa fem for -
skjelligc steder i Wteborg. Brnnnene bownto ned oa en tines nellon.-
rom. Dot er nango tegn tyder i)a at det er en 13yronan som har vmrt
pa fordo. L'Jt stod blo det forawsnket skado for en 10.000 kroner.

S,T01.;:(•1,...,-;JI:i...;,:."3,1"-ri:r.,liIi--iG127I Srv-LRIG:i.,
• • 84.1 1111.1  ••• •ffl. ••.

DR 1230 Fra og ned den 20do juli blir dot i
8ve-rigo fo-rbudt a dukke kaker og liknende sjokolade.

DLITS.= :.'CLITTL:LRL IYII=I.

DR 1230 Igr skjedde det on flygeulykke
Lt svensk rujefly son blandt pass sjorene bl.n. hadde

statsrad Lnurits liansen og endel andro politikere hnvarerte
da det skulle 1nx.do. Ingen nv de danske ko tilskade mon flere av
funksjonml-one ved flygehavnen ble akadet.

BR.12,1TU TI.IIIB.L.15.3T.1,.3Jel.; I 1.1iå.L1.1.å:

al:2300 Inorges br3t det ut brann -1.). jernbane-
stasjonen Ji.1 Konta.nontnlbE,nen i in1nd. I_;et lyktos bli horre over
ilden otter to t.;.1..es fcr1J), ;.1e., da 11..C.e lell 1lerede forrsket

, 	 endel skade p,. en av plattforne oG flere tog b10 en tines tid
forsinkot. .^-rsaken til brannen or onnu ikke brakt p:i r.let reuo.

1350 I lrIndbruksneldingene idag, ble det op-.71yst
at dot nu er gitt nye regler for o.isetniwen av t311,..leri de flesto
skogd1striktene 1 Wrnorge. Ltter disse beste.-Ille1sone „?likter s.Lcog-
derue lovore sitt p1ngte kmara innen 3Cte oktobern

Videro ninnet nan pL at nu son det er
tvangshugst av kubb for scl1u1osefor b31- n re on seg og sr,nle
bark til boxking av fiskerolskapene. Det or stor etterspirsel etter
bark og i swrilg grad i Nordnorge.

V..,L1WLITJR FOR DROSJIBILLEI SVLRIGE.

1-irosjebileirnes Foreniug i E,Unstad
holdt j.dg ntu. Blandt de sp0rsna son ble drftet vnr bildekk -
sittasjenen. Nan hadde s3kt on seks dokk til hver drosje nen det
later 1kke til at 1-yndighetono vil g ned pr dette krav. ?Jhn, vo,T.tok

insthol('Le dette kravot da rian 1kke gedt kan k1are sog
.cod

60

LR 0802,
banen ble ':Lrnet, Banen b:Lo
for:OVri5 pa Vostland, mens
Oyno.

bann 2c,:c. 2.783,920 kronor

Den ilte juli er det 60 ar sideA Vosse
meit voldig hooistrin i Bergen og
nan p st1andet sa 2h bb.nen ned skjeve

I okteber 1875, var det tognet aksjor

vvvvv VVWV vvvvv
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Le1dinger torsdag 8, juli.

GI=L-LV -TYSLSLLSK42 I FRLDRILSTLD.'

0R:'2200- ' I Fredrikstad er det stigendc interesse
for l'ersk - Tysk se1skap,- Lian har derfor gått til det skrittet å danne
on egen gruDe av seISkapet 'fOr Fredrikstad;og diStriktene -omkring: '
nhdytideilge åpningen ble foretatt idag i it'jr= av professor '

:Iliaus EanP-en. . .

GODT 1.3LSiSL: I 3

Q200- . . Siste år var et USedvan1ig.godt år fer--
-ki4Oone i'Stavanger. han må gå tilbake så langt som .20 ar- for å finne
neetilSvarondo. ..tineene var, ldpet av aret besökt aV oa 900.000
mennesker hvilkot er '70.000 flere onn året-för-.

d-1;.LLU;;;GI.1", ai:aJTT I NEILL

02 2200 Fra LillehamA,er meldes at man i i1eidal i
Gudbrandsda1en har SkUtt t• drhe'Unger SOM 'fiVerrn1te halvannen meter
mellem vingespissenc.- Yed redet fandt man. restor ettor sau og harC.

_ _ _ .2yromanen fra som_ ogs.,:°1 har satt
fyr på flere steder i Gdteborg ble arrestert i Lngelho1m hvor han
'satte ild p& tre forskjollige steder. Han har tilstått de fleste av
de brannene som man i den penere tid har hatt i distriktenc.

SR 1330 Jen arresterte pyronan som har herjet
lengere ti hetcr. Linar b4t.ndikt hi1sson og cr f&it i Lindholm,

Hzi var idag stillet overfor et kort forh6r og opptråtte herunder helt
usD.onert. Dot oneste han kunne forklare var nt han fnte en usedvanlig
lyst til å se hus brenno, og da matte han sette fyr pa. Det var intet
som tydet pi nt han angret på noev det han hadde gjort. Enn virket
dog endel nervds og led av nangel på sdvn.

- - - - —Ln molding senere på dagen fortalte at han
har ti.istått 57 ildspåsettelsor i lialmd sant fem i Wteborg og do tre

inatt
•

LILLICLIOD-111.2Jcn--_,N `L;LiOlt.."-..)U1,..SjilIN I D.L.1.\;: U-1115.G.2 ELD.

D;.r. De danske Leioriforeninger holdt idag'
represontantkapsmato. Fornannen opplyste i årsberetningen at molke -
procuksjonen for terminen 1942-43 er gt,t ned med 2.9 % forhold til
forrige år. eEså smdrp'roduksjonon ez gått ondel ned, nemligLied 8.1 %

-oz,x=1annen o-i-plyste wi,dere at forbruket al7 konaumme,lk er gått opp mod
13 siste aret. Han sa at det ikke er unulig nt man i nr framtid na
,SCste.) Igalig forholdsregler for å senke flötef orbruket.

Ean redegjorde ogso, for de forhandlingenc
$04.4zr _=t.fdrt med lnudbruksminiateren om en forhdyele av

forhandlingene hadde „i.kke fbrt til det niskede resultat,
nen o2.x.lerkson pa at selvom resultatet kanskje er
ur(Atferdig og ikke i t3yeblikket synes å tilfredsstille produsentenes
kravsi har Len deg ikke .sett noen grunn til å ga til alvorlige
PZotestr.1sjo4or.

, Fortsatt;
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T. For t .ut.

li.nautt ytrot foruannen ut hva eon enn
hender nå nan av honsyn til 1undets forsyning sbko å op)retthorde
produksjonsc.pparatet. I,ie hensyn til snbrprisene så vil nan forsJke

, senere a få itand'en utjevning i forskje1len nellon prisene og
prcduksjousutgiftene.

VOLDSOI1TTC-21:1,LiV12:

-1)11230 Lt voldsont tordenvwr har Inatt raSt Over '
store deler av Nordjylland. Tordenvwret var ledsagot av voldsauue
run oc haglbyger som tilde1s dekket narkene og la kornet ned. Lynet
slo å ficre steder og ved'ett tilfelle ble en mann drept:. Ltt,
szed clo lynets,ned.gjennom en Skorbtonspipo og inn i et kjJkken hvor

1oc sttfem sci bcrn, 1lc ble songt onkring QV lutttrykkeY,
ricn ingen alvor1ig tilskdde.'Huset brendte ned til grunnen.

•

I ST,:,C12-R)L.11,

Di 1230 .2å enke1te av Stockholns sporveiers vogner
har nan begynt med noc nytt son har vakt stor begeistring blandt
publikun. F.os fjrcren har man innstd1lert en nikrofon ned höytalere
til bade fJrervormcn og tilhengeren. Föreron roper så ut hvert stoppe,
stod etterson do an1Jpes. 2ors3kene har wart så ve11y,ket at nan vil
installere liknende anlegg i alle vognene.

•

1.)-1 1230 2kogsarbeidere son arbeider i skogene i
Norrland klager ovor at nyL;c,,en er s21. -plagson iår. "je har sökt on å få
sluttc ax.)eide i deu 7:3rece tiden nen de lok2.1e arbeidsnyndigheter
har avslatt detto andragenCle. Nu sicr inidlertid arbeiderne at de unulig
kan arbeide da de blir helt o_vps_Ast av 1Tyggen og de vil derfor sende
inu en ansdkn,g til regjeril-,gen cmå få slije arboide i denne tiden.

TiCWI3i LJBL IDE.

1.)11 1230 Svenska Socialdenekraten son i lang tid
har forho1dt seg taus i anledninon diskuscmone on Nordisk Silax.beddc
hodde j.dng.en 1Gde=tikkel hveri beh=dles de druiske og finske innlegg.
-jet heter.i nrtikkelen at man ikke knn drn noon bestente slutningpr av
disse uttalelser da alt synes i. vE2re for uklart ennU. Detto beh'öVer
dog ikke å bety nt snken ikke kan frennes når tiden cr neden. Lisingen
av s-,)örsn•et beror i h.5y urn.d på de nordiske folkene selv.

ia,.G12 .2,JT.2.1t 1,7LN å STLLTIPLRGLFL.

1230 Finansutvalget har idag behandlet for -
skjell.lc;e klaer so-.L1er kommet inn met restaurasjonsforholdene onbord
i E)torcholtfor&ene. n boL;luttet å gi ins.pektjrcne ordre til i så
stor utstrekning som nulic å gå rundt på fergene og sjke å konue
direkte kontakt ned publikum. Nvis ikke noon inspektr befinner seg
pi ste.et kc,,n ,.nssisjorene henve4ide seg ued sine klnger til knpteinen
eller lste styrnannen.

Med hensyn til g1assnan.gelen så skyldos
den at nan ikke har kunuet fi kjöpc noen glassvr pa hje.iLlenarkedet.
Man har inidlertid bestillt 20.000 glasser fra Tyskland.
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-1:74-,1230:, ., , . -,Jet ur-brutt,ut,i1,1.ot,stort brunku11-., , ,
1Rger i :LibenhRvn..Lagretser--pa ea2000 telln.on .Ruter at,i1don
s1y1dos.sc1v,Rntendease, Inatt slo brainon.ut -.L.-1.,flore,stedor i ku11,-
hRdgen og vRr tildels 6c.nke:voL:'.sou. Hele,tiden.kan nRn 1i3re nindre
eksplosjoner son skriVerseg frR nindre gRssforekonster,son,dnner. se,,,,
i hRuGen.

DR 1S30 : i Köbenhr.vn .hRr arrestert
un ung nann son nistonkes for a hR vwrt delaktig i det overfall son
for en tid sidbn fandt stoa i on Sigarforretning.

JL.,..T.32.

1230 Itr1s.jestet Longen hoder idag stRtsrad
pa ,:)orgonfri Slott.

LULLLT

Li 1835, ,Fri,luftstoRtrono pa BollohJj og i yrc-
hRven ferestillinger iRfton.-

BL3(5..Li FIL,S 71=GL TING ..J:d.Cf.ETTLT

OR 1915. I don Rktuelle sending var dot ot k ,seri
01 Is-nuL Eausun oc dR s=lig ble hRns nLite ic hitler og hans
representasjoh v orge pa prossekonforansen frRuhevet. jet ble pek
pat den tclen hRn holat ;0..konforRnsen vRr en historisk bcivenhot
og dens innhoLd burdo gi dehjuligu jjssingor noe a tygge i. Cu
besdket hos ilitler 1iadTe kas6ren i-ko nuC)  nytt a fortello. et enesto
hRn kunne si sikkorhet var at i 13pot av de 45 ninutteno ble det
dr3ftet tin3 son for alltid Rvgjordo lorges plRss i det nyc

Lr(. 1350 ".1.:IringsdepRrtenentots"Rvdoling for
proviantering og rasjonoring hRr nu utfordigut nye forskrIftor for

sukLer til hirjkterc sRut for wsotning, rRsjonering og
levoring av honnin,% :)e nye besto,Jnelser.er-endel »forandrot fra de
ti2ligere. B1.a. vil etter disse beste-nolsene birökterno bRre kunne
beholdc 20 Rv pro:uksjonen for eget bruk. ,eston 1-1:1innmeldes til
sRlg til honnin'gsentralene'. Innlovcringon na for TrUndolRg og  6st -
1^.n,.'..ets vo:ko_inendo vE3ro sjodd senest innen 15do Rugust og for det

Rv 1andet innen 31to Ruzust. lArökterne behiver dog i.ko a
nel:e innnc honning f3r dc ser hvor stor 'xcts .)roduksjon blir.

Tildolingen ̂ :kr sukker cr avhengig Rv hvor
ileTet h(,)nning son b1ir innneidt, vil ingen birkter f't tildelt ner
onn 12 sukkor pr. bifog. Mcd ,s211naden on sukker na f3lge en
bekreftelso frR honningsentrRlen for det kvantun honning sen er inn-

"reri innnel(j.to honning n't snRrest mulig leveres til sentralen.
:)et:er dndor.ingcn o,:'.stendighoter tillRtt i overCtra honning direkte
frR-produsent til forbruker.

-1"ye maksiuRlpriser for storsRlg og
sRlr Rv b?-3r av 1943 ars hjst for de srnorsko fylker:

Sma

Fortsatt.
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Ik:ldinger fredag 9. juli
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L:R 1910 Fritz Ihlen kåserte idag om de tyske
festningsanlegg i Norge. Han begynte med en kort refloks over de tre
årene siden i.orge kom med i krigen og sa at hjemme i Norge h,.dde man

rt den heldige sti11d1ng at .dan ikke hadde merket noe =1ig til
krigcn i dissc trc årene,

enne tiden haddc tyskerne benyttet vel
til å utbyg(,-,c Norges forsvar og de hadde lbst oppgaven på en enestå-
ende måte nar man tar i bctraktning den lange kystlinjen og de mange
fjordene,

Siste onsdag hadde han hatt anledning til
å bese et av do tyske festningsverkene. Det var på en liten by i
Lslofjorden. Denne bya sd framdeles tilsynelotende like fredelig ut
som i gam1e dager, men på dt dyeblikk kunne den forandres til et
ildsprutende helvede som det LLke ville were kjebt å komme for mr for
en eventuell fiendc.

'vedkommende dag ble det holdt en liten
nanövre og hnn fikk anledning,til å se hvordan det tyske forsvaret
kan virke. De hörte alarnen ga og på noen fa sekunder var alle
stillinGer bcsatt ned soldrter. Langt ute kunne man skinte skivene
som markerte fienden og plutselig åpnet öyas langtrokkende skyts opp.
Ls de kunde sikte de karenc. Stdtt og sikkert landet hvert eneste skudd
blinken og på dt iyeblikkvar den blåst i filler. Så fulgte et

landingsforaök ucd bruk av n=kampvåpen hvor også her tyskerne viste
en enestående treffsikkerhet og tilslutt fikk han se hva som vil hende
Ided fionden hvis  han skulle klare å lande på kysten. Her gikk tyskerne
til angre2 med sine nyeste tantikker i =kamp. Resultatet var en
overlegen seier  for  fors/arsstyrkene. I ..;-növren deltok også fly -
vapnet og også her var man vitne til den enestående treffsikkerhet
hvormed de tyske flygerne slc,pp sine bonber aurat der hvor de skulle
slippes.

Denne mandvre sc1,1 for do tpke ailitare
vur en daglisdags aff=e gjorde et voldsomt inntrykk på Ihlen. Det
er et mildt uttrykk å si at han var imponert. nan kunne o2plyse sine
kj.Jre landsuenn, bade neningsfeller os  ikke meningsfeller at Liorges
forsvar for tiden er i absoldtt trygge  hender.

Det var ikke meget han kunne fortelle om
solve anlegset. Det eneste han kanne si at denne lille eiya er en
liten verden formg selv. Den cr fullt utstyrt med alle nulige ting
slik at den godt kan tåle å bli avskåret for en tid.  vera1t  var det
1.ndminer os piggbrådsper±inger og automatiske a1arlsigna1er. ilugget
inn i selve fjellet var bunkers og lagerrun samt ammunisjonslagre og
kanonstillinger. :Lele 5ya var i det hele tatt en garanti for at on
oventuell fiende vil betenke seg to ganger för han forsöker å gi seg
i kast med ct slikt ildhelvede, Det hele var et meget inpcbnerende syn.

LR 2330 I sjnannssendingen kåserto idag 11åkon
Lerge om ninistcr LorGestjrnc. Idan refererto til endel uttalelser av
vår sendemann om den norskc flåtes innsats siden Norge ble overfalt
og gjentok flere av hans uttalelser ordrott (på svensk). liorgenstj.drne,
mente berge, lot til å lide -37> den vrangforestilling at Norge ble
angrepet av tyskerne fordi de ville forsdke å sikre seg handelsflåten.
Dette v:r imidlertid ikke helt riktig. Det var Lngland son overfalt
jerGe netto2p ev denne hensikt, Lår Tyskland Gikk til mgrep var det
for å gardere seg not at Lngland okkuperte IJorge og droved stenQte
1«.yrdsjden for det dvrige Luropa. Vi visste nok ikke hva vi har a takke
Tyskland for dengang det okkuperte Norge og holdt den lange kysten
åpen.

Fortsatt.
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Istedet måtte Lngland nøye ses med 80 %av den norske handelsflåten og få er det vel som aner hvilken tristskjebne denne vår en sang sa stolto handelsflåte sikk iiöte.  .1r2  vardet vel os som ante hvor mange t Plrefyllte byne son i disse tre åreneskulle vende seg mot vest. Xvor mnnge srgende kvinner og barn sonskulle bli nödt til å vente og vente og nangen en gangvente forgjevespå sine kjwe der utc.
-Videre behandlet Ihlen en uttalelse avHorgenstjrne on den norske handelsflåtesbetydning for Lngland ogde alliertes krigsförsel og kon i denne forbinnelse inn på de britiskeog anerikanske "terrorangrep" mot C.en sivile befolkning i det okku-perte Luropa. Cgs 21 hjenL.e i Iorgc, bier bar nedbombede byer og C,delagtekulturverdior tydeligbeskjed om hvordan cnegelsknennens os ameri-kanerne fre)r luftkrigen og det var dobbelt trist a tenke på atif3lge 2lorgenstjrnes egne ora har de norske skipene i tidens löpfraktet til Lnglånd omtrent 50 % av all bensinen,os ammunisjonen soner blitt benyttet til disse i'terrorangrepene". 1;.anskje de sammebembene og det samme sprengstoffet son har drept fredelige vergel3sekvi:_ner og barn hje:Ine i i.orge er blitt fraktet ovor atlanteren avncrske  sjdfol_k,  kanskje deres egne slektninger har vs3rt ned pa åbringe dd g fordervelse over de.-2.,

fled hensyn til ta)ene innen hl.ndelsflåtenså sa Berz.,e at 1Jx.1:orgenstjrne lot til a vE.3re more interessert itapene av skip onn de norske sj3nenn so.1 satte livet inn.Men det varjo bare den gamle ekipsrederuentaliteten son viste seg slik sonman såden uuder forrige v6rdenskrig.
Da hJrte man oeså gyldne 1,5fter bli gitttil sjifolkene bare dc vilde resikero sinc liv for do allierte. ljennår krisen var over var ogs 21 alle disse löftene glent. Uoi, sjöfolkenevet hvordan de ble behandlet etter den forrige verdenskrig og de vetogsi hvoraan de blir behanc,act nu. Dette vidner do mange overfyltereparasjonsverfter on. Det fr man stadig bevis for i ae n-.nge små-skader scx. :-amer sLipene nr de lisger i havn.
Det er muligens endelgodtroende sjeler somennu tror 13,åherr florgenstjrnes os de andre "enigrantenes" propagandanår de fertellor at }IilsLngene over Oslo radio er forfalskninger,ncn störsteparten av de norbko sj3folk idap; stiller hver kvold innp°-tOslo os sukker ut ct "gw^.sjelo-,," fordi de vet at de ennuhar for-biunelse med de der hjemme. Dette vet vi hjenno fordi vi fr stadigtakkebrever fra sjöfolk son på denno naten har hört fra sino herhjenne,

norgenstjrnekan go:Ltflortsette medsin propau,:ida. Den har sa allikevel ingen betydning for de norskesj3folkenc av idag.

Ltterpafulgto fölgende hilsinser:Lejf i)ergeton aien fra julie 1Tordrd, cslo, lt står vel
til 1£.:ddine.

fra familien i Sandefjord. Lit står bra tilher. Hvis du ser en anledning fors3k å
kone hjen, Vi venter sa pa des.Hilsen

./or os sösken.:edvard 1Wed fre, Lrnst og Ir.(ren ialsås, 3kalhilse fra familien.J'orsik å konne hjon,11cLrry 3dhLerstad fra Hus Lbkke, Larvik. Skal hilses21meget
fra alle sammen. Hilsen fra .:,ndreasbeLaerkarl Likke fra Hus Likke. Du hilses fra alle samm£n. Vi har
det bare bra her, Hilsen fra familien..1,auritsun. 2ra Siene Clsen, Laukvik i senja. De besste
hilsener fra din sister.

Tilslutt holdt overlc3rer ved Oslo Sjmanns-skole, udolf 1j,brokot kåsori som var meget vanskelig å forstå. Hanble tildels r;anske religis og nente at det var Satans verk som nudrev folk og da s3rlig de norske sjifolkene til å kjempe for de allierteHun refererte stadig til en bok som var skrevet av en engelski.lann.

Fortsatt,
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. F ort s att

boken het"Guds og Satans hguld i .en1.1o,erne historie". ilan selv hadde lest boken uten t. bli forvirret. (sicMon dessverre kunne man ikke si det S:blile on den brede befolkning i.england. ,uekenvar i det stere og hele et bevis p71 hva sem gjbres fora holde den engelske folkeo)inion nede pa ot så lavt niva son mulig oua frr_stille -.1,ngland se,n den eneste rettferdigeog ufeilbare nasjoni verden. S. gikk iiirck over til snal,ke en nasse rart on masse-



sug6esjen og hvordan =21 kan fY mnssene til a reagere slik som nanvil forutstt nan bruker de rette ui(iler 2a de rette steder. L1t dette)1us en vitenskwelig analyso av begrepet nasse,

200 :j..11.L-el Fe2 WICNSJI, I 8V-IGL.

J1, 1230 Ifesvenske donstoler har si(1,.enkrigenbegynte behandlet over 200 snker for s4onasje og sabotasje. Flere avdisse s2ienasjehand1inger var dog ikke rettet not Sverige. Det idöntti1C.els ganske strenge straffer i enkelto av tilfelleno. ben alvor-1L-ste sac:q var not ingenibr Lngstr5r1 son ifjor ble d3nt til livs-vnrig Straffarbeide for ha solgt til en utenlandsk nakt tegningerog op)lysninr,Lr over de svenske befestningsanleggone. F51gen av dennehandling var at n'ttte legge helt on de svonske befestninger.
To saker er onnu uoppklarte, non nnn garut fra at do dreier seg on sabotasje.

D2 1230 Fra lste august blir:trisene på tobakkbket betraktelig i FinLland. Dette er en fölge av at nan skal setteopp tobakksskatten. flnn regner nod på denne skatten t ta inn 300millioner finske nark.

STEE/L.J., BULIGBYGGI-JA- I

1230 1Menhavn konnune har innbudt en delegasjonfra Steckholm til ibbenhavn for å ttudere boligbygging i den danskehovedstaden,

RII\TI,T .
Inatt br,itdet ut brann i noe papiravfalli kjel1eren i et fireetasjes hus-Jet lyktes å slukke brannenför noen alvorlig skade var anrettet, nen alle leilighetene i bygningennatte röl:.nes pa grunn av rakon, ,,etteeer den fjerde brannen i ,".,rhusi 132et av on uke, iod det snnne brannen ble oppdaget sa nan en 12

gutt ko_(rx, lbpende ut nv bygningen. lIan antar nt det er hansom  or den skyl:ige og at han ogs, hnr satt fyr i de tre tidligeretilfeller. Jfolitiet letor nu uttor han.

Cfl 1315. Det noldes on et rikt sildefiske fraFlorbydistrikteno i det siste dbgn. I Hnugdnlsfjord er det saledestett et teng på 3000 skjepper. Få forskjellige nndre steder er dettatt steng pa tli.sammen 1600 skjepper. Ved Strbmsnes og Kopen er dottatt to steng henholdsvis 2000 og 1500 skjepper. Fra Hosnnger iJeterfjerden neldes an et steng -JA 700 skjepper.
I Tröndclag har rlan ved Sandstad tatt et

'Fortsatt.

steng pa 300 hl,
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.)et for3vrig at det cr utsikt for
fotsildfiske ved Inntian og Ut-tian.

.LJeter ikku keraot inn nocn neldinger 0:1brislinefiskot.

Kyst og bankfisket g2r ganske bra,n£1desfra 15-r.edistriktene. Fisket hindres dog endol av agnnnngel. Til
'2.et sisto uke inn litt nere onn i uka fbr",

var tilfUrselen av sei bra nen det kon ogsi inn betydolige fangsterne2. lange eg brosne.
Til Brwincs ou 4.1esund kon det ogs 21 innlitt bedr0 ukef-ngst uryl ti_ligere. For -icsund drives endel bankfiske1.un ugs, her licrker rian tildols at acnnangelongjCir seg gjeldende.

".Fis1-zoridirekt3ron" neddeler: Fra og m.cdlørdag 10de juli klokken 1500 cr det igjen tillatt og drive f-ngst avbJ.::s]ing ;c1c-, -:arlangerfjerden.

u..L_UN-J. I NcL,-..)SU.LtIGL.

2300 I Nordsverige har en bonde funnet leVningersun tyelic skriver seg fra en hel landsby. anslår funnot tiI
skrive seg fra ca 4000 ar tilbake. Er nu n.cningen at nan skal

sette igr%g ErundJgc vitenskapeligounders3kolser v stedeb.

01.=L I -13L-.= IICLL1K 110T.L.

0800 NS gruppe huldt iG3.r ri13te i Berlin. r.'rnc11Jygård fortalto on sine reiser på Grnnland. Jessuten ble Griog-filnen vist frar2,

-.C.LGI3TLIJ1LIITGSBLSTLII.1.1,SLR

08.00 "SjJfartsdirektiren" har utfordigot nye
bc,stLzaLls-r for rePd.strering av nurske fartyer. Ltter disse
buoucels,,nr, skal :1110 norske fartöyer so,21 g)Ir på kysten rogistreresog Lierkes furutsatt de ikko allerc .0 cr rogistrert i honhold tiltidligerebesteelsor 0111 registroring av fart3yer. Undtatt er ogs-i
'0,ss:isjerfdrtöyE,r sc,1 er tydelig rierket tied navn og hjensted. Over-

tredelse av disse best,,nrids€,r nedfror b3ter og inndraging.

vvvvv VVVV7 VVVVIT
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2 svenske statsbor ere arrestert for etter o Ddra fra t sk

hold å ha innhentet OD 1 snin er om olitiske fl ktnin er.

S.R.13.30 folitiet i Stockholm har arrestert de 2 sven-
ske statsborgere kjbpmann ealdreas Rose og kjöpmann Walter Stockfor  spionasje og ulovlig etterretningsvirksomhet. Rose har inn-
rUmmet at han for en tysk statsborger har innhentet oplysningervedr3rende forskjellige firmaer og også enkeltpersoner, bl.a.
også oplysninger om politiske flyktninger. Stock har innrönmet
at han  har  vEu•.t Rose behjelpelig med å skaffe disse oplysninger.Begge nekter å ha gjort seg skyldig i noe ulovlig.

C så en Dolsk statsbor er arrestert i Stockholm for s ionas e.

3.R.13.30 ioljtiet i Stockholm har dessuten arrestert
for spionasje en 4)o1sk statsborger som for en fremmed makts
regning har s3kt a skaffe tilveie oplysninger om skipsfart
Stockholms havner.

Nytt norsk frimerke som sel_es til inntekt for Frontk'em erkon-.

toret. 20 10 5re

G.2.19.00 Det skal sendes ut et nytt norsk frimerke,
som vil bli solgt til inutekt for frontkjemperkontoret. Let
er et 20 res merke mod tillegg 10 öre som altså går til
frontkjemperne. Frimerket kommer i handelen fra og med 2.aug.
d.å. Bestillinger på f3rstedagsmerke må vore postverket ihendesenest 24.juli d.å.

Landbruksmeldin er.

Det ser ut til å bli lite rogneb= iår. Enmå derfor v2re forberedt på at rognebeermbllen vil legge sine
eg på eplene istedenfor på  rogneixereno. SEerlig er faren stor
na i midten av juli m3.ned. Det ble derfor i dagens landbruks-
melding gitt orlysninger om hvilke forholdsregler som br tas.
Det beste middel mot ropeb=b1len er nikotin, men det har
dessverre ikke noe av lar. Let er dog andre midler som er me-
get effektive.

Gjdselprobleriet er stadig like aktuelt. Taderfor vare  på alt ikke  matnyttig avfald. Ln god kompost vil
kunne avhjelpe mangel på annen gj3dse1,

Frukthösten i Danmark bet deli . under middels.

L.R.21.50 Det ser ut til at frukthösten i. Dannark iår
vil bli betydelig under middels. iv bearfrukt vil det bli noe
minre enn vanlig og av annen frukt betydelig mindre enn gjen-
nomsnittlig,
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Fiskerineldin er.

Om bank- og kystfisket meldes fra Hålöy at
tilförsolon der var noe bedre onn i uka som endte 26. juni. Det
var således bra ned pighå, son det er godo forekonster av på
bankene. Dessuten kon det inn ganske gode fangster av torsk,
lane, hyse og endel sei.

Til Bergen var ukefangsten noe nindre enn
uka endte 26. juni. 1)ot kam inn mindro kvanta av snåpale
og dessuten noe torsk og hyso.

On si1defiskot neldes fra Flordistriktet
at luan ved Dygstad har tatt ct steng på 1000 skjcpper. I I\Tord-
dal har 'Jan tatt o steng på 200 skjepper, og fra Skeiehamn
noldes on flero fangster pa tilsaLamen 2100 skjepper. Ved Flatby
har man tatt et steng på 300 skjepper.

Det fiskes endel fetsild i Sör-Tröndelag.
Saledos neldos at båter er komnet inn fra Tarvahavet ned 17
kasser pr. b3t. Sildens störrelso er fra 12 til 14 stykker pr.
kg.

Det er forelöbig ingen neldinger on bris-
lingfisket fra noen av feltene.

Stadig synkende arbeadslöshet i l'annark.

- red utgangen av juni måned var det bare
14,600 .'orsikrede arbeidslöse i Dan,aark, hvilket er 25% nindre
enn på same tid ifjor. Jrbeids1öshetsprosenten er idag 2.7 not
3.1 for 1 måned siden. Det cr idag praktisk talt ingen arbeidel-
1aot blandt lan- cp. jordbruksarbeidere sant i bygningsindu-
striw

CbLLgorisk tuberkulosounors3ke1se i Danmark ?

D.L.12.30 På grunn av det stigende antall tuberkulose-
tilfeller i Dannark, er det fransatt forslag om obligatorisk
tuberkuloseundersbke1se av de studerende ved alle landcts högere
1=canstalter.

Foreringen""lorden" i Danmark innb r til diskus'onam:ite on de

nordiske arbeids-)roblemer.

D.2.12.30
"IT.brden" et nUte
Lut håpe at
innbydelse og at

am nnrmere

1 tiden 1. til 7. august avholder foreningen
til diskusjon av de nordiske arboidsproblemer.
de respektive fagforeninger vil notta denne
nan vil få en fruktbringende drftelso RV spbrs-
politisk samarbeide etter krigen.

DbdeltLhoten i Lannark i 1942 den hittil laveste.

D.IL.12.30 DeLe1igheten i Danmark i 1942 er den hittil
laveste, nenlig 9.6 pro nille. Den har aldri tidligere vnrt
undur 10 pro nille. Det or dog en mindre stining i d3de1igheten
i aldcren 17 - 45, uten at nan kan forklare arsaken hertil. Ln-
tallet av krefttilfeller er steget, nens infeksjonssygdomnenes
d3delige utgang er sunkot, scr1ig gjelder dette lungebetandelse.

av nord eg drap utgjorde i 1942 36, nens tallet ellers
har ligget på ea. 20.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Per Lchlen innsatt  son re;Ll•ntsf3ror for Ilirdre iment I Viken.

(.ktuel1 gending).
Ved en nytidelighet i Linopalêct i Dranmen

idas, ble iferjahlen innsatt son reE:inentsförer for Firdregi-
nent I Viken.:Jet var Per:.dahlen son i sin tid skapte dette
regiment. LLan hntr nå i lengcre tid tjenestegjort ved Ostfronten,
nen cr vendt tilbake for å overta ledelsen av roginentet. Til-
stede ved h3ytideliLheten var bl.a. n3ystad, stabssjef Thronsen,
fylkes-flrer Tjersland og stcdfortredende reginentsft3rer Sein.
J:)er :Jahlen holdt un kraftig tale til sine gnnle kanerater og
utbragte tilslutt et 3 ganger tro og sc31" for "föreren".
atiken s-Ji1te, var Birkedahl. Irorskjellige av-
delinger av hirdcn paraderte, bl.a. Vest-Viken vinnohird i
sinc vakre uniforner.

I den aktuelle sending fikk vi forövrig höre
un "IlLkonshal1en" i håndballkanper på Bislet ved Storm

og kvinnclig skj3nnhetspleie ved fru Bjölstad.

dIkal Uwdonus landsnte i Lanmark. 


L..21.50 ".7,adika1 Ungdon" har holdt landsnöte._

LanC,stet erklorte scr enis i dct bredo nasjonale sanlins-
arbeic:c son råder i r.mark for tiden. allo bofolkniiigs-



lag, b3r vc-Jrc ned på å dcle byrdene. Let bOr således bli en ner
rettferdig fordeling av si,:rtttubyrdene og dette kan for eksen-
pel rådes bod på ved forh3yelse av den ekstraordimre fornues-
skatt. Jtatcns og k)nnunenes funksjomrers levestandadard bOr
bedres. Jordsprsuålet b3r lOses derhen at nOdvendig jord skaf-
fes dem son har bchov derfor, eventuelt ved tvangsnessige for-
anstc:ltninger. bot beklages at forholdet nellon politiet og
befolkni.agen ikke lenger er så tillidsfult son tidligere. Han
bOr lejalt rcs. pcktere den avvontende holdning son stOrstedelen
av befolknin t;en er enig i. JJ'or3vrig er foroningen enig med

adikal Venstre i at ct nordisk forsvarsforbund bare b3r v=e
et ledd i dot nordiske sanarbeid etter krigen, 1.'oreningen vil
stOtte foreninGen "Ilordenns bestrebelser i så nåte. lien for-
Ovrig bUr diskusjon on disse s.,)3rsn.1.1 ikke opptas på det nå-
w3rende tidspunkt. 1Pelles nordisk forsvarspolitikk og felles
nordick utenriks:Jolitikk b3r v2re et ledd i hole det ivrige
nordiske sanarbeld etter krigen.

pci:adGbIT"J:eT J21 :"0=" har 18.000 nedlew:cr sant 6000 kollek-
tivt innneldte. .b'or_:.tnnen uttaler at foreninGen f3rst og fraust
vil =bcide for en felles nordisk forsvars- og utenrikspolitikk,
SQJ et ledd i det nordiske sanarbeide. D.R.18.35.

31„IGL (G PLLkK sviktet iforniddag i 12 ninut-
ter. ian nener det skyldtes bel-tstningssvikt.Sporvognstrafikken
1,..jiLenhavn indre bydel sto)-.)et i 23 ninutter.

ble igår overlevert 2 av de 5 fly son den dan-
ske st -tt har gitt unionen. .eannark har 500 aktive sveveflyvere,
og 4-5000 son gjerne vil bli sveveflyvere.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Quisling holder tcle .)L°1Slottslassen til Ski1J-perkonpaniet.

norske skilöperkenpani er nå ko.inet tilbake
til _eorge på 3 ukcrs porisjon. Soldatene skal drive hvervnings-
virksui.lhet og flere av den vil dolta i idrettskonkuranser. Son
bekjent cr en rekhe av v:"1.re beste idrettsfulk i dette konpani.

.)et er blitt tradisjon at de hjeuvendte solda-
ter far sin f3rsto volkonsthilsen av "freren" på Slottsplassen.
Vi husker at det sanne skjeje da 1. Politikompani,o"6 ';,-affen SS

jeJsfrente1, J6 likel:[;:es C.a Gernanske  SS  ITor-
ge rcAste til Tyskland for å fa sin utdannelse i :,-)ansergrenader-
regi3.ent Lurge.

Slotts',akken var det tett i tett ned tilsku-
erc da 8kWeerkonpaniet kon marsjerende  o7)p karJ, Johan. Det var
nange kjonte ansikter å se blandt karene. kjente idrettsnenn
nerket en seg kompeniets sjef Holnen, Rolf Jakobsen, Eerseth og
B3rsting. blahdt tilskuerno s;,es flere av våre "ninistere".

".1:1breren" koJiner, og konpanisjef llolnefl nelder
kolipaniet til han. Ltter å ha inspisert de kjekke og brune kare-
nc,  trler "flreren" :

Frontkjenpere1

Jog  bnsker  dcre velkounen tilbalce og tekker for
den innsats dere har Gjort for Norges sak. I min glede over å se
dcro igjen, blander eteg sorgen over den son er falt.  SEexlig ten-
ker jeu, da på han son ekapte det norske skii2iperkonpaniet, Gust.
Jonassen. Lan var ska)eren av denne -wdeling og han var et for-
bille;-.e for dore, ja, for erls alle. Tapet av deres sjef har dog
ikke 1.)yet deres not eller svokket deres innsats. Let har v2rt
neg en stor glede å ha nottatt alle de lovord son fra nange for-
skjellige kanter er strbie.Liet inn til neg.

e.)priarsjen her idag er et tegn til ettertanke.
Storparten av vårt folk or endelig konnet så langt, at de ibr-
reete 5neker rt engelsknennene og anerikanerne skal konne hit,
og enn fwre 3nsker at bolsjevikerne vil konue.  1icfl det or ikke
alle sorl trekker konsekvensene av detto. Le uå forstå at vår
kal-p er en frihetskaup for ikke bare ITorge, non for hele Luropa.
Lange yder sin innsats hor i landet. Len det er bare dere front-
kjepere som setter livet inn. 1,21 blir det deres opgave å vinne
folket, nyc unge n.enn til å veze ned. Det son idag f3res er on
frihetskanp for 1,uropa, for var rett til å forme vårt frie og
selvstendige liv. :Jet cr en kaup for Luropas kultur.

Vi takker dere og håber at dere vil få en god
tid hjenne i -NorGe. Eeil og 5e31.

:eeretter spiltes Ja, vi elske, Norges Wytids-
stund er komilet og ;Iorst Wessel.

Norges  Bondesamband,

L.Ll9.00 Toten lag av lorges Bondesamband.or nå skipa.
1.:3kleb7 ble valgt til fornann.
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ilialljenvendt norsk fl ktnin fra Sveri e forteller.

Ln norsk flyktningson er vendt hjen fra Sveri-
ge, ble idag intervjuot i slo Jringkasting. IIafl hadde flyktet
fra ot skip sen gikk langs svenskekysten og ke41.1et iland ved Frax-
strand. c lgnaktice rykter oc de svenske lodsers beretnincer
on hvor Godt han ville La det i Sverige, hadde fhtt han til a
flykte. idet var et usselt liv san var budt han i verige og han
habct at rette vedko.liende 1,y-ttot til lette intervjuet. Jeg ble
lovet alt godt cc jord, ja socar å kon-Je til Lng-



land, hvis jec villo fortelle 13gnhistorier aa f,orholdene i Nor-
ge. Likeled,,s hvis jeg ville tegne en  skisse over et tysk be-
festilincsanlecc son jcg kjente til. Ebn hvorfor skullo jog gjö-
re e.ct? Jeg nektet, oc ble jeg sendt på skogsarbeide. Jog

ikke tjene tilstrekkelig til livets opphold
ved (1:-;te arbeide o så kon jec til Sundsvall. Jeg havnet på en
arbcidst.nstalt h-,or forholdene var sa darlige, at vi nektet å
arbeide. Frsto dagen streiken pågikk, ble vi nektet nat. ljen da
de 6.Ljnte at dette ikke gikk,sendto de politi ned revolvore,
kbIler oc sabler. Vi hadde opmlevnt en forhandlingskonite, nen
denne ble arrestert, men f,jrst etter et veritabelt slac. Vi
kje_:Ipet 3led stein JG politiet med kjller og sabler.Lttor arre-
stasjonon ble det litt bedrer:cd naten. Den norskp legasjon had-
de rodt kjennskap til forholdet. Jeg sendte rapport, men fikk
dot svar at hvis jeg ikke holdt kjeft, ville jeg bli internert.
Skrivelsen var undertegnetden norske legasjon ved Svendsen. 83.
fikk je2., tak i et snmadsskjena fra det tyske konsulnt

vonJe tilbake til iorge, nen sersj nt Vik nektet
E,Lr.de (ette og kalte nec„ landsforreder. Sa b;Le jec: se:1J.ttil
calmar fencsel og der sa de ct s3knad Qrl å n4C4C tilbake til
1:or.pe, bare kunne innsendes etter seitykke fra lurske legu-



sjon. Je,ger dypt skuffet, mon aldri sa calt så ce,it for noe,
sen Åan sier. eIegLar fått :ynene apnc for den'trrtfikk sun dri-
veb vd 2,en no:ske lur;asjon. .L'engejc5den og ka;A:;a1ia,en far alt
han n.kcr og lever h3yt pa s,:,5folkenes pencer. Den sakaltc
societet lew_r et uisusliv. 1,11 dac kon en arbeidcr upp og La om
10 kroner til hLz.s og måt. ble nektet han, mon nens han stod

en av lccasjonens pecsonale oc ba on penger. "J'eg skål
ut i kvold", sa han. Ean fikk pencer cg et vennlig

forn3yclso", r„ed pa vegen. "Vi skal holde sa.1„lens', hoter 13t. 'en
er dot dotto de kalder s=hold, så betal,ker jo;:_ no for a ha n)e
med sanhold a cj3re.

ilallo=nnen tilf3yet: Den som forlater
skyldig i annet lovbrudd enn a forlate lan-

ce a innnene nyhdighoternes tillatelse. Lian har r3ert det
av evcntyrlyst eller pa grunn av falske rvkter. derfor
VnJ2,=:, de vend.. hjem. :je vi. ikke Lli strafft.
Dessun ();:pnr nr',u lgenro :f.'ordeler: 1. livls fo2uldrenes for-
nuo er bes:L? 7j1 donne bli frigitt. 2. Beslel2ap;t forruo_
frigis, .(.r5rende som 11,1tte vwre arrestort påry:unn 3v hrs

blir frigitt. 4. -.a&n blir internwt,
on riot,tersasion, hvor han vil mre nyst

dagor 5. imahver norsk o1itmonn har ordro on s:Graks ir. han.
-lottaGerstasjonen. 6. iOfl vil få a:beide i sin hjebyR.'e.

st=.k3 han korl-ler hien.

-2edre1cLudet, trenger deg. Dine kjme venter
73- deg. 11crer sc-Jdejord nok.
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Sovietsamveldets territoriale krav.

e.2.19.15 I "Verden og vi" blo det referet en artikkel
i det svenske tidsskrift ".Lontakt ned verden" av Roosevelt's
spesielle utsending, nr. Davis. Ltter sine santaler ned Stalin
anser denne det på det rene at Soviets krav vil ga ut ph, at
du landonråder son landet "belL5ver' må innleizaes i 11:ussland.
Disse land er: Dr; Baltiske Stater, Ukraina, en del av 2o1en og
en del av Finnlahd. Dessuten har 2uss1and alltid 3nsket code
o isfri havner i Stillchavet sant havner i iliddelhavsourådet.
For å op;nå det siste må Tyrkiet eller et par av Balkanstate-
ne ci fra seg landomrader. llcrtil konner inidlertid, at ituss-



land etter forfatterens ,aening - ogsa kan krevc utposter til
sikkring av landets interesscr. Ifå vet vi at 1?.uss1and siden
2eter den Stores tid, har 3nsket isfri havner i nord, oE at
1;y6-ardsvold dr3ftet dette spbrsmal for lenece siden ned

Ja, at han var villig til å avstå en del av I\Torge til
Sovietsanveldct.

j3ssingene her hjenme trodde at snakket on
Saviets erobringsplaner, bare var nazi-propaganda. Nå har de
fatt hbre on dem fra en av sine egne. Er de ennåikke klar
over, hven de har valgt til forbundsfelle???

I;ytt fra "Janmark.

Dikteren nolstein er avgått ved d3den.

D,118.35 Und:r de nåvmrende ekstraordinmre forhold,
har post- og telegrafvesenets funksjonmrer periodevis svmrt
neget å cjbre. ben på offlielt hold uttales det at post- og
telegrafforeningehs klagenål delvis er uberettiget. Lrbe1st-1,-
den er aldri over 8 tiner, og koiLier f.eks. Jyllandsposten
sent inn, blir den etter ordre lic,Jende til neste dag. :Jet tas
i det hele alle rinelige hensyn.

Den danskc sosialninister er konnet til
Stockholn fra Finnland, hvor han har studert det sosiale gjen-
oppbygningsarbeide. Han hadde bl.a. bes3kt sosiale institusjo-
ner i lielsingfors og ViborG.

Ntt fra Sverie.

D.IZ.12.30 'Xj6t- og fleskenarkedet tegner bra. Det er
derfor sannsynliG at rasjonene til vinteren vil kunne Mces.
ledslaktningen 1940/41 er overvunnet, og bestanden av kreatu-
rer er atter normal.

2rofessor Ilyrdal skal på studiereise til
Å.nerika. Det cr smrlig gjenoppbygningsarbeidet etter krigen
han vil dröfte ned de amerikanske videnskapsnenn og nynrUg-
huter. flyrdal er tilhenger av en låne- og leielov for Norden,
idet det ikke bör tas direkte pengehensyn og ikke hensyn til
renter, som ikke b3r betales fbr gjenoppbygningen er tilende-
bragt oc etterkricsproblemene lbst.

Svensk Padio og delvis Oslo Radio var idag
vanskelig å oppfate på grunn av atmosfmriske forstyrrelser.
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2230. et er nu bestemt at all trafikk med buss-
rute2 skel resuleres. Ft.eisetillatelser blir gitt av politi eller
lensmennene eller på reisereguleringssentralene som er op)rettet
av "1,1erses -nuebileierftbrbun. J.eisetillatelser blir bare gitt
for tjenestereiser for "stat" eller kommune eller parti, for ykkes-
reiser av livsviktig beGydning, putienters reise til loge eller
reiser i forbinnelse mLd tvingende familleanlisgender.

=ST_ " 	 "Fit

2300 . "Iiinister" nksel Stang har i et intervju
med beobachter" fortalt on sitt nbte med "front -
kammertene" fra kampene i (5.,stsolimeren 1941. Je norske"frivillige¥
eltder seg over kaAmeratskapet med de tyske soldater og over at
deres ta,pperh.et b1ir anerkjendt. "Iiinisberen" fortalte deretter
(1.1 sitt 1,..(3FWk ved SS 3-unkerscnuIe i DayeI.n. Innkmarteringsforholdene
er 23nstergyldige os 2et hersker on fe1leskapsånd blandt dt "fri
villige fra de forskje_L:ise land son man bare finner igjen ved
fronten. "florge er 2,:oiucc et godt stykke ivei framover", uttalte
"1.1inisteren, frivi1l10;e vinner ungdomnen og ned ungdommen•
vinntr vi f=tiden. -ampen det norske folk blir vunnet like
så sikkert som den definitive eir i den store gernanske og
europelske skjebnekamp".

TYS1 1LVI1.1Lt  TIL OSIL

2200 bie reichsfrauenfuhrerin fru Schultz -
illink ble idag nottatt av reichsko,..xlisar Te,rboven vcd sin ankonst
til Lsle.

WW.n„:11 - TYS11J.,,L32 I 1TLU. 1t0F. I7...j.:SL1 I 4',RB-LIDL,

1200. Ltternt dr. med. Llaus Hansen hadde Eitt
on utredning om Norsk Tysk: selskap i et foredrag i Horten ble det
dannet en gruppe av selskapet der. Som forwnn ble valgt skipsroder
Hans liannevig,

L1;S:112=4.-L: J.Y fISHiSIIiH G.,4t B1U,.

CN 1200 Innsamlingen av fiskeskinn på Vestlandet
har stort sett gitt gode resultater. Siden i februar måned har nan
-lesund sr-mlet inn over 1500 tonn, nen man kunne dog her go,.t ha

samlet inn det dobbelte hvis ikke skinnene var blitt så dårlig
bch.?ndlet. I.Jette er fol11.21pentlig bare en barnesykdon son snart vil
bli over,w-inet.

FOST & I'LLLGIL.JS=LLSLH LLGGLS 01.1 I  NCLtGL .

iICt1230 Fra Oslo neldes at man har besluttet å
forandre ledelsen av Fost og & telegrafverkene til "general -
direktorater", :Jenne ordning 1,7:tte iktaft fra og fied lste juli d.å.
Sjefene for .iost & telegrafverkene vil henholdsvis heretter hete
" seneral post direktør" og"general telegrafdirektör".
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OR 1915. Den aktuello sending idag boatod for
etöratddlen av ot reterat fra "akilbperkonpaniotso feati Ilåndt-
verkeren igår. Fritz Ihlen reforerto og fortal,o at atonningon var
ypperlig der. Tiletede Var Quisling og flero tramtrodende og "ikko
trantrodende" representanter tor "Stat" og parti sarat ondel tyske
gjester. Terbovon brilljorto vod sitt traver. Han var istedet
ro;2resentort ved on person ved navn Neumann.

"LlInister" Aksel stang holdt velkomøt -
talen hvori han begynto mod å takko alle do tilaeodowerendo ford1
de var konnot talt.Videre takket han deltnkorno 1 "sk116por -
konpanlet" fer on innsats de haddo gjort og beklaget at 1kke
konpaniets sjof, iurt onassen kunno veDro tilståde. Så holdt han
on kort minnotale over L:urt Jonasson og tortalte on hans bedritter
og under hvilke onstendigheter hcn hadde tallt. Tilalutt uttalto
han at Kurt Jonassons bedrift sikkert vil stimulere alle til å
Ej3re sitt yttersto i4en når anledningon byr seg. Ettor talon
sang alle "Gud signe vart lyre tedraland."

Ltterpå fulgto ondol sanger før det nesto
nazistiske kanpsangor og så besteg Quisling talerstolen, Han holdt
en meget kort talo hvoii han 3nsket "frontkjeaperne" velkomen
hjen. Uan ga en oversikt over Uasjona1 Samlings oppgaver og øa at
han og hans meningsfeller kunno mre lykkeligo over at de hadde

situasjonon riktig an. Uan håpet at alle ville tortsotte
a kjempe videre for de sanue idealer. TIlslutt inskot han allo
"frentkjemperne" en god og lykkelig tid hjemere hos fanilien og
sa at han håpet dot ikke villc vare lenge f3x de igjen kunne ta opp
knmpen for Norge og det nye 22,1ropa.

Ltter denne telen tulgte endel klapp og
"liell og Swl" hyAl og så ble "J'a, vi e1skor" sunget.

FL=jUIZ:13W.,j11ZCLIZ.

Clk 1315. 1)wt or 1da6 noen få noldinger aa brisling-
fisket. 1,t1 stod (navn kunno ikke oppfattos) har man på 7-8 n3ter
tatt fra 100 til 300 skjeeper. Fra Kjinnarvik neldes an. uVotydellge
fanester.

On sildetlsket moldes tra Flor3distriktot
at man lördag tok en rekke stong på ti1samen 1800 skjeppor. Fra
Lt13y, Ter3y og Sauesund noldes om fangster på tilsannon 1200 '"
rkjepper  og ved Grytby her nan  tatt cc 2000 skjepper.

Fra  Tr3ildelag neldes at man ved Stjörna
har tatt opptil 16003h1. Sildons st3rrelso er ca 30 stykker pr. kg.

Fra 2lesund noldes on. at man i:F113yfjord
oc i Gr3ttofjord har tatt noen småtangster.

Fza Haugesundsdistriktet noldes am bra
tanester 1 Ber3yfjord. Sildons st3rrelso or fra 20 til 35 stykker
pr. kg.

Qu foteildfiskot noldes fra Tr3nde1ag at
ran i Enarnagsund? har fanget noe sp.d. Lnkelte båter kon inn infc
noen få  lczts,m' pr.  båt.

HANGL TYWILR I OSLO.

2400 I nars måned ble det begått et innbrudd 1
en fabrikk i Oslo og stjålet 440 moter dongerystoff. I april ble
det begått et nytt tyveri i same fabrikk og stjålet 400 noter
flanel og blåtby og noen dager sonere ble det begått ennu et tyveri
og stjålet 100 moter sort stoff. Ln tid etter ble tyvene arrostert
og syv nann ble inplisert i saken. De er nu Welt i forh3rsretten.
Ilevedmannen ble d3rtt til ett års tengsel nens de aadre tikk fra 9
elneder til fen nåneders fengsel.
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TTTP=i OSLD. Fortsatt.

Lz verksnostor verl en hervprende bedrift
11..),A0for retten siktct for tyvcri.iafl innr3nnet et hen hadde
stjålet 2re bedriften 109 gjelteskinn, onlag 30 keninskinnJg
noer kalveskinn, Hen haddc s)lgt skinnone og hatt en fortjeneste

omlag 1000 kroner, Han ble d3mt til 90 daL;ers fengsel ubotinget.

Et orginalt tyveri cr behandlet for for-
h3r2retu, EY) r3r1egger hadde endel 4e1d og for å betale denne

han to sykler stod last gaten. flan.solgte
ey, -50;? p',:nrg:ne fikk han botelt sjelden. Kan ble d3nt til 6

En ung mann son tidligere or ustraffet
.2oh(irstten 90 dasers ubetinset fengsel for tyveri av

seks ailkestper til en verdi av 22 kroner.

En .nkk;roster.hadde stjålet 10 kilo r3ke-
tobakk og b e 5tJ. 90 dagers ubetinget.

NY FOR HII;1;::,GLENT TRL.

"(20) 7,=)1 on enkel h37tidelighet i ilirdhuset
$kien lkveld L.Lo Bornt u2.var Larsen innsatt son ny reginents-

f3.1.or for hirdresiJont 3 Ean ev13ste politikaptein Rustand, son
i en kort talo takket foi den tid han hadde virket som reginents-
f3:?or1 Hirdsjef fl3ystad feretok deretter den Wytidelige itn -
sottelso og holdt en kort talo. flan kon bl.a. inn på hirdens
vikklgste oppgaver idag og uttalte at hirdf3rerne nu nåtte
rekruteres fra frontkjempernes rekker. Tilslutt holdt den nye
regi..3.Jiatsf3rer en tale.0.1 kvelden var det koneratslig sanv=.

NYTT PRA

LIZ 1835, Politiet i Esbjerg har avh3rt 182 personer
i forbinnelse med er stor svarteb3rsaffE3re Let drcie seg om
bel3p på np-ptJ:.1 220.000 krJner.

iste halvår 1943 har de danske for-
sikringsselskaper tegnet nye forsikringer for ot sanlet bel3p av

ndlloner kroner.

NYTT S71:7 IGL.

.rid 1230. in gruppe frennede fly friy inatt inn over
svonsk område ved Nairn, -Je blc evvist av det svenske 1uftv=n-
skytset son åpnet opp en i;.oldsom sperreild.

16.000 av Stookholns innbyggere i alderen
fra 16 til 53 år har noldt seg frivillig for å gjennongå kurser
luftv2rntjeneste.

(Jr blitt pnct i
i Nordon som har

resner få
tinr pr. år.

Jveriges st3rsto sykehus for nervesykdonnor
Sydsverige. E;ykohuset er antagelig det sykehus
det st3rste os nost noderne olektrisko anlegg.
et årlig str3nforbruk på 1.3 nillioner kilowatt-

Len svonsko bernepespinsing i Norge har
nu nådd opp i et tall av 7000 barn.
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2000 0.. ,,. 1900 t fryktelig sjalusidraAa er utspill på
.agstad i ZobOl hvor datteren på gården er blitt stukket ned

med on : ntv av sin tidligere forlovede, c)lav Beleum fra som kom
til gJi. tidlig på norgenen.

:an forsdkte först å skyte datteren med
en revolv,. t  som han hadde rod sog, mon on nann fra cslo  s0i.1 forierto
på gården la seg i ncllcm -g fikk tatt revolvcren fra ham. Belgum
trakk da opp on kniv og J lös på oslomannen og såret ham hårdt.
Datteren hadde under baskctaket r3nt ned i kjelleren. Bolgum fulgte
inidlertid etter og stakk henno brutalt ned. han stakk derotter tilskogs
det fortesto han kunde. Jatteren klarte å komme seg opp av kjelloron
men döde liko etter. Eun het Ruth Sandberg. Den såredc oslonannon ble
sttaks brakt til sykehuset i lIoss hvor han ligger med et dypt kniv -
stikk i arnon. Lensnannen i Iioböl , politiet i Iloss  oe  lensmenneno i do
onkringliggendo distrikter opptok straks forfölgelsen av mordcron.
-Jict ble også sendt politimenn fra islo politiprosidium. Gjernings -
na3nen ble i middaes grejot av lonsJannen i s og satt i arrost.

ITILGÖY

2..23 & 0 2200 Et uhyggelig trospritdrana en utspillt på
lic3gdy i. Trws i sisto holg. Under en stor konfirmasjonsfest hvor ddt
deltok c.ilag 233 personer ble dat konsuuert store nengder tresprit
og 7 pc-3ener er avgått ved ddden, Ytterligere 75 personer er blitt
b];akt  til  sykehus, mon det cr ikke noon dyebclikkelig ferc for dercs
liv. i.o)..'t.rmasjonssolskapet fandt sted sdndag og både nannlige og
kvinnele deltok. ,ntrent allc blc forgiftet av trespriten og to

1e3ge kunno tilkallos. 5 porsoner döde underveis til sykehuset
i Tror.is5. -Jet har onnu ikko lyktes politiet å  fd  rede på hvor tre -
s2riten civer sce fra, men man fdlger et bestent s)or. -Jen uhygeolige
tragedie har selvsagt vakt stor bestyrtelsc over-lt.

NY Y.L2DIG.

1820 "_irektör" Leif Sindine forteller i et
intc.rvju nod "KTB" at den ny, norske filnon "Sangen til livet"
antc.kclig vil få fdtstooppförolso i Norge i oktober, :Jon alnindelige
innspillun er nu ferdig, men musikkon som inntar en bred plass i

nc.rteler onnu. Det cr noninen at nan skal begynmo nod nusikk-
innepIllincon så snart som mulig pa J'ar.

CR 2230 "iiircktdr" Sinding er nettopp k=et
tl:Lbake fra -Januark hvor han har forhan:act am salg av den nye norske
filmen",.;;Lgen til Livet".

TYSK NCR= FOTB=.22.

2330 I ettorniddag ble det utspillt en 'tysk
norsk fotballkamp på Ullevål stadion, ".Jet var oslolaget  Tryeg soL1 z
mittc et Jag fra det tyske sikkerhetspoliti. Ttygg viste seg gjennom
hele kmaon fullstondie overlegen og seiret sikkert nod 7 - 1 etterat
sluttl-esaltatet for lste omeang var 4 - 1. Kanpen var kvikk og t i 1
s_ino tider velsi1lt,
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2030 ulandsorganisasjonens fornann" Odd Fossun
11:32,.C.;ani .i.,:a2Lreson or nu på

under ...ppho1det'i Trons dot holdt cx rokke
for tillitsnonneno i Trons scnorganisasjon. Liandag

k",,oLC. • , on oppgaver og oppfordret
e on fagorganisasjonon:4 donno

til a skaffe

	

rn ncLrcz.. on ctuG1le preb1ei.wr
Lkc.n ned sp3rsna1 noex son

av. Handag otteraiddag blo det holdt
et arbeLrr. på

r.t

Opland Faglige Seriornisn.sjons tillits
, .ikbJo avsluttet idag. Ir)tet har vart i t5o dager og

-fo:.-Jqrag av n rekke :`_'re.ristående porsonlit.:hotor ned
i. _ 1r.% oc; frugorendo

	

1.4 2p13Len. G(;:r d',/u 3 tre san h"tr,* i Opland,

,5.1.;,-„,,,-.JW2, .:.,;SE:;;.,T I
•

.Cor on ti siden iano Iiorgenavisen
U.on skadbi11e son har hjons3kt Svorigo rtntake1ig

oc .,Jergen. Forholdet or nu blitt un;:ters3kt og det
, -23rstc antakolsen heldigvis ikko holder stikk. :,on

b.. or funnot iDorgen or on "ga kjenninp, -ten
ol o To„itusoo dns latinsko navn

	

t vEzt t:J.rfisk- o-; klippfdsk-
. o

hjlpeor6nisasjon i Trondhein har ii
send fra dårlig stil eg ',J,ar=ike fapilier i Trondheira til
Opsal Ir. on nec.s s',;yrkondo 13„ndolaphol:, :Sarn2. plr:,seres
pa rundt onkring i bygda og gårdbrukerno skor gratis kost
og barna s.11ogsw,s2wc:acc på smtrono. botaler
barna,J, 05 onkosuinor, noen dagr roiser ytterligero 10
bax.2 Opse.1.

G. . ,

223() Grossorer Olav Kolsun ga son bokjendt
E3t logat for begavete ungdonner iDo(V.5 Han har nu

iegat, på 703'-)30 3rowY:' for begavet ungdon i Troms og
utdanno seg ellor bedrifts1ivet.

2.  Li dödsulykke iiintraff forleden i Rings-
al:» 	 arbeiar son kjUrte ned on lastebil kon under hjulet og

T.T.an blo 61 år garataol.

Ski_psroder og gårdbruker Hans L. Beines
en er avgatt ved d3den 82 år var en kjendt r_-„ann
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(2 1350 Slåtta har nu begynt på forskjellige ste:,er
dot sydligc Norge forteller "landbruksdirekt3ren" i et intervju r:led

IY 1.:Idbruksmedarbeider. Lnkelte stedor har nan allerede begynt å
få i hus.

On utsiktene sa hn at noz stort h3yår
ik]z-o iår Oa kl3voren jå dc flosto stedenc er borto, nen hvis

do; ' uriuclic Galt så vil det ikke bli så aller mrst.
Beitene, sa han, står alldeles glinrendc

To ku1t12..rboltenL, oc naturbeitenc. ̂„,ette skyldes de Gode
or den tidlige 7åren.

jet skulle bli bra ned pototer iår. For
kornete 'vodkommerdc var d; for tirllig å uttale seg noe on. Bot var
malige tiog son in-, bl.a. har nange av b3nderne v-3rt storkt

ugras i

1315
har tatt 250

2)

On sildefisket neldes at nan i Flor3 -
skjopper, ved itangcnes 100 skjepper og vcd Io

Fra ,Uta i Finnmark neldes at det fiskes
st3rs>elso or 11 - 12 etykkor pr, kg.

On brislingfisket i Oslofjorden neldes
fra Fredrikstad at man ikke har fisket noo i sisto uko der.

2=: F3rst ot kort kåseri on .,1Jorika og dette
lands '';-)lossale" tap av krigsskip i den sonere tid.

„Jeretter håkon Borge ned ot hatefullt
. oppbyggingen av det britiake iperium og doretter noen
f

Fra Agnos S3rdal, Vard3 til Sverre Strand, Eelgejord.
Tro ikke pa ljgnene fra London og -merika.

hvis du kan. Eer or arbeide nok
for alle.

Birger J,ndersen, Skien fra fa killen. Skriv et R3de Hors
brev, Alt vel her. Eilsen fra Hor.

Torloif Lugen Lriksen, uslo fra Signe.
I,ugustin .-Oettersen. Alt vel her. Send hilsen. Ella ag ..tarsten

Tilslutt et kåseri av kaptein. Öyvind
iireoi Bergen on hva han kalto "13Gnpro)agandaen" undor forrige
eg -Yerdenskrigen.

J-(J.:TTT"..)W ;:II,".21M SC11 IFJOR.

oi 19.-Y) Riksjcmgernesteren uttaler at jakttiden
vil irj.r tI1i den samme son ifjor med undtakelse for hjorten som vil
bli forinrr.et med 10 dager.

TIL SVERIGE.

jR 3JSZ5, Ln finsk landbruksdelegasjon på 24 mann
or Svorics for å studere svensk jordbruk.

ez,::el ill ^2ar. Idens
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NYTT t, "JANIWK.

Dii 1835 Det forlydor at den danske riksdag vil
til nbto i. siste uke av august. Arsaken til detteer.at
lper ut den lsto okteber og man  vil  arbeide fcr'åra

-m 3ot for denne tid.

Landbruksrådet ep:glyser at snbrlagrene
i siste Uke viste en nedgang på 4 - 5.%.Eggbeholdningene
sterkorn nedgang produksjonen enn pa sur tid ifjar.

s1aktenurkedet er det on fortsatt
tellet på voksent slaktekveg og en stigendo kvalitet 4.kma
for kalveslakts vedkommende er  dkrligere.i

. _
Lynot sle inatt nod i on g i Birkeeo

ned hele  gårdon. Idoren blo elått i sytmo oc da han.kon
aog 31.v igjen var hele g4rden iLlve Iue. Lymet tendto ogs fyr
mölle m£21 hor klorte man å  alukke ildau fr den fikk gjart noen



Jegjeringens Infornasjonskontor.

1ortroli .
	 1,e1dinger tol;-STIL.g_15. uli.

".3nt(;enundersJkelse av befolkninen.

12.3 "Innenriksdepartwientet" Etter lov av
er det en plikt lor alle personer over 15 år å la

seg skjernbilledundrs3ke for å få kartlast all lungetuberku-
lose i landet, og de=d ska;)e'2.ulighet for å nedkjempe tubor-
kulosen. Iflge novne lov do "Innenriksdepartementet som
bstemmer 32.2 ettes igang.

11 f ti.(1 1:e 1, skaffe r3ntgenapparater,
men nå har statc11 apparater og unders3kelsene vil
derfor bogj±c inte f=tid.

I "(.ffcntlige -,:unngj3rinser" nr. 153 for iår, cr
alle stillinger ved statens s1zjernbillodunders'ike1ser• avertert
ledige. Til Muuransl:minkcntoret er knyttet en r3ntgeno1og.
Ute i marken forcg?ir underskolsene i hvert helscrdsdistrikt
undor lodelse av helserdets fornann.

1:3ntgenairatcfle son benyttes til un:erske1sone,
cr plasert i bilor son kjirc2:'fra kommune til konnune, fra skole-
hus til skolehus eller lignk,r,do lokaler, for a gjrc det lettest
mulig for publikun å m3te opp.

7ed folkoregistreno utarbeides kartotekkort for
hver person over 15 bosatt i koniunene, og kortet finnes da
fracl nr vedkomnonde m3ter til unders3ke1sen. Vedkoii:lendes navn
pa kortet vod fotograferingen med på den filn son tas av
nans brystorganer.-.Lorveksling kan s:ledes ikko finne sted,
r'3ntgenfilner sendes inn til sontralkontoret I slo til fran-
stilling og tydning. Sentralkontoret gir nelding on fundeno til
alle helseråd son s-Srger for a.b de personer hos hven der fins
noe tvilsont blir n3yere otterundorskt ved viro diagnosestasjo-
ner. orcligger der tvil ou andre sykdouner i lunger eller hjer-
tc, fg,r vedkom;_endc r/l.d on ske varo indrenedisinske

Unders3kelsene tjener sledes nere enn ett formål. o finner
ikke bare rrac. til -,?ersoner 1:edanittefarlig tuborkulose, son
deretter kan heibredes eller tas varc på s?1de ikke lenger blir
noen fare for swfundet, mon de kan også gi varsel ou on sykdon
sou vedko..,-_ende ikke vct han trues av, så at han eller hun kan
s3ke l-ge på et tidlig tidspunkt. -ct cr derfor ikke for ne6;et
sagt, at skjernbilledunders3kelsen i hele sin helhet, er ot san-
fundsnyttig og nonneskekj-_xlig foretagende av don stirsto betyd-
ning.

På hvert sted blir tidspunktet for unders3kelsone
kunngjort. Jet gjeldcr da at alle n:3tor til fastsatt tid. Under-
sikelcre går meget hu-tis fra hånden. Ved et r3ntgenapparat kan
unders3kos opptil 2.")2C personer pr. dag. son mter til un-



d,,rs3kelsen og betalcr den lovbestw:to krone, får sine legitiria-
sjonskort stenplet.olitiet kan således sencre gripe den son ikko
har n3tt til underskelse. Lartotekkorteno for dem son ikke
blir ståendo igjen og r3ber den også. e som ikke niter i dot he-
lc tatt, kan ilegses mulkt, noe son nan dos ikke regner 21edblir
n3dvondig når publikum får 3yneno opp for sakens store betydning.

I I;orge har sykeforsorgen alltid stått på et h3gt
nivå.-Jet er derfor un3dvendig oå si at de som fins syke etter
skjerubilledundersUelson, ossa vil få den best mulige hjelp.

16!_ lu1i 1D/13,
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Fra ,l'ristverdenen..

12.02 "Justtsdepartenontet" har ansatt candijur.
Rol2 ,Tolmstar som donmet2ilnek-Ug ved Varanger sorenskriver-
anbete.

Lele :ftingaar Thonassen er ansatt son kon-
torbetjent II ved Nedenes sorenskriverembete, istedenfor Inna
Wtosby Jacobsen son er fitatt for å overta stillingen.

Cand. jur. Odd 21eyn er autorisert som
nektig hos advokat Rolf Thorne, Dodb.

Cand. jur. Carsten Schjoldborg er autortsert
son fullnektig hos advokat Mdi. Jakhelln, Dodb.

Dbdsfall

9.30 Dank IO3 H ,
Dergen, er avgått ved

dbden i den hbye alder ay 90 Tanksjef Lge styrte Der-
gens i'rivatbank i et tidr.u. sor. a.te seg f:,:a 1886 til 1909.
Carl Johan Ege ble fbdt 1 Botgen hvor hans far var kjbpnann,
nen slekten stammer fra Egersundskanten. Danksjef Ege vat ned
en rekke direksjoner o27 koniteer og gjorde seg alltid fordel-

aktig benorket. han ble sine fortjenester tildelt St. Olavs
ordenen på sin 80 års dag.(1932).

Ulykke. 


14.30 Ebnnr. Tirsdag hendte on ulykke
idet en gutt i 11-årsalderon under leik falt fra ca. 8 meters
hbyde og nd. i en steinrbys. Gutten ble sendt til sykehus
bevisstlbs tilstand. j'anftykter for at han har fått noget al-
vorlige indre kvestelser.

Ny svartehandeisaffmte ned salt sild i riau esund.

14.Z0 Haugesund. rispolitiot har rusket opp
en ny svertehandelsaffbre ned salt sild i Ilaugesund.. En ung
Haugesunder hadde kjbpt 120 tbnner sild, sam han siden solgte
til en frakteskipper fra Stavanger med ulovlig stor fortjenes-
te. Denne skd10 så selge silden videre på Ostlandet. De'in-
pliserte er :CJÅ bbtelagt, Selgeren f'kk en bot på kr. 800.-,
og måtte seg i at kr. 12.000.• ble inndratt. Endol nol-



lonnonn fikk kr. 500.- i bot hver. Frakteskipperen vil få sitt
forhold prövet ved Stavangerprisrett.

.&ndre stra'2fe:Jaker.

12.00 Troildheim. Stjbrdal og Vbrdal herredsrett
har i disse dager behandlet saken not de to Oslo-karer son i
vinter ble arrestert for tyveri av onlag 100 kg. flesk fra on
gårdbruker i Stjbrdal og 20 kg kveite fra en kjbpnnnn på san-
no sted. Vider var en mann fra Oslo, san er bosatt i Stjbrda-
len, tiltalt for holeri. En ungdan fra Stjbrdalen stod også i
retten, tiltalt for å ha bragt en beskjed fra den ene tiltalte
nons denne satt fengslet, og for dernod å ha nodyirket til å
fjerne beviskilder i saken, Den unge nnnn hadde intet med tyve-
riet å gjbre, men traff en av do tiltalte i Lovanger Ejelpe-
fengsel, .1vor han sonet en straff for tyveri. Da flesketyven
hbrte at ungdonnen skulle slippe ut av fengslet, fikk han ham
til å overbringe sin forlovede beskjed on at hun måtte forsbko
å snugle irn i fengslet avskrifter av de forklaringer hun og
hennes tilkonne svoger hadde) e,vgitt til politiet. Santidig skul-

(fortsatt)
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.L.ndre straffesaker. (fortsatt)

le hun fjerne noon varerson han hadde oppbevart. var noe
flesk han hadde Went under gulvet i et vedhus. Stj3rda1 os
herredsrett har na avsagt dom i snken. Flesketyvene ble dönt til
henholdsvis 24 og 13 naneders fengsol saut 10 ars tap av stats-
borgerligc rettigheter. ::eleren ble d3nt til 4 nåneders fongsel,
og den unge nann fra 3tj3rda1 til 32 dager.

Cslo nrs.

13.23 :Jagens aksjekurser frn Oslo b3rs. 4 1/2 pst. Stat
1937 kj. 101 3/4. - 4 pst. Stat 1935 kj. 132. - 3 1/2 pst. Stat
1941 kj. 133 1/2. - 3 1/2 pst. Stat 1938 kj. 132, - 4 pst. ilypo-
tekbank 19384g1. - 3 1/2 pst. :ypotekbank 1941 kj. 133 3/4. -
_rodi-ckassen kj, 773. - -.431vefossen onsatt 10. - ..,orreg 2tre.onsatt
132, - LI-Icktrr)ke,3iske sl. 136 kj. 133. - Lafslund sl. 672 1/2 kj.
667 1/2 or=.,att 673. rkla sl. 290 kj. 280 ons['tt 235. - Saugbruks-
foreninGen sl. 1760 kj. 1730, Union sl. 5.40 kj. 5.13. Lgdesiden
sl. 165 kj, 157 1/2. - -?orgestad sl, 273 al. 273 kj. 262 1/2.
:ruuseaard .,,j3sterud sl. 300 kj, 290. L-lerikalinjen sl. 252 1/2.
:Jergenske sl. 182 1/2 kj. 179. - 1-ordenfjeldske sl. 195 kj.107 1/2.
Iw,ran s, 295 kj. 207 1/2. - Cecan sl, 315 kj. 305. _os..-los II
sl. 242 1/2 kj. 240. L.dd sl. 212 kj, 202 1/2. ILosshavet sl. 205
kj, 200 ons,ltt 202 1/2. -

Valutanoteringene uforandret.

2raktisk talt in en hval i Ska crak iår.

12.30 1,13benhavn. havn cr allerede i:r basis
for den norske hvalfangerflåte son driver hvalfangst i Skagerak.
IGar kon nnn, if3lge "Lerlingske Tidende", inn ned aretsf3rsto
hval. -,)en var på 10 tonn. 1)ette er senere fangst enn ellers, da
man f3r on ,årene pa denne tid allerede pleier å ha fanget 133 hva-
ler, bo norske hvalfnngere sier at det er sa Godt son ingen hval
i Sk[,Gerak iår.

S-ortsn heter.

14.33 :Jet tegner til at det også iår blir livlig i
svIrneleiren. Treningcn her i lengere tid vr3rt drevet 1-eget iher-
dig. I Trondhein har "ITorges Idrettsforbund"s rikstrener, J-ohnsen,
instruert Trondheinssv3nnerne, og i Gj3vik og på Lidsvold har de
to kjonte sv3nnere, Lnrs Lvenscn og Earl Christinnsen, drevet in-
struksjon.

23rstkaalendc s3ndag går det firste storc sv311.-
nearrangenent av stabelen i Lianvatnet ved Trondhein.

14.30 -.Jet nasjonale friidrettsstevne son skulle avvik-
lcs sist s3ndag på finner sted fbrstkonnende s'lndag. 2elta-
serfristen er nå ut13pt. Ln rekke kjente friidrettsnenn fra Sndre
Land og do onkringliggendo distrikter vil delta. Stevnet blir ar-
rangert av Lena Idrettsforening.

14.30 Son tidligere neddelt blir idksnarsjen arrangert
s3ndag 1, august. i.1canarsjkontoret opplyser at interessen for
Ziksilarsjen er stor over hele landet. :Jet str3nner daglig inn bc-
stillinger på nerker. ,Jet er sendt innbydelser til santlige de-
partenenter, Eirden, Landsorganisasjonen og andre st3rre
institusjoner.
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iceichsrauw.:c,r*t11 fru Soholtz lirk holder talo i Trondheim.

6.3: Den tyske :Zoichsfraucnffibrerin, fru Scholtz Uink
koi . igår til Trondhein og samuc aften holdt hun en stor tale under
ot r.13e i .Jiinteatret. Mnet var dagens bogivenhet i Trondhoimog
det ble onfattet ned stor intarosse. TilE,tedo var bl.a. represen-
Janer for icdende sdvile csriiitoro tyske nyndigheter i Trond-
hein og onegn, og frontredende represontanter for partl og forvalt.
ning med fylkesfrer logstad i spissen.

'2ruen begynto ned å peke på den kamp som tyskere
og nordmenn nå kjemper sanuen. En kamp son gjelder deres og hele
Europas interesser. I-Jet det gjelder idag er at hver enkolt cr vil-
lig til å sette sine private interessor til side for å tjene fol-
kets interesser.

Taleren hevdet at den kvinne san skal ta stand-
punkt tl politikk idag, f3rst og framst nå vwre oppmerksom på
hvilken innsats nennene gj43r,og hun nå forstå at kanpon idag er
cr kamp nellan verdellor og at ot komproniss mellom den or ganske
utelukicet. icr nyttor ingen toleranso. vErLiotolerant not en livs-



innstIlling som cr holt i strid med vår egen, vil bety det samme
som at vi lar oss sluke av andro soni ikkc er tolerante. Toleranse
kan ikke eksist,„re der det cjelder et enten eller. liele Luropa er
ida kalt til kamp mut bolsjevisnen,nen den sm fZ3rst og frenst
burde 1:jenp:: ned, Englend, er brutt ut av den germanske familie.
jet har fört til at de t5vrige medlennsr av denno familio må slut-
te sterkere sannen og ta byrdone for å b3te på don enes synd
overforhistorien.

Viktigor era alle småting, er don holdning nen-
neskeno inntar tll dennekrig. Den tyske kvinne viser idag on
strhlende til tross for alt det hun ofte nå gjennomgå
JeC2 fblge av engelske torrorangrep.Mennesker son tIlsynelatonde
har nistet alt, stiller seg berodvillig til tjenoste for de for-
skjellige oreanisasjoner, og sor det ofte son on skjebnens til-
skkkolso a do skal tjone andre når de står alene i verdon. Sliko
mennesker her virkelig forsthtt at folkot konner fr det ehkelte
nenneske. 7ed et virkolig kanpfellesskap nellomnbdrene og sold.ate-

ka. det aldri hende et 2olk noe så lengenMrene lever som
:?anaUske frere av i;ro og tillit.

Nå1. noon taler on fred, et ord som vi betrakter
2,on iaoUig. fortsr.ttc fru Scholtz ilixk, må han först og fronst
tf-,nk.J på de ofro son er brakt for verdon. 117is vl idag tenker på
fred, nå vi fc:?stå at det barc kan wJrc en fred i klare formr,
og dt ikke kan gAre noc san vi må skanne oss over når vi ton-
ker på våre falne. En fred sam ikke våpnene wrlig har avgjort, vil
bare bringe lonker, Når vi tenker på fred, er det bare i ssnmen-
honG de ofre som fronten og heinene i alle europeiske land har
brakt denne krigen.

Enton det gjelderarbeidsinnsats eller frontinn-
sets, er den tid forbi da nan sa: hvad angår polltikken neg.
IIistorin vil vole oss engang 06 dc er det det å sette livct inn
son frst os frenst teller.

Der IleichsfauenfUhrerin sluttet sin tale ned å
citr3 det karakteristiske vers: "Innitten der Welt . . . ".
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Tre=itdrana i Lidsko,.

22.Y.) Lt trespritdrana i Lidskog forleden dag krevet
et aennoskeliv. 3 karer fra bygda var sanlet til et större drikke-
kalas på Skotterud. Ltter at de hadde konsunert adskillig brennevin
fant de fren en kanne ned frostveske son de begynte å drikke av.
Virkningen uteble ikke, idet den ene av karene d3de allerede same
natt. IToen dager etter ble en av de andre darlig og ble holt blind.
iLan er sendt til ,.dhshospitalet i  ;s1o, hvor nan nener at synet
ikke kun reddes. Trcdjelaann i laget er frendeles frisk.

Tre=itdraua i Varc.W.

22.00 Også i Vard3 er det utspillet et uhyggelig tre-
spritdrana siste helg. 16-17 personer er innlagt på sykehus og 4
av den. er allerc-de dide. Lian frykter for at trespriten vil kreve
6n11 .11EJ::e o2Erre, 1;0en fiskere hade funnet 2 trespritbeholdere

begynte å drike av dem, og etterhvort ble
det ,sv=t =g0 o f:!.kk snake på b..(»ygget, lesultatet b10 at 16-17
persoIlc.r atrakiiåtto :?inges 2a sykehus, hvorza det neldes at 4

. allerede er C.V.Gtt vcd

Trans-)orten cv t_yske desert3rer "dwienteres".

23.3C If31ge den svenske avisen "Socialdenokraten"
fikk ü folk i Oslo son ennå er besjelet av en usvikelig klokke-
tro ?a nvennene" i vest, igaren ny bekreftelse på sine cntagelser
on Tysk1L,nds indre opprisning. Lvisen gjengir nemlig en oppsikts-
vekkende melding om at en neget stor transport ned tyske krigs-
fanger angivelig paserte eslo på vei til Tyskland. 2a tysk hold
hudde nan truffet o,:lfattende forholdsregler for & holde gjennon-
farten honmelig. tyskerne skulle overf3ros fra (5stbanen til
det tyske skipet "21onte "losa", ble både nordnenn og tyskere drevet
bort fra jernbanestasjonen og havneområdet cvsperret. Likevel fikk
:lance personer anledning til å fa et blikk av fangekolonnene, skri-
ver den svensko uviscn, som oEså vet 3.fortello at de Gjorde et
darlig inntrykk da santlige fanger hadde istykkerrevne uniformer
uten distinksjoner. -..iessuten var de snaukli22et.

.,bringe noc officielt denenti av dette siste
svenske hjernefoster er forsåvidt ikke nWvendig da tuBener av
nord.lenn son tilfeldigvis var nedc vod havnen igar, kunne konsta-
tere at livet Gikk sin vante gang. :sykologisk kan nan kanskje be-
grunne fenoaenet Jed den ganle kjente on at overspendte nen-



nesker av og til ser sp3kelser ved h3ylys dag.

Tr sil T'=.e--)rodukters fa'rikkan1eg er brent ned. 


22.0 Elverun. Trysil Tj2reprodukters fabrikkanlegg
er brentned. ..xsaken var gnister fra en fyrovn. Fcbrikken var den
st3rste i sitt slags hor i landet og var assurert for kr. 65.200.-.

Det qlmes_Eocitfor frontkjenpernes pår3rende.

Son kjent har frontkjempernes pår3rende visse
lettelser og fortrin i denne tid. 1Jet har tidligere vort nevnt at
frontkjempernes p&r3rende har fortrinsrett vod kjöp cv visse varer,
og de fleste vot vel også at det blir s3rGot for hyggelig landopp-
hold for den, Lot er sou har tatt seG av denne sak, og

har henvendt seg til landsledelsen for å h3re on det er
nange sou benytter seg av denne anledningen til å få et landopp-
hold. Svuret er bekreftende, saa rinclig er. Ln hel del fauilier

(fortsatt)
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Det s3rgesodt for frontkil2mernes pår3rende. (for-tsatt)

er dratt avsted, og alle sanilen er strålende fornt5yet ne4 til-
taket Lr frontk,lcupernos pårrende henvist til å reise til
besterle eteder ?Ni Le får anvistet visst bel3p og så;kan
de :ere hvor de selv il Cg :7eisetillatelse får de også ved
heuveaelse tj_Llvart -.onter he- - Ln annen sak cr det
ab vi har enkelte steder t.3 d.isposiajon for frontjenperfa-
niliec, sam f.eks, linutohytta ved Kongsberg, hvor det kan vm-
re opptil /17 1)ersoner 2aon sang. - Evor lenge varer landopp-
holdet ? Det nå avpasses etter det bel3p nan får. :vem er
det sou ordner ncd d5.sse spörsuålrundt on i landet ? Fylkes-
lederne har til oppgave å hjelpe frontkjen:pernes pår3rende i
sitt fylke Ved benvendelse til fylkessosiallederne får uten-
bys fr:.nthjeu;)erfaniliersauae rettigheter san 	 
Oslo.

Det blir til slutt op,-)lyst at de norske syke-
s3stre Aom har neldt rog frtvillig til kanpen not bolsjevisrcn,

12_1 p3 .1lige n9x,er. Det kan i denne forbin-
ne-L-3e 116 at " .1,1r ditt utstyr til de 25 sbstre
son k1 5.elta under ledelse av over-



s.östor Gerd Lnodd,

Lrbeidernes Faglie LandsoranIsliq12.112.

23,00 Utsendinger fra 4rbeidernes Faglige liandsorgani-
sasjon har denne uke .73rt 5 ...J.ust-Agder og holdt en del tillits-
nannsnter og bedriftsu3ter. Det var avdelingsleder for fylkesopp-
lmringen ingeniör Langfoldt, kontorsjef Oddvar Lriksen og for-
bundsleder I byggeindustrien J'ens Rinsen.

Mandag ble det holdt tre bedriftsnöter i og ved
Grinstad. Dagen etter ble det holdt n3te på Trambya og åpent til-
litsmannsnbte for .i.ust-Lgder i renda1. Hor holdt kontorsjef
Lriksen foredrag aa Fagorganisasjonens oppgaver og

*ertsatte onsdag ned foredrag av ingeni3r Langfeldt on arbeids-
fornidling og den nasjonale arbeidsinnsats. Etter foredraget ble
det avlagt rapporter QM organisasjonens arbeide Til-



llsnannou3tet ble avsluttet ued en båttur til skjergarden og en
eukel son ble arrangert av Lrendal konnune, JJ.lo n&Ster
var negot sodt besbkt.

Ue-laTendtfra Svulget.

0,:t.19.0j Str3a.len av flyktninger son vender hein fra
Sverise 3ker stadig. I. London-kringkastingen forsbker de seg ned
propagandal3gner am de persozer son er vendt tilbake til Horge.
Disse personer tar iridlertid dette ned den overlegenhet, son
bare ka:1 det son har ren samvittighet.

Dagfinn Danielsen, 19 år gancel, Skien, for-
talte så ou sine opplevelser i. Sverige. Det er ikke n3dvendig å
gjengi hele hans beretning, da han tidligere har opptrådt
0slo Rad.Lo se 117:LTSOVERSIWT nr. 806 side 2. Såvidt en kan for-
stå, går de flestesklager ut på, at forholdene på Sreryd er u-
utholdelige på grunn av den nilitmre opplczing son de der får,
en opplmring sam ettor deres nening kun er en kar.Lkatur. Sersjant
Vik hadde spesielt opptrådt brutalt,ved et par anledninger had-
de han sparket Danielsen med sine ridestvler, fordi denne ikke
gjorde ni1itr honnör. Filmen "Fra .lesund til England" var så
darlig lavet, at den ikke gjordenoesonhelst inntrykk. Det å dra
på skogshugst, er det sanile son å sulte, på grunn av den elendige
betaling.Videre nevnte Danielsen lovenagt,forbud ric4 å selge
klmrne sine, os Harstadgutten son fikk 6 naneders fengsel fordi

(fortsatt)
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:leiErvendt fra Sverige, (fortsatt)

han hadde solgt en arbeidsdress for å kunne skaffe seg det W5d-
vendige til livets op)ho1d. Foruten sersjant Vik, klaget Daniel-
sen over intendant Jakobsen og en kapteiln L., som hadde v=t sla-
vedriver i belgisk iongo. - Samtidig som de fleste norduenn
Sverige sliter for dårlig betaling og blir behandlet meget dår-
lig av legasjonen, lever j3der og kapitalister for statens reg-
ninE på Sveriges badesteder. Lien kameratskapet blant de norske
i Sverige vokser etter som legasjonens folk viser sitt sanne an-
sikt og de ulykkclige mennesker vil nok snart alle sau en komme
tilbake til 1,7orge.

Gkeg3hugsten.

Det gje1er nå sikre landets vedforsyninger
til vineren. uisling ha iet oyp premier, og formannen i Skog-
Landarbeiderforbundet, forteller at forbundet har
satt igang og avviklet  E,n :.cA(ke for skogsarbeidere. Lur-
sene varer 6 dager og det er spesiei_t redskapJbehandling som
det gjelder at alle får kunnskap on. dksehuggene klinger i alle
1:orges skoger on dagen. Jet gjelder å hugge 45 reis pr. uke.
laarer nan ikke det, bli.r det fradrag i fortjenesten, men hugger
uan nere, bli det tillegg. Dette er en gjennomf3relse av prin-
sippet ".dordeler til den som arbeider".

LTytt fra .jannark.

D.R.21.50 Det er gitt visse lottelser i forbUdet not salt-
ning cg r31cning av svinekj3tt. Visse deler av svinet, bl.a. hodet
er fra nu av tillatt r3kt.

L tt fra Sverige. 


D.2.12030 2 svenske fly har kollidert. 1Mreren av den ene
maskin roddet seg i fallskjerm, men de 2 anbordvnrende i det annet
fly ankan.

2 tyske fly, som idag kom inn over svenskekys-
ten ved Fa1sterbo, dreiet i vestlig retning så snart luftvnrnet
åpnet ild. Tidligere på dasen kon cgså et tysk fly inn over Sve-
rige, men snudde såsnart ild ble åpnet not det.

0 .:40.03 (16.7.) I en lederartikkel kommer "Lftonbladet" inn på
den svonske kommunismes nye taktikk. Denne taktikk som begynte
like etter at Lomintern var oppl3st, viser helt tydelig at man
f3lger anvisniliger son blir gitt av en internasjonal sentral,
understreker avisen. Den nyorganiserte bolsjevikiske bevegelse
har også gjort seg nerkbar i andre land. Derned reiser sArs-
målet seg panytt i hvilken form den kommunistiske verdenspo-
litikk skal opptre etter opplsningen av L:)onintern. I virkelig-
heten tyder alle tegn på at iloskvas snidige politikk holder
tidspunktet for å vnre ko=et til å blåse nytt liv i de gamle
folkefrontspekulasjoner. i&r det under den navnrende situasjon
av militpre grunner ble ansett som beleilig å avvikle -Lonintern,
skjedde ikke det uten at nan har flere alternativer å velge

"44ftonbladet" minner i denne forbinnelse  QM  IWR-organi-
sasjonen den internasjonale hjelpeorganisasjon for revolusjo-
nnre forkjempere i de kapitalistiske land, og ou VaL:S-organi-
sasjonen - verdensorganisasjonen for kulturelt samarbeid.

FIZU SCI:OLTZ DJ0LL1,1?., izn=u7  og JONsl.S LIE vil idag,
holde foredrag under et nöte i Uingenberg kino. (0.li.8.(2'0 16.7.)

vvvvvVVVVVvvvvv
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DR 1230 Uver Svenak familie er nu av den svenske
regjering Laitt tilsendt den lille brosjyro krigen. konner".
:31-osjyl.en op-,?lysnin.p.or an hvordan befolkninsen skal for-
ho1de st;g i tit1Lt3 en invajon av Sv2ige og sier hva hvar svensk
stat,sborer r L1le de forholds -
regler i bro2 overensstennelse ned
de Jnte-rnwJj1 bostommoisor acm har sluttet seg til,
're„mhe,;es i. kol=1, ar i "StockholLstidningenn.

skriwJr i denne forbinnelse
at ettor b ct 1 dddelhavsom -
raoe ()1 3kan1inacio. on vakker dag
kan bll br=;;unktet Isoi)erasjoner og hvis krigen blir fört
til Skandinavia kc,nmei en farligere situasjon enn noen-



sinne tidlioro I k.I.,sns

.,1,12,LIDS15-.RJ,2,-T2RLT.3.T,Li1:1112I Ti2:"F.2 DiSIJOR=RTJI:LT,

DR 1230Spörsmålet oin arbeidskraft i det
jordbrUket for h3starbeidet har v2rt dr3ftet i regjeringen.
M.enigen at regjoringen skal si en utrddning om hva den har
for a avhjelpe nangclen på arbeidskraft.

Det vil antakelig bli utsendt en
rkling i4pet av dagen.

danske
Det er
foretatt

offisLe11

1-,-L.01,7.;r:11,7G.LN I VLST,TICLI..,TD ..10DES 011 S.I=RL 7MCTRI3ITLT.

DR 1230 :ressons Radioavis er at de Vestjydske
forcnte elektrisi+,etsverker blitt annodet on a sende ut en henstilling
til befolkni.ngen i flere distrikter i Vestjylland om a spare så meget

på den elektriske kraft.

Ilti=1_4GGITTGS1;1',STLII'll-g,LWR I

r,R 1230 Dc nye mbrkeleggingsbestennelser i Dannark
trc3r ikraft fra og ned ikveld. Det skal dc, mbrkelegges en halv tin£
tidligere enn vanlig, d.v.s. klokken 22.00.

1300
bro i sit
ninister.
arbeide i
trafikk.

SandW)roaa over -uisermannelven, den st3rste
t slag i verden, ble igår åpnet av den svenske trafikk -

-Dreen son koster oulag 6 millioner kroner hur v=t uader
fire år og seks måneder. .:,11erede i höst ble den åpnet for

p‘Zg_I i ,laa,L7E2.,:,1\TSESL:L.

1400 Nordhednark herredsrett har nettop avsagt
en )rinsiple11 dom i en sak mellon 13 Ringsaker b3nder og nedemark
ma1keleverand3rforening.

I 1940 da krigshandlingene skapte forskjell
lige vanskeligheter'i Ringsaker, ble endel b3nder deroppe n3dt til å
levere melk ti 1.1oelv Licieri, son ikke eies av 11elkeleverandbr
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ELLULLVERMSL&X.Fortsatt.

foreningen, .11ke1pverandW2fnerdngen har derfor nektet å utbetale
bonus for den melken som er levert til Ebe1v Heieri. Herredsrettens
dom löd på at .15e1ke1everand6rforeningen tilpliktes å betale de 13
gårdbrus bonus for don nolkon som er levert til Tibe1v I.oicri i
1940.

DÖRS=LRINGFP.t

1300 Lcsj1ier fra Oslo Dörs: 4 1/2 % Stat
1937 k 101 1/2 4 Sta. I33 1 3 1/2 % Stat 1941 s 104 1/4,
k 103 1//'... 3 1/2 (/. Stat k :.02-„ 4 Hypotek 1938 s 104 1/4.
3 1/2 Hypots.. 1941 k 103 3/4. Grodbanken k 129. 1.Zreditkassen
k 77. Dj3elvfossen s 18, k 17 12. Dorregård s 132 1/2, k 131 1/2.
Omsatt 132. Llektrokjemisk s 132 1/2, k 130. Hafslund s 672,1/.2,.
k 667 1/2, Unibn s 5.40, k 5.10. ,1gdesiden s 165, k 157 1/2.
Lorgestad s 276, k 260, Druusgård ICiösterud s 1295, k 1289.
4ierikalinjen s 250, k 242 1/2. -Jérgenske s 182 y2, k 179. Norden-
fjeldske s 195, k 187 1/2. Ivaran s 295, k 287 1 2. Ocean s 313,
k 307 1/2, losmes II k 237 1/2. Odd s 210, k 202 1/2. Rosshavet
k 280. Valutanoteringer uforandret.

-,./RLJ2T I TYSX MINEFLLT.

1400 Fra Namdalen neldes am en dödsulykke som
kan tjene som en advarsel til folk,

en grd der inne vq det 1q u et
ninefelt som •mr inrigjerdet. Gårdbrukørt3ft Vi/le jërdo inn en
lgnd mellon minefeltet og en fjellve og ikk inpå 41.fiti,~040 C)In"
rådet. Han kjørte en jernstftte ned i jorda, men traff en mino
som eksploderte, Hannen ble kastet langt inn i ninefeltet og fikk on
stygg medfart. Han døde 5yeb1ikko1ig,

SVLNSIT. - GIRIFraIDRETTSLAIWSIWAL).

1800 Den 8de svensk - ungarske friidrettslands-
kamp begynte torsdag kveld på Stockholm Stadion, son var i brn stand,,
7bret var også bra, kanskje litt i koldesto laget. Dot ble f5rsto dag
konkurrett i syv av de fonten3ve1sene.

'.1WITOTL;SIZ.uLJINGLI4L.

OR 1350 Landbruksmeldingene inneholdt ida advarsler
met potetkreften og hva man skal gjbre tor å bli kvitt dpn nar don har
vist seg på potetåkrene. Dessuten var det endel opplysninger am ekstra-
rasjoner av gr5nnsaker og poteter til personor som arbeider frivillig
jordbruket eller skogbruket i ferien. Det ble gitt bestemme1ser for

hvc son kreves for at on slik person er berettiget til ekstrarasjonene
Rasjonene er 25 i tillegg til de vanlige rasjonene.

Videre inneholdt meldingene de nye maksimal-
prisene for gr5nnsaker av 1943 års avl for Trbndelag.

F GLIG TILL T81.'ic;NNSLIOTE I SKIEN,

OR 1900. I Yolkets,Uus Skien ble det,i4ag ttoldt
et nfag1ig tillitsnannam5teft, 36tot ble åpnet av fylkesleder Herborg
og deretter talte kretsleder Erikson.
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":=STER" JC1,-...3 LIE TS TnLL I hlIUGL:.:3LjiG

1930 "Lridre skal bli hverandros bane bristo
skal alle i?.ttebånd - :et er hardt i heimen er ökstid - go:ttid -
esgbitte skjold - varstid _Jet skal ingen finneS som skaner en
annen, hoter det Volus,?aa on 2csnarok, --

I vart norske folk hvor idagEAtebånd er
brustne og br:3dreblir hverandres bane, hvor det er hardt i heinen,er det stort sott enighet om at vårt folk hadde skyld på scs de siste
årene, 7aro arboidere hadde latt seg narre til å bli interncsjonale
istedotfor norske, Vår jazzsale ungdom var unas4onal. Vår v=neviije
var underminert. Vårt folks livsinnstinkt var pd faneflukt.

I jUssingjord banketskjebnen for förste
gang på porten og den 9de april l00 satte skjebnesynfonien inn ned
sitt bruseude orkester.

nordiJenn - bortsett fra en håndfullbetalte eller halvgale individer - er idag enige ou at vårt folk skal
leve videre. Uen de er ikko enige on veien som frer ut av

IZår det varsles brann på et teater, sarjorntcppet ned - uansetthvilket drama som spilles på scenen. Det
hender et folk blir grepet av )anikk, b1ir til saueflokk os
Jernteppet g.r ned også for den og dc tramper se,g fran not utgangen og
sår ynkelig til grunne. flren det hender at enkelte da oppt= os tarkonnandoen. 1)e tusener 3yner ingen utvei den enkelte gjör det.

Det er dette son er inntruffet under vårtfolks skjebnedrana. .Jet er enkelte sem na fram i brodden. - -jet skel
ingen finnes som skaner en annen heter det videre i Voluspac.

Idag opplever vi at de bolsjevikiskifihorder banker på porten i dst. I syd og vest kaster Vestens gangstere
bomber og fDsfor ikke bare mot Luropas mennesker nen ogsa not Luropcs
kultur den sou hele den hvite rT.se lever på.

en slik tid har vi bare ett å 6143re, skalvi berge land (); folk og frantid. Vi nå gjUre det som er .X3dvendig 1ellers far vi sande at skyld cr skjetIne. je av våre landsnenn son or;i:
gått fra nasjonal sans og sariling nener at det finnes to vcier som
frer ut av l'agnarok. _Jen cne er a drive sabotasje mot arbeide og nnt-
auking, svertehandel og snikuord-. -,)en annen vei, mener en del, er åsitte stille og vente. "Wit and see", hvisker de engstelise. villa kjeupe for oss. "Vi skal ikke ta skjebnen i vår esen hånd -
ikke verge oss ued odd or egg not de röde barbarer og deres hvite
hjelpere SW1 vil bringe I'Lanarok inn over oss". Disse folk har intot

her nlstet sitt nesjonale innstinkt,
Den tredje veien er den tyngste, det erden veien so4.1 er n3dvendis os so.1 nordnenn har gått f3r. 1:orske fri -villige i tusenvis har fulgt aft53.-erens" parole, spent ståhjenlen og

gdtt den ganle h2rveien son f3rer til Garariko. Vi vil at nordnenn skalv:)re med hvor Luro-.)es og derued 1:orges skjebne avsjrcs for årtusener.
Vi menn jti(1 bekvenme oss til å innr&ine atkvinnen slik i sin elnindelighet i grunnen cr nokså uundvJrlis i til-

v2relsen, flon hun er uundmrlig ossa i krigen. Iva hun utretter hje,:ine
får andre snakke on. eTeg vil bare få si at vi derute ved fronten stod
sterke fordi det stod kvinner bak oss, Ikke så at vi så noe stbrre til
dem noen gang - uten de syke og sårede som de velsignede s3stre11e tok
seg av, nen vi nerket de:1 hver eneste das. I bunkerne hang deres
fotografier og hver dag fölte vi deres o.isorg. Det ko.1 brev, pakker og
aviser hvor vi så bil1odene cv dem og da kulden satte inn, sendte de
oss sine pelser. Nei - det fantes ingenkvinnehatere ved fronten."

"Idniåteren" henvendtescg så & tysk tilfru Scholtz - idink og bnsket henne hjertelig velkommen pa vegne av
de norske frontkjenpere.

"Vi kjenner alle fru Scholtz storearbeide i denne skjebnekaup so-1 angår alle gerncnske folk, og vi hilsrgjennom dic reichsfrauenfuhrerin de tyske kvinner i takknunlishet for
den innsats de har gjort og som i så h3y grad cr korlet oss soldatertil gode."



Side 4. Moldin er freda 16. uli 1943. Nr, 810,

WiTET I KLINGENDERG HINO IKVELD.

' OR 2000 . Elokken 2000 begynte,det store tysk norkkemötet i Klingenborg kinod Ubtet var arrangert av USIWYs gruppeNorge. Elandt tilhörerne var reichskommisar Terboven og flere andre
höyore tyske porsonligheter samt reprosentanter for "don norske stat"
46 partiot ncd "ninisterprosidont" quisling i spisson.

Fylkosföror Rolf Hola innledet mötet ncd åhyldo de tyske soldators innsats not J3dedommen og bolsjevisnen.Han framhevet imidlertid at disso soldateno alene ikke i lengden kan
klare don påkjpning de or utsatt for og at det dorfor er allos pliktå hjelpe deu pa bosste måte vod å Vise den at uan har tillit til don.Derettor ønskot han alle hjertelig volkomnon til nbtet og introdusorte
trste taler son var "ninister" Jonas Lie. Hans tale or refererttoran.

Ztter Lle fulgte så reichsfrauonfuhrerin

"Kjnre kvinner eg nonn. To ganger er jegav dere blitt bodt am å tale on den kanp som vi sido om ido kjenper.Donne kaup son er on kamp nollom nasjonalsosiaIisme og bolsjevisme,nollon orden og uorden. Mange nasjoner er dut son i denno kanp harsoadt sinc snnor avsted og jeg vil her i denne forbinnolse frst ogfronst hilse dere norske nbdre son har ladt deres snner kjempe og
talle i denne kampen, I og ned det at dere har ladt den dra avgårdehar dere beseglet deres skjebno. Når vi tonker på hvilken lang tiddenne kedipen har vart i og tenkor på den tid som ligger bak ossvilnok en hver forstå at vi i donne kamp ikke kan la nop son holst sonliknor toloranse få innpass i vår tankeang," Fruen ga derpåonredegjörelso for hvorfor man ikko kan tale toloranso. -Jenne kanpen
er; sa huu, den bitresto kamp sidon Kahn for 800 år siden ned sinehorder truetLuropa og i denne kanp Gis dot bare to alternativer:seire eller W. I slike tilfeller og hvor kampon föres nellom toså sterkt notsatte ideer kan det ikke tåles noo kompromis og don
parten son lar toleransen få innpass vil snart bli oppslukt av deneg gå til grunno.

Så kom hun inn på nbdrones stilling ikampen o..?„ sa tit i slike tider er det at nasjonenes framtid liggerdreneo hender. Detaer de son skal oppdra barna og dot er de som
skal ofro den når dot kroves,

Nun f'ortalto vidsre om at hun hadde reistgjennon Norge og blitt sterkt bc..crt av alt hun haddo sett og hunhadde santidig tonkt på hva engelsknonnene nu gjör not Tyskland.
eres opptrodenog krigsförsol kan bare likestilles mod bolsjovikkernosnår det gidder brutalitet, Nu vil kanskjeenkelte si at vi nordnenner ikko mere i slekt mod tyskere enn engelskmennene. Ner vilde hun

4101 ongang få benerke at engelsknonnene for alltid har aistot en
hver berettigolso til dot gernanske familieskap oc det er holt foil-Cktig L bruke en engelsknann son målestokk forogermanisno, slik sonenkele gjr. England har for evig solgt seg sa lang bort til bolsje-vismon at det ikke finnes noen voi tilbake.

Videre fortalte fruen om hvordan den tyskebefolkning idag lider under krigon og da i frste rokko de tyske
kvinner. Men on dag vil kanskje etterslekten forstå ht alt dot de
har skyldes de ofro son den gernanske kvinneofret i denne krigen.

Fruen fortalte litt am ödeleggelsonei.Ruhrdistriktene og nevnte et par oksemplor fna en by son var blittsnrlig hardt ranmet, )(3t var en 85 ar gannol kone son hadde hatt 13barn og son haddo fen av e‘emgifte og med familier i saine by. Nuhadde hun nistet alt hun eiet og hennes fen barn haddo likelodesnistet alt hun eiet. Nun hadde fått "das Mutterkroutz" i gull og dot
onesto hun önskot var at når hun Wde matte hun få det nod seg i graven.
Qå var det en genske ung nor sau under brannen og forvirringen haddemistet sitt förstobarn og dessuton hadde fått vito at bennes nannvcr fallt ved östfronten. Nun haddo spurt seg selvhvorfor Gud haddelatt henno selv levo, non så hadde hun tatt seg sanmon og sagt atdet antaL:elig yar fordi hun hadde en nisjon å utf.3re og nu ville hunhjelpe aadre så Godt hun kunde.

Fortsatt.

tru Scholtz Klink.



Side 5. Ile1din,er frecia-, 16. uli 1943. Nr. 810.

UbTET I KLINGLEIBERG raNM. Fortsatt.

Disse var bare tilfeldige ekswipler på don
tysko kvinnes holdning idag..Resten av talen var en hyldest til de
tyske og norske kvinner og gikk ut på å bevise at don innsats kvinnene
gjör hjc=o star fullt på h3yde ned det son soldatene utrett cr ved
fronten,

Tilslutt talte obersturnbandfuhrer 1eunann
og nintes de soldater son var fallt i kanpen not bolsjevisnen og
utbragte tilslutt et 3 ganger "Sieg Heil" for Adolf ilitler.

flDtet ble avsluttet ned "Ja vi elsker",
"Deutschland, Deutsehland", og"Fahneruhe".

FRU SCHJLTZ - KLINK DLSÖXLR GWRNNSDALLN.

OR 2200 Igår bes3kte reichsfrauenfuhrerin fru
Scholtz - Klink Gudbrandsdalen, hvor hun br;a. avla bes3k pa stor -
garden LjUstad i Ecierdal. Hun benyttet ogsa anledningen til å bese
de Sandvigske sanlinger på Lillehanner. Fylkesf3rer Aksel ns arran-
gerte en nottakelse for fruen på Gausdal h3yfjellshotell, hvor en
rekke fr•ntredende tYske og norske representanter var tilstede.

"0FFISIELLT".

2030 "Innenriksde-p artementet": 2renierlöytnant,
kaptein A.G. Knap neddeles avskjed i , 1

fra fastl3nnet offiser -
stilling fra 28de august 1943.

KomanWrkaptein V. Knudsen neddeles
avskjed i nade fra fastl3nnet offiserstilling fr2. 3dje august 1943.

"Jept. for Arbeidstjeneste og Idrett":
Sveitf3rer E. Vogt Hansen neddeles i

nedhold til s3knee. avskjed fra Norges Arbeidstjeneste fre og ned 16de
juli 1943 i nedhold av lov on arbeidstjeneste av 25de nars 1943,
paragraf 15, punkt D.

"Arbeidsdepartenentet":
Postekspedit3r H. J. Dageid konStitueres

son postnester i Rjukan fra og ned lste oktober 1943 å regne.

1930 Halden Idrettslag arrangerer s3fidag den
25dc juli Östfoldnesterskapet i friidrett i enkle 3velser. Hester -
skapet blir arrangert i Eelden.Sal=2 dag blir friidrettsnesterskepet
for Telenark friidrettskrets arrangert i l'orsgrunn ned Uredds fri -
idrettsgruppe son arrang3r. Vedz-c dette nesterskap blir det ogs
nesjonalt stevne ned konkurranser i 100 neter, 400 neter, 1500 neter,
kule, diskos, spyd, lengde, 11.3yde og 3003 neter. flen venter deltekelse
av elle vårc besste friidrettsJAenn på Ostlandet.

I en fotballkanp i ilillevg onsdeg kveld
sciret Stavanger Idrettsforening over Ulf, Sendnes ned 4 - 2, -„Jet
var Ulf's f3rste kanp på flere ar.

TG3AIWS.2...SJONLR=GE1Ç FOR SY=.

2100 "Ncaringsdepartenentet" har bestent at syke
son får tildeling ev rasjonerte varer på grunnlag av 1E3geattest i de
tilfeller "innenriksdeparteentets" helseavdeling bestenner skal fa
fraklippet nerker på sine tobekkskort for et så lengt tidsronson
tildelingen varer. Således skal tobakkskortet bl.a. inndras i alle
tilfeller hvor en lngeattest trenger godkjennelse av helseavdelingens
kontrollnge ned nindre kontrollngen uttrykkelig har bestent noe annet.



Side 6, j flO1din er froda 16. ull 1943. Nr. 810.

8/1WYTT FRL NORGE.

22001 ,11skarlaget 1 Nordland Går nannjevnt innfor reisingen av on fiskerfagskole i Nordland og dintriktslageno og1okallageoe yter sine bidrag etter evne. Andre institusjoner går  også./in for saken, sou overalt onfattes ned stor interesse.

Lt dristiginnbrudd or inatt foretatt ikj3pnann Vbttis forretning i Sauda. Praktisk talt hole nanufaktur -beholdningen er stjålet oe ellers er det rotet forferdelig i butikkon.Tyveliiet dreler seg =er for flere tusen kroner.

:Cdae norgesbr3t det ut brann i Gjerpon21311e i Siden.Etter et ar tinor var brannvesenet herre ever ilden.:.detviser see at det b1e eiort sor skado idet praktisk talt holon311ens :C32ste etasjo ble 3delagt. Videre ble 200 sekker brUdnol og50-60 sokkor t3rket havronel3delagt. Lndelig er beholdningen avkorn på mulag 40 tonn, betydelie skadot av vann. Skaden or anslatttil 100.000 kroner.

I Zilster hendte'det forledenen ulykkesan kostot to fiskerc livet. Båten deres kantrot og beege druknet.onkacine er Anders Grindo fra Leikanger oe Tolloff ;.,rda1 fra

HWULELluiz I FINSEIWEN.

2300 Zririnelkonnandören noddeler: Lt fanilie-dra3aer J2 utspUlt i en leillghet i Sinsenbroi Ln 5) års c=leak-7inno hwi i beruF4et tilstund drupt sin nann ned t)3 fors1;jr.zkniv.:cliciet fikk noldinG ac.1 forbr:i elson vod 20 tidon on kvelden avneen de izon til stodet n3tte et synMannen lå sannensunket foran un divan i ot av værelsune oG holegulvet var overspröytet nod blod. Dot ble ned en gang tilkaltnen derIne kunde bare konstatore at d3den var inntrettt. Lustruen sonspranG rundt onkrine i loiliGheten £ektende nod en stor kj3kkenkniveg synlig boruset, ble ned en ang tatt i  forverinG, Ltvc fo=lorlmingetil dra't)et er har rian ennu ikke brakt på det rene, nen nuboene frJrtel&at ektefeUeno i den soneretiden har kjeklet .tueget.

.1712EIDROLLEJIT I 1/2CiLRIC.

iR 1e35. Lrbeidsdepartenentet har sen(l.t ut enredegjJrelse hvilke fe2holdsregler son er tabt fer å sikrearbeidskrort til jordbrukub, I redegj'Jrelson henvises til tlUigerebest,:nuelser hvori det hoter at de lokale nyndighoter har an1edning• til å st,..ppe zdndre viktigearbeider og overflre arboidskrafton tiljordbre.ket;, Denne bestenelse er også blitt Gjort g&ldende for dennåveerende situasjon.
Doretter redegj3res for de foransteltningerson er gjort utenon denne bestenuelse. Bl.a, franheves r,t :c.--)artonentet sikret reiseutgiftene og andre utgifter for 5-budenLerson 17,elder seg til jordbruksarbuide i furien.
Pot heGor forövrig i redegj'irelsen atdot rok vil b14. nuliG å saffc, den n3dvendige arbeid4kraft, non ienkelte tilfeller kan dot by på vanskeligheter, dolvis -J;)1Grunn av;.eu store ettersp3reel og delvis på grunn av transportva:Iskelighetono.

KW  011 WYLRE LOITNINGECZI DLIMKE WNWEIILDRIELR,

DR 1835. Lrbeidere ved flore fabrikker innenforden danske jernindustri har ¥edtatt en resolusjon hvori det krevesh3yere linninger på Grunn av krigsrisikoen. Denne resolusjon ersendt både til regjeringen og til De Sanvirkende Fagforbund.

vv-v-vvvVVVVVVvvvvvv
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iegjeringens Infornesjonskontor.

19. juli 1043. Nr. 811. Fortroli .
	 :cldinGor lörda 19. ull.

Tyak-Norsk Selsks: 15 avclelin. i Sandef.ord.

Sandefjord. :jet ble igår holdt kst. rWto
Sandefjords avdeling av Tysk-Norsk Selskap. Varaordf3rer Jensen
ble valgt til fornann.

Trondhein

.Arkitekt ...lbertscn utteler at on håper å bli
fordig r:led reseureringen av vestvoGGen på donkirken i Trondhein
13pet av 2-3 år. IZeparasjonen av det store tårnet er nå full-

f3rt.

Ingen feirin av uislin'sf3dselda inor en.

Inorgen 18. jull fyller "ninisterpresidont"
Vidkun ,uisling 56 år. Ltter hans eget ønske vil dagen ikke bli
festliGh3ldt ved noen spesielle arrangcnenter.

-Jruknin^su1 .kker.

Trondhein. Fru I'erit rdelsen er druknet under
badning i olven Gaula. Liket er funnet.

Sogn. Liket av en liten gutt, Inkon Raunhaug,
er funnet ved en badeplass, hvor han og noen andre gUtter hadde
bact.

SoGn. Thonas Liefslo, on neget kjent og aktot
Gårdbruker, er avGått ved diden, vel 8(j år g=c1.

Snån tt fra Lor,e.

	

G.R.10.0 I Vestfold er det stor interesse for fr3avl,
og det or dyrket større 1-:.:engder enn pålagt.

	

C.R.10.rjO Under ot bir3kterkurs på Gjorpon skolc, har
man bl.a. dr3ftet spirsnlet on 3kede rasjoner av sukker til bi-
r3ktornwringen.

Storelvd1. 7 sauer son ble borte ifjor h3st
er funnot iGjen. Let er neget sjelden at seuer på disse kanter
klaror love ute hele vinteron.

	

.1.13.50 Ved kunnEjJring av 13.7.13 cr det fastsatt
fellos transportpriser på vcd, gjeldende for hele landet.I de al-
ninnelige prisbest=elser cr det ikko gjort forskjell på våt og
t3r ved. Det skjelncs nellon ved på undor og over 1 neter c) de
forskjellige vedsorter inndeles i grupper, -,)et .cr bl.a. ogsa tatt
hensyn til transport på gode og dårlige veier.



Side 2. Eeldinger 1/..da, 17. uli 1943. Ur. 811.

Tollef lalde 90 år. 


Tollof fyller idag Lykk3nsknin-gene str3ret inn fra hele lendet og vi slutter oss  til. Iieil ogSf2-31. .4not konnune holdt fest for f3dselsdagsbarnet.

SkiDstejn Sverre Lrekke onkonnet ved kri-sforlis.

D.2.10.35 Gjennon do ilers har den dansk-f3dte fru
kaptein :_rekke,fått neddelelse 0:1:1 at hendes nann kaT)teinSverreLrekke, son er norsk statsborer, er ved krigsforlis.
Fru :rekke, son er datter av ,Taeob Volsing,er bosatt i Ee11er3d.

.4ktuell

Lioregs Ungdoiuslags utsending ved SvenskaUnGdonsrinGen for Zondekulturts stevne i Link73ping fortalte ar_
sine inntrykk. Stovnet hadde wrt neget vellykket, ren han be-klaet seg over at en stor del av den svenske presse slo opp

fra Norge neget tendensi3st. Man kunne stadig, se bek-vaskelser og 1.gner on styret i 1Zorge. Lt par aviser i Link3pinghadde sogar beklagot at det til stevnet var innbudt en represen-
tant fra -2,:oregs Ungdenslag. Svenske journalister burde vito atdet nå gjelder et enten - eller. Det er de positive og byggendekrefter so"2, bringer verden fr-.nover, ikke de new.tive.

Nytt fra La=ark. 


dansk statsborger er idönt 60 daGes feng-sel for O. ha trykkot illegale blade. itan ble Grepet besiddelseav en trykkemaskin.

	

D.2.10.35 11:lorgen vil dot iLlanpenbog bli avsrirt enbautastenover avdbdo. statsninister Stauning. LandbruksninisterLording vil holde talon.

iT tt fr?. Sveri-e.

	

D.2,10.35 De svenske nilitnre nyndigheter har truffetforholdsroGler til avhjel-p av den zlanGlende arbeidskraft i land-bruket, dels ved ikke-innkallelse av nannskap son arbeider i
landbruks=rinGen, dels ved hjensendelso av sådant nannskap og
endelig ved å utkorziandere L=nskaene til jordbruksarbeide.

N tt fra Finnland.

	

1).2.10.35 Don finske id.ksdag hcir nå vedtatt regjerin-• gens forslag forh3ye1se av prisene på landbruksprodukter.Statens bidrag vil utgjUre 700 nillionor finske nark.
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1-egjeringens Infornasjonskontor.

10. juli 1943. rr. 012. Pertroli
Heldin er s3nde. 18. uli.

ilafrsf'ordstevnet 1943.

10.20 Stavanger. ilafrsfjordstevnet 1243 fikk sin
h3ytide1ige  21)ning ved nottakolson av 1.3. eneralsekroter,
"ninister ulesan på Stavenger jernbanestasjon. Utenfor sta-
sjonsomrS.det var det oppnarsjert unifornerte avdelinger av
ILikshirden, -1.vinnehirden, Ungdonsfylkingen, Gernenske 3S I:erGe,
og Lt stort nusikkorps fra 3. erbeidsdistrikt spilte
feiende marsjor. Ln stor folkemesse hadde senlet seg for a ever-
vnre .lotterelsen. "ilinisteren" ble inne på stasjonen 3nsket vel-
kole.en av fylkesf3rer Gjerstad, sjefen for Eafrsfjerdreginentet,
sveitflrer Larsen og fylkesf3rer for flogalandshirden, sveitf3-
rer Torst$in l'edersen. Da "ninisteren" kom ut av stasjonsbyg-
nincen, ble han overrekt en blomsterbukett RV en ljten jente,
hvoretter han inseiserte de oppstilte oresevdelinger. e.vdelingen
evnarsjerte sa, idet de foretok en neget vellykket propagenda-

wisj gjennon den fleggsnykketde f3r det store n3tet i Filnteatret
tok til.

ect store kinolokalet var for anlc:mingen
vakkert pyntet ned enblemer, flagg oc blonster. 1:71kesorgani-

sasjonslederen 3nsket ''.e.inisteren" og den "fulltallic;e" forsanling
vel n3tt til liefrsfjordstovnet 1043. eerebter ble wiTorge vårt
"Jorge" sunget og fylkesf3rer Gjerstad besteg talerstolen. Fylkes-
freren holdt en "nanende" tele og sa bla. at Uasjonal Sanlings
kenp kan ideg ninne meget om den kanp Hareld oc hens nenn f3rte
for 1_2i år siden. Den gang som nå dcuat striden vårt eget
lund og v'art eget folk. I den strid son idae utkjenpes i det
norske folk vil den seire son handler i overensste.enelse ned
historiens lordonn. Vi f

unn
3ror var på trygg historisk gr og

derfor vil var sak scire. Le son satte sec imot ileralde seeelings-
verk reiste fra lenlet da slaget var tapt. Do som idag kjenper
not 7idkun uislings senlinGsverk venner ogs?L sitt fedreland
rygGen. Vi na aldri tc ele vårt store mål av synet. Vart virke

stat konnune og vårt deeglige liv nå bnre preg av at det er
landets og felkets interesser son i f3rste rekke.

Sen enkeltimlivider kan vi erstattes, nen
vårt fedreland kan ikke erstattes fer oss ned ot annet land.
Likese _ ilarald i ilafrsfjord sanlet landet til et rike, skal vi
sanle det til ett felk, sluttet fylkesfUreren sin tale son ble
hilst ned hjertelig bifall.

Crdet ble så gitt til "elinister" Fuglesang
son begynte med a si at enhver sanfundsf(-em-bere cr det ytre
uttrykk for en bestelet ide, en besteJt livsanskuelse. Ln hver
oppby,;ging ev sanundet skjer ut frn visse grunnlegGende retnings-
linjer oG priasipper, sen sprinGer ut av en bestent ide. Ln ide
vinner inidlertid aldri fre.n ved egen kraft. -een nå 13:3res fran
av en orgenisert vilje. -en nå bc3res fram av enkelte in-dvider
som gar inn for den, som ofrer og kjenper for ideen og den ny
erdning se.1 ieleen betinger.

"llinisteren" gikk så over til aontele
:c Ixerende prinsipper i forholdet Stat oc konnune oc sn ct
pertiet cr bcuieren av ideen. -Jerfer er partiets oppgave ikke i
f3rste ac:g-Ingå sanlo den store nengde av folket i sinc rekker.
2artiet skal vnre en politisk orden soreskel senle de offer -
villige, de kjenpende idealister. Gjennon partiet skel ideen
inidlertid na fran til hele det norske folk. Tiden krever en
helhjertet innsats av oss elle 04 vi skal konme frelst og fritt
ut av det legnarok son idag Går oVer verden. IJenne kamp SaU
gjelder Luropas vnre eller ikke vnre, som betyr kampen for vår
tusenrGanle kultur oe de kulturveraier sem skel skepe en ny og
bedre verden for oss Le)11e.



S1413. Z. er s3nd 18. uli 1943 1r. 812.

tr:iinistern Fu l&8 tale. Fortsntt.

"Ilinisterens" foredrag ble hilst nod lang-
varic bifall.

Klokken 2000 begynte dot store festntet
det snnr,e loknlet.Lttor et,;J£get variert ,kunstnerisknprogran

ble filnen flUnge viljer" franvist.

SURIGL Ii7SLUTMT.

1900 Landskanpen i friidrett iiiollo Sverige og
Ungarn ble avsluttetfredag kveld pa Stadion. '23rste 3volse ver 4C0
neterhokk hvor Xidas, Ungarn seiret på 54.4 fernn Sixten Larsson
54.7,

neteren ble et rivende oppgjr nellon
svonsken Ljungeren og Franzen. Ljungcrenfdlkk noterttiden 48.2 og
Frantzen 49.

I.IOTC=UTTLIZ :M;131:T=GT.

OR 1400"Jen danske notorkutteren 7gx stötte for-
ledendag pa en drivnine i rordsj3en og sank nede hele sin besetning-;
4 nr,nn. nan nener nt gykken er skjedd da kutteron var pn hjenvei.
...;ettecur den syvende bnt i Lsbjergs fiskeflåte son er r:tt tapt iar.
Ialt er 20 fiskere frr,. Lsbjerg enket siden nyttar.

FRU SOWLTZ - 1WNE RLIST EZI21.

OR 2 reichsfrnuenfuhrerin fru Shholts
ilik forlot idag landet. Llancit le so_.1 fulgte henne til 2ornebo
såes bl.a.  SS  oborsturnbandfuhrer 1:eu.2.nnu landsleder for fru
elga I;joner, fru Lergquist .nderser eL "kansellisjef" Lundesg.

vecneav  reichsko=isariatet ,verrakte
oberstubnndfuhrer ikunann frmen en bukett vakreblonster
Lundr,sH.rd overrakto henne blonster ve-no "13nister2resident"
Quisling of; fruen. Ltteratfruen haddk, tattn -s.vskjed sino tyske
og norske venner steg hun inn i flyet.

1230 Landskanpen i friidrett nollon Sverige og
aniark fortsetter (h-ebro stadion idac. Tionnes Ilajestet :.ronningen
skal idng overv=e konkurransene.

=TT

Lsbjergs inntkter er nitt forC.eblet
siden kxicen begynte. I 1939 var de 35 nillioner kroner nens de for
1942 var 64 nillioner kroner.

.‘,Uberg var igår nt til.a
rönne et onrade pa1 1/2 kvadratkiloneter fordi det hndde ttt fyr
i en stor gassflaske ti1h?irende gnssverket.

Olaidagen son feires hvert år på F?3r3yene
til rj.nne on',)1avs fall pa Stiklestad blir også iår feiret nv
fnr3yingeno i Jcznark. I k3benhnvn begynner foiringun de 5de juli
og slutter torsing 29de juli.

GJNLi  -1:LGG svenske 13per Gunder :Zgg vandt sitt
ip i U. idet lan kon inn i nrU on 15 neter fornn sin

.1-iotstander.



Side 3. Lielcjior sJnda' 10. 'uli 1,r. 312.

Både den svenske statsninister o forsvara:linister uttaler se ou

det nordiske sa,:larboide etter krtnen.

--don svenske stataLlinister har id-- u en tale
cii

-,
de nordiske understrekot at det p det n-lv-Jrendc

tids-)unkt ikko kan tas noe offontlig standl3unkt til s5rsn: 2t1ets
risning, svensko regjoring non•r at der ennj savnes forut-



setningor for utflrbeidelse :v et 1-)rogran for norrlisk sa=rbeide
otter krigen. bette skyldos ikke bare den usikkerhot son rer
on situasj,men etter krigen, uon ogs^, den nr=onde situasjon,
sori ::.edf3rer at flunder driftelso av disse s-)5rsn1 b3r utviso
=sonhet. For noen &r siden var den finske og norske re:jering
villig til 3. dr3fte sp3rs11:11et on on follos nordisk forsvars-)o-
litikk og de erfaringer son siden den gang cr 11.stet, har gitt
srsn-1ot on o.2prettelsen av et nordisk fors=sforbund fornyet
aktualitet. Vi b3r ikke vike tilbake for en radikal 13sning av
disse s:03rsn^.1 og den brede offentlighet nci gj3ros fortrolig ued
problenene. Ln debatt an sjrsr.iEilct er derfor ikke skadelig, nen
det b3r son nevnt utvises varsonhet, idet dobatten lett vil kunne
gi n-Jring til nisforstaelser. ILejeringen er og har alltid v-3rt
villig til a fren-le og beskytte de nordiske interesser.

ForsvarsLiinisteren frehovet :t krigens ende-
lige avgj3rc1se n=er seg, c)( at ,Sverige na v-3re forberedt ja

innblandet i denne kri,;ens siste fase. Forsvarsberedsk-.2et
r12derfor_styrkos. ian var essinistisk ned hensyn til o2)rette1-
sen av en internasjonal organissjon til fredens ivareta Lelse et-
ter krigen, nen :uente at do nordiske land burde sanarbeide.

grunn av 3tiosftriske forstyrrelser var
:lottLLerforholdene igr darlige, sledL,s at et utf3rligere refe-
rat av talono ikke kan gis.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Regjeringens Infornasjonskontor.

20. juli 1943. Er. 013.
=ande.' 19. .ul .

11 .

Fortrolig.

Kefrsf"ordstevnets 2. da,".

7.0 Hafrsfjordstevnets 2, dee ble innledet ned et
tillitsnannsnLite. Deretter var det gudstjeneste i donkirken,
etterfulgt av tillitsnannsmte for hirden, og

Ilirdens idrettsleker ble et vakkert innslec
progrennet.

Um ettermiddagen var det parede for "-linister"
Fugleseng og fylkesf3rer Gjersted.

"ilinister" FuGleseng trakk i en bred historisk
oversikt opp bekgrunnen for den politiske utvikling her i lan-
det fre slacet vet. Hafrsfjord til idag. For 1271 år sidon ble
det slac utkjen-pct son danner den f3rste nilepel i vår historie
som nasjon. Slaget ved liafrsfjord sthr for alle nordnenn son
et vendepunktRV betydning i vår historie son sanlot stat. Fra
denne tid blir sanlingstanken den sterke livsvilje i v2tr histor-
ic 


"Mlnisteren" understreket videre hvorledes
sanlingstanken idag er i ferd ned å fullbyrdes, ikke bare 1
v-trt folk,men i land etter land verden over. IT-ir vi idag står
fylket bak vår Virer, Vidkun ;4uisling, og innordner oss under
hens f'irerskap, sh skjer det fordi vi er brne norske menn og
kvinner som takket v=e Vidkun uisling er blitt klar over den
veldige kjennsgjerningpat do ideer oG verdier han kjenper for,
griper vidt utover wr'ire egno små interesseonråder. Det er ikko
bere nannen vi f_31ger og kjenper for, uttalte "ministeren",
gjennan hen er det hens nisjon, ideen an det norske folks livs--
interesser oc frantid.

"Ministeren" avsluttet sitt "ypperlige" foredrac
ned en nenende appell, oc understreket at vi er oss fast og
helt bevisst, at eldri i vår historie har det norske folk trengt
en sterk, en s=lic og dyktig f3rer, slik som nettop idag. Vi
kjonpor til seiren er vunnet, uensett hvor lenge krigen skel
vere og hve den skal koste. L.ong Harelds senlingstanke skal
fullbyrdes ved Vidkun Quisling. Dronning Icegnhilds dr3n, hvor
hun ser trects'krone bro soc utover 1;orces Grenser og enda vi-
dere, skal fullbyrdes i sanlingen av alle gernanske folk i et
fast og ubrytelig brorskap son kjernen i et sanordnet og enig
Liuro-)e. Det er vart store mål. For det kjenper vi til malet
er no.dd og seiren er vår.

"flinisteren" ble hilst LIV et sterkt og leng-
variG bifall de hen stec ncd av talerstolen. Deltecerne
Ilefrsfjordstevnet sendte så en telegrefisk hilsen til "nini-
storpresidenten", Så ble flrerhilsen utbrakt oc siste vers RV

fedrelandssenen ble sunget. Dermed var Ilafrsfjordstovnet 1943
offiaielt avsluttet,.
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flODO ilafrsfj.z.ddacen ble i Iustviken feiret
ot st3rre stevne i R3denos errancert cv jstfo1:. krets av NS.
atevnet ble innledot ned en Gudstjeneste i don 7n0 r‘r ccnle R3denes
Jiirke hvor den falne frontkjenper fra bygda Torkild krog ble ninnet
i en cripende tale av prost Olcy. id.rken var fyllt til sisto plass.
Dlandt de tilstedev-3rende var fylkosf3rer Ilereid, f3reren for
gerncnske SS i jetfold, politinester Lindblom, nedlenmer av fylkes-
stabon, en rekke frontkjonpere fra :Listriktet sant distriktets
laGledere oc ordf"3rore.

Ltter culstjenesten var stevnedeltakerne
sanlot på en vakker 11,)1:-£ vod sjjen i n-3rheten av kirkon, det sted

har vc3rt nyttet soLl stovneplass Gjennon arhulddrer. Fylkes -
frer hereid refererte hor under sterk tilslutning et telegram
til "I'rerenn fra stevnedeltakerne. Taleren minnet on hva 10de
juli betyr i Uorces historie son innlednin L:en til Norges sanling,
oc hva donne dagen vil bety for slektene frallover, nr de skal
ninnus det reisingsverk som "f3rereno nu utf3rer i vhrt folk.

ilan kon deretter inn pa Nasjonal S,.n4ngs
kamp oc nål oc hevdet at de son kjemper på heiFlefronten ogsa 1^1,
finne seg i å brince store ofre slik san frontkjonperne gjör det.
Fylkosfireren koA ocs-, inn på de store mulicheter sau vårt land
har /1-2,r det blir fullt utnyttet og hevdet at (1.et kunno fö ninst
dobbelt samance mennosker soia nå.

OVLR

CR 1,G.)0 På Seljord kirkegrd ble det etter guds
tjenosten s3nJais avsl'ret en bautastein over den kjens",te fele -
spilleren ilarald janhoiri, Dautasteinen er utf3rt av kunstneren
Henrik Lund, Oslo, oc er Gitt son en Gave fra vonner av n-smhein,
Forfatteren John Skarprud? holdt avslringstalen hvori han kan
inn på folkenusikkens betydning oc iar ald Ilanheins arbeide. Harald
Hanheis s3nn Joht:Ianhein ta,,ket på faniliens vecne for den
vakre cave.

IGJIS WORT,

000 Oslos oc Ronerikes herrolag i elvemanns
spillte igåtttterniddac on interkretskamp pa Dislet idretts-

plass. Oslolaget viste sec i bocceoncancer son det besste lag og
vandt on fortjent seir ned 0 - 1, etterat stillingen ved p use
hadde v=t 3 -

Ln privatkanp
oc TryGG Cslo ble overlecent vunnet
etterat resultctet ved pausen hadde
volspillt.

i fotball nellom syn,Gj3vik
av Trygg ned resultatet
v-3rt 3 - 1. Kampon var-ikke

Travl3pene på Klosterskogen travbc,te 5.r
ble necet vellykket. På-13 starter startet ialt 135 hester.
Lanen var neget God. Lipene hadde ocså fått god tilslutning idet
over 50= mennesker hadde funnet veien til banen. :Jagens total
omsetninc kom opp i 207.030 kroner. Irma Salonen ga h3yoste odds
ned 11.76. Odds var ellers jewnt lave.

I;FCTFISLREL LURLR TIL SLG RLDSHL.

Fra 6volV2r meldes at det viser seg at de
fiskeredskaper som Norges Rafisklag hadde til fordeling blandt den
swi:d_stet bruk under siste Lofotfisketildels er blitt orhvervet
på ulovlic måte.

Fortsatt.
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Lafotfiskerne lurer til se redska-er. (fortsatt)

Ende1 fiskere hadde f3rt Fiskelaget bak lyset og
fått tak i bruk uten at de selv hadde mistet noes. Lenne fran-
gangsmåte blir nå på det sterkeste ford3mt av fiskerorganisa-
sQonene. Eidsfjord Listriktsfiskerlag har således skrevet til

-21fisklaget og bedt om en avskrift til alle distriktsfiskerlag
av listene over den som har fått bruk av 1"?.åfisklaget siste vin-
ter. Fiskerlagone vil også selv ta seg av dem som på urettnes-
sig ritte har skaffet seg bruk i disse vanskelige tider og har
vist slett samfundsånd.

Vidkun Rp.islinc;s f3dse1sdag. 


22.30 Der Ffihrer har i anledning av "ninisterpresident"
Vidkun Quislings 56 årsdng sendt f31gehde lykkinsknngstele-
gran: "ilerr Vidkun uisling. Jog sender Lem nine beste lykk-
3nskninger på Leres f3dse1sdag. dolf Eitler."

Sam svar på denne lykk3nskning har "ministerpresi-
dcnton" sondt'f3lgende takketelogran: "Ler Ffihrer und deutsehe
.Leichskanzler, Ler Ffihrers Xuvédkvarter. Jeg ber Dem, Ffihrer,
notta nin hjertoligste takk for Leres vennlige lykk3nskning til
min f3dselsdag. Vidkun

sin f3dselsdag har "ministerpresident" Vidkun
,uisling videre mottatt 1ykk3nskninger fra

Terboven, Eeichsfahrer S.3 Ilinler, Grossad.i.ral Gom.orc%1-
oberst von Falkenhorst, dmiral Cilif (?),  SS  .:_err_ru„))enfffh-
rer Steiner, SS Lbergrup)enffihrer Ledicss, i:resident dr. Lrager,
sant fra den italienske generalkonsul i Lslo.

Mre or ionsdal f lkesti

22.30 Fylkestinget for .!.L5re og Itomsdal ble åpnet
etterniddag av fylkesmann -4vashein, som i en kort

tale hilste ordf3rerne velkommen. Ean ga deretter on utredning
av fylkets 3konomi i storc trekk, og novnte at blandt de saker
som fylkestinget skal behandle, er det spesielt jernbancsaken
son cr av stor betydning. Let cr arbeidet med jornbanesaken i
71 år og det er rrt på tide at planene blir 13st, sa han b1.a.
Fylkesnannen opplyste til slutt, at han hadde sendt et tele-
gram til "ministerpresident" Q,uisling ned hilsen fra fylkes-
tinget. 1,emndene ble deretter oppnevnt.

Gårdsbrann i fle ra.

ZZUY/ Gi.rden. dal i 1£egra €r s'jndag brent ned.
Ilden begynte i et v=else i. hovedbygningens annen etasje, og
grep hurtig o: seg i den gaile bygning, som i 13pet av noen få
ninutter var ot eneste f1a.Jlehav. Let var h3,pl3st å ft reddet noe
av innboet. Ilden bredte  seg  til fj3s og stallbygningen som også
ble stygt 3de1agt. Lrinnens arsak er barns lek med fyrstikker.
31J,L,in,ene var lavt assurert så eieren lider et f3lelig ta„).

DÖDSFLLL. 


LE0300 En kjendt teled3ling,Qår:;.ruker Ealvor
Eoltskeg er avgått ved d3den vel 79 år gammel
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2400 Fra Trondheim meldes at stud. real.
OysteinLbvik tra Drdbak sbndag kvald foru>ykket ved fjell -
klatring ved Drivetua.Han gikk på tur sbndag kveld kbokken
2130 men kom ikke tilbake. Han ble funnet igjen man dag middag.
Flan var da död. (41itin Lbvik var 24 år gamn:Lel og studerte ved
Hbyskolen.

OR 1900 En drukningsulykke er hendt i Orkla ved
Svorkmo stasjon, Stasjotsmester Nbkkelsbyvar ute og fisket og
da hati ikke kom heim ut på natten, gikk hans venner ut for å
lete etter ham, De fandt båten drivende i elva og först dagen etter
fandtman liket,

2330 Fredag hendte en ulykke i Os i *Österdalen.
En småjente gikk sitte på  med en lastebil.Da hun var nesten
hjemme åpnet hun dbren mens bilen var i fart og hoppet ut. Hun
fikk ot kraftig stbt i  hjertekulen og döde kort tid etter.

SLAGBURN I V 7,3FRET.

OR 1900  Det er slagbjörn fmrde i Vassfaret.
Forleden natt kom en mann over en bjbrn som lå og åt på en sau.

få dager har bjbrnen revet ihjel tre sauer og skadEt 2 andre.
Lan mener at det er flere bjdrner som  er på fmrde. Det er nu
innhentet tillatelse til å skyte den,

HEIldVENDT FRA SVERIGE.

OR En mann ved navn Rydmann er vendt hjem til
1"orge etter 10 månede4s opphold  i Sverige. Han kunde fortlle at
95 % av flyktningene i Sverige led nöd. De övrige 5 % var jöder
fhv. regjectingsmediemmer, plutokrater og pappagutter som haddo
fått jobb i legasjonen eller ved andte norske kontorer og som
overalt opptråtte som sjefer. Dette var de mest korrupte personer
som tenkes kan. De hadde bl.a. lokket 200 maskinister over til
Sverige med löftc om at de skullo sendes videre til England via
Russland. Imidlertid var de sendt til Wtoborg og der ombord
biter som skulle seile over til England. De var forespellet at
en engelsk eskorte ventet like utenfor kysten. Noen eskorte
"Jbtte inidlertid ikke opp og 100 sjdmil slapp de op) for olje,
og etter avstemning vente de tilbake til Sverige. Det var bare
to av de ombordvcerende som vilde fortsette reisen. :Jet var
politifullmektig 3vendsens skyld det hele, men han skjöt skylden
over på maskinistene og flere av dem ble arrestert. Svendsen er
hatet av alle nordmenn i Sverige for sin arrogante og overlegne
opptreden, men nu er han heldigvis avskjediget. De gjenwerende
bater i Gdteborg er beman:..et med polske emigranter og flyktninger.
Rydmanii var selv sendt på skogsarbeide, men hadde måttet slutte
fordi han ikke haddd fått betaling for  arboide. H,n var derfor
blitt beskyldt for sabotaaje og sendt til Langmora. Her var
stemningen blandt nordmenn meget bitter sc3rlig fordi . ,hen-



vendallser til legasjonen ikke förte til noe resultat. Han hadde
så sdkt ora tillatelse til å reise tilbake til Norge. Advokat
Cappelen hadde så henstillet til ham ikke å  reise og bl.a. for-
tc:lt at  soldater med revolvere vilde vente på meg  ved grensen.
Da jeg sa  at jeg ikke trodde noo på dette pa hah at j g fikk
huske på hva som ville skje med meg  når "cmigrantklikken" kommer
hjem. I Londonkringkastingen framstiller de allåt som er vendt
hjcm til lorge fra Sverige som forbrytere. Men Rydmann hevdet at
han ikke hadde gjort noe ulovlig hverken overfor den norske
legasjon ellAr overfor Sverige. I Norge er han ustraffet og han
er nu spendt på hva de vil finne på i Londonkringkastingen å
fortelle om ham. Å-at som blir fortalt on de som vender h4em er
bare ldgnaktige rykter som ljartin Tranmml setter ut.
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HJWAL= FRA SVLIGE. Fortsatt.

Rydmann kom også inn på den kommunistiske
propaganda son drives blandt nordnenn i Sverigo. I arbeids -
og interneringsleirene blir det hengt opp billeder av Stalin
og Lenin, sant utdelt koniLunistiske brosjyrer. Dct agiteres for
dannelse av konlunistiske seller. Både den norske, engelske og
russiske legasjon stritter denne propaganda og Wteborg Handcls
Och jjöfartstianingen har ved utdeling av brosjyrer agitert for
de kouuunistisko idecr. Samtidig fikk de utdelt et blad sen het
"1\orgesnytt" son fortalte orn hvor godt nord.lenn i Lngland har dot.
I ct v nunrene kunne nan sdear lese at det var ingen av eni -
grantene i England sol satt st mye i fyllearresten som de norske.
hyd:2,ann syntes at det var en skan at de inntekter son de norske
sjrifolk skafferigrantregjeringon" blir brukt på

-4,1YTT FRA 


DR 1230 Idag begynte tegningon av de to nye stats-
lån på tilspmraen 400 millioner kroner. Löpetiden er henholdsvis
5 og 4 år og rentefoten 2 1/2 og 3 %.

Lr bygning i den (?.:ardle bydel i _rhus er
innkjript for å bli in.redet t'£1 et "Sadelnakernes Hus". Arbeidet
må dog utstå fordi det for tiden ikke finnes ledige håndverkere
i -rh,s.

12 1035, .rbeidsministeren ankom igår til -lborg
hvor han skal inspisere torvproduksjonen samt undersrike nulig-
hetene for å skaffe arbeidskraft til landbruket i Fordjylland.
:Jet hersker nen1ig i dette distrikt stor nangel på arbeidskraft
i jordbrukot.

I svensk radio klokken 1330 ble det opplyst
fra London at den norske regjering der har oppnevnt Alf Hassel
SIDM norsk ninister hos Chungkingregjeringen.

vvvvv VVVVV vvvVv
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N.S,-mdtei Mos.den.

	

11,30 Grane og Losjöen lag av N.S. hadde fellesmbite
ved Lajavatn lördag 17. og sdndag 18. juli. Lördag kveld var det
kamcrataften ved vannet med leirbål, sang, musikk og leiker. Sveit-
farer i Rikshirden, distriktsjegerLiester Laurtvedt önsket velkommen
til dette förste N.S.-möte ved 1Jajavatn. Lbtets höydepunkt var sam-
menkomsten i friluft söndag ettermiddag, Det ble holdt tale for
Hafrsfjorddagen og for "fdreren" i anledning hans 56 årsdag, Talere
var lagfdrer i Lbsjden, kommunerevisor Kroken og major Sundlo. Fra
mdtet ble det sendt hilsningstelegram til "fdreren". Dessuten ble
det sendt telegram til den nå avgåtte fylkesförer i Nordland, Wasen-
den med takk for det arbeide han har nedlagt for U.S. bevegelsen
fylket. Det ble også sendt lykkdnskningstelegram til den nye fylkes-
frer ,Spjeld,..(?) med forsikring om kampfellenes tillit og vilje til
fortsatt innsats.

N.S.-ste7neå Håld i Troms.


11.30 Programmet for Hålöystevnet er nå ferdigtrykt,
og blar en gjennom det får en snart det inntrykk at det vil bli en
verdig mOnstring av bcvegelsens styrke i ik)rd-Norge. Det er satt opp
en rekkc felles- ets. særmdter og underholdningskvelder. Stevnet blir
åpnet sdndag den 29. juli av fylkesfdrer Hoff. kningsmötets hoved-
ter cr "major" Bakke, Siden gar det slag i slag. Det kommer flere

fra stat og parti.

Dom

Underslaget ved Sandefjord og Sandar offentlige
Arb_Jskontor av kr. 19.000.- som den tidligere bestyrer spilte bort
i poko , har vært behandlet i byretten, meldes det fra Sandefjord.
Bestyreren ble idömt fengscl i 1 år og 3 måneder.

Större l':7Ltetyverii Sandnessjöen.

	

11,30 Hosjden, Fra Sandnessjden blir det meldt til
Hel.,;end Folkeblad at en hytte tilhörende en mann fra stedet er
blitt tetalt ranet. Hytta som var meget godt utstyrt, er ikke barce
blitt berdvet kopper og karr, möbler og verktdy, men som kronen pa
verke4, har tyvene tatt med seg hyttekomfyren. Ederen har rykket inn
annonse i stedets avis om at han betaler godt for enhver opplysning
som kan lede til pågripelse av hytteröverne.

Dödsulykke.

	

11.00 En brandulykke hcndte forledcn i Seljord. En 16
år gammel jente, Åsne Grasdalen, var i ferd med å fyre opp i ovnen
på kjdkkenet om kvelden, For å få hurtigere frr, tok hun en parafin-
kanne sem stod i nærheten og heldte parafin pa veden som lå på ov-
nen. Det må sannsynligvis ha wart gldr i veden fra  för,  for den tok
pladselig fyr og parafinkannen eksploderte. Eksplosjonen var så vold-
som, at alle vindusruter i kjdkkenet sprang. Varmen antandte gardine-
ne, og fenget også i andre brennbare ting. Det tok også fyr. i  £9..snes
klær og som en brennende fakkel, sprang hun på dör. Hun styrtet rett
ned til elven som ldper 10-15 meter nedenfor huset. Hun kastet seg
resolutt i vannet, og det lyktes henne å få slukket ilden, doktor

(fortsatt)
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Ddsulykke. (fortsatt)

ble budsendt og ettor en forelbpig forbinding ble hun brakt til
fylkessykehuset. Mon det viste seg at hennes brandsår var så al-
vorlige, at livet ikke stod til å redde, forteller "Varden".

T22j.21.rednin sdåd.

11.00 Ln tapper redningsdåd ble forleden utfört av
menighetssUster Dagny Olausen, Bergsbygda, Eidanger, hvor menig-
hessd3teren 2or tiden oppholde,: seg pa forie, En 10 år gammol
gutt, Odd Stenevig, var falt ut fra en 8 meter höy skråning og
ned i vannet. Wster Dagny som var vidnc til ulykken, ksstet seg
uten ocenkning fullt pakledt i vannet, og ved et ihmrdig arboid,
lyktes det henne å berge don

Har,ovik Irsthos ital.

0.R.12.00 Imorgen er det 50 år siden Hagevik Kysthospital
startet. Dette kysthospital er det förste i sitt slags, og har
dannet forbillede for de övrige 4 kysthospitaler. Hospitalet har
det mest moderne utstyr og har for tiden plass for 200 patienter.
Ijens der i begynnelsen bare gas behandling for barnetuberkulose,

nå gitt behandling også for annen tuborkulose, Hagevik
Aysthospital var dot försto hospital som brukte lysbehandling mot
tuberkulose.

:Landbruksmoldinger. 


0,R.13.50 Landbruksdepartemaatet meddeler at do moteorolO-
giske forutstninger for tdrråte Dr tilstede i Opland, IndreSogn,
Sundfjord samt pa strekningen Arendal Risbr. PlanteAe bbr spr6y-
tes snarest og senest innen en uke.

Verden o vi. sending. 


O.R.l9.10 &19.15 Disse sendinger var idag uten enhver interesse.
Det kan nevnes at Dagfinn Gjessing holdt foredras om "Bombor over
Roma". England haddc for alltid revet scg lös fra det kulturelle
samband med -.6uropa ved å tillate amerikanerne å bombe Rom. At ame-
ri)sanerne ikke hadde noensomhelst respekt for kulturolle verdier
var det derimot iLgen som haddc ventet.

jdmannssendtagen. 


00R.23.30 Det ble först gitt on opgavo over de siste da-
gers senkninger. Deretter foredrag am det uberettigede i de

alliertes optimism6 mod hensyn til-ubåtkrigen. Senkingene i juli
måncd har vist hvor uberettiget denne optimisme var. Tilstanden
ninner nå om november ifjor da over en million tonn ble senket, På
alliert hold innrOmmes dot da også at krigen vil kunne tapes sa'remt
ubåtfaren ikke blir overvunnet.

Endelig fikk vi hbre et gramofonopptak av
intervjuet med don fra Sverige hjemtlendte Hans :Erik Rydnann. Dot

i denne forbinnelse til NYHETSOVERSIKT nr. 813.
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Det nödlandede t ske "kurerfl ".

	

S.R.13.30 Den svenske kringkasting meddelte idag at
et tysk kurerfly var nddlandet i Sverige og at de nannlige passa-
sjerer var blitt intornert og flyet beslaglagt. Da det hadde vist
seg at forutsetningene for tillatelsen til å fly over svensk områ-
var blitt brutt, hadde affæren foranlediget en byeblikkolig hen-
vendelso til berlin om saken.

Dot russiske landgangsforsök sör for V=d,5. 


D..18.35 Dcn tyske nelding om russisk landgangsforsbk
i Varangerfjorden sör for Vardd, ble idag gjengitt i don danske
kringkasting-utsendelse kl, 18.35. I Oslo-kringkastingen ble nel-
dingen ikke referert.

Dagens andakt. 


O.R.11.45 Res. kapellan ,Törgen Kjel1and holdt andakten
idag.

N tt fra Danmark.

	

D.R.12.30 Lrboider Nils Moen har opprettet et legat på
kr. 20.000.-, hvis renter skal gå til hans tid1igere arbeidskame-
rater ved de bedrifter han har vært ansatt. Legatporsjonene blir
på kr, 100.- pr. år.

	

D,R.12.30 SæröIs eldsto innbygger, Philip Hansen, er
avgått ved dden, 102 år ganmel.

	

D,R.12.30 Contralforeningen for sadelnakere har hatt
årsm3te. Det ble opplyst at beskjeftigelsen hittil har vært til-
fredsstillonde, nen at mangelen på råmaterialer begynner å bli
f51e1ig.

	

D.R.12.30 Telegrafbestyrer Nils Lund er avgått ved d5-
den. han var telografbestyrer i Idna i on årrekke, non vendto i
1926 tilbake til Danmark.

	

D.R.18.35 Det neldes at alle dansker i Rom or i god bc-
hold etter det amerikanske bonbeangrep på byen.

Nytt  fra Sverige. 


S.R.13.30 Et godstog med kull gikk idag av sporet ved
Inge stasjon. Ingen mennesker kom til skade, men linjen var blo-
kert i flore timer. Stockholmstoget var heldigvis passert like
fbr ulykken inntraff.

	

S.R.13,30 Tippekupollger i særskilt farve vil fra nå av
kunne kjopes til inntekt for finske, norske og svenske krigsinvali-
der.

	

O.R.12.00 Imorgen vil det bli gjort et nytt forsök på
å heve den sunkne ubåt "Ulven". Været har i den senere tid vært
neget godt, og man har derfor kunnet foreta omhyggeligs forberodel-
scr.

	

S.R.13.30 Gymnastikklærer Erik Dahl er omkommet ved et
ulykkestilfelle, idet han styrtet utfor et stup. Han ble 25 år gam-
nel.

vvvvvVVVVVvvvvv
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EIWLOWON PJ..-LLGG ITE=RK.

1900 På et anlegg i Telemark hendte iforniddag
en kraftig eksplosjon som truet ned dbd eg bdeleggeåse i vid omkrots.
Som ved et under ble det ikke forårsaket noen stbrre skader.

Ved nitiden i formiddag hörtes plutselig
en voldsom eistsp1esjon fra en tunnell som er under arbeide. Det var et
dynonittlager som eksploderte nens arbeidet pågikk iine i tunnellen da
eksplosjonen inntraff. Trykket var så kre.ftig at en SiAiesom stod like
ved inngangen til tunnellen ble fullstendig snadret. Like1odes ble luft-
rbret til tunnellen bdelagt. n rekke arbeidere som var beskjeftiget ute

det fri ble slengt overonde av lufttrykket og ble så alverlig skdd4t
at de måtte på sykehus. nan antbk at do syv som var inne i tunnelen
wtr omkonmet og rådningsrbeide ble byeblikkelig satt isang. Det var
meget vanskelig å arbeide seg fram innover i fjellet pa grunn av
sprengingsgassen og fUre arbeidere som gikk inn ned vanlige gassnasker
matte bæres ut igjen og tas under lægebehandling. Först da brann
vesenet kon tilstede ned nederne surstoffapparater, Ityktes det å trenge
inn i:fjellet. Som ved et under Vcr alle syv sluppet levende fra u1ykken
Da nan etter seks timers slit fikk slept den siste av deu ut av fjellet
og i fri luft, viste det seg at de var svært mcdtatt, nen i.ke v=re
enn at de kunne fortsette arbeidet. Jorruten de son ble gassforsiftet
var det tre som brakk benet og en som brakk arnen.

DÖDSU1= InRLNDn.L.

1900 En likeså usedvanlig som dranatisk bcd.ven-
het inntraff i endal igår etterniddag. Ln unG mann gikk langs kai-
kanten og plutselig ble han rammet av et ildebefinnende og fallt i
sjben. Han gikk like tilbunns i det grumsete vannet og hadde ikke kreftez
til å konne opp selv. Ln forbipasserende hoppet da resolut uti og
klarte å få tak i den syke. Denne klanret seg imidlertid så sterkt til
sin redningsnann at (.e begge holdt på å drukne. Situasjonen var meget
kritisk da en tredje nann også stupte i sjben. Han fikk.et vanskelig
arbeide, nen det lyktes ham å gjbre den fbrste redningsmannen fri slik
at de begge to kunne ta seg e'sr den syke. I m£,11outiden kom det en
mengde folk til og ned forente krefter fikk nan de tre opp på det
tbrre. Den yyke ble fört til sykehus i nrendal og i formidd G stbtte
det til lungebetendelse, Han ble rileget dårlig og ved middagstider av-
Gikk han ved dbden.

TO NYL BjnLR P linRinDLT I IORGL.

OR 1910 elsjevisnen i kamp mot Gud" heter en bok
son nylig cr utkoniet i Oslo. Den er skrevet av den tussiske forfatter
4. lielski. Han skildre i denne boken gudeldshetsbevegolson i Sovjet
og siterer fl(,re uttalelser i denne sak av framstående sovjetledere,
bl.a. offentliggjor han her on rekke brevet skrevet av ledere i Sovjet
om bortelinineringen awreligionen i Russland. Boken skildrer også
forfölgelsene av religionens nenn i Russland helt fram til den dag da
Stalin stolt stod fram og sa at fra nå av skal ikke en eneste prest
eller forkynner av religionen deportetes til Sibiria nere. Det kunde
han vel si fordi det ikko var fiere prester igjen å deporture.

Boken onhandlor osså religionsforfö1ge1sene
i de baltiske land og forteller on de lidelsenc son prestene der har
vært utsatt for av bolsjevikkene. Det heter i boken at enkelte naive
tilhengere av bolsjevisnun synes å tro at denne re1igionsforfblge1se
er en barnesykdou innenfor bolisjevismon og at den snart vil epphbre av
seg selv. Men disso nennesker tar skannelig. Religionsforfb1geben
et nbye uteksperinentert kanpanje. bokens siste kapittel onhandler
den bvrige verdens stilling til bolsjevismen og siterer flere engelske
og andre statsmenn og geistlige som nu stiller seg på samne side sou
bolsjevismen.
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BUIR I NORWJJ,.

Den andre boken er ev sacmc forfatteren
og handler on alle Russlands kunstskatter. Joken r3per ct forfatteren
har et inn,ående kjennskep til hva han skriver on. Boken skildrer de
kunstskatter sori i tidens 1p or blitt bdelagt av bolsjevikkene. Dette
er inidlertid et så onfattende tena at forfatteren denne gang bare har
innskrenket sc,; til å ôntale de kirker og gudshus som er blitt öde-
lagt. Boken er neget ypporlig og har nange gode illustrasjoner.

FISIWILI1DING4t.

OR 1315. Sildefisket i Rogaland går nu genske bra.
Det kastes på flere stoder og nan har enkelte steder hatt neget gode
fangster. Salcdes neldos om fangster på opptil 1700 skjepper ted -
Lygra og .:.ustheinon, Fra Mtnger neldes on et steng på 300 skjepper.

brislingfisket meldes at det frandeles
er stille ned fisket i Oslofjorden. I Hardangerfjorden har det vært
kastet endel og man har tatt tteng på fra 200 til 400 skjepper.

Fra Trondhein neldes cat man har fisket
endel fetsild på strekningen Tarva - Loreven. Fc,:ngstene or imidlertid
små og ujevne. Noen båter er ko=et inn med fra 2 til 17 hi. pr båt,,
Jange båter har hr.tt svarte garn.

BLFESTINGSRBLIDET SKRIDLR FUll I NORGE.

DR 1835, DNB noddoler at nan nu er ko,laet langt
med befestingserbeidet på norskekysten. På ett sted på den nellom
norske kyst her man saledes nettopp avsluttet arbeidet mcd cn kraftig
festnins. Denno cr for det noste bygget inn i fjellet og nan har stöpt
kanonfundanentehe fast i selve fjellet. Til kanonone förer en 190
.Licter lans gang saatidig som nen i fjellet har hugget ut rom for lager
plass og soveruin for besetningen. Arbeidet er for det neste utfc5rt at
norske erbeidcre.

DIS1J.J.= LTL:IUMIGSPR031.,L=.

DR 1835 Regjeringens arbeidsutvalg har scndt en
- annodning til de forskjellige erhwrvsorganisasjoner on at de sa snart

SQ24;:1111lignå oppnevne representanter som kan delta i dikskusjoner av
forskjellige problemer son kan reise seg etter krigen on ökonomiske

* og arbeidsl:essige sDörsnål.

UB.ITLN ULVLN FLMET.

DR 1835. Idag lyktes det for förste gang å heve den.
svenske ubåten Ulven fra det sted hvor den var sunket. an löfet ubåten
opp i 30 neters llybde oz förte den innover til et roligere sted hvor den
ble satt på grunn igjon. Herfra er det så neningen å flytte den videre
når nan har fått tatt ibruk nere effektive hjelpemidler.

TO D011'reR FOR S2I0-.L.:.,SJE I TOOKHOLM,

SR 2000 Rådhusretten i Stockholm har idag dönt
to utenlandske statsborgere til fengselsstraff for ulovlig etter
retningsvirksonhet. Don ene, en hollender fikk tre måneder og den andre
fikk 2 nåneders fengsel.
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OSLUVISENE 011BO:_BINGLN ROLI.

OR 0800 Osloavisene behandler idag den skjendsels-
sorn ble utfdrt da anerikanerne bobct Ron.

".„ftenposteno skriver s-ledes at gjennon
bo„bingen av den hellige stad hvor hver enoste sten er hellig har
engelsknennene og anerikanerne for evig stillet seg utenfor det kultu-
relle verdensfelleskap.

visen franhover hvordan de tyske tropper
under sin franrykking i vest skånte kirkerog kulturninnesnorker og
nevner ekse_apel at da katedralon i Rnuen var truct av brann rykket
tyske pionertroppor til og hjnlp ned å berge kirken.

NY SVLNaL T0R3ED0J-LGL2 SMS22T.

OR 1200 Ln ny torpedojager swifikk navnet Kalnar
er blitt sjösatt fra et verksted i Göteborg.

TL.TT

GR 1200 Ln bymannsson ferierte ved Skabu var for-
leden ute for en uhyggelig o:?plevelse. Han stod ute i et nesten inn-
törket elveleie og fiskot da plutselig flonnen kom. Han ble revet ned
ce, 100 noter av de voldsoe vannnasser, nen da han var en god svömner
klarte han å redde seg opp på en sten hvorfra han ble berget senere da
folk kon til.

D-nsk R7z,lo son vanlig sender nyhetene
klokken 12.30 var taus helt til klokken 12.53. Det ble da opplyst at
sendingen hadde vært avbruttav nilitære grunner.

I 18.35 sendingen ble dette gjentatt nen
da ble dct santidig opplyst at sendingen hadde vært avbrutt ytterligere
to ganger i ldpet av etterniddagen. Santidig ble det opplyst at
denne forbLuielse hadde enkelte av de elektriske togene også fnt
nangelen på strön idet det hadde wart forsinkelser på grunn av at
den clektriske str3n ble avbrutt.

,I1NYTT FR D..;1711RK.

DR 1253. Fra lste august vil det igjenbli tillatt
for restauratdrer å servere nIltider av flesk eller retter sannensatt
av bl.a. flesk. Leldingen on dette:.6-r, forövrig tatt inn i restauratdrene
blad.

På ct laboratorium i Hillerded har det iddg
vært gjort et i2.1nbrudd og en eske inneholdene 30 grann oyancaliun er
blitt stj'3.1et. Politiet sender i denne anledning ut on advarsel on at
giften er noget sterk og at det kvantun som cr blitt stjålet cr til -
strekkelig til å drepe nange nonnesker.

Politict i Köbenhavn har anholdt en
ferretningsilann og hans sjfför anklaget for å ha flisbrukt bensin til
unytti. kjdring. Det heter i anklagen at forretningsnannen hadde latt
sin sjafför og hente seg hver norgen og kjöre seg hjen hver kveld
i forretninc;enTa varebil. Han bodde et godt stykke utenfor byen. Begge
ble ldslatt. Politiet hadde krevet strenge straffer for den.

Dot er nu bestent at landskampen i fot -
ball nellon Sverige og Dannark skal fiune sted i Ebbenhavn den 5te
novenber.
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TY7LRI OG PI;J.2.GL-01T1)=S3rITG I ST.r.„11-1,17,GLR.

2200 loen tyver sO1 forleden sjordc imbrudd
en ko1onia1forretning i Stavenser er nu blitt grepct og har til -

stått at do har tett cn nengdo rasjoneringsnerker. De hadde kjdpt
varer for .L:erkene og siden onsett varone til ulovlige priser.

ville de tjene enda flere
pcnser og si bcsynte de ned utpressing av sine tidligere forretnings-
forbinnelser. De truet deLI ned at de sku1le nelde den for ulovlis
kjdp av Llerker og forlangte opptil 2000 kroner for å holde tett.

OLDET.W P31 RI1,..GLRIÇ1.

2200
eldste gårdene pa Ringerike
gravfunn. Nan fandt restene
beinrcster.

På gården hVerven i Norderhov, en cv de
er det un.2,.er tontearbeide gjort et sjeldent
aV et sverd og en stor kniv sant noen

LLNDGLNGSF0RS(Å2T ViD WRDO.

CR 0800Fdrst idcg 22j7. ble
nevnt noc on landgangsforsdket i Vardd. Det ble gj
tyske noldinson son sikk ut på at det ble Gjort tr
sido for å lande. Ilden fre de tyske kystbatterier
voldsou at russerne ble drevet tilbake ned store t
nyttet undor 1anagangsforsöket ialt Ca 50 bter.

det fra Oslo Radio
ensitt den offisiello
c forsdk fra russornes
vcr inidlertid så
cp. Russerne be -

TYSKE KVINNELIGE eTOURNLLISTER PJ 0RGLSBES6E.

OR 0800 Ltter innbydelse fra den norske
tjenesten or 11 tyske kvinnelige journalister ankwnet til Norge for
a studere norsk ,Lrbeidstjeneste. Igår kveld Ga "general" FrMilich
Hnsen en tilstelning for deu på Frognersæteren:

vvvvv VVVVV vvvvv
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20 ersoner arrestert i floss for ille al virksomhet.

S.R.20,00 I Lloss er 20 personer arrestert for illeggl
virksomhet. Ved en feiltagelse ble den svenske konsul, Jdrner,
arrestert under politirazziaen, :iiisforståelsen ble imidlertid
oppklurt oe han ble deretter stråka lösladt. Lndel av de dvrige
arresterte er også satt på frifot.

0 brin olsen av de 3 norske fiskefartdyer. 


S.R.23.00 Det britiske admiralitets nolding on at 3 nor-
sko fiskefertdyer, som hadde komnet inn på forbudt område, var
blitt oppbragt og fört til Lngland, ble gjengitt i nyhetssendin-,
sen fra Sverige kl, 23.00.

Land an_sforsöket ved Vardd.

22,30 Skjönt lawlgangsforsdket ved Vardö som kamp-
handling betraktet ikke står i noc forhold til operasjonene på
Sicilia ellor det kjempemessige slag som utkjempes på stfron-
ten, vies det frendeles stor oppnorksonhet blant de militære
sakkyndige i Berlin. Ltter at de nærmore omstendigheter er blitt
kjent, rader det ikke lenger noon tvil on ut foretagendet var
alvorlig nont fra bolsjevikernes side. Lian tror til og nod et
det kunne ha fått alvorlige fölger hvis det hadde lykkes. Den
förste bölgen som nærnot seg den norske kyst mens norgendisen
ennå lå på sitt tykkeste over Nord-Varanger og havet utenfor,
var egentlis noget större enn nan fikk inntrykk av til å begyn-
ne nod. Den tellet onlag 60 skip av forskjellig stdrrelso som
to ganger på rad, forsökte å kouno helt inn til kysten i ly av
tåken. Begge ganger var forsvarsilden fra land og kystbatteriene

så sterk at notstanderen fant det tilrådelig å trekke
ses ti1bake ned uforrottet sak. Landgangsforsöket var derned
totalt nislykket, idet ikke en enosto nann fikk anledning til a
sette foten på norsk jord. Skipene forsvant deretter til havs
ned ukjent kurs.

Det er tydelig at soviet-russerne ikke ventet
at Å:blanterhavsvollen var så godt utbygd i Norge og spesielt
ikke lanst oppe i Nord-Norge. De trodde dyensynlig å kunne gjdre
en landgang uten å stöte pa vanskeligheter son ikke kunne
overvinnes i löpet av kort tid. Den tyske forsvarsnekts dyeblik-
kelige reaksjon, burde tnidlertid ha brakt full klarhet i spdrs-
nålet on hva on eventuell angriper kan vente seg av .tlanter-
havsvollons forsvarskraft her oppe i nord. Når det nettopp var
Vardd som ble utpekt son det sted hvor landgangen skulle finne
sted, så har det sine naturlige stratesiske årsaker. Hvis det
var lykkos nostanderen å besette Vardb, hadde skipstrafikkon på
Petsamo lett kunnet stanses totalt fra dette sted og fra den
delen av Fiskerhalvdya som nå er i soviet-russisk besittolse.
Forutsatt at det dessuten hadde lykkes de fiendtlige styrker å
rykke videre fran, ville de falle den tysk-finske fronts nord-
lise flanke i ryggen, noe som kunne ha fått de alvorligste
strategiske konsekvenser, ikke bare for Finnlands vedkonmende,
men også for den övrige del av östfronten.
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Bywearbeidet ved on k stbefestning i flidt-orge avsluttot.

23,00 På ot kystavsnitt i ilidt-Norge har nan nå dv-
sluttet byggearbeidene ved Cen siste store batteristillingen,
cpplysor nan på nilitært tysk holC, idcg. Ifjor hest bogynte fest-
rIngspionorer, Organisation Todt og norsko arbeidere å sprenge
seg inn i graiAttfjollet like vod fjordon, og i vinter har nan
byggo:r. fundanentor for kanonen-,Ved hj9lp av spesiclskip ble de
enko3J,3o delene av kunonono br:".gt opp pa fjollet og =ntort. 1Jra
2cs.Llnuet farer on 100 notex- 1-../115 underjordisk g-,ng fran til

Her er det lagt skinnor for aJmunisjonsvog-
nene, og den or så romnolig, at et holt godstog ville ha kunnet
få plass der. Den Jujcror derfor sc.iitiLig son oppholdsrol:for

L:1,ristono. I og noc. donLo batteristillingens fullförelso,
f=sarboidene cvsluttet på et viktig punktav Forges-

kyston,

EIrdent VI opi. Hi:?dreLflinont TX slåos sannon til ott reginent.

22,30 Hirdroginont VI "Hålogaland" og Hirdreginent IX
er i disse dager slått sannen til ett reginent under

navnet H.R. VI "Hålogaland". Rerdnontsfbrer Stcinnos er utnevnt
til fv:ngrende leder aV reginontot. Reginentet oufatter Co tre
nor:Iligste og har stankvartor i Tronoö.

	 bP:i_xot skoloungdon.

22.00 Son, nå opprottot et
for smrlig begavot skoleungdorz, og uou

at c.Lvetio hor skal n. fram til artiun på 3 år. Skolon skal
til-ujsten, og det or besteuL.; ut det skal vmro en klasse ned 20
elover, :)ette blir de aller dyktigste, idot de skal föres fra.1
t11 eamen på 3 år nod baro folkeskolen son grunnlag. Videro

on annon klasso på 10 elever har niddelskole på for-
hånd, nongde ungdoia har it sog til det nyo statsgynnuset,
og dot vil i tiden 18. - 31. juli bli hoiLt opptakningrprver for
140 s3ko:,:,3,De blir innkalt. i. 2 zuljo:i: og hver puljo nå gjennon-
gå fe;) kus son varer on uko. Behandli-Lg:n av C,!.017,1('blir holt

og dot legges smrlig vekt p do unges j)ersonlinhot,
does '.;araker on; eppfli.rsol. Udere blir de undorkastet
i

rcialioltyske journalister besökerkvinnoliw. Å.T.1ciro i rbr.gc. 


13.00 På en fost JW.1 aeldt for Co kvinnelir;e tyske
journa:.istor sau skal bosöke on reke kviimolige Lrbeidstjonesto-
lAror i Sör-J'brgo, uttalte "general 1,röljeh Hansson bl.a. ;log

på ct represontar:tene for Den i ie1ie..„-beitjeneste
vil »J don e2faring, at dc;2 .coiso do tysko gjester na sk-,1 fo-



r2/3a rundt arn. 1 landot, voc, pressons hjelp vil bidra til å viso
hver stork fel1esskapsft51e1son i virkelighoten or nollon det tysks
o3; det norsko folk.

Fru Borsquist •ndresen påpekto i en tale at
arbeldstjenostetanken lkke er ny her i landet Det norske folk
hur kjenpet en hård kamp for tilvmrolsen og er blitt preget cv
den. Det var holt naturlig at norduenneno forsUte & hjolpe
hverandre når faren truet. Ideen var altså den ganle Å hjelpo

nesto i folkets og landots interesse, altsåarboidstjenostens
sto.r.e tonke, i,rbeidstjenesten er derforikke unaturlig eller froz:-
ned 2:-)r oss nordnenn, fortsatte stabsiodoren. Den innebmror on
ide on hele folket forstårog hvis vori othvert sundt tenkonCo

(fortsatt)
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Lvinnelire t ske 'ournalister .  . . 	 (fortsatt)

nenneske verdsetter på den rette nåten, har kanskje sin
stdrste betydning ved den oppl.ragelse den gir de unee kvinner.
De lærer å vurdere ærlig arbeid, de får undervisning i alt  slaes
husarbeid, de lærer a kjenne sitt anlegg, sitt folk oe fran for
alt lærer de å forstå det ansvar de vil få overfor den oppvoksen-
de slekt. Hun sluttet ned å uttale håpet on at de kvinneliee
tyske journalister nåtte få et interessant og lærerikt opphold
her i Norge.

Stabsffihrerin Frl. Groote, son har oppholdt seg
i Norge en tid, takket for det gode samarUeidhun hadde hatt ned
ïvinnoiig 1:orsk .rbeidstjeneste oe konkluderte ned at idoen son
nå har slått igjennou i on rekke europeiske land, vil bidra til
å knytte disse stadie fastere sa.inen. Stabsffihrerin Frl. Stein
overbrakte en hilsen fra den tyske -rbeidstjeneste og takket for
den hjertelie nottagelse de tyske ejester haJ,de fått i Norge.
Ln av de kvinneligc journalister takket så for den hyggelige not-
tagelse gjestene hadde fått i Norge.

De tyske gjester, son skal oppholde seg i Norge
en ukes tid, skal sou för nevnt besdke en rekke kvinnelige Lr-
beidstjenesteleirer i Ser-Norge.

Finnnark 	

22.00 Finnuark fylkestinc beeynte sine forhandlinger
igår under ledelse av fjlkesuann Bekene. Santlige ordförere og
avdelinn.,ssjefer var tilstcde. Major Jdrgen Bakke holdt en udner-
ket tale til tingets nedleni-:er og klarla Norges stilling til det
verdensoppgjör son soregår idag.

Landbruksnoldinper.

22.30 Landbruksdepartenontet gjdr oppnerkson på at do
sanne regler sou gjalt for plukking av ville bær ifjor, gjelder
også iår. Når det gjelder nulter og tyttebær, er det sitt ordförer-
ne adeang til å treffe bestennelse au den dag plukkineenav diSso
bær kan begynne dot onkelte år i herredet.

Hærverk på  en kirke,ård ved Molde.

22,00 I löpet av juni nåned er der forövet flere stys-
ge hærverk på on kirkegård ved Mblde, forteller "Ronsdals Budstik-
ke", Det cr stjålet flere urner, en sblvkrans og flere blonster-
glass. Dessuten ble gravstenene byttet og det hersket i det hele
tatt stort virvar på kirkegården. Lt fanteföllp er nistenkt for
hærverket, og det er neget son tyder på at taterungene er de virke-
lige ejerningsnenn.

Bonde no Lien 60 år..

22,00 Steinkjer. En kjent og aktet arbcidets adelsnann
Nord-Tröndelag, bonde Lrne Lien, Skogn, fyller 60 år 23. juli.

Han er kjent for sitt banebrytende arbeide pa nydyrkingens onråde.
Han begynte en frangangsuåte for kultivering av nyrjord son er
helt ny i fylket. Han fikk bygd en spesialkonstruert tÅktor for
fresning av nyrene istedetfor den genle frengangsmåten ned plöyning
På detto viset har han gjennom årene dyrket hele 300  mål myr,Lrne

(fortsatt)
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Bondo J.rno Lien 60 år. (fortsatt)

Lien er den fbrste og praktisk talt den eneste i Nord-Tröndelag
son har et helt moderne vanningsanlegg, son forsyner ca. 200
mål mod vann. Når det gjelder potet- og grbnnsakdyrking har han
alltid vært en foregangsmann. I heimbygda er han on meget av-
holdt mann, og han har fremdeles mange offentlige tillitshverv.
Fylkesmann Lggen har tildelt gårdbruker Arne Lien fylkets he-
derstegn for hans store innsats på jordbrukets område.

Gårdsbranner.

23.00 Ln stbrre uthusbrann horjet gården Slogun i nmr-
hoton av Lilleström igår kvold. Et nesten helt nytt uthus brente
nod og skaden anslåos til omlag kr. 50.000.-.

22.00 Alesund. En brann son nmr hadde kostet monneske-
og som en stund truet mod å legge on hel grenn e5de, horjet

söndag ved Nordfjordoid. Midt på natten tok det til å
brenno i huset til Rasmus Lbviksnes på Haugland. Husbondfolkot
på gården var på sotra og bare en eldre mann og 2 små barn var
heime. Do lå og sov da ildenbrbt ut. En av grannene ble opp-
norkson på faren og sprang til og fikk reddet begge barna og man-
non i siste byeblikk, Ilden truet storkt mod å bre sog til do
andre husene pa gården, og man stod helt rådlbs til Nordfjordeid
Brannvesen kon til. Det var lite vann på gårder
to op en bUtterad -2å flere . lur uguOlde
brannpumpene i gang. Ildun uredte sog allikevol til stabburet og
et annet uthus, og vec, 7 biden on norgenen var alle husenebrent
ned til grunnen. I stabburet var det oppbevart en mengdo matyarer
som•,<trbk mod. Dot ur e~nlig at brannen skyldtes kortslit
njn vu çt lc,ktyke inntaket.

Ddsulvl:ker.

22.00 Målby. En ulykke hendte forleden på Målby, idet
en 8 år gamme1 gutt under arbeidot på en låvel fikk hbygaffelen

hodot. Han ble i bevisstlös tilstand sendt til sykehus hvor
han d3do straks etter.

22,00 Rjukan. I forbinnelse med sprengningsulykkon i
Tulemark, blir dot opplyst at det står bra til mod de arbeidere
sou ble beskadiget. Statens sprengstoffinspektbr Tharaldsen,
or på inspeksjon for bosiktige ulykkosstedot og for å se på do
övrigo anleggene i Telemark.

22.00 Kristiansund. I nmrheten av Kristiansund hendto
onsdaQ; kveld on drukningsulykko. Brbdrone Solberg fra Bremsnes
var pa veg fra fiskofeltet til byen mod skbyten sin. Dc satt på
hver sin side av rokken og slbyet fisk, da plutselig den ene,
Ingvald Solberg, gled og falt overbord. Fbr broren fikk stoppet
Lietoren og tatt ned seilene, var Ingvald druknet. Den omkomne ble
26 år ganmol.

22.00 Stuvanger. En drukningsulykke hendte igår i Barste
vatrlot, En 25 år gaLlnel kvinne, son ikke var seerlig svbmmodyktig,
kom ut på dypt vann og sank. Man fikk tak i honn on stund etter,
nen det viste sog at livot ikko stod til å redde.

22.00 Kristiansund. En kjöreulykke fant sted lbrdag på
Frenavegen ved Molde, En middualdronde anleggparbeider fra Kristi-
ansund stod på kanten av en lastebilson var pa veg til Mblde. Un-
derveis gikk dot cuo bilhjulot opp på on stoin og arbeideren falt
hodokuls i voien. Han forslo seg stygt, mon det er håb om at han
vil stå det over.
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tSmannssendin-en.

23.30 - O.R. Xaptein FolgerM holdt foredrae Orl en reise
til Onega son han hndde foretatt for en del år siaen. Russerne
hadde behandlet han meeet slett,  og  til slutt ble han feneslet
og m"ktte sitto i et skittent  oe  elendig rum hvor vogrone var av
sten og loro og fulle av rottehull. flaten var clendig og dette
skulle være det lovpriste paradis. flens han satt feneslet gikk
hans tanker til Norgo og Xoht oe hens likesinnede.

Hilsoner : fleslcinist Gustav flellingen fra
nor'oe far, Pottor flarkussen fra Conrad IJnrkusson. Hallvar Nielser
fra  1,arerethe, Ruth og nagne. Ingvald jbzgensen fra svogeren.
Harald liörk fra :einar Olsen. Elias Stensvik Bertelsen fra mor og
far. lf Svanberg fra Harry otc. Thorleif Holners fra hustruen.
Ivar Eekken fra Conrad nariussen. ,Tohan åystein fra Margrethe ctc,
Per Trondsen fra mor, sdster og dennes forlovede.

Hjenvendt fr1_Sirerlge,

O.R.19.30 Denno sending inneholdt lite av interesse.
Vi får na praktisk talt hver dag 1l2ire on hvor galt det er på
åreryd. Hvor darlig betalt skogs- og landbruksarbeide cr. Hvor
overlegen de er som er ansatt ved den norske legasjon. 1,t alle
bör sdke seg hjen til Norge hvor do vi1 b1i godt mo.tyG. vent
ikke ned å sbke visum, dere håper jo alle sammen bare på en ut-
vei til å ko.ime hjen til Norge. Drivfjæren for å reise har all-
tid vært eventyrlyst eller rykter om hvor godt uan ville få det

Svcrige.

tt fre Svori e.

24,00 Dct svenske utenriksdepartement har fått
neldine on at to svenskc skip nylig er
kriesforlilt. liotorskipet "Scandinavia" på 2.745 tonn dw, i den
s3r1ige delen av .,:blenterhavet av on ubåt, og en annen båt etter
ninesprengnine i r:orasjben (navnet umulig å oppfatte). O.R.800 :
Den ennen bats nevn er "Vidar".
22,00 Hr,radshbvdine IJarcus Wallenborg Wde torsdag
morg,en i sin hein i Stockholm 79 ar ge=e1. Han har bl.a. vært
styrol-ledlem i Nors Hydro og Orkln Gruber.

S.R.20.00 Lt tysk fly fly idag norges inn over søndre
Skano. Luftvernet åpnet ild  oe  svenske jagere gikk opp. Flyet for,
svandt da utover havet i nærheten av YStad.

D.R.21.50 Svincbestenden i Sverige er steget sterkt
sidLn april ifjor, sålcdes i Svealand og et par andre distrikter
ned 17 Derimot er hdhenes antall gått tilbake mod ca, 1/2 mil-
lion sisto år  oe  utgjør idag 5.7 nillioner, det vil si 2 millione.
ferre enn i september 1939.

S.R020.00 Likene fra ubåten "Ulven" vil bli undersbkt
ev oppnevnte loger med rettsmodisinsk utdannelse, så snart skipet
er slept inn til Götebore.

t fra Dannark.

D.R118.35 Det ble ieår i den danske radio eitt noget
interessante tall fra den danske skattcligning for 1942/43. Dot
kan nevnes at den skattepliktige inntekt er steget ned 15%.

vvvvvVVVVVwym
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Raumabanens forlen else.

	

22,00 Saken om Raumabanens forlengelse etter krigen,
til fiskeri- og jordbrukseentralene i Ebre og Romsdal fylke, har
idag vært behandlet av fylkestinget. Saken ble tatt opp ifjor, og
en jernbanekomite har arbeidet med planen. En kjent autoritet ved
Norges Statsbaner, overingeniZ5r Henriksen, Drammen, har foretatt
befaring og er kommet med forslag og overslag.

Fylkesmannen gjorde idag vedtak i samsvar med
jernbanekomiteens innstilling, slik at man for den söndre linje
får som alternativ A: Ilesund Sjöholt ijersemfjellet -
dvstedal flarstein, med sidelinje fra övstedal til Helland.
Som alternativ B: lilesund Övstedal Indalsnes, eventuelt ROMB-

dalshorn eller Harstein, med sidelinje til Vestnes. Son nordre.
linje : Indalsnes Ertvåg - Hatlen - Holde - Hareidsund Vevas.
Son alternativ C:Hatlem Torsvikbukt ned ferje til Kristiansund
og senere jernbaneforbinnelse over til Eristiansund. Som alter-
nativ D: Linje til 3unndals3ra ned sikte på fortsettelse Surnadal
til Trondheim, som er et ledd i kystbanen. Her blo tatt det for-
behold at linjen til Sunnda1s,3ra bygges så snart forholdene kre-
vor det eller tillater det.

Saken vakte en dol debatt i fylkostinget.
Fylkesmannon rettet en hjertelig takk til alle den som hadde
arbeidet med saken, og fylkesmannen på sin side fikk mange lov-
ord for den kloke og p.eie måten han hadde behandlet denne be-
tydningsfulle saken pa.

Drukninasul kke.

	

22.00 Nord for Vinstra stasjon hendte onsdag en
drukninasulykke i L.3.gen. En 9 år gannel gutt, Osvald Bakken, som
nettop har lært å sv3nme, kon for langt ut i strtSmsuget og gikk
under. 3 av kameratene fikk tak i han og klart6 ikko å få ham
iland, En 18 år gamnel gutt forsökte deretter å redde han, men
da var Osvald blitt så redd at han klanret seg til redningsman-
nen, slik at de begge gikk under 3 ganger, Den andre måtte da
slite seg lös, og det resulterte i, at Osvald gikk under for
godt. Det ble straks satt igung sokning, nen den har hittil vært
uten resultat,

Filler innb ttes med tekstilmerker.

	

22.00 Fra Gj3vik meldes at ordningen ned å bytte
inn filler med nye tekstilmurker har fått veldig tilslutning over-
alt 1 0,?land. I Gjövik alene er det til nå kol,:net inn onlag 18
tonn filler, ti1svarende-00,000.k1spuilktcir.

T verisak fra dstre Toten.

	

12.00 En mann fra dstre Toten ble igår id3nt 1 års
fengsel for en rekko tyverier. På en gård i bygda hadde han brutt
ses inn i staburet og stjålet en del kjött og flesk, og likeså
hadde han gjort innbrudd i Toten Potetnelfabrikk og tatt med seg
100 kg. hvetemel. Dessuten hadde han gjort seg skyldig i et syk-
keltyveri. Han har avlagt full tilståelse, og vedtok forlWrsret-
tens don.
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Svartobönsak,

	

12.00 3 karor fra Gran, Hadoland, ble igår nrrostert
og innsatt I Gjövik fongeol, siktot for å ha tyvslaktot en ku.
Samtli,p har na tilstått, Kjøttet var fraktot ti1 Oslo og om-
satt pa svartebörsen.

Wdsfall

	

2C,33 En kjent mann i store doler ay Norge, sykkol-
al'rikant og sportshand1or0, Wantby, Kousvingor or avgått ved
ddon, 69 år ganuel, Westby var en av pionoreno pa sykkelfabri-
kasjon.ons umrado hor 1 landet og drov on stor og:kjont sykkol-
2abr5.k,Han drev også en s)ortsforretning son haddo en megot
stor kundokrots.

Dot ble sendt fölgonde hilsonor:

Torva1d Torgorson: står vol til med oss
ner hjw.no. PrZ5va_;lanc. on hilsen gjonnon Rddo Zors. Do besto
hilsonor fra fanilion".

Sigurd og Torleif Podersen, rlorby. "Vi sender
deg on hilson. Hos oss går livet sln vante gang. PrZJv å sendo ot
)Sdo Kors brev. Hilsen far og mor".

Unar kristiansen, "Vi har dot alle baro bra,
flen von'cor på å h6re noo fra dog. Hilson josef oc Sigurd".

Halvor Halvorsen, "Vi sendor dog en hilson
o håper å få 11,3ro noo fra deg snart. Besta cr syk, men ollors
:over T1 alle i besto volgående. 41t går sin vante gang. Soil
ikko for ..ingland og Å.morika. Du gjör baro ditt land og folk
mero skade ved det. Forsøk hellor å konme hjem hvis du kan.
Hil )fl fra

Fra Oslo er det hilsen til styx-Laann Johs.
Kristonson. "VI har det bare bra, nen ventor på a få höro noo
fra Cog. Forstik å sendo on hilson gjonnom Rbdo Kors. Do besto
hilsonor fra Margit".

Fra Oslo er det vidoro hi-Lson .61.1 i.rne Cjor-
an. "Vi lover allo i bosto volgåon(],o her o livot går sin vnnto
;ang. De 1-esto hilsonor fra oss alle hor hjolme. Mbr."

Enut Ivar Karlson fra .rå.nno
Osl s/Hor går livet sin vaute gang 9g vi lidor ikke noen nöd.
Hor er ingon arboidsiedighot nero, sa hvia du ken, så forsU å
konno hjum. Do bosto hilsoner fra nnno

Flore store Oslofirmaer driver skogbrulLU.1_2Elet bruk.

0.R.12,00 Fra Flise neldes at flore storo Oslofinaor
i don senore tid har drovet vedhugst for oget bruk i Flisa. Et
av de st:3rste firmaeno son har hugget vad doroppe, er Freia
Sjokoladefabrikk, sau ellorode har fört fran storo kvanta til
jornbanostasjonen.

NyT.P,T.)324.1J.N1,7JtK4

D.R.1230 Det viser seg at do nyoppdagode brunku11-
loier er adskillig rikholdigero onn fra ff3rst av antatt. Lan vil
kunne utvinno 7 til 8 millionor tonn.

31ir.J.a]iussondinge:11,

O.R,23,30
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D.R.12.30 Det er hittil tegnot 46 nillioner kronor
i det nye statslån, hvorav 6 nillioner i det fenårige lån til
2 1/2 %.

D.R. 18.35. Statsbanenes budsjett for juni nåned viser
et overskudd a 5.7 nillioner kroner mot 1.2 nillioner kroner
tilsvarende naned ifjor.

Prisdirektoratet har fastsatt maksimal -
pris„r for epler av 1943 års produksjon. Stort sett er prisene de
sanne son ifjor. Landet er inndelt i 3 prisonråder.

Radiofoniens utsendinger ble av nilit2re
grunner avbrutt nellou klokken 13,25 og 13.47.

D.R. 21,50
avgått ved Wden.

Oppnlingssjef Nils J'acobsen, Ålborg cr

Det viser seg at lborg Lielkekompani
gjennon lengere tid har solgt snbir uten å hn mottatt norker her-
for.

Det ble igår avsngt fcmgslingskjennelse
over en nann som hadde handlet ulovlig ned suör og sukker sant
solgt svinekjött for 28 kroner pr. kilo.

IJYTT_FiR  SVLRIGL. 


O.R. 19.00 Det svenske handelsflåte har slaen krisens
begynnelse nistet 550.000 tonn d.w.. 1172 sjöfolk er onkonnet ved
krigsforlis.

D.R. 18.35 Fra Stockholn dwienteres at Sverige akter
å sende en gesandt til Vatikanet.

O.R. 12.00 Stockholmstidningen har i en lederartikkel
under bverskriften "IConnunistenes Kurs" tatt til ordet not
ko:nunisnen eg pekt på den fare som den konnunistiske propaganda
representerer i Sverige. Bl.a. heter det i artikkelen at lederen
for det konnunistiske parti i•31mrige har utgitt e4 liten brosjyre
son gir nnvisning på hvordan konnunistene skal forholde seg over-
for de sosinlistisk innstillte svonske arbeidere. Det franheves at
det er av stor betydning nt de svenske nrbeidere blir vtnnet for
konnunisuen. Det gjelder derfor at mcn finner fran til de felles
tilknytningspunkter og tilpasser se,"; hvernndre. Lnighot og bror-
skap nollon alle Sveriges antifasister er hnns parole. Hovedfor-
n,altt nod detto er imidlertid, skriver Stockholnstidningen til -
slutt, frenne de konnunistiske interesser.

VOLDSOLIT UVÆR 0V1 SVRIGi W.1.=K OG FINLLITD.

1230 Fra alle deler av Finland innlöper noldinger
om et uvær son nan for —ange distrikters vedkoJnende ikke har sett
make til i manns ninne. Flere personer er blitt drept av lynot og
tallrike hus er brendt ned son fölge nv lynnedslag. Skogen har
ogsï fatt hård nedfart. Lnkelte steder i Vest - Finland fallt det
hagl Då 5 centineters tykkelse. De knuste vindusrutene og 3dela
pa sine steLer IWsten fullstendig.

Fra Nykiping Fnlster meldes nt et vold-
sont lokalt gvær igår rnste over enkelte deler av S3rbst - Falster.
Santidig som tordenen rullet og sikk-sakklyn skar over hinlen,
opplevet nan et skybruddliknende regn blandet ned hagl så store son
dueegg. På so.nerhus hagebruk og gartnerier knustes hundrevis av
ruter, Lt sted ble olag 10 store kyllinger drept av haglene.
Ogs frn Sverige neldes on uv2r av likijonde nrt, særlig fra Skåne.
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0.n.19.15 Lund Håsensen kåserte om sommerlekene 1943.
Idrotton har fått en bred plam3 på Nasjonal Samlings Ungdomsfyl-
kings program og det har år vwrt avholdt vinter- og sommer-
Ioko-,_ med god tils1utning Sonmerlekene i 1943, de tredje

rekkan. vil iår b1i avviklet i Trondheim i tiden 4 til 8 august.
NSUfs jdrottsleder Otto 0. Olsen har 171=t i Trondheim for' å kon-
ferure Jed arrangörono on programmets avvikling. Sonncrlekeno
biir avi,ikaot i Trondhoim först og framst fordi man niskor at
so.-±=lokeno skal væru anbulerendo mellot de forskjellige lands
deler for dorved å lære ungdonnon å kjenno sitt land. Dernost
fordi Trondhoim har on skare av dyktigo arranffiror som man trygt

ovor.:.ato arrangomcntot. Deltakornos antall vil bli ca 300 samt
50 irafUrorklassen, Guttone vil star$e i svömming og patruljo
lö:p, non ikke i fotball og håndball pa grunn av don lillo kvote
som cr hvor enkolt landsdel. Pikunc vil starto i 100
notor tfettlp, longdo, höyde, svöllming og håndball. Prenieno
vil v:.- 6all, sölv og bronse for de bosste i hver ö170ls0.

Onsdag ettcrniddag vil det bli on ninne -
höyt:S.o'lig for do falne frontsoldater og det vil bli avsldrot on
.c.i_ostotte som or reist i Uorgus Toknisko HZ5yskolos park. Lekene
bih Lysiuttot mod defiloring om forniddagen og prenioutdeling og

sonero på dagon. Endolig kan novnes at skiljJpor -
keLot skal dolta i patruljelpot.

Deretter ble dot holdt et forodrag om
ronmosons nnvoJidelso son ruvefor. Man håper at reinmosen vil

vår kostbare rovebestand og at don også vil gi variasjon i
föden for mange av våre husdyr.

Lndolig intervjuot Herman fladson fotograf
Oback, Bergen, on on oppfinnolso på ,ortrotfotografions område
son sistnevnte hadde uttatt patent pa i Tyskland og Norgo. Opp-
nnclson vil særlig få botydning ved fotografering av barn. Opp-

finnolsen vil dog ikko komc i handelen för etter krigens slutt.

FISURLLLDI1TGER.

OR 1315. On fetsild og småsildfiskot moldes at
nan på enkelto stoor i Tron2 fylke har tatt enkelte mindre fangster
variorendo fra 100 til 300 hl.

I :jålöydistriktet har fått fangster på ca
150 skjopper og i Floröydistriktet fangster på opptil 590 skjepper.
Dossuton har nan fisket noe sild i Hjoltefjordsdistriktot og fatt
fangstor på tilsamnon 1150 lakjepper.

Om brislingfiskets cr det frandelos ikke
noo a nclde fra noen av

Seifisket i Finnnark or meget varierende.
Fra Karmbyvær mcldes om snurpofangstor på frn 1000 til 5000 kg
os på strekningon Snofjord Refsbotn er det tatt fangstor på
fra 900 til 9500 kg. For Hammorfest moldoson fangstor på fra
3000 til 10,000 kg.
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Også andre steder i Finunatk har mån tatt
snurpefangster av varierendo strrelse. SUedes ncldes fra indre
Laksofjord om fangster på fra 5000 til 13.000 kg og i ytro Lakse-
fjord 2000 til 10.000 kg.

Trons har seifisket hittlI ikko vært
nue ;.urlig tra.

Kyst oc bankfisket proges frandeles aV
agumaugel e floste stedone, non ukefangsten or på mange stdder
litt Et5rro enn i foreående uke

rir.2T.L e

Ok Pru Johanne To1lefsen son er Larviks eldste.
inn y ge fyller idag 103 år. Hun er i My grad åndSfrisk og rrig.

,!1.1.11.2DEN FILD=.

På Nos i :dedmark skal man isomner op-)rette
e:a loIr :i7or småhirden. Det er i'J;.;ningen at 100 åmåpiker skal delta
i

lOrdag er et meningon at man skal
f",.yht;C: a Ulven igjon og da rogner nan ned å få den helt hovet
ove vannet. Saanart ubaten cr hevet vil de nedisinske under -
såkelsonc bli satt igang. Dot er leningen at 10 1.ger ska1 deIta
i disse undersökolsone.

DR 1835, Don svonske Norgeshjelpon or nu ko ..ct opp
et bclp på 10 millionerkroner.

S:R 2300 Osteproduksjonon i Sverigehar steget
sturkt oc utgjZir iår ca 7 nillioner kg. Sa.nonliknet med ifjor
er dette on ökning på 1,6 nillionor kg. Den ko'ner dog ikko på
langt ncJr opp tlet -)roduksjonen i norlalo tider. Man venter dog
at oteti1'helingen til Msten vil bli rikere onn hittil.

0,i 0800 Don svenske avisen "D-,gcns Nyheter2 for-
te12,.): 7- i on ortiUel at don disip1in og gode oppfrsol son de
tyske solaater viser n.i do or pa permisjonsreiso gjennon Sverige
or gans1 enestaelide. Lår nan snakker ned den får Lian inntrykk
av er beshtt av on urokkelig kampvilje og on fast --tro ph

Jn Johanxiesen ocLhans cusamble skal o tre å Hölb stovnet.

10.30 3in johannesen og hans onsenble er nå
hvcr han har arrangort en rekko konserter rundt on

på de forskjelligo stodor. Wct har han oppholdt seg i Troms3
hvor han har holdt 2 Lonsert(Jr. Konsertene or overalt blitt met-
tatt nod stor begeistring av befolkningen som har nött nann-
sterkt fran. riseyblet konner til å overveare Hålöystevnet, hvor
dot skal opptre.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Bombin eu.av Trondhelm o acerb

Den fbrste offisielle melding fra Oslo am bombin-
gen av_Trondheim og Ihrbya'kom 1 det tyske ktIgskommunIkeot k1.
14G50 För denne tid var det overhodet ikke novnt mod ot ord at
a11iezto fly haddo operert over norsk områdo, Dot.som blo sagt 1
kommunikeet ganske kort: "Utder dagangrep son amorikanske bombo-
fly rettot tot norsk område hadde befoikningen betydollgo tap
aV dbdoge-såredo. Smrlig 1.Trondheim blo dot for4rsakot sterke
skader pa hue i boligkvarter.".

Denno meldingen ble.gjentatt i sendingen
fra Oslo.k1. 1900 uton noo kommenter. Dot ver hoiler 1kko.noe
kommentar i. den aktuelle send1ng.

El, 22.00 kom. on mar deta1Jort& an
hva san hadde skjodd. Sondingan ble imidlertid moget for~rrot
av andro stasjonar slik at baro otkolte brU44stYkket kutne-ePP-
fattea.- Det aom blo oppfattet var fblgondo:"---.Dotverved
middagstld og norsko arboldore 1 on.fabrikk son praduaorot
'kUnstgjbdaol for dot norake landbruk var nettopp.p4-Vel hjam
etter avsluttot skift da do flondtlige flyone kestutib: tunge
bombor som forårsaket atore bdeleggolsor. Langs ot/#øtVoi -
stykko blo dot laget matordypo bombekratoro og tolofOn:)ogvai -
stolmor knakk sanmon, Bygningur blo trykket saimen ollOrrovet
opp av lufttrykkot, Det Skyltos bare arboidornos dipiP11n4ro
holdning ag fabrikkens godo 1uftvmrnap1ogg at tapot:av mannoske-
liv lkkO blo atbrro."

Zi. 23.00 blo dot sagt fra Svoriga at
angrepene på Trondhoin og Bearbya haddo'krevot 104 dbdsofro og
et liknondo antall sårode hovedsakolig blandt sivilbefolktingon.
I Trondheim gjorde det kråftige luftvmrnet sitt tll å holde
flyone oppo i stor hbydo. Bombone ble sluppot nad fta.od 8000

:maters hbydo og rammet hovodsekollg boboolsoshus, barakkar og
bygninger. Do nllitmro'atlegg ver uskadd.lk EMrbya b16-dot for-
v61dt alvorligebdologge1ser og attellet av drepte der'or fore -
16p1g kOnnet opp i 40, latt frykter Inidlortid for  at  detto tallet
vil stigo  da man ennu holAer på med bjergingsarbeidet.

DiSso maldinger skriver sog fra Oslo.
Dessuton blo dowallierto vorsjon av bombeangrepono neddelt.
Denne glkk ut på at angrepona haddo vmrt naget vollykkot bådo 1
Trondheim hvot ubåtdokker og ol3o1algro var ranuot og på linrbya
hvor  det moste av elluminiunsfabrIkkonVar jovnot.mud jordon.
Videro blo on.-transfornetor, et verkated og.on kraftstasjon
.valmet.

(Den fbrateentydning fra do skandinaviske
stasjonor om at et bombeangrop på Norgo hadde funnet sted, var
on malding i danak radio klokkon 1230  on  at et auerikansk bombe-
fly hadde nbdlandet i Itarmland 1 nirhoton av den norsko gronse.
Flyet son var uskadd, ble straks onringot av 200 svensko soldater
og bosetningen blo intOrnert. Besotningon sau bestod av 10 nann
var i god behold, )'lytt haddo ingan bombor og var nntakelig nød-
landot på grunn aV bonS1nmangel.)

2300 Fta Trondhoin Lbrdco; norgen vnr
Trondhoin utsatt for et alvorlig bod;Jeaterep. Lt stort anta/J.

'cuorikansko bombefly kom etter klokken 1400 1nn„avor byen, T11
Lthell skjedde angropot ikke Ovarraakande. Det ble gitt fly

d1arn.alicrode et kvarters tid fbr flyene var ovar byen, Og
overalt fikk  zan god tid. til å begi seg til  tilflUktsronnene.
Hae.de  rikka alarmenymrt gitt i sa  God  tld hadde tallet på de
dbde vmrt betydelig-dtdrre. De arlerikansko fly, don nfttos,nod

• Jr



Side 2. fleldiner stinda 25 °uli 1943. Nr. 819,

BOIIBINGLN V '11::?.01\;DEL.JnI OG H22ÖY. Fortsatt.

kraftig luftvwrnild, kom i flere bölger. Over byen blc det kastet
on mengdo middolsstore sprongbomber som forårsakotstorc skader
og store branner.Bl.a. grossoror Yngvar °JiolsWs villa på
Oharlottenburg horjet av brann og VinmonoDolet blo ödelagt. Lrling
Stenhaug og frue ble drept på stedet mens de satt og spiste niddag
hjen.;2,e, Grosserer KolsW og frue var borte under angrepet. Ln
kirkogård ble revet opp ev store bombor og flere ruter i kirken
sprang. I boligströkotfellt bomber som anrettet stC$rre. ez nindre
skaLler på husone og en nasse vindusruter ble knust. WktPol,fallt
en bonbe liko ved et hus hvor fanilion hadde sökt
kjellercn. Grunnnuron på huset ble sprengt inn i kjelleren, mwit
som vcd et under kak ingen til skado, Ltter det sivile luftvmrns
oversikt ble der av sanitetsnannskapene imbrakt tallrikesårede
som ble fört til sykohus og tatt under behendling. Ln kvinne
hadde alvorlig brudd på hjerneskallen o6 tilstanden er neget alvor-
lig. Det er neppe sannsynlig at hun står dot over. Ved angrepet
fik on rekke sivilpersoner sine boliger 8,1 sterkt skadot at de
ble husville og måtte innkvarteres andre steder. De f3rste som
neldte seg til tjeneste for det sivile luftvmrn var nedlenni. fra
Dasjonal Samlings Hjelpeorganisasjon som utförte et strålende
arbuide sammen ned luftvarnmannskapene,

• •

;14~~ ~..

UISLINGS PROPG.:11D.A.WP.MjaI VIRICSOMBIT.

2315. Wrdag slo den britisk - anerikanske bonbe-
terror plutselig ned på Norge. Den norske "enigrantregjering"
Lndon hadde denne gang angitt nål i Sbr - Worge for ikke a bli
helt clent av befolkningen,-og sikkert også for & op')nuntre o6
bke befolkningens kjerlighet til den.

Dot var merlig en liten by på høyde ned
Oslofjord soLI var utsatt for bonberegnet. Det var mid,2.agstid,
og norske arbeidere i en fabrikk som produseror kunstgjödsel for
det norske landbruk var nottop på voi hjem etter avsluttet skift,
da dc fiendtligo flyene kastet sine tunge bomber forårsaket
store ödeleggolser. Langs tt langt veistykko ble det 1-.get reter-
dype bombekrater, og telefon og lysstolper knakk sammon. Bygninger
ble trykket sammen eller revet opp cv lufttrykkot. Likhusene i
de omnliggende steder fylltos snart av de drepte arbeidere og
deres parörende. Oppryddincsarbtidet er ennu i full gang, og nan
nå recne ned at angrepet krovde flere dödsofre enn do 40 nan hit-
til har brg.gt på dot rone. De tallrike lettere og hardt sårede cr
lagt inn pa lasaretter oc sykohus. Dot skyldes bare arbeidernes
disiplimre holdning eg fabrikkensgode luftvmrnanlogg at taput
av menneskeliv ikke ble stdrre.

Bonbardementet av norske beboolses og
arbeiLSsteder glir på en vordig måte inn i den rekko av hatefulle
thrrorangrep som ongelsknennene og merikanorne har rettet not
sivilbefolkningen. Norge dannor i denno ferbinnelso ingen und -
takelse.

Donne artikkel or skrovet cv "kriogs -
beriohter" Fillinger.

SS  WT4120T 0 SULII INSTRUK%

2400 , SS Vaktbatal4on Oslo tronger et strre
antall tidligere frentkjempere f'ora utdanne nannskapene. Disse
frontkjenpore får stilling som "untwfuhrer". Lönnen oc
understöttelsen blir den samme 503:1 i "den norske legion" og Waffen
SS. Wknad sendes til SS Lrsatzkommandant, Horwegen, Stortings
gaton 30,
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ODD FOSSUI; PI. FORLDR-GSTWL I  NORDLWGL.

2330 "Landsleder" Odd Fossun i Lrbeidornes
Faglige Landsorganisasjon har i den senore tid talt på en rekke
nOter forskjellige steder i Nordnorgo. jet var overalt stor til-
slutning til n3teno. I en santale Lied"Lofotposten" uttrykker
"landslederen" siwstore tilfredshet ned landsorganisasjonens
stilling i Nordnorgo. Forhollet nellon arbeiderne og lands
organisasjonen er overalt det beste og arbeiderno forstår fullt
ut den tiden vi nå ejonnonlever og de krav  oe  oppgaver.ferho1done
förer ned seg.

DL TY3KL XVIUNLLIGL JOURRUISTLRS BLSO1C HOS DLN

2330 De kvinnelige tyske journalister son for
tiden gjester  florge for å studere den norske kvinnelige arbeids-
tjenesto har foretatt en to dagers reise til Gudbrannsdalen og
Fledmark for å studere arbeldsleirene og skolene der. Man besUte
også Lulestad og Maihaugon ned de Sandvieske Sanlinger. Deltakerne
pa turen fikk et levende inntrykk av at den norske erbeidstjeneste
allerode er en fast tbnret organisasjon av strste botydning for
Noree og NorPes ungdon. 4Wreisen foregikk onsda:f norgen fra 6st-
banestasjsmen iJDd'Hunder 1 Gudbrannsdalen son nal. Derfra gikk
turen ned buss til den kvinnelige JT skole i erno. Lederen av
skolen, frk. Teiaa ga en kort redegjirelse for skolens virksonhet.
Dette er det tredje kurset son holdes på Nermo og fer tiden har
skolen 32 elever og 10 Imrerinner. Som avslutning på dagens progran
arraneertes en vollykket leirkveld hvor LT - gjentene hadde nbtt
opp oc ga et neget rikholdie oc nersomt progran, ned bunadperade,
sang, nusikk  oe  dans. 1)e tyske journalister ga alle uttrykk for
sin bogeistrine over don vellykkede turen son hadde Gitt den rike
og uforglennelige inntrykk av norsk natur og kultur.

1800 I  r£rOnde1ag er det hendt to d3dsylykker
under gårdsarbeide. Den /7 år ganle Jekob Nedrenulo skulle trekke
en hjulrive ut på jordet da et av hjulone fatt i Wrkanten
slik at vognarnen vippet han ut på låvcbrua. Nodrenule kon sterkt
til skade og dbde etter en tines  rotlöp,

I Stjördal fikk den 41 årige John ~dson
under forsk på  t  innhente en sau scm hadde slitt seg,  tt~46n
inn i nagen. Han fikk alvorlige indre skader og döde påfahuaet
en tid ottor

Ln mineringsulykke inntraff fredag i
Tjölling. Ln raboider fre Draggedal, Olaf Bulbrands ble funnet
drept ved sidon av et sprengingssted hvor  han  holdt på å arbeide.

I Nisservatnet inntraff frodeg kveld en
drukningsulykko idet en nann under fiske falt i vannet og druknet.

UOULLU BLLNDT SJJFOLKLUE I HURTIG UTLN.

23.30 På on av hurtigrutens skip hvor for an t1d
siq.en 16.nann,av skipets bestning ble avskjedigetpå grunnav tyver1
Qr  det'iditSePdag:er'begå£t ckt, nytt tyveri Ln av fyrbdtorne her

-sminon  ned  en  pae‹Basjer.stSåletbetydelige-kvente "96 %" cv fat
Sdri skulle,t11  o$:sykehus,ndrdpå. De holte vann på,faiet f,c~
tyveriet ikke skulle bii oppdaget. Fyrböteren'ble al.tet-dg har
avlagt
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N tt fra Dannark.

D,2.12.30 Justisninisteren har innstillet til finansut-
valgot å bevilgo 1 nillion kroner til innkjbp av våpen til po-
litiot. Dot tidligere bevilgede beløp til innkjøp 0.17 revolvere
og pistolor har vist seg å vmre helt utilstrekkelig.

D.R.21,50 " Radiosendingen ble idag av ni1itre grunner
avbrudt 2 ganger, fra kl. 14.37 til 17.34 og fra 18.31 til 19.15.

Nytt fra Sveri e.

S.R.20.00 Den svenske statsninister talte ide i Stensj
anledning av Lrbeidernes Follesorganisasjons 40 års jubileun.

Han frenhevet hvorledos Sveriges forsvarsberodskap stadig har
skiftet i styrke etterson krigsfaren syntes nore eller nindre
fjerne LIan na idag regno nod at nmrliggende onråder blir gjen-
stand for krigshandlinger og regjeringenmå derfor regne ned at
krigen også kan ranue Sverige. Enhver borger bör mro oppnerkson
på dennefare og innstille soc herpå. :Jerfor har regjerinW41
ladt boken 0.1:1 forsvarsberedskap, - Regjeringon sor det son
sin op,)gave å arbeide for å holde Svorige utonfor krigen og har
cod forhåpning on at dette vil lykkes. Mon vi vil nod alle nidler
forsvare oss not ethvert angrep utenfra og forsvare Sverigo
selvstendighet og frihet,

SIrDT TRONDHEIM.

0800 Det ble senere noldt.at de auerikanske
flys angrep not Trondhein ble vanskoliggjort ved at forSvarerno
la ut kunstig tåke. Flyene nåtte kasto sine bonbar fra noget stor
11.Jyde. Do krigsviktige anlegg son er beskyttet av betong var ikke
truet. Det er hittil brakt pa det rene at 55 nordmenn ble drept
i Trendheim nons et större antall ligger såret på skehus. Ialt
ble 64 personer drept 	 Det var Lade idrkegard son ble
rannet ved bonbeangrepet.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Meldin er manda 'uli.

13ombineen av Trondheim o H3r5ya, 


åMt0 I anledning av ulykken som har rnmmet arbeiderne
ve& ealtwiggj3dsolfabrikk ved innlöpet til Oslofjorden, har
4rbeidernes faglige Landsorganisasjon stillet kr. 50.000.- til
disposisjon til lindring av den versto 5yeb1ikke1ige nbd. lioved-
avdelingsleder 1ho1m og forbundsleder Lsbj5rn Bjerke fra Norsk
Forbund for -4Dmisk Industri reiser tirsdag morgen som Landsorga-
nisasjonens representanter for å yde sin bistand på ulykkesste-
dot, og for å konferere ned de lokale myndigheter dor.

O.R.8.00 Osloavisene kommenterto idag det amerikanske fly-
angrep og fordbme på det skarpeste bombingen av sivilbefolknin-
gen, "Horgenposten" skriver at den dypese sorg har'sat•Lait
preg på flere steder i vårt land. Våre tanker og dypeste sympati
er med de rannede familier, nen vi kan lite gj3re for å lindre
deres sors. Men vi har anledning til å stötte den sosialt og
hjelpe dem ökonemisk i den vanskelige situasjon de er kommet i.
Vi har plikt til å hjelpe disse nennesker som har fått f3le tyne-
den av de alliertes råskap. Det er nange som har trodd at England
ikke ville bombe Norge, fordi dette land ville ta hensyn til don
innsats våre sj5folk yder for de alliertes sak. Kan det nå fin-
nes noen son innbilder sog at vårt land vil bli skånet for bon-
bingens redsler? Det flyangrep son fant stod lördag, nå ha åpnet
alles dyno. Men dot avskyligste er at bombingen fant sted etter
emigrantregjeringens anvisning og med norskf5dte folk son kjent-
menn.

0.2.19.10 OGså i sendingen "Verden og vi" ble bonbeangrepet
fordölJt på det sterkeste. De som har nistet sine kjwre, vil nok
vite å sette pris på det anerikanske folk. Men det tragiske er,
at de son bwrer hovedensvaret er folk av vårt eget kj5tt og blod,
folk son taler vårt eget sprog, Disse bmrer ansvaret for at nesten
100 nordmenn nistet livet. Det er disse velpleiede overklassenen-
nesker son idag går rundt og gratuleror hverandre ned det vellyk-
kede resultat 95 nordnenn drept. Samtidig forsikrer de hver-
andre on et anorikanerne bare bonber militwre mål. Hen den 25.
september ifjor ble dot åpent innr5=et at det var U.S. fol4c son
de britiske fly var ute etter, det var altså norske sivilo so,M
skulle r-u=es. OG vi kan nok vente oss mere av lignende art.
Een cn gang vil straffens hårde hånd ramne den. Kanskje de da vil
angre at de har godt kapitalistenes mrend. Lllo skel engang stå
til regnskep og når den dag konmr, skal vi snakkes nnrmere ved,
vi nor4nenn og dere på den andre siden av havet1

lignende ordlag ble bombingen behandlet i sj3-
nannssendingen og kommentaret ble etterfulgt av sörgenusikk.

Hjenvondt fra Sverit3e..

O.R.23.00 I sj5mannssendingen fortalte en sjömann on sine
opplevelser i Sverige. Han var reist over til Sverige fordi han
var blitt forledet av rykteno on hvor godt nordmenmene blo be-
handlet. Da han km ditt blo han sondt på skogshugst. En sj5mann
kan nok håndtere en bks,nen han er ikke vant til almindelig
skogsarbeide. Han tjente 2 - 3 kroner dagen og maten kon på 2.50
kroner on dagen, så da kan jo enhver regne ut hva han fikk til-
overs. Den norake legasjon behandlet flyktningene verre enn dyr.

(fortsatt)
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II enVendt fr Sveri e. (tortsatt)

Don ninste nishagsytring nodförte foncsolsstraff. det ble
helo tiden franholdt at vi nåtte holde sannon. Hon vi så ikko
stort til sanholdet. Det var nok baro ord oc talonåter. Don al-
nindolice arbeider glonnes og slavedrivos. Vi haddo tiltro til
det rogjerincen i London sa og lovet osspoc vi haddc ikko trodd
at ncn solv son flyktning skulle opplovo korrupsjonon. Lior dp
.ikke ongang skanfölelse? Vi kjente jo rogjoringen fra förkr4genp
non vi håpot krigon skullo ha hatt en holdic virkningpå den.
LIcn den har intot Inrt. Disso tolk or onnå noro hovnodigo og an-
svars13se onn ft3r. Det er bittort å tonko på, at dot or doro
spfolks pencer san nisbrukos av jbdor og plutokrater rundt an
pa de fineste rostaurantor i Stookholm,' nons arbeidorne sendos
på skogsarboido. Solvsagt angrot han ikko på at han hadde
vendt hjan til Norge, o.s.v.:-o.s.v.

Dranatisk skildrin, av t sk rilitc3r nantSvro i Nor-o.

22.30 Jv uN.T.B.Its utsendto nedarbeider.

Uhyre offoktivitet og bevogelichot parrot
nod kald og objektiv rop var dot inntrykk nan fikk.aVen st3rre
mi1itn nanvro på on tysk pansordivisjons övelsosplesSi  8cr-
Eorgo-forlodon4ag, hvor represontanter for don norako oguton-
landske presse.hadde anlodning tll å vc3re tilstode, -

Forutsotnincen var at fiendtligestyrker had,
dc klart å forsere sporreStillingene ved kyston og at de vcrpå
narsj innovor I landot. Terrenget hvor natövron fant stod, var
svakt kup,ert oc hollet nedover net on innsje, hvor fiondenivat
ford ned a sette over.Landgangsbåtor var narkett v6d flytende
Skiver. - Nan cikk videre utfra at han hadde klart å få iland
on dol av sine ...styrker, san gruporto Seg til angrop. on
avstand av 5 - 600 notor var detstilt opp•on rekke naturtro
Skyteskiver son angav fiendens posisjonor. 10 - 12 notor bak oss
kunno vi fUge soldatonos hurtigo beVegolsor:. 2t par håndgrep, -
et skarpt auell og et dyeblikk sonorereitte en fontone-av jord
sog nidtblandt skivono nedo ved vannot.• I .nosto 3yeb1ikk hunpot
on stordkanon forbi oss ned utrolic fart. Lttor noen salVtr. trakk
vocnon soc tilbako like hurtig saa don var kaunot. Noon få noter
til venstre 1Öd plutselig et ft,edövendo brak fra on av de stor-
kclibredo panserkanoneno son var så Godt kanuflort, at vi ikke
haddo lagt norko til don. Snart er ogsåt>yoblikkot inne da land-
cangsbåtene ute på vannet blir utsatt for on konsentrort ild av
lott artillori, og nodslageno.lIggor llico i mrhoten av do anå
flytendo skiveno. Den tyske nztaksjonitulninerer i ot voldsont
ildoverfall, hvor clle divisjonons vålen er reprosentert. Et
veritabelt inferno av ildp stål, røyk' og jord bror sog ut node
vod stranden (); hvis noon av do fiendligosoldatone skulle ha
vnrt så heldig a ovorlove don ftirsto beskytning, har do i hvert
fall incen ahanse til å slippo unna donne gang.Nede i bakken
setter noen av do hye fryktede tyske naskingovnreno ndbdsijå-
ono" inn mod en tordoriskild - 1500 skudd i ninuttot t Så vel-
ten pansorypgneno fran fra skostykningen og b1a451,or seig'inn
koret. dethp10 g vor, besiktiger vi nedS1agsrtatet. Tott
tett ligget granathUl1ello, ognannsfigureno av papp sOm hat

ymrt spredt rundt on I terrenget, or cjennonhullet san siler.

Den stdrsto opplevelse totpressofolkene var
utvilsomt on liten rundtur npd pansorvognone, san slett ikko
var så ubehagelige son man skulle trop trass at de tyske föro-
re fant det npget nersort å legge vegen ovor det verste lendet.

(fortsått)
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skildrinr? av tzsk.nllit= nanre i ITorrfe4,(fortsatt)

For en 1.1:Lnnvet. er det naturligvis vanskelig
$og or, bestent forestillinG on hvorledes c:11 slik kanp

var alvor. hen do ordene son diii—
uttalt sanlede offiserskorpsetter

kay7skje ,)iss et billede av det faktiske for-
eer er franholdt han, nos divisjo-

r

•

alic cl:Gaver. Hvis det skulle kon-
•.LL har, ka,

•

fiendonn<,-;j1 on tyve Gangor så stor
sOn idag. ;Teg har gitt övortkojnc.nderondo boskjed on,

at in:nsatberlt oe at vi vil kunne utföre alle ordrer
nu.79 enh C. b?J.r J)ette er nikterne ord av en

on yet hvc ban sa. Han 9r nonlie en av de
kriGförinG oG har utfört 9n rek-

ke 2or FTire:," nottopp på dette onråde

journ.allstors 	

De kvinneliGe tysko jeu2nalister son for tidon
Torr;o, har Iforniddag besökt don tysko wreskirkogård på
:-„ierctter Li.idt turen til ViGelandsanlogGct oG viking-

skj:),..no 71Giands nektige verk vakte do tysku joe-
tore t3-:sto drin , o vikinGskipono blo bosott ned stor.
inJ..o,:z-,sse. I ,.,torr-dag var det 2.3ottake1so i Prossoabtoilung

og ikvold oTervar dancno on franvisninG
en av byens kinoor.

Dcrçvinrieii ,yske journalister har bonyttot
allur hce nåte. Lördagniddag vondte do tilbake fra
Gudbr7.rildalon o iEc Hednark, oc allerode snd').G

nor jkjç tur)n gel.non det vp.kre opp til So3ihög-
; vidore tY.1. Ller h7or don kvinnolige J.T8lciren var det

Fra Lier gikk turcu videro til Blakstad Hovodeård
'.vor 1LTD har on stor loir som vel nå sles å vc3re

on æn rLtci1r., På dette ganlo, tradisjonsrike stedot ble
ned fenrm..,t1,9 narsjrytner fra et stort J,0T.nuk.j.kkor-2s,

og ed.)alier lang vogon op..) til hovodinneangen.
2ttera jesten.) had_le fått en kort orientorin oi Blakstad

histo:io QZ arbeidet i loiren, Ga jontone utu i
don•7:nnuu nod r;uttene fra on mr1iggendo

07pvisn]_1u ,alkovisodansson vakte onostående bogeistrinG
hos de tyi Blen.dt Gjestene sås foruten do tyskc
j)urnalister, 7C13. Groote, byråsjc4 Fjold fra

or; representanter for den norsko prosse.

nuen dager er do tyske journalister :Jen
Gjoster, o,g de sisto dagone vil bli

')cayttet t bos3k på Folkenuseet.

sbrgolig ulykko hendte vod 19-tiden i etter-
n.iddag iZakedlor, 'Tegen over Kvanskogen, noldes det fra
Borgen. En Borf;ens-bil kan kjbrstde ned over vegen, og av en
oller annen grunn skrensot den og,kjbrte over tre nonn som satt
'red Vegkanten på venstre side, nod •,clen fblge at den eno, klok-
kor og diakon Sandvo1d ved Pandvikons nonighet i Bergen7 b1e
drept på stedet, nons den atnSn'VS4rdbruk-ersbnn Jbhan Eikedal,
ble alvarljig såret. Man håpert'Itgt.vil slippe fra ulykken
iCL 111:ot, rior. tredjo slapp uskadtfra det, Klokker Sandvold
blo 80 arcannel, Han har virketsOn1c1okker og diakon i Sand-

honved 30 år, og Var'overn4to avholdt.
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Det -; 13. ev brMkort-
-,-----

Jet :uot kJ.ip av

V ,• le0 e;r,

rwwner2 rogIer seu
or :1) anvis-
ning,Jr til 31, ,.:1;„).u.,

oktob 1jp.-3s og
selge an-
do-r'ledes

Osle. 26. jull Z943, ,Avdolingen ftr Proviantoring og Rasjo-
ng.

-

Eleddelo fra "Polidetv

23.0j "-P015.-derto:Jontet" har sc,ael.t
ut en rw.:.(Tit• i angaonde reiseti113.-
telco:2eiotc I La ini1 ro kan arboidstekere
son i honnold til 3.11 or u.ergitt t)rungensyketrygd. innvi:Lges
en roio pr, &r for seg kone 06 nindreårlgo barn, Son logi-



tinasjon skal vedlogges attest fre arbeidsgiveren on at nan har
vmrt under6Itt tvunon ,syketrygd do isto tov 11.1napr,
Persore son i til skog- eller jorC.•
bruksarboido, kaL rejsebillatiso nar arbeidet bli2 til-



vist g;!enno:.? arb,Jidr3fin.

Wdsfall.

22.0 c,u d±strikt
dbd r.r3r r gannel.'Ha;:l vmrt

ans; 3j va- intorossort i.

og ver LbElikkforning,

Buss 0, • -();

0."2„22.00 7att "LJ. buss Å%ronal-
Brovikruton stjLj_et fr car.:t.sjon.iLrEJndai, neddolor "Lgdorposten".
Busson cr n1. funnet byon, og visoy:» sog at den •
nosten

i,rbeidqsky nann Wnt til 60 da.:rers fensol. 


22.00 Gj3vik. En arbeidssky nann fra Ostre Toton son
lengero tid har nektot ta nocsonhelst arbe44, til tross.for et
han er fu1ltarbeisför er i herrodsretten ddrit tij 60 dagors
fongsol.
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Livtt

bagynto .cogLingen av de nye statsobli-
2; I .L(:pot do oiste dagor er det teGnet godt og'
;(3 =oner kr=o.2.

-,)- indoks viser

g::no:,-alkonsulat i Eamburg meddeler
at .1.neon ello2 ble skadet under det
sistg; fayanropo',7.3.

To:Lefoll,2orbindoisen ned 1-wma var oLnu kl.
2C,01.) aVb.:yut,

25.00 Kansson talte snidag i Mvsj.3
os ',Totlanda isar2.ba.id med den ;Jooiaidemokratiske arbeiderkonnu-
nes 4fl årsjubileum.

;Lu isto tids utvikling
-Ikko hatt • ly;elgo på våro foranstaltninger enn

	

voksger '.- DaGens store hendolser ut-. -fr.varo sonsor, nan nå,reg-
ne iat k'Jlieor:råder likovel. kan konno til bli
berir*:, den k,  .k.r..gsfbrsol og at derned bkode krav

‹:Jil 	 Hers således don aktuello bored-



styr, u.krder staC,ig forbedringen av den  al-
LLLO beredskap ;,nvsnjnger tj:t de sivile ny-Jdig-

hr veilednili rhboterJ, utgj3r ledd i denne
nolgo beroskap. rft:n av veilodningen utgjbr en alvor-
lig advarsel til ennvw: at resjeringen rekner ned den nulig-



het at krigen kan konno egså over oss. Jeg anser det nbolven,,-
die at hver borser tonkor seg inn i dotte og på don oppgave

i. OUT;r hun har å ut$re egiene er klares 24gropet skal_
nC mee notsta, stodor og til dot ytterste. I de4-to

liodvrhzing, Santidig•Som ito-
ro2- ov,4 å ..tvorliGsto risiko, .fullf3rer vi våre

	

fo uto:Ifor krigen. Vi Gjir det ne(1
Gode turpnige om el;det skal lykkes. Den nöytralitet sam
blo proklonort ved krigens utbrudd, forblir vår retteSner.Lii
?ri oG selvstendig stilling skal bevares. Dette er hva nan fra
2crskje1ligo hold xsor Det b3r også vnre on god grunnvold
.Por roGuIeringen frbindelser i forskjellige henseender.

Nyt+. 


23.00 flat finske skip "Canopus" er mandag nine-
sprengt utenfor 3-milsgronsen vod Sandbannaron. "Canopus" son
vaJ. 1»:.L sreg tra IJorso Gii Unnland, flöt på lasten og ble f3rt
irn til lystad av et a Imot f:_nsk fartdy( Ingen nenneskeliv
Gikk tapt.

2inansminister Tannor har offentlig redeGjort
Ior dot sosialdemokratiske partis syns)unkter med hensyn til de
forskjellige finansielle sp3rsmål sammenliknet ned agrarpartiets
pelitikk. Sosialdemokratene er ropresentert i rogjeringen og kau
ikke longer finne seg i,4 11d9 det ene noderlas etter det annet.
Såfrent agrarpartiet forts0449r sin nå=ende politikk må sosial-
demokratene trekke seg ut x,osjoringen.Ln annen 1snung er
at aGrarpartiet trwr tilbake os at dur dannes on sanlingsregjering
hvori allo do andre partierQX representert. Tanner fant uheldig
at man i en nuTwronde si.tuaøjen ikke kunne oppnå onighet nellaP
de to st3rste partier.
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OR 1900 Dr. phil. a Pettersen har i sommer drevet
arkeo1bgiske uyiders3ke1ser i nwrhete Utstein kloster. Under dette
arbeidet ha 1-du gjort en rekke interesante fund idet han gnder av-
dekkingenf, ?oinnet over et gårdsanleg rramdddelalderen med vånings-
hus, fjøs b3gjerde. Jet er et helt ,-jr,estående fund som nan ikke
har maken ii nor i landet. cr tidli,gcre avddkket ot par slike
anlegg på

STWFLS,",:LIR.

OU 1900
arsund 1.12.bt

ganger fikk 8

Ln suuetyv fraor ved rotten i
idint 120 dagers fengsel.

Ln holor son tidligere er straffet 17
måneders fengsel.

Tro mann som stod tiltalt for innbruddet
Thorsesgate, Osio hvor det ble stjålet pelsvarer fbr ialt 11.000
kroner, fikk sine donner igår. Ln av dem ble dbmt til 3 års fengsel og .
tap av statsborgerlige rettigheteri 10 år. Ur. 2 fikk 6 måneders
fengsel og nr. 3 fikk 1 års fengsel.

riZT8.21,Ii»TG4Z TIL

Trondheim: flangearbeidere i Trondhein ble hårdt ranmet
ved det amerikansko bonbeangrepot på Trondhein 323rdag niddag, og
"Åxbeidernes Faglige LandsorganisasjonV har i den anledning stil1t
50.000 kroner til disposisjon for Sörtrt,ndelag Sanorganisasjon til
hjelp for bo_:berameto og og onkonno arbeideres etterladte.

Skian: Som en byeblikkelig hjelp for den son har.
f-tt sine hus sprengt bort og innbo og forskjellige eiendeler 3delagt
ved det amerikanske bo:::)eangropet 1Z3rdag niddag not arbeidssteder
i det s3r1ige Norge, har Norsk Hydro stillet til dis,?osisjon 100.000
kroner son vil bli forvaltet av en forsvarlig konite. Se1sko:pet har
vi4ere bestent at enhver son på grunn av bonbingon er tvunget til
arbeidsledighet skal utrodes en ukelönn av 80 kroner. iret vil dessuten
bli utbetalt ct begravelsesbidrag på 500 kroner for hver av de onkonne.

w‘risene "Varden" og"Grenmar" har dessuten
satt iv‘ng en privat inns-/n1ing av penger og natvarer og forskjk,111e
husgerad.

GUTTLBNDL I. 81..n-N.

2200 Ln guttebande ble nylig fakkot i Skien og
måtte igår stå tilretto for en rekke tyverier. Guttene hadde bl.a.
stjålet en neitgde kl'43svarer og spartsartikler. Ln av hovedmennene

. 	 en gutt i 20 ars alderen fikk 6 maneders fengsel betinget for grovt
tyveri og heleri. Han fikk 5 års pr3vetid og vedtok pa stedet.

284
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'v-LENLIGSINIMT BJÖRN RINGLR=.

21.00 T .en 3onore tid cr det kommet flere
neldinger at bj3rn, '-r eller skromt nennesker.

Dn/ Ringerike Br.c uar iniILerid nu Le1din scu viser at ikke alle
bj3rner or L:ce farlige, På on ivor o årdbruker i Heddalen har
silY) husd,p. h3rte nan en bruwing i 11,3rhet'en av fjbset og forstod
at det var bj3rn. Neste dag gikk en uns dame og en herre ut for å se
c):1 e kunnc treffe bj3rnen, De fikk et„2°). h3re brunmingen og ved å
lis,c seg -,=„re forsiktis sjennou skogen, ble de vitne til den rene,

bj3rnebinw.J satt på en b').kkekan nens ungene dens
lekte sax.1 . =',j3rnene nerket ikke at noon iakttok den. Tiltross for
at björnen til ved p,2toren i noun tid, har nan ikke nerket
at den hnr noen av hys1yreno.

AIRGES ST1LLING.

1800 De allierte bnsker ikke noe annet enn
åegpro Norse til krigsskueplass igjen. - Men er det i samsvar ned
vare egne interesser? Skal vi,finne oss i å se våre hjen og bcdrifter
3delagt?

Bak dotto 3de sp3kelse skjuler seg det
allierto kappl3pet for å lage en krigsskueplass av vart land. Vi vil
ikke finne oss i dette. 4.1le nordmenn b6r nu slutte lag og tinne
hverandre i Cisse önsker: 1. Vi vil ikke ha bolsjevisne.2. Vi vil
ikke at 'c-årt lcnd påny skal bli krigsskue2lass.

Norgos sjangser liager i at de europei~
tropper, egså de norske son idas sloss not don röde fare, rettor, et
utvetydig svar til bolsjevikkerne, og don ligger vidure i at de
europeiske tropper holder vår lange kyst forsvart not alle frennede
overfallsnenn.

CR 23$0 Flgende hilsinger ble sendt:
Bj3rn Bradi-Å1J. fra Bergljot. Vi har det bra nen lengter

etter å få hbre noe fra delk.
Rolf Holnen fra Turid.
Lrik ZCrlsen, Hvidberg fre far.
Por Trondsen fra 31or.
Fritz Olsen fra Jecnette. Fors3k å kon= hjam. Her er

alt bare bra. Send en hilsen gjennonR3de

Lgil Pettersen fra familien.

NYTT 	

DR, 1835. Nonn danske arbeidsfornenn ved en st3rre
fabrikk, son for en tid siden gikk til streik er nu blitt dÖnt til
å betale tilsaLuen 2000 kroner i böter for denne aksjon.

Middagssendingen ble idag avbrutt under
lesingen av nyhetene. Det ble neddelt at sendingen ble cvbrutt cv

grunner.

2300 on største tunfisk nan har bett ved
kagen er i'disse dager fanget ned bunnGarn. Den veiet tre hundre kg.
og ble betalt ned 600 kroner.

Det danske utenriksdepartement meddeler:
Under luttangre)et not Hauburg natten nellon24de og 25de juli er det
danske generalkonsulats bygning brendt ned. Ingen av generalkonsulatets'
tjenentenenn og personale er ko..niet tilskade. Det forekonnnr ennu ikke
opplysninger om danske sivile er onkouuet eller s5.ret. Zonsulatet fort-
setter undersökelsene i den danske koloni i 1-lamburg og blandt de der-
vårende danske arbeidere. Sj3nannsnisjonen c) den danske kirke er uskad
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NYTT FR- SVLRIGL.

•
op:lovet en _
se. 1e sprwr

borset,
til roparasjon
stykkene dc,t
Gamlefars
sou i

skal nu röv
P.8m1e plass .

På F, boda - vorftet utenfor Stockholm
tidl_ nu,n s.pe cnde zi.2.1.utter. Jageren "Wteborg",

st sty'rzer "ed er lykko fer to år siden, uen soi senerc
s4  f3rste pr3vetur etter å ha lisget

flcre mån,_der. -n har billedlis talt plukket saJnen
U:elagte k:LgssLtp os satt scu-inenetnytt. Til det
har Ex.m satt et splitternytt akterskip, et-arbeide
rstand or c a du norkeligsto som er utfört i Svorige

idag forUjp utnorket os jageren
tterligere uker för den igjen inntar sin
svenske kr Laten.

SR 2300 De svensk - finske forhandlinGer som
den senere tid har pågått i Stockholm om ot varebytte mellon de to
land er nu avsluttet. vtalon sou er kou_'.et istand Gjelder for leve-
rinser i 2J'thalvår 1943 os Går ut på at Sverige skal levere varer
til en verd 12 milliOner kroner. Sverigeskal for det neste
eksportere jern os stål, sant produkter av jorn og stål og naskiner
og a,?,)arater.

Finnland skul levere tilbako sPx langt son
det er landet i dets nuv2rende stilling.

Det er neningen at den sVenske eksport til
Finnland skal :J„dales kortant. For å muliggjöro en slik kontantbetaUgE
fra Finnlands side skal Svorigo yto Finnland un kredit på ea 5 nilliQw
nr,r kroner.

T9 personer son for on tid siden ble Wnt
ti1 6 åts. os 5 årsstraffarbeidefor spionaSje har nu fått sine
dealer nedsatt til'henholdsvis-:41/2 års og 4 års straffarbeide. .

FINITLUTD:

2400 lurbinnelso ned en rapport son uten -
rikskoniteen la fra:1 på ,:tik:Jdagens n3to idag hevdet kouiteen at don
stort sett ikke .adde no tnnvende på regjerinsens utenriks -
politikk i 1942, jo.n kr fast at forbinnolsone mellom Tyskland
og Finnland er,;roget av våpenbrorskap os at de pa Get
dkononiske området har f?'.tt stadig stUrre betydning oganerkjennolse.

Tilslutt kom koniteen inn pa spdrsm%let
om hvorlcdes nan skal sikre frantiden. Foruten den sikkorhet son den
finske hE.3rs våpen allerede har skaffet og framdeles vil skaffe i denne
kric;en„ er den almene opp=ksonhet i enda st3rre grad enn tidligere
rcs 3en sikkerhet sonnt de nordiske folk strebor etter.

vvvvv VVVVV vvvvv
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21.00 Onsdag middas ble ".rbeidstjenestens"
filmkontors tre nyeste filmer framvist i "Viktoria". Den fr8te
filmen, "Lt årå .,,rbeidstjeneste", ble innledet med noen billeder fra
den fLirste "frivillige" arbeidstjeneste, som egentlig danner grunn -
laget for den nåv=ende, Lian fulgte så den obligatoriske AT fra
begynnelsen og fram til idag.

I don andrc filmen fulgte man arbeidet og
undervisningen på en av  LTIs  lagförerskoler. Her fikk man se et
billede av den strålende disiplin som hersker på lagfUrerskolene.

Jen siste filmen ble kalt "Smilet mot
framtiden" og handler om den kvinnelige arheidstjeneste. Det var ikke
vanskelig å se at T jenteno likte seg utnerket. Det var det sarlp
hvilket arbeide jentene var beskjeftiget ned. Like blide var do
alltid.

lle filmene ga et virkelig sodt innblikk
i den norske arbeidstjeneste og vil sikkert vekke stor interesse
rundt on i landet. -1.vartermester Bjerne Iversen har stått for inn -
spillingon, mens musikkinspektör Lemners har ansvaret for det vakre
nusikk son ledsaget filnene.

FELLESBLGILLSL1 SZOTTFOSS.

2100 På Skottfoss ved Skien vil det fredag bli
holdt fellesbegravelse over de fen menn fra bygda som er omkonnet
ved hendelsone i distriktet. Stedets forretninger vil holde lukket den
dagen. Begrevelsen finner sted fra Skottfoss kirke. Forstander
Terjussen vil tale os det blir musikk av en kvartett. Fölget går til
pollen  kirkegård hvor prost Ldken) vil forretto.

T1L DL BOKULIDT.U.

21.00 Skiensfjordens befolkning viser en enestå-
ende offervilje etter don katastrofc som nulis har ramnet distriktet.
_Jet er satt i6,ens innsamlinger av utstyrsvarer, klE3r, mat og penger
til de rannede faLailer, hvorav mange har nistet alt de elet. ,Ulerede
eörste dagen kon det inn en nongde varer og penger son etterhvert viI
bli fordelt av de nedsatte keniteer,

l'orsgrunn porselensfebrikk har gitt hele
sitt lager til disposisjon for de rennede.

2100 Ln drukningsulykke inntraff forleden på
åstra i Junnmbre. To guttcr var mandag kveld  nede i elva  og satto
liner. Igår gikk den ene av den, Thoralf Björdahl,ned til elva for
a ta opp'linene. Ean kom inidlertid ikke tilbake isjen og nan setto
iseng sokning etter han, Ilans brod fandt han tilslutt liggende  livlös
pa bunnen av elva, Ingen vet hvordan ulykken er inntruffet.

Natt til s3ndag hendte en ulykke på Sunn-
rffire,. Denne gang i Soln3rdalen. Tre ungdonner var dratt ut ± en fbring
på.  i.,.k.slevoldvatnet. Et stykke utpå skulle de skifte plass i båten med
den fölge at denne kantret. Den ene ev den, Olav 0. Solnördalen fikk
et slag i hodet de ulykken hendte og nistet antakelig bevistheten.
Har_ sank 3yeblikkelig. De to andre svbmte iland. Olav var 21 år
gamnel og skulle nost ar tr okayrn ved Eid. lrIndsgy=es.
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DR 1230-,Jorgcs skjedde en stygg togulykke ved
odenso, Ved ot tegsamont ble fl.re Godsvognor knust o et) 30 tonns
lokonotiv voltet og ble 14ggende tvers ov er 14.njen. Resultatet Var
at det ble sterkefOri,nke1SeXI p4opasPaPjertogene.

;11nu sont som k1okken 1835 J.kve1d ble
det opplyst at nnn ennu ikke haddefått ryddet vekk det veltede
lokonotiv.

Nyk31Ding, Sjelland foirer idag byens '500
års jubileum. DaGen bogynte nod opptog og nusikk gjennon gatene i
syvtiden inorgeS. Duretter var byradot sanlet til en festgudstjeneste
og sanlet så til bystyren:itc. Don eneste sak på dagsordenen var
jubileet. Det ble vodtatt å sende ,dans :Tjestet Kongen et telegram.

Ellers gikk dagen nod leg for bnrna og
fest.

-rbeidero ved Unksborg ? verft har sondt
to resolusjoner, en til regjeringon og on til handelsninisteren.
I den f3rste krevcs et faretillegg for arbeidere ved fabrikkene sant
sikring av forulykkedes etterladte.

Resolusjon nr. 2 angår klE3s;)3rsna1et.
Den cr rettet til handelsministeren og han anmedes hcr on å unders3ke
hvervidt det er nulig å sl3yfc produksjonen av luksusartikler og
istedet legge produksjonen aLltil å laGe de klar som cr nore n3dvendig
for de danske arbeidere.

tiden 2 til 11 august ko,zier dc ,:.anske
feriebarn hjen igjen. Det drcier seg (1):.1fra 1500 tLI 2000 barn. lian
har i denne forbinnelse arrangert med losji for dc barnn som måtte
bli fornidret i å koL:mo over hvis forgetrafikken nv un eller annen
Grunn skulle bli op)holdt.

H3starbeidet i Sydsjelland or nu i fUll
gang, non det or tydelig, at nan lider under nangelen på arbeidskraft.
Nylig ble 35 skogsarbeidere nektet utstedt ferieattester under
tidig arbeidsledighet og i stedet ble de sendt på jordbruksarbeide„.

2100
fra et frukttro
d3de kort etter

fra en kullvogn.
stedet.'

Ved HillerUd falt en 11 år ga=o1 gutt ned
(); fikk en Gren op2 i Underlivet nod den f3lge at han
på sykohuset.

Ved Vejle fnit en fire år g=e1 gutt ned
Det ene hjulet gikk over ham og han ble drept på

I Cc:ense var en gutt pa tre år gått bort
til en fruktvogn på gaten for ?Itjape frukt sannen r:led noen leke -
kamerater. Da hnn Gikk ut i kj3robanen bak fruktvognen ble hnn over?.
kj3rt og drept av on bil

I Illredrikshavn kom en fe::* år gannel . witt
inn under on bil og avgikk kort etter ved d3den. Uten at såf3ren
hadde lagt norke til det hadde den lille gutten satt  seg  pa st3t -
fanGeren. Da bilen satte  seg  ibevegelse fallt han av og ble ovorkjUrt

Fra Esbjerg noldes at on liten gutt var gått
ned i en kjeller hvor det var oppstått brann i noe torv Ilden.tok
fatt i kl=ne hans nod den f3.1ge at han brente ihjel.

vvvvvVVVVV vvvvv
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PROFESSOR YGV..li NILSENS 2C-1.7.1-1TT I -01:=3ITLTET.

GR 1900 I anledningen 100 års dagen for professor
dr. Yngvar 141sens ficLsol vil "kultur og folkeopplysningsdeparteuentet"
i anerkjennelse v hans store betydning son historiker og gcograf og
hans grunnleggende innscts pä turistlivuts onråde la utf3re ct portrett
son skal henges opp i Lniversitetet,

B,UTL 0-t7LR "IIINISTER" LUI;DE I

aR 1900 Bautann over"ninister" dr, Lunde skal av-
dukes i Våge i rLonsda1 den 13de august. Pet er satt oyp et rikt
progran ned defilering, taler oc underholdning, ilovedtaleren blir
"ninister" -buglesang. ,rrangenentskomitecn har utf3rt et godt arbeide
og det er s3rget' for grei adgang til stevnet for tilreisende fo1k,

GUTTLR PÅ LDOLF IIITLLRSKGEW.

2200 I J'uni iår ble for f3rste gang noen "norkke"
gutter opptatt i , dolf IIitlerskolen so;i gjester. L)ette fors3k 13p så
heldig ut at det nu cr ordnet slik at dct går an for alle norske
gutter 1 alderen fra 12 år og oppover å tilbringe ett år son gjeste
elever ved en adolf hitlerskole. Oppholdet ved skolen er helt gratjA,
og de unge får ferie 3 ganger on året. Ln kan henvende seg til skole-
avdelingen, ungdensf3rerens stab .leyerdah1sgt. 1, Oslo.

NORW2L FL-nLRL Dulr8=EN

2200
flyangrep not Lorgo
under den mod sine s
tysk garnieon da de
Snallposten fra on a
son deltok i angrepe
födt i Cslo. Ja hnne
offentli_gjort. Han
nordnonn natte konne
gå ut over tyskerne.

"De flyvere son deltok i det aL;.crikanske
13rdag forteller at landet lå stille og fredelig
nedekte topper, nen at det ble liv og larn i en
fdrste bo_bene fallt, melder Sydsvenska £Jagbladet
'lerikansk flyplass i Lngland. Flere av de flyvere
t var av norsk avstanning. Ln av den ur tilogned
foreldre lever i 1;or:»0 vil hans nevn ikke bli
hevdet at han hade bedt on at ingen lojale
tilskade under angrepet, nen at dette bare nåtte

bosatt,i ninnesota,
det klart og tydelig
over hundre av eine

L3ytnant Ungstad, hvis foreldre nu cr
deltok son telegrafist.. ,v denne neldingen frangår
at også norske flyvere har vort ned på å drepe
landsnenn.

S.:IPSIP.r4RTSSITU—S=. =GL HI. TIL If_22T .L2ST,T= TO 512.

21.00 Sjefen for De Forette Staters sj3rafts -
komnisjon, „dniral Land, uttalte nylig at US, kunnc lovc England
15 - 20 skip on måneden å regne fra auust innenfor leie og låne -
loven.

Betliner Wrsenzeitungs Stockholnskorre -
spondent telegraferer at denne melding er mottatt ned skepsis i
London. US, har neralig fIvre ganger gitt 13fte om å overlate Lngland
nybygde skip, men 16ftene er ikke hittil blitt holdt. Lngland behandles
ikke anerledes enn f.eks, don norske "enigrantregjering". Den har
nu i nånedsvis forsökt å oppnå å få nye skip son crstatning for de
skip engelskmennene og amerikanerne praktisk talt har beslaglagt og
son senerc er senket. Istedet for noen dusin skip, som nordnennene
reiste krav om, har de hittil bare fått 2 skip tilbake og kun på den
betingelse at US, har rett til å ta den igjen etter krigenz slutt.
Det _er da ikke overraskende at nan ikke tar ,dniral Lands erkloring
noe sorlig alverlig.
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2200 Det er en gammel skikk dette å feire Olsok-
dagen for Olav den fall på Stiklestad. Det er ganSke naturlig
for oss "riordmenn å ien denne dagen med stolthet. Vi må derfor ske
å knyttegf'orbinnelsor 'Tårstorhotstid for å bygge videre på våre
gemio kuliiurvordier. - c)gen kdn vel vanskelig tenke seg on vakrere
Og mere verdig ramme om c13okfoirdalgen onn Bygdemuseet på Bygdy.

Stor Oslos fylkesorganisasjons olsok
, stovno i dibsotradisonsrike onsivolsor ble også meget vellykket og

en mengdc :Loinesker ]-,;(1.f3 denno herligo julcaften funnot veien til
Folkomuseet iVOtdet vL,y'osi; opp et stort og underholdende program,

Stovnot ble åpnct på den storo plasson
like inneer  1:-..e.,Tedinngwigon hvor arkitokt Bredholt på en noget
interessant måte redogjorc.c for gammel norsk bygdokunst. Lftenens
hbydepunkt var på friluftsteatret hvor "minister" Fuglesang
talte. "flinlsterens" tala ble hilst mod stormende bifall. Ltter talen
ble "Gud signe vårt (1.,5g.ra 2::drelan1" sunget sant on rekke av våre mest
kjendte folkesanger.

Liötet ble avsluttet ned et rikholdig under-
holdningspecgran som bod på musikk, sang og opplesing.

“11-mis  TLY..LT :

"Det faller oss NS folk naturlig å trekIT
sammenlikning nellom den kampen som vi nu gjonnonlever og den skjebnes-
vengre og avsjörende kampen på Stiklestad, Også vi står midt oppe
ot södderrivende og dyptgf)ode tidsskifte, hvor vårt eset folk saunen
med de övrige europeiske folk kjemper for sin eksistens og frantid.

Son den gang er det mange nordnenn son ikke
skjnor sin tid og ikke forstår den kempon vi förer. ien dot gir oss
styrke å lose i vår historie hvorC.an Olav den hellige kje2Ipet den
sanac bitre og harde kampon not splittelsoskroftene, met kortsyn og
nanglende forståolse. Santidig mod at han ofret sitt liv scirct hans
konstanko og gjennom hans offer seiret den sak han kjempet for:
lorges samling og sikringen av dct norske folks framtid.

Det var sikkert först ctterpå mange
'nennesker som tonstod fullt og helt at de gjennon sin =nglende til-

slutniug til Olavs ka2 hadde satt dot kongsverk i fare son Clav
kjempet for , fullbyrde. Cgså idag er dot mange :ionnesker son ikke
ser annet enn do rent ytro begivonheter, so.1 ikke skjniner at kanpen
fektisk gjelder vårt folks osg derned deros egen eksistens eller
undergang.

IJen vi or fast overbevist on om at alle
disse, selv On det ftSrst vil skje etterpå, vil kone til full og hel
erkjennelso av hva kampen ida virkelig gjolder og den skjobnesvangre
fare vårt folk svover i. Vi haper bare at de ikke skal nå denne er-
.kjonnelse gjennom lidelser og underr-ang.

Det stendpunkt mense nordmenn idag inntar
.skyldes en foilvurdering av krigsbegivenhetene og on fullstendig
fanglonde forståelse av do farer som truer det norske folks eksistens.
..Zasjonal Samlins og vår "förer" Vidkun quisling har gjennen alle år
orkjendt den fare son bolsjovisnen er for vårt lnnd. lUtrettelige
oppofrende har våre bestrebelsor vwrt for å få det norsko folk til a
forstå denne fare. Det er jo nottopp det som franforalt karakt&riserer
det viladige krogsoppgret: "at den bolsjevikkisko faron or blitt
overhengonde", og safrent Luropas front not bolsjevisnen skulle svikte
er bolsjevisnen don sikre utgang på krigen for de europeiske folkene.
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v. 'zeligheten hersker det idag i .et
nerske folk son deci allti , ‘jort et overveldende flertall not
bolsjevisJon. Det cr bare koLnliserte forhold soi krigen har
f6rt med SeC -,onhos nance -err.esker ska,)er forvirring og gjbr at de
lar sog oiLLc i1 å ta etecannkt til krigsbegivenhetene so-1
uten pardon vil bety det no,.ske folks undergang i bolsjevisnons
redselsherrede,

Hva vil skje on det son nange nordnenn
idar Går ug håper -)å hvirkelig skulle inntroffe?. iar en
enkelte 113T, ,., tenkt igjennom, 1. ûl totaljor hva det vilde bety
on planer i ,)keridnavia or; i Luropa ble gjort til
virkelichet.

Bolsjevisnener et hav av blod oc tårer,
död oe undega-elg, elendif,het og de verste nonneskelige lidelser. Den
dypeste fortvilelse for dot felk som blir utsatt for denne straffedon.

-2:Jo aller fleste av vårt folk vet at dette
er sannhotenc)1bolsjevismer L sikre vårt not undergancen i bolsje->
visnen harottor vår noninc v=t hovedspörsilålet og er det
store leaa for vår bevegelse i don hårde kanptiden vl nå gar igjennon.—

_:ange av den nyo tids notstandere vil v=e
klar over at :Jasjonal Sanlings proGram og nål cr riktig, oc at det er
veien vi na g, De har bare funnet ut, pa grunn av den forvirring
kricsbegivenhetene har skapt i det norske folk, at det nå mre de
krefter son nettopp nå veire de krefter soi.. bekjenper enhver slik ny-
ordning, sW. å GiS i op')drag å gjennonföre denne og ikke ITasjonal
Sanling ne: bistand av hcle det norske folket selv. Luropas folk
ko,:er ikke utenon en slik nyordnig av sanfundene når det gjelder
å sikre en fri og trycgct frantid. et er et enten eller, enten
bolsjevisnen eller on nasjonalsosialistisk nyordning i de enkelte
sa3fund. ".Ler de snå nasjoner betyr det redningenå gå inn for den
curopeike sacaling i kanpen not belsjevisnon og jödedonnen, Det vil
boty fred, tryg,het og frihet.

Vi vet med trygg overbevisning at det
tyske folk oc rletsfjrer klarto,rtydelic ser sin oppr-ave oc Jisjon
denne skjebnetiden, oG vi vet at denne kongstanken i Luropa vil

bli til virkelighet Gjunno:: kanp og scir.
Hussolinis tilbaketreden og endrincen

Italias 3verste ledelse blir av våre notstandere slått veldig opp
cc tusener av ville rykter er straks i onlöp. Jeg vil tilrå alle til
å vise on liktern innstillinc til denne saken, ::eldingene gjenno.
-)ressen cir en klar or.konsis redegj3relse for det so.1 er skjedd og
bakgrunnen for det. Våre notstandere bör stenne sine spekulesjoner
og forhåpningernange tonor ned. Italia kjenper sin hårde kcup for
sin cksistens som nasjon. For ogsa Italia vet hvilke planer og hen -
sikter vår notpart er fyllt uv. Også Italia vet at bolsjevisnen bare
venter på å f. en anledning til å-gripe det i sine jernklör. Dere
kan were helt forvitset om at ledelsen av det italienske folk er like
klar over det so): vi. Vi er oss klart bevist at kanpen gjelder vår
eksistens eller undergang. Stillet overfor dette store, avGj3rende
blir alle enkeltbegivenheter i kanpens forlöp iko hver for seg av
ejrende. Det son er det alt avgjörende er selve kanpens nödvendighet.
Vi tror at de curoeeiske folkene gjennon denne ragnarokk - kanpen vil
finne fran til en san?rbeidsordning son vil bety og betinge full og

nasjoneto inellon oc son for all frantid vil betinge en
slutt på innbyrdeskrig på det curopeiske kontinent. Ln frigjöring
av alle de veldige bundne kreftene i de europeiske folkene oc en
kulturell oc ökonor.iisk oppsving son aldri tidligere i verdenshistorien.
Vi vet at vi skal få oppleve den dag da freden opprinner for et0nytt
Lurepa, hver våre barns sikkerhet og frar.tid er trygget. For å nA
dette nål or vi rede til å kje:Jpeog ofre og vi vet at denno kanp oc
disse ofre ikke blir forgjeves.
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lasjonal nlings olsokstevne på Stiklested
ble en verdic ninttrinG. Ln rekke frantredende personer fra parti oc
stat del.r,ok i stevnet, "ninister" Schancke, fylkesförer Lggen og
.togsted 2,f1. jfJr selve apnincen av stevnet ble det holdt cAl kort
ninnenJ*1,e i skolen på Bakketun hvor avduknincen av 7 frontkjenperbil-
leder fant sted. I en kort on cripende tale tolket fylkesfrer -ccen
forsa.l.incens takk til de felne. Idtterniddec ble det arrancert nZin-
strinc oj defilering for "ninister" Schancke oc 2.ange :Iennesker overvar
dette sjeldne oppbud ev 2artiets förere og avdelinger i Trtindelec.
L,cd ct iiusikk - kor2s ikk så avdelinceno op2over til stevneplassen

ellon Stiklestad kirke oc skolen, hvor det var vakkert pyntet ned
solkorsbanner oc det norske flagg, i,vdelinger av hirden, NSI oc ITSUF
stod oppnarsjert oc fyllte en stor del av 21assen. Rocinentsförer
Jtrön.:.en holdt _:innetalen for de falne frontkjenpere fra TrUndelag
oc kretsf3rer Skivold talte on det ger.lanske felleskap. ga sa
ordet til stevnets hovedteler, "_linister" Schancke.nisterens" tale
ble gr.ng på cang avbrutt av beceistret bifall oc den ble etterfulgt
av f,Jdrelandsnr,P.en on tre canger "heil oc sc,31"for "föreren".

sin tale på Stiklestad stevnet tok
":2inister" Schancke et tiIbakcblikk til fJrste gang -1-sjonal Saraing
holdt sitt stovne på dette historiske sted for ni 3.r siden og deretter
den hatcfulle måten bevecelsen don cang ble nottatt ned fra nerxistenes
side.De son den geng satt her i lorce oc hisset til kan2 mellon
landsnenn oc forberedte borgerkric i vårt lend etter og
floskvas o22skrift, sitter 11-1ci London og hisser vill-ledte nord-
n,c,nn o2pp san:e nåte oe nec., et enda strre nål, nemlig kric og
borgerkric i hele Luro2a. Forskjellen er bare den at kanpen siden
den cang har fått verdensfornat, har fått den totale krics forner.
Vi i asjonoll Sanlinc representerer idacton för ti år siden don
pasjonale linje og selvo-)pholdelsesdrift, fortsatte "ninisteren".
lierrene Trann21 oc Trygve Lie oc hele kon -2,aniet ircardsvold oc deres
nyerhvervede venner innen plutokratiet representerer de sanne krefter
idacson den cang.

Siden det ninneverdice stevnet på Siklestad
i 1934 er det gått ni r i uopphörlic kan2 for de 4sarti:e nasjonale
idealer. Vi besluttet under det fjrste olsoknite i Trindelac t av -
skaffe klassekanpen oc dens forbannelse oc erstatte den ned orgahisert
sanarbeide, å erstatto dot Jartifelle, 2artipoliti±ske vanstyre ned
et ansvarlig tagstyre os a 'redde vart land fra den ko_munistiske,
terror og skape coc og lyhkelige kår for alle nordlienn. Idag star
vi-alle ved det störsto o-)pcjciret nellou nJrkets og lysets nakter
som vår historic kjenner.

Uc de tusener av motsetnincer i verden
ideg har utkrystallisert sec til  kanp. L.ton  i vårt vi
ocs, at/denne kanpen nellom n3r1çets og lysets nakter skal de Gode
nnkter seire. Uton opphjr har 1\Tesjonel Sanlinc' og Vidkun uisliflg
advart det norske folk not a ga sovende inn i det verdensoppcjör
som nernet seg, og hevdet at det norske folk natte beskikke sitt hus,
Ljenreisc en klar og konpronisljs nöytralitet, gjenreise oc styrke
forsverot oc skaffe landet et styre son tjente nasjonale oc ikke
internasjonale interesser. ien folket sov. -Jet var lullet inn i
illusjonen on Worce son ..,uropas rolice hjörnc.

Ltter å ha ontalt tiden siden kricen kon
-til 1:orge, fortsatte taleren: "h:ven önskerden totele krics redsler

inn over vart lend, bonber gru oc 3deleggelser over våre byer oc
.anlecg, og vårt land son en rykende ruinhop. Jet_er bare Churchill

og Stelin og Roosevelt oc bak den den internasjonale jÖde son nisker
det. Incen hederlig nordnann Jnsker en slik skjebne over vårt land.

Vår oppgaveer da ned all var evne oc ned
all vår nakt å bringe våre forvillbde-loiddsnenn tilbake til virkeli-
heten, og ned eller not deres vilje gjre det son er ndvendic for a
redde 11.nd oc folk. Var vei er trukket opp. Det gis incen annen. Den
nye tid trencer seç fran tross sabotasje, notstand og vrangvilje
oc uforstand hos vare notstandere. -Jet nye bryter seg vei ned uover-
vinnelig styrke oc vår sek er skjebnebeste_it til a seire.
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2200 Vod SS - vaktbataljon Oslo fandt dot
onsdac stod en sörgehZ5ytidelighet for do  SS -  menn som mistetlivet
ved ott r,-5)bombeangrepene 13rdag. Tilstede var SS obcrgruppenfuhrer
ur,2.co. der Polizai flediess, SS oborfuhrer Loritz, Stellvertre-



t,11,1oi k=andeukIr des SS vahetbations SS hauptsturnfuhrer Rist1
o do fal.nos pårUrende.

L:isteno var dekketned det norske flaw.
KUytidc1iboten ble innledet med ".Å.ses d3d" av Griec.Deretter rwep

- obe,2-5turnfuhrer Berc ordet på vogne av kuLleratene i bataljonon
ta'kket de falne for deros innsats. 1:an sa bl.a.: "1-or forsto cang

Lonne bcbaljonens historie star vi vod kistenc til tre av våro
kamcrter son, cr fallt for folk oc fa.3dre1and. flange av dere haddo
ikko trold at fienden vil1e dbro seg s- liten a angripe fredelice
1.0::ske Lien.loskor. Å.v der;tebrutalc overfall på norsk jord og norsk

71 mid1ortidat intot middel er for gement for
- "Porsvars-Jjse (),:; wr12.c nolinesker blir dreptuten honsyn, Dissevåre
:lotstandereb bcr-)nriske og forbrytorskc motodercr oss inidlertid
uforsolice oc vi vciclei oss fra dc:::Lmed avsky. Våre döde kamerater

stod å ,ost fo.r å beskytto norske nasjonalverdier. Vi har nu beviset
for hvom sor._ er våre virkelice fiender oc hven som er vre venner.
Vi 1,4cupur for våre barn soo: enc.ang oskal felle dw,men over oss og
dr (:'ct kunne sies at vi kjondte var pliht oc vår troskapoverfor

og for2odrenc".
Doretter ble reichsko nisar Terbovens

lactned a T SS  obergrupponfuhrer und general der polizel lediess
som bl,a.: uttalto: "..11oredo lenge f3r dennekriG foreslo der Fuhrer
at r:n skulle treffe en intornasjonal avtale QM ikke å bombardere
åp 'ver oc boliconråder for ikko å utsettesivi1befolkhingon for

reds:.or. ..ette forsbket å å ekåno nonnesker son ikke doltar
kanlyen, ble avvist ev LnGland, I firo lange år har de allierte

- fw:cjevos forsik å s1 2.tde tyske soldator i wr15„c kamp, rlor å b3te
pa sin evnel3shot gål ngland ovor ti1 overfalle og tilintetgj3re

, siAlbefolkningen, kvinner, barr or; sykehuss.De falne kanerater cr
tt inn i rekkone til 1;lodvitner soi forp1iktor oss til en gjon-

, .cjcide1se som encng vil, -..1.3ytic:oligheten ble avsluttot ned don
norske og tyskenasjonalsang, lastene blo s.1overf3rt til de falnes
hjemstedor.

3LG=LLS. I  ̀21=711LLI;

2300 Nocn cv ofrene for de auerikanske flyangrep
rot Tren:hoi-1 13rdag -.)1e becrave/c idag på Lademeon kirkO ård. Listene
var ne1t (-Lexucet av ot av vakro b1onster. Det såes bl.a. kranser
fra dor,stadtkonnandant, de'retter dor dienststelle reichskomnisariats
oc StrInd ko,inunes.

1?ungerende "biskop" Lothe forrottet ved
uraven oc holdt en cripendo og varm proken.

0-jet ccm or det traciske med disso •.-,
nennesker soci vi har tatt avskjed ned nu", sa han, "er at de ikke er
falt i en upen og orlic kump. De er blitt ofre for et lumsk og feiGt
angrepf Hofldette må ikko svekke oss kampen for det codu og for det
so.-1 er rett".

Under tonene til Chopins sörgemarsj og
under caresbevisnincer fra de framm3dto uniformerte avdelinger blo
.ect lact ned en rekke kranser på bårene Det var vakre kranser
fru Trondhein kommune, fylkesnannen i Sörtröndelag og fra de avdbdes

,par3ronde kamerater.
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drukningsulykke hendte i Sör-Odalen
19 år gamel cutt, Kåre SundUy, som ikke var sv3:medyktic

1. - lp.ngtut oc cikk under. Etter en halv times iherdic arbeido
:tet a få ham opp. Han ble funnet på fire metrs vann oc hadde
så nyo at alle o22livingsfors3k var forejeves.

CWOKUITiSTWLSTU I SKIEN,

1800. I gjr2en kirke ble det ikveld holdt en
L1so1,v,udstjeneste vedniskopn Ludvic Dåe Zwilencycr. --,tterat det var
suncet en salne holt "busko,?2en't cn talo oc uttalte bl.a.: Et
k-istent land rj3dvendir;vis en rettsstat for det er rettslivet
- annee crunnlacet fon klistendo:utens forkynnelso oc kirkens liv.

J- taten representerer den ytre orden. Kristendo:nen representerer
overordon.blice, nen rettstaten er ikke bare noe verdslic som akal

gi iien arboidsvilkår 7),, .ettstaten har et sec selv og er villet
av våko over alles vel, den skal s3ke a gi de besste
ny r fox Ile don son rettstaten omfatter.

Hellic Olav dette oc våget en kanp
Han fallt, men hans sak hadde livots rett, derfor blir

-sn -1.net et hollic minne for det norske folk.
Vi cr samlet her idac en hård tid. Stc4-e

ndsjuner kjemper for sitt liv oe vi er konnet inn der hvor striden
Jt kan licce =1r å bli forvirret, sa han, men vi må clemme

-): kan skil:e oss mindre vesentlice tinc eller i tinc som vi
ix kan endre oe står enic striden vår nasjonale egenart. Vi
L. 	 saL:.:J.en i kadpen for frantid oc kjempe fcr å bevare yår nasjonale

•o krisbne ary, sluttet Irels,w))enl sin tale son ble pah3rtmed
,endo interasse,

...21W-VE1. OVER HELGEW.NJO

0.) Under et kraftig tordenvwr som gikk over
kordre Holgeland forrice Uke ble en mann fra Korgen, jakob Villmo,
slått ned av lynet oc drept mens han holdt på å arbeide uto på marken,

wir i fentiårsalderen. Også gårdshunden son var i-norheten ble
slått ihjel avlynot.

a'101 ULI\ II;G-LjN
••I

OR 2330 :A51cende hilsincer ble sendt:
SverreQ :L'Jland fra yle Onland. Vi longtor etter dec oP ser

fran til don dacen da du konner hjem. Vi:
er alle friske hcr eE har det bra. Hilsen
fra far, mx)r oc; söskon.

Håkon oc Hognus Clsen. Vi er alle friske, men lencter etter
å treffo dec igjen. fra Turid og
ellers allo herhjenne.

Kils Berg. hjertelic hilsen fra alle dine. K3n hjen hvis
du kan. Hilsen fra Petra.

Oskar Brevik. 1,110 i bestevelgående. Hilson fra flilien
Brandshauc.

Hohn.anker Johannessen fra fanilien • Vi er engstelice for
deg. Ellers har vi det bare bra.

"Irthur oc Sicurd Olsen fra familien i Bergen.
Larl Lndal fra oc
-Dals Kalstad. Vi tenker på deg oG 3nsker at du var hjenne.

Hilsen fra familien.
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Den svenske konsulatbygningliibnbure fikk
skader under flyangrepot mot byen tatt til onsdag. Ingen
er konuet tilskade.

k2 2000 På 011eberG inntraff idag en flyvoulykke
j.det to seilfly kolliderte i lUften. Dot on av deri styrtet ned og
öreron blo drept. Dot annet klarto å lande uten at noen kon til -
skado, Det er förste Gang at det hat forekonnot noen utykke under
soilflyging i Svorige,

FRA D.412.1.,$RK.

$R 'COO Wibenhavn haddo igår flyalarn. I oa 75
4. Llar= forlöp i full ro og orden. Ontront samtidig ble det

de fleste andre byene i Dannark.,

Fra Norge neldos at 8 danske mrboidere er
under flyangrepeno der lördag m4ddag.

vvvvv VVVVV vvvvv
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tt er nu o-)prettet et hjelpekontor hvor
m b1e sk.ado1idonde ved bombeangrepets lbrdag kan henvende seg

z... :.-, ,-,:3tte og hjelp. Orcaniseringon av hjelpearboldet cr ovorlatt
Nasjonal Sanlinas lijelpeorganieasjon. 1,181: har stillet til diaposisjon
150.000 kronor. * * .. . , • ,, ,, ........ {...1. ...

. ...

Tc.n.;Z32..B3'014=IG,'"ZYCIt8YZE.

Son tidligoro moddolt har "mringsdoparte,»
bostOLutat-syko somrfar raejonOrto matvaror på crunnlag av

db tilfonor oinnonriksdopartonontot" holsoaVdtling
skal fraklippot merkor for tobakk tot. ot sd kangt tide

gjelder. Beetomms1aono ajoldorelik at porsonor
infeksjonalidolser, porsonor msd hjortoi nyro oc lever

porsone.msd ilavokatarr og ondolla porgoner 1:4dnavosar
tobakkakort inndratt for don tid lagoattopton varor.

•Oorsonor msd aktivotuborkulosolidolsor,
krOtt ollor alvorligo tilfollor av egkkorsyko"får dorimot

aalic tobakkeraejon.

DIGYLT.

21.00 Ytterligero fon ofro for honboangropot
nst stodor i &$rnorgo ble hecravot undor onoethonde deltokolso. 'txt
blo laat ned en rokke kranskJr tra tomiliono, fra bodritter og fra
arboiderno.

TrVER=R».,,A.zraziatusT, AMLNZ.

2200 I lbpot cv dot elete &r or dot .1;4•Ost
oc Vostbanostnejone bocatt on rekko tyvorior av kutfortar og, rycc -
sokkor n.v. tra paeaasjorer. ioliiot har nu arraetort on  29  år game1
mann som er miztonkt og hnr allorodo ovortbrt p& ham 10 tyvorior.
Tyven har passet pa når paaaaejeron har torlatt sinplaes tor et-
t'yoblikk oc har gått rott bort og tatt msd eog paeacejorons rolso-



gode oa spasert

"

2200 Zn Wdeulykko or inntruffet i Sfulaidal.
Ln eykosUter, Loviso Iotthaug konkjCsrende msd eykkol og i en eving
kallgerto hun mad an boasoa blo e& hårdt skadet at livet stod ikkø
tila rodde. Den omkonne var antsctt på Uhrtin Haneone hoepital

oc var hjerme i Sminidr,1 på ferlo.

D4. ITÅ  .T I 1 1 2 rcT .

1800  Den 8 år cr:11e Zan Nilsen, sann a, banksjet
G. Nilsen, Kristiansand or  orzikomr:,et vod drukning i ot vannbassong
ved Lillosand. Bassengot hadde bare i 1/2 fot vann.
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E3 STEVNE I V4L8ELV .

2300 For fbrete gang 1 NAsjonal Samlinge
hiatorie setteritnaajonalsinnede" kvInner ogunenn tra våre tre nord
ligate fylker,NOrdland; Trons og Finnnark i dIsse dager hverarre
stevne. De nbtes & en av landedelens vakreste og nest sen re1e
bygder, Ualselv. •

Stevnet ble offielellt.åpnet toredr.g nen
allerede onadag formIddag begynte stevnedeltakernea strømm til.
Mange deltakere hadde flere dagers eliteam, reise bak seg nen hunbretvar på topp og det var et yrende folkellv saa utfoldet seg 1 lelrenutover kvelden. Stevnet ble åpnet toradag forniddag. Fylkesorganlea-
ajonslederen bnaket stevnedeltakerne vel nbtt hvoretterkampsangen
ble sungot. Det ble lest en prolog og fylkeefbrer Hoff bnaket
representantete velkonnen:

“Dere er nu sanlet 1 hjertet av landade1en",
sa han bl.a. 'T.Målselv saa en av landsdelens ypperste og mest sentrale
bygder er 1 aeg selv et syhbol på hva nordnennkan oppnå ved nasjonal
inneate tll felles besste.

71 er senlet her 1 Waselv til inneats og
kapp for folk og::Ifedreland. Vi skal nå fram t11 nasjonal folkereleing.
Fedrejorden er idag kjwrere for oss enn noensInne:k den fedrejorden eon .
fienden terroriserer og bonbarderer. Ifen v1 1 NS er gått inn for å
gjenrelse landetv4rt og på denne gode ide vil v1 selre.

V1 har tapt en krig, nen la neg tå under-streke at det ikke er så farlig å tape når en har evnen til å reiee
seg lgjen og heldigvls har v1 idagni,rmen sam evner å reise landet
og fbre det bergetut av ufbret. Denne nannen er vår nfører",
nninlaterpresident" Vldkun Qu1s11ng. ta oss alle følge han i hans
store arbeide. La oes tenke på våre ,rontkjenpere son 1 offervilje
og glød går fullt og helt inn for kanpen. Det er Nbrge det nu gjelder.
Derfor everger vl til dette landet og til vår "fbrer",sa fylkes
fbrer Hoft tilelutt idet han erklmrte stevnet for åpnet.

'

FISCER • DINGLR

OR 1315  og feteildfisket. Det er ingen neldinger om briellngf1sket

On Xyst og bankfiaket neldes tra Wre og
Ronsdalat det I. uken aom endte 24 jull har vwrt endel bedre enn V5r.
Tilfbralene til de fleste stedene lå noe hbyere enn 1 foregående uke.
Det eneste eted hvor tilfbrselen ikke var a god var til Aleauhd.

SPORT.

OR 2O0 Den store idrettabegivenhet i Ttondhein
blir ungdonnene sonnerleker i tiden 4de til 8de august. Arrangbrene
har nu gjort alt forhåndsarbeidet ferdig.

T-V ONFORBINNELSEN I 141UR BRUTT.

Svenek Radio fortalte i sendingen klokken
2300 at telefonsentralen 1 baker er stengt. Nben nwrmere detaljer
var ikke nnlig å oppfatte på grunn Av 1ytteforho1dene. Det glkk
imidlertid ut på at nmn ennu ikke har funnet 4rsaken til stansen.

GRENÅS FRYSERI BRLNDT

OR 1900 Grenås Fryseri er brendt ned til grunnen.
Forruten den materielle skade blir 179 arbeidere ledige
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Verden & Vi idag ble det holdt et
-1-'kåseri on narskalk Badoglio.

Resten o:v Con aktuelle sending bestod av et
gramofonopptak at Stiklestadstevnet igår mod nminister" Schanckes
tale. Talen ble referert i Gårsdagens avis,

Lytteforholdone har i sisto uke ikke •nrt
code. Det har til sine tider ikke vnrt mulig å hbre noen av de
skandinaviske stasjonene.

NYTT 	 SVERIGE.

R 1835 De onkonne fra den senkede svenske ubiten
Ulvn ble begravet i Göteberg igår. Imorgen. er det n.eningen å slepe
ubten inn til G3teborg hvor do vitenskapelige unders3kelsene skal
foretas„ Sdag vil det bli holdt on ninnegudstjeneste for de onkonne
under norvwr av h3yero nilitwre persenligheter.

Etter de oppgaver man har over hbsten. i
Sverige ser det ut til at den blir niddels eller noe over. ilittil
har 24000 frivillie meldt seg til jordbrukaarbeideA nen det mance -
CLobbelte trences hvis man ikke skal bli forsinket pa grunn cv mangel
på arbeidskraft.

1900 Ltter opplysninger fra det svenskehandels-
Jc,partent har svensk skipsfarl vmrt litt livligere i nuni nåned.
Jot anko_i til svenske havner 1.12 millioner tonns not 1.04 i nai
nncd c- 1.03 nillioner tonns i juni 1942.

.vgående tonnasje utgjorde 1.17 nillioner
tonns not respektive 1.10 og 1.30 nillioner tonn,

NYTTFR..;.D.:51WIC•.,

1835 Statsradiofoniens utsendelser var av
nilitnre Grunner avbrutt fre klokken 1230 til 1307.

Ln usedvanlig ulykko skjedde undor bIlerginc.;
arbeide i Falsterbo - kanalen iår. 2 bjergingsfartyer holdt pa
ned å berge en hollandsk notorbat. Under arbeidet hadde nan fått ned
en jernsylinder på 6 1/2 meters lengde og ca 1 1/2 meter diameter.

lutselig r3k en alr wirene so.„ holdt
sylinderen og denne som var fyllt med luft skjötopp som en torpedo
oc rannet et av bergingsfart3yene ned den f3lee at dette fikk laste
runot fyllt 1:led vann sant endel utentrordsskado

Dykkeron som var nede da utykken inntraff
klarte svidt å berge seg unda ellers hadde han sikkert blitt drept.
.)et tok imidlertid 10 minutter f3r nan fikk ham opp og da var han
_:eget nedtatt.
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