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1. mars 1943. Nr. 675. Fortrolii.
Me -inger S3ndag . e ruar.

'"Ilmv."Zirkeledelsen!' har beg nt en n taktikk i kirkestriden idet en rekke
-
de aVsatte prester er inndatt i sine embeter. Dette er bare et ledd

i avspenninguaLltlen og det  er ikke senns nlig at det fore13big blir

innledet n e forhandlinger.

S.R.19.00 Firkeledelsen har begynt en ny taktikk i kirke-
striden, neldes det fra Oslo. En rekke prester er påny innsutt i sine
embeter, sledes her "biskop" Fröysland" i Oslo innsntt 5 avsntte pres-
ter i deres embete-2 og "biskopen" i Dergen.har likeledes innsatt 5 av-
satte prester. En mener at dette er et ledd i avspenningspolitikken,
men at det ikke er sannsynlig at det forelöbig blir innledet nye for-
handlinger.

En regner med at cn. 150.000 ersoner vil bli rnmmet av bestemmelsene om

IlmindeliP nan'onal arbeidå likt.De fleste yil bli nnvendt i folkefor-

,s ningens t'eneste.

S.R.22.00 Det meldes fra Oslo at man ennå ikke har oversikt
over hvor mange personer det er som vil bli remmet PV de nye bestemmel-
ser om almindelir;nesjonr1 arbeidsplikt. En ragner imidlertid med nt
ca. 150.000 vil inngå under bestenmelsene og at de fleste nv den vil bli
anvendt i folkeforsyningens tjeneste.

'Det'sk'ema som sk 1 utf ldes av dem som inw;år under bestemrielsene om

almindelig nas'onnl nrbeids likt er nA utl-gt.

O.R.22.00 Irbeidsformidlinen har nå utlagt det skjemn som
skal utfyldes ev dem som inngår under de nye bestemmelser om rlmindelig
nasjonal arbeidsplikt. Skjemaene er utlagt på lett tilgjen,:elige steder.
Det er utferdiet i 2 farver. Meldeskjemaene er videre utferdiget i 2
eksemplarer hvorav den meldepliktige beholder det ene som bevis for nt
han har meldt seg.

Hurtigruteski et "Bodö" aunket etter grunnst3tnin .

O.R.22.00 Hurtigruteskipet "Bodö" grunnst3tte fredng aften
Mellom Dr3nribysund og Sandnessjöen. Skipet kom senere flott,'men sank
deretter på dypt vann. De ombordvwende ble lördag morgen tntt opp av
båtersom ver kommet til undsetning.

De omkomne fra naturkatastrofen i .13erda1an ble begravet 13rda,.

O.R.22.00 De omkomne fra naturkatastrofen i Böverdelen, ble
lbrdag begrPvet fra Lom kirke.

En norsk ka tein fra et tor edert far-W forteller om senkningen nv 2

merikanske tro etrnns ortski .

ar.

O.R.22.00 En norsk skipskaptein ved navn Eriksen gjorde tje-
neste ombord på et skip som gikk i britisk tjeneste og som ble torpe-
dert utenfor Lzorene. Han har nå i Berlin fortalt om senkninren av 2
amerik-,nske trornetransportskip i semmo konvoy. 1400 soldnter snmt

(fortsPtt)



Side 2. Meldinger sn.da 28. februar 1943. Nr.675.

En norsk ke tein   (fortsatt)

besetningene på 150 mann mistet livet. Hvis redninsmaterialet hadde
vwt i orden kunne alle v2rt reddet. - Sjdfolkene ble nå lokket med
höye lönninger, men man sörc;et ikke for å holde redningsmaterialet i
orden

Sömaiknssendingen.

23.30 Etter en tale PV "bispinne" Zwilgmeyer" ble det sendt
fdli,,ende hi3sener: Si,,;urd Gulbrandsen fra far. Oskar Jensen fra Jenny
og barna. Djarne Frelriksen fra broren Narry. .Sverre das fra mor og far.
Olaf Benjaminsen fra broren Erling. Fredrik Fredriksen fre

og Fli-;urd Olsen fra familien i Dergen. Karl ..mdal fra Kitty im-



Nils L',11estad fra familien i Ber.-;en. Hjalmer Sivertsen fra hustru
Gr" dattor a. VQSS,

1,11e lUkstsrestaurenter lukkes  i henhold til loven om nas'onal .arbeids-_

plikt.

D.R.1230' Fra Oslo meldes at HandelSdepartementet har bestemt
at alle ltksusrestauranter skal'lukkessi henhold til.loven-om nasjonal"
.arbeidsplikt.

Nyttfra.Danmark: 


.D.R.12430 Handelsdepartementet har forlenp;et forbudet mot å
servere på resteuranter kolde eller varme retter av svj.nekjbtt eller
flesk.

Nytt fra Sverige.

O.R.22.00 I tiden 9. til februar er det drevet iland 431
miner på Sveriges vestkyst. Herav har den svenske marine uskadelijort
269.

0.R.19.00 Den svenSke torpedojager "Götéborg" er nå ferdigre
rert og kan snart tas i .bruk;Det var radvendi, fornye hele akterdek-.
ket.

D.R.12.30 store svenske arbeidsavtaler er nå vedtatt, med
undtagelse av ukkerindustrien.

N tt fra Finnland.

D.E.12.30 I Finnland er alle rasjoner uforaridret i mars og
april måned. Det blir en ekstratildeling av 600 gram erter.

D.R.l2.30 . 1/4,million finner er vendt tilbake til erobrede
strök.

O.R.19,00 I anledning av mobliseringen a all arbeidskraft som
ikke er beskjeftiget i kXigsmakten eller forsyningen,. foretas det nå -
legeundersökelse.i Finnland av alle menn..Der ovexveies nå å utvide
undersC3kelsene til å gjelde også alle kvinner, for derved å få over-
sikt over all disponibel erbeidskraft.,

vvvvvVVVVVvvvvv
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Siste nytt.

17 nordmenn Wmt til dOden i Oslo. Dommen er Ie hadde dxevet 


bols'evikisk under ravning'sarbeid og bl.a. forsökt danne kemmunistiske

celler. 


0.L.8.00 (1.3.1943) Der hnere SS und Polizeifthrer Nord medde,-
ler:

17 nordmenn er d3mt til däden for bolsjevi-
kisk underlavningsarbeid og arbeide for en fremmed stat. De hadde b.a.
forsnt danne illegale kommunistiske celler.

Terboven har stadfestet dommene, som allexede
er eksekvert.

Lften osten om dommene.

0.R.8.00 (1.3.1943) 4.ftenposten skriver i sin leder idag, at vi
ikke nisker livet av 2n eneste nordmann, men vi bnskor heller ikke
f4 de tilstande som hersket i Estland og Lithauen. De Wmte var kom-
munister og bedldning var derfor utelukket. De dödsdbmte vr kommunis-
tiske leiesvenner.

,ftenposten innr3mmer dog at dommen vil virke
swart •oppskakende, swlig etter bendninen i forrige uke av de 10 döds-
d3mte fra Kristinsand.

.,,ftenpostens leder hadr:1.0 som overskrift "Regn,
skapil.

vvvvvVVVVVvvvvv



NYHETSOVERSIKT , FRA SILNDINLVIL

fra
Regjeringens Informasjonskontor.

A.ö.

9rs 1943. Nr. 676. Fortroli .
ln ex aneaP .mars

i.

Private foretapenders tvan sbidrae. til bstfrontk'em ,ernes familier.

S.R.22.00. Det meldes fra Stockholm at Financedepartementet
Osle har utstedt en forordning hvor det heter at alle private
foretagender i Noree er forpliktet til å gi 1% av hver fortjeneste
på 5000 krener til et nyopprettet fond som 3konomisk skal stbtte
familiene til de norske frivillige som kjemper på Jstfronten.
(Meldingen må taes med forbeholdda lytteforholdene var meget slette.)

Det ex alvor.

O.R.19.30. Det er alvor var'titelen på et foredrag som ble holdt
Oslo pLadioav Olav EidelS/S krigskorrespondent ved istfronten.

Under ,foredraget uttalte han bl.a: "Krig,or ev og til
en nt5dvendighet selv Qm det er en skrekkelii; plage. Mange blant vgre
landsmenn er ikke fult kler over hva det i virkeligheten gjelder:
nemlig nasjonen Norges liv. De lar seg så lett påvirke av mangelen
på de luksus ertikler som fZir krigen gjorde til.werelsen så lett og
lettsindiglog ser ikke det som er på spill,men klager bestandig over
at de får mindre tobakk enn fr,krigen. Men denne gang er det alvor.

Ibr krigen dekket Norge se{; bak en forreder sk n3ytra-
litets pelitikk ee innbilte seg at denne krig var en kamp mellom
stormaktene for verdensherred3mmet,en kamp som ikke vedkom Norge.
De flosto av oss forstod ikke at til og med siden begynnelsen av kri-

som den senere utvikling viate å vere riktig,at kampen var
virkeligheten fbrt av det germanske broderfolk Tyskland mot kommunis-
men og dens tilhengere i Europaeog kampen bie til en kamp mellom
Europa og kommunismen.

Desverre forsetter Olav Eide,er mane av mine lands-
menn framdeles nbytrale og lite interessert i den kamp på liv og dbd
som allerede har kostet livet får så mare:e friske og forhånsfulle
unge menn.

Da den tyske krigsmaskin tilf5yet bolsjevtkerne det
ene etter det andre knusende nederlag pustet mange blant mine lands-
menn lettet og tenkte:"Ja no er det forhåpentlig ferdig med russerne
og det uten at vi belevde å 13fte lillefine;eren".(Dette vnr sannsyn-

igvis rettet mot visso kretser innenfor N.S.) Men så kom vinteren,
og så gikk det endelir; opp for mange at bolsjevi erne ha de siden
tyve år rustet dae og natt, og det med hensikt pg, å knuse Europa(sic)
eg gjennenføre revolusjonen i alle de europeieke stater. General
Vinter var fienden trofast og den Röde kolosson pisket framenot
Tyskland.

Stalingrad ,sa foredragsholderen, symboliserte den u-
USnhbrlige kamp for Europns eksistons, StFlingrad er en skyge i alle
fornuftige menns sinn. Det er onten eller,dbd eller leve.

krigekorrespendenten sluttet med å si nt den Germanske ungdom
som i dag  F.;ir sin siste blodelråpe rsitt liv gjbr det for nt hustru og
foreldre skal fg leve og for nt Eurepa ikke skal dö,Det Norske folk
må forstå nt det no er alvor.

Jonas Lie udmerker seg å 3stfrenten.

'0.R.12.00. Utenriksminister Jonas Lie som forelöbig fun6erer 50121

fbwer for den Norske Legion er av don Tyske Vernemakt blitt dekorert
med jernkorset nv :örste klasse ,for utmerkelse ved fronten.
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Lnndbruksmeldingene.

O.R.13.50. Det meldes at rasjomjtincabestemmelsene'angående
brendse“or-eeneraterdrift har bare gjennomgått noen få endringer
og stort.sett er de sadme som ble.fastsatt den 2.desember-1942. g

Til traktOrbruk er rasjonen 8 kg.-trekull- per.dag.
Dessuten meldes det at alle generatorbrendselskort iiker og Oslo
skal innleveres og et men må snce forsyningsdepertementet for å få
kortene fornyet: Det er strenct forbudt å bruke generetorbrindsels-
produkter til brendsel i hus eller endro ting som ikke er i forbin-
nelse med traktordriften.

Prisdirektoratot meddelex. Priser for rueegg er
fastsatt for perio en som egynte cen .januar til den 15.juli 1943.

kroner for 100 egg når det gjeller avlstasjener
tilhörende Norges Egavlforbund,og 50 kroner for 100 egg når det
cjeller privete avlstasjoner.

Kalkunegg kr.1.50.per stykket.
Videre fastsattes prisene for kyllinger oe gåsunger,

1 dags gammel kylling(lett rase) kr. 2.10 per stykke.
1 dags gamnel kylling(tung rase) " 1.10 "
4 ukers gammel gåsunge 10 kroner stykket. For begge Sorter stiger
prisene når dyrene er OVOT 6 måneders gamle med kr.1.00 per dkned.
En sammenligning med lvenske priser viser at i Sverige er rugegg
noe billigere enn i Noree, men derimot er prisene på kylling og
gåsunger noe dyrere i Sverice.

Fiskemeldingene.

B.R.19.20. På grunn av dårlie =forhold her vårsildfisket
vært meget skUffende. Kastene,blebeget,tynne. Ved Vågens oe ved
VågehOlmen ble det fisket en del;men.som.sverte•lite til forvent-
ningene. En del vårsild ble også tatt ved 1,3sgrunden,og ved.Sira-
grunden ble det fisket opp til 250 hlåvårsild.'

N tt fra Sverige.

0.E.12.00. Det meldes fra'StockholM om store snefall over
Sverige. I Vasterbotten har sneen som på visse steder er 4 meter tykk
isolert flere bygder og ensomme gårder.Ski er (let eneste kommunika-
sjonsmiddel som når fram til de innsnedde strök og har-bilratt til

å ESse matproblemet som truet med å bli kritisk.

en melding over en Tysk radio stasjon heter d
at Sverige har innkalt sine reåervister under fanene. Meldingen
er ikke blitt bekreftet over Svensk radio.

I forbinnelse med prisdi.rektoratets nye best=e1-
,

ser ble det minnet om innleverinestlikten for egg if3lce innleverings-
bestemmelsen gje1dende for perioden som begynte den 21.desember 1942
og som slutter dsn 12.mars 1943. . Innleveri.ngskvotaen er O7kilo e?_,g
per hne. Eierne av mindre h3nsegårdSr ble oppfoxdred on å bare be-
holde 5 hbher da forvanskelighetene formodentlig ville bli större.
Små hönseholdere 13nnet seg i dag da det ikke menner å ha for mange
hnis som sluker opp for oc ikke verPer. Viders ble det advart mot
bruke de små havene enhver så og si har innrettet ettdr krigen i .3ye
Med vanskelighetene som kunne'eppstå i hensyn til matspörsmålet og
gr3nnsakeforsynincene,for å.skaffe for til höns. 1P3r varsomme med •
grnnsakene og bruk avfallgrönt og utvckster til h.U.sefor.

Fra Grninsakecentralen meldes det at grönnsake-
prisene for Mars Måned nr noe e: s j nt forandringene er ubetydeli-
ge.Man notersr en stigning på.1 3re ,per kg. på defleste erönnsaker
undtagen for selleri og purre son er stecet med 5 öre per kg. Det bbke
her'gjerdt oppmerksom på at prisene baregjaldt norske erönnsaker.
Hva de importerte.grbnnsaker angikk skulle prisene bestemne etter
hvert de ble fordeit på forretningene.

vvvvVVVVmv



NYHETSOVERSIKT FLA SUNDIWIå.
ra

hegjeringens Informasjonskontor

3. mars 1943. Nr. 67 Fortrolir,.
Me -inger irscag • mars.

(11TemLsLIE ER LE1 AV USTFLONTEN,

O.R. 22.0n, "Politidepartementet" meddeler at i 6
måneder har "det frivillige politikompani" tjenestegjort ved 5st-
fronten undor ledelse av "politiminister" Jonas Lie. Dette kompani
kommer om kort tid hjem og blir avlbst av et annet under ledelse av
"idrettsleder" Egil Hoel.

I den enledning retter "po1itidelÆrtementet"
en henstilling til alle ungdommer å melde seg til tjeneste 73.Ost-
fronten gjennom "det frivillige politikompani". De som blir opptatt
vil få full lbnn som politikonstabler med pensjon sålenge de er
ved fronten. Forbvrig henvises til dagsnvisene for n-erMere enkeltheter
med hensyn til opptakelsesbetingelsene.

NORSK hUTEB.k "KAPRET".

D.R. 12.30. Et kepringsforsök ble gjort i en havn på

L norskekysten sbndag, meldes fra Oslo. Ombord i ruteskipet Tromby-1hr sund kom 12 unge menn som slo ned kapteinen og stakk tilsjbss med
båteh. De satte kursen for Englnd. Utpå ettermiddegen ble båten
oppdaget ev tyske fly som bombot bgten isenk. Mannskc,pet og
pa sasjerene ble tatt inn til n=cste havn.

NB! I gårsdagens utgave av NYHETSOVER -
SIXTEN hadde det sneket seg inn en trykkfeil idet Jonas Lie var blitt
gjort til utenriksminister. Det skal selvfblgeli; v-3re "politi -
minister".

SJÖM£LNNSSENDINGEN.

O.R.23.30. Fblgende hilsinger ble sendt:
Gunnar Edvardsen. Hjertelig hilsen fra Alf, Try,;ve og mor.
Thorvald Tobiassen fra foreldre og sbsken.
Olef HoIm - Vi er allo friske og alt er godt. Venter på

brev. Hilsen fre Signe og Tryve.
Ragnar Vassum - Her er alt utmerket med gode og ordede

forhold. Slutt å seile for England. Hilsen
fre ?

Sigmund Johnnnessen Dahl. Håper du er frisk. Vi har det
bra. Hilsen fra Alf og

Odd Hcnrikson. Vi er elle friske men lengter etter deg.
Hilsen fre mor og far.

Å.ndreas Olsen fra Judith Olsen og barna.
lf Johannessen fre Ove Johannessen og hustru. Pröv

komme hjem hvis du kan.
Hareld Ludvigsen og hans brbdre. Vi har det allek bare

bra. Hilsen fra Alma o,
Hjalmar ,:,ndresen. Kom iland. Her er erbeide nok for nlle.

Slutt med dbdsseilasen for England. Hilsen
fra din sbster Jenny.
Videre var det i sjbmannssendinen et

foredrag av Hjelmar Seherwik i den vanlige sjergong og et intervju
havnefogden i Iisbr, Kerlson som fortelte om sine opplevelser fra han
reiste tilsjöss som deksgutt med seilskuten Britennia.
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SJEFEN FOR QUISLINGS GåRDE SPåRKET.

0.L. 08.00. I "ministerpresidentens" adjutentstab cr
det foretatt fblgende forandringer:,Föreren for "ministrrpresidentens"
garde, sveitfbrer K'rIsson er frabeordret denne stilling.

Sveitftirer Erik Sevden tilbeordres s-mme
stilling.

TO STORE DR.‘,NNER.
•

0.1. 08.00. Linder gård i Odel brente igår ned til
grunnen. —ssuransesummen strekker ikke på lnngt nr til å dekke
skaden. Man antar nt ilden skyldes gnister fra skorstenen.

Mflnd g middag brbt det ut brann
Endreröd gård i Eidsskog. gården brente helt ned til grunnen.

NYTT FLå SVERIGE.

0.L. 08.00. Den voldsomme stormen som har rast over
store deler av Sverige har forårsaket store ödeleggelser. Telefon—
og lysstolper er 14/1.st ned og mange bygder ligger i mrke. Dessuten
er adskillige fabrikker tvunget til stop,

0:R. 21.30. Den nye tyskesencleraann i Stockholm
overleverte igår Kong Gustev sine akkreditiver.

NYTT FL.å

D.L. 12.30. De socieldemokratiske foreninger holdt
igår et rte i ..rhus hvor folketingsmann rnfirin i,ndersen holdt et
foredrag om samarbeidet i Norden etter krigen. Hem uttelte at Den
danske rrbeiderbefolkning står soldarisk bak tanken om et slikt nirdisk
samerbeide. Måten på hvordan dette samP,rbeide skal dannes kan dog
ikke avgjörcs för etter krigen.

Under ,rbeidet med å oppklare attentatet
i Kolin har politiot arrestert en ung mann. Hen ble igår ettermiddag
framstillet i forhör. Det ble avs,gt fengslingskjennelse over han og
han vil bli forhört mere ideg.

NYTT FLA, FINNUND.

D.R. 12.30. President Lyti har holdt en tale hvori han
begynte med erkl=e at de oppgavene som ligger foran det finske
folk mk gi det en f3lolse 2v ansvar for framtiden. Han fortsette med

si at Finnland alltid har 3nsket å love i fred med sine naboer, men
landet ble for annen gang tvunget inn i krige. Vårt mål er nu, sa han
å kjempe til slutten og å sikre Finland on varig og sikker fred.

H2n ork123rte at Finnland har hittil klart
å ho1de seg utenfor den store konflikten mellom stormgktene oc det
vil Finnland fortsette med, koste hva det koste vil.

HPn fortsatte med å. fortelle on hvor store
offer krigen har kostet landet. En tiendedel av landet ligger i ruiner,
men alt dette skel bli byyct opp igjen såsnart krigen er over.

Om forholdet til do bvrige nordiske land
sa Lyti at det fisakk folk i denne tiden må holde seg fordonsfritt
overfor andre land og 1-3re seg til å skjeldnc mellom rett og urett.

vvvyVVVVvvvy



NYHETSOVELSIKT FDA SKLNDINLVIIi.

fra
Legjerinens Informasjonskontor

4. raTn 1q43. Nr. 678.Fortroli2.
e iner ona 3.mars

0.D 19.20. F3reren for den Norske Legion Jonas Iie kom til
0510 i dag med tog. Klokken var 11. da toet Kj3rte inn til sta-
cjonen hvor Jonas Lie ble mött PV familiun o2 en rekke representan-
tantex rv Staten og Partiet.Her fikk N.T.s korrespondent vekslet
noen få ord Ministeren som ifjlge korrespondenten så frisk o2 kjek'
ut,og fölgende samtale fant sted.

"Det har vel v,art en slitsom tur herx.Minister."
"Turen var nok ikke slitsom,men der ute var det

nok litt av hvert."(Ministerens sprök var kort og en kan nesten si
uvennlig i allefall i den höyeste gred

"Kan de fortelle meg forsatte korrespondenten,hvor
TT-(isteren og rolit-lkorpset ble satt inn ved fronten".

det kau jeg ikke"
"3ere 11,:r vel hett mPnge harde trefninger".
'Bet vsr fritt for det "svHrte Jones Liepog

-, ;,nyttet 1dr1iTgen til i. h1de komponiets innsats ved fronten og
unC'erstreket Fmning som hersket blant de Norske
soldater wer, dan sise tJ,og Ministeren sluttet interstuet
ved å fortelle hiDr.tan koE.,=.0t på flere stedex hadde brutt gjen
nom de Pussieke U.ftjer o; 2,€t ved rvsnitt der andre fbr dem hedde
måttet trekke se: tilbake.

ona- tilbake til Oslo.
- 7-

Hirdmerinen evertar sko 'ibet "Tordenskold.

0 L.19.30. I et intervj.0 med f3reren for Hirdmarinen i ann-,),) avsluttningen av et frer-kursus i Trondheim,ble det blant
ennet opplyst pt hirdmerinen hsr cvertatt skoleskibet Tordenskjold.
forbinnelse med overtagelsen av skibet sa Marinehirdens farer ?

at de gamle narinemyndighetene hadde latt skibet Thtne i havn
og hirdmarinen hadde derfiprisett seg forpliktet til å grire inn
og har no overtstt skoleskibet.

samtalen som fulgte ble det opplyst rt hensik-
ten med hirdmarinens förerkursus som hadde funnet sted i Trondheim
var å danne norske sjbfolk trofrste til deres fbrer,med en solida-
risk ånd umaken i fortiden,og hvis åndelige og fysiske utdannelse
skal v:.3re på h3yde med de gemle norske sjönennstradisjoner.

"Hvilket mål hadde hirdmarinen satt seg. Sveret
lbd således.

"Målet son hirMarinen har satt seg kan deles opp
i to hovedgrupper. Den fbrste gruppe består i å gi hirdnarinen en
solid sjbfartshistoriks bakgrunn både .5konomisk og kulturelt. Den
andre,å utdanne norske sj3folk til den norske handelsflåte som
skal oppbygges etter kri;en.Her kom hirdmarines förer inn på spörs-
målet om hverdan denne hsndelsflåten skulle gjenoppbygges etter
krigen og hvor stor den ville blipmen da lytteforholdenne var så
dårlige ble det vrnskeligere og vanskeligere å oppfatte hva han sa.

S'ömannssendingen

O.R.21.30. En bergenser holdt et rrende foredraF: om hvordan
Enelsmennene 'ved-å le;ge miner innenfor tremilsgrensen den 8.april
1940 hadde brutt Norges nbytralitet,og oppfordret sine lrndsmenn
til å vise en rrkere holdning overfor Europas nyordning og således
skape grunnlaget til et intimt samarbeide med Tyskland med henblikk
på å skaffe Norge en fri(sic) og blomstrende framtid.

Wlgende hilsener ble krinkestet:
"Hans Kvalheim". Hvis du lever frandeles rf,4 i lnd.

1kke tro på den engelske lgnprorrgandaen.Vi hsr det godt hjemme,
hilsen fra Mor rlle.

wqalter Svendsen".Håper du er frisk.Vi har det bra,
hilsen fra mor.



Side 2. Me1diwer den 3.mars 1943. Nr.678

Sjömannssendingen. forsettelse

0,L. 21.30. "Magnus Kor".Hi1sen fra oss elle hjemme. Vi har
det bxn,hvis du kan skriv til oss gjennom Mide Kbrs.

uStyrmann W.Thonsen". Håper du har det godt,
vi har det bra hjemme,men lengter meget etter deg.Din Ragnhild.

.jraNorge.

0.L.22.00. Fra Oslo neldes det at i frantiden vil Sarps-
'eorg og Fredrikstad danne en eneste kommun‘.

Fra Lillehammer meddeles at p. sbnd>pg skal
guttehirden holde norgesmesterskap på sk 1",iter. Wipen sios

vmre i en meget bra tilstand.
I Hnugesund har Dire1tbr Bakk bidratt med

2000 kroner til opprd-TTlsen av et feltlasarett i byen.
I Kristiansend hvor mangelen på ler har gordt

seg meget gjeldende i det eiste er det ankommet'et parti pa 3
Iwplater som skal fordeles i byens garverier.

..1 14y:t-t; ilend

D.R.12.30. Presee-r; Ryti har bedt Rikstnndens formann
socialdeokre4 Hakkj:- danne en ny finsk regjering. De fles-

te mel eik,n, 1»e :ke stasjoner tyder p at Hakkila vi7
få store ,''Ji1et:d ed dannelsen av den nye rejeringen.

I e, 13."orbinne1se sk/iver avison "Helsingin
Sanomat" kom som en stor overraskelse da
de pc:eer var blitt entge med hensyn til en
ennen flakkil,, vil ikke were i stand til å danne
en nasjone' bestående nv representnnter fra de fleste
fisnke parrie-,/egjering som ville i Finland under den nuvmrende
sitewsjw •. plettattmed glede.

Deutschea Nachrichten Bureau i Helsinki hen-
tydke2 at hvi Hrkkila ikke er istand til å danne en ny rer;jerinr
vil sannsynligvis den forenvmrende Statsminister Langell bli "
kaldt til konferanso hos Pxesodent Ryti. Videre hentyder det
tyske telogram byrå at representanter frn alle de finske pertie/
vil bli gitt de viktigste portefb:jer f.eks. Utenriksministe-
riet,Socialdepartementet osv, og forutsier at dannelsen ev
regjerinen vil bringe nye store overraskelser.

Innenfor politiske kretser i Finlend unders-
trekes det nt grunnen til veleskelighetene med å danne en ny
regjering vnr stort sett et innenrikepolitisk spe3rsall. Det
henvises her til forskjelli.:e oppfettninger av innenrikspoli-
tiek ert sem ikke har det minste å gjire med hensyn til Finlands
utenrikspolitikk.

Hakkila hnr v.2rt med1em PV Rikstenden siden
1919,eg har i lt3pet ev årene hett h3ye stil1inger innenfor
rannen av juridiksjonen og det politiske liv i Finland.
Hakkile har wert h.yesterettedommer og justisminister i Tenners
regjering fra 1926 til 1927. Siden 1935 har Hekkiln v2rt
Rikstandens formenn.

S.L.22.00. Fra Stockholm moddeles at sl„den dets stif-
TUIg7-n-7- Mannerheim Forbundet utdelt 100,000000 finske mark
til finske kriinvalider og deres pårörende og til finske
familier som etter å ha mistet sine forsörgere i krigen befant
seg i en meget prekmr ökollomisk situasjon.

N tt fra Sveri e.

D1R.21.5e. Den svenske hmlede1se er istand med å bygge
et kuldelaboratorium som vil kunne inneholde panservogner opp
t:,1 200 tonn og forskellige flytyper.Lnboratoriet byges med.
nenblikk på å eksperimentere disse vg,pen i megen hy tempera-
tur.lirhoratoriet vil koste 300.000 kroner.

Svenske nyheter sc side 3.



Side3. Me1diner onsdag 3.mars 1943. Nr.678.

N tt fra Sverire. forsettelse

Det moldes fra Wbenhnvn at ph grunn PV den sta-
dig,e stigning ph prisene matvnrer i Sverif;e har det Svenske
Riksting diskutert sp3rsmn,let om h fastsotte maksinnlpriser
på foxskjellig,e matverer.

Frn snmme kilde meldes det nt man for frste
gang ph 2enge kan notere en stignin i tallet ph arbeids1öse
Sverige. Tellet er steget med 2000.

N tt fra Danmark.

D.E.18.35. Det meldes nt stygge=et framdeles herjer over
T)anmark og, Sverige. Fra Köbenhavn meldes det et vinden blhste
bort taket ph Norr3nakirken. En forbipasserende ble remmet ev
en planke og ble me';et alvorlig skadet. Hen ble kjört til et
hospital hvor man Wde kort etter.

Sverige er flere bygder isr i den nordlige del
nv landet framdelesavsk4retfra utoverden på grunn av stadie,
ncende snefall.

Adagens Nyhetsovexsikt frn Skandinevia er ifölge en misforstå-
else blitt nummerert 678. En mN lese: tirsdag 2..mars Nr. 677.

vvvvvVVVVVvvvvv
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5. mars 1945. Nr.679. Fortrolig.
Me -inger torsdag mars.

k

Idbruksmeldingene.

0.h.13.5Q. Vren kommer td1if iår.Allerede titter vår-
b1omsten3 frrm,tegn som ikke kan misforståes. Tenk på sommermåne-
cle. som ligger foran,og langt mero en i de siste årene m. jorden
i disse dårlige tider dyrkes til det ytterste.

Det er allorede korn-frd og grdnnsakefrd å få
i forretningene,gjdr klare sjemi.ene deres og send dem inn til
Forsyningsdepnrtementet så snart som mulig. Glem ikke å sdke om
kunstgjdsel og irr tidlig ute for å skaffe reservedeler til
traktorene og andre gårdbruksmaskiner!

Disse gode råd ble kringkastet til böndernepog
det ble mrligt innrdmmet det det var knapt mod mange ting i
Lcndet ,men alt ville bli fordelt etter beste vilje.

Videre ble det opplyst at fettrasjonen vil ikke
bli forandret i perioden frn den 51.mars til den 16. april,og
på okstramerkene på kjöttkortet kfln en få 400 gr.appelsiner og det
samme kvantum sitroner per

Det ble vidre gjort en Ung redegjörelse meu
hensvn ort for mel or brdd til mannlige og kvinne-



lige gårdsarbeidere.
Kvinnelige gårdsarbeidere som regelmessig gjdr

en tungt kropslig arbeid på gårdene vil kunne sdke tilleggskort
for mel og brdd. Tilleggskortone skal fordeles således:

På en gård bestående PV lo kyr vil 1 kvinne
få et tilleggskort . På en gård bestående av 20 kyr vil to kvin-
ner få tilleg,,skort og på gårder som består av over 20 kyr vil
tilsvarende mn.ge kvinnelige personer få tilleggskort. Tilleggs-
kortene for mel og brdd vil bare kunne oppnås på den betingelsen
nt vedkommende kvinnelige gårdsarbeider som sdker kan bevise nt
hun regelmessig gjör et tunet kropslig gårdsarbeid.

Dot ville vre rettferdig ble det sagt hvis mpn
kunno gre en forskell mellom gårdene som har innleveringsplikt
for melk og mindre gRrder som ikke har innleveringsplik,men ble
dgt videre forklart at det er så og si umulig i Norge å gjöre
en-skille mellom disse gårdene og derfor gjeller bestemmelsene
for alle kvinnelige gårdsarbeidele i lnndet.

Det blo videre opplyst at gårdsarbeidere i som-
mermånedene vil ha krav på 3 tilleggskort for mel og brdd.Den
gjeldende periode er avhengig av sommeråret og ex foreldbig fast-
satt til 2 kortperioder. Dette gjeller både for menn og kvinner

• 	 som i ommermånedene vil komme til å gjdre et tungt kropslig ,7år—



sarbeid.
kortene for mel og bröd

1 tillegskort gir rett til 50 gr. ekstra per
per clag og person samt en tilleggskvote på 25 gr.

2 tilleggskort utgjör 125gr. ekstra per dagyog
tilleggskort 175 gr. ekstra per dnr.

Det er også bli+t bestemt at gjæteforpnssere
vil hn krPv på 2 tilleggskort for bröd og mel. De som passer på
s'Jdrre saue og reinsdyrs flokker vil kunne kreve opptil 3 till-
eggskort.

Med hensyn til fettrasjonene vil gårdsarbeider-
ne få tilleggskort tilsvarende tilleggskortetene for brdd og mel.
For 2 tilloggskort for brød og liel vil en gårdsarbeider få kett-
..1.sjonen sin forhöyet med 5 gr. er dag.For 3 tilleggskort for
brdd og mel vil en få 15 gr. i ti,llegg til sin daglige fettrasjon.
Potetrasjonen vil også bli forhd.yet tilsvarende tilleggskortene
for brdd og mel.

Prisdirektowntet melder at potetprisen er fast-
satt til 17 kroner or gpo eter. Eabarbra koster 2,70 kr.
per kilo.



Side 2. Meldiwer den 4.Mars. Nr. 679.

Sildoneldinrene fr riergen.

0.R.19.15. Dot meldes fra Bergen at vårsildfisket har gitt
meg,et s rosultater.

I forskjellic farvann i Söndmbre ble det fisket
oppimot 50 hl, I jy,rexi fra lm til 15 hl.I farvennet ved Hauge
sund ,;av kstche ubetydelige resu1tPter. Ved Karmsund ble resul-
tatene noc bedre. Her ble det fisket fra 200 til 1.800 hl.,
gjennomsnittig 500 hl. per båt.Ved Gåsholmen,Lærholmen og Våge-
holmon ble resultetene ubetrektelige. I farvpnnet ved Lindesm3s,
or' Mand3 blo det fisket mellom 2 og 6 hl. Ved Badholmen ble det
fsket mellom 20 cv,200 hl.,gjemmonsnittig 50 P 60 hl.per båt.
Ved Sdr3ycn 50 til 200 hl.,gjennomsnitti,; 100 hl. par båt og i
farvennet ved Egersund ved Siragrunnen mellon 60 og 400 hl.,
gjomnonsnit-tig 200 hl. per båt.

,xdmirel Böhm forlater sitt embete.

D.L.18.50. Ldmirel Böhm kommanderende edmiral over den
yske flåte i Nor;e hPr nedlegt sitt embete. Hpns etterf31 'er
er enno ikke utnevnt.

Et engelsk fly ble,igår SkUtt'ned ved,den Norske

Politimesterskapet på ski begynte idag med et_j
hopprenn. Mesterakapet forsetter på Pöndar!, med et orienteringdwr

U=et son herjor over Sverige'og, Danmerk har •
ikke latt Norg,e uberört. Fra Wrlendet meldes det on usedvanlig

kraftige .vindras som har forutsflket store (3de1egelsel' i skeUen

5.3mannssendingen.
O.R.21.30.
TJ35=senJinen begynte med en 'advarsel til de norske sj3fo1k
mot de amerikanske myndiheter som Statsminister Nygrdsvold
hadde solgt seg til. "V.= ikke redd amerikanerne,du er en nord.-
mann og du har krav på en anstendig behandliw. Pröv kommc
i forbinnelse med dine kanarater i amerikanske konsentrasjonslei-
rer,og hvis du kan kom hjem."

.Det ble sendt föl,;ende hilsener:
Oddvar Johansen Har det bra hjemme.Kom.hjem,slutt med å seile

for England.Hilsen fra alle hjemme.
.01av Halle Har det bra hjemme. Vi har flere gewer forsbkt

å komme i forbinnelse med dw.;. Vi trenger deg'
her hjemme. Hilsen frP Mor og Far.

Birer Br2.3kke Xj9re Birger,hvis du hadde wart hjemme hadde
du sikkert fått erbeid. Har det meget godt og-
her det bra med mat. Hilsen fra Borgil og

Jonny Norlahl Xj-3re Jonny,vi har hendt deg man.,3e brev. Pröv
R3de Kors. Hilsen fra foreldrene og elle kjend-
te.

0h,JehrInnessen Har det bra.Kom hjem,hilsen fra Solveig.
Reidar FarstPd Har det umåtelig, g,odt.Hilsen fra Far og Mor.
Oddvar Johansen Kom hjem. Her har vi mat og arbeid.Hilsen frn

FPr og Mor.
Strand Fiske:,,ård.Alt vel. Lengter etter deg. Hilsen fre Mor.

Nytt fra Finland.
S.R. 20.00. Etter .Riksforstandens formann socialdemokraten
Hakkilas mislykkede .forsbk tå å danne en ny finsk regjering
har Prosident-Ryti bedt professor Linkomies 'å danne regjeringe.
ProfessOren haT både socialdemokratenes og Agrarpartiets stötte.

Professor Linkomies'er födt i Viborg i 1894.
1923 ble han professor i romersk litteratur ved universitet

i Helsinki. Professor Linkomies er forfatter av flere filolo-
giske binrer og ble i 1931 medlem av Finlands Videnskapelige
Akedemi. Siden 1936 var professor Linkomies Riksforstandens
vise-formenn,

Smån tt.fre Nerge.

jeyst.

Nytt fra Finland forsetter 5.3.



Si'e 3. Meldiner torsdag 41mnrs.

N tt fra Finland.(forsettelse

$,R,20.00. En tysk handelskn=isjon er idag ankommet til
Helsinki. Dot hentydes nt komrisjonen skal danne ,.q'runnlect til
bt solid UkonemiSk samarbeid mcd Finland.

N tt fra Sverige.

0.r-12.00 Meldinger fra Stockholm tyder p?1, at u=et raser
framde1es over Sverie og tiltar i kraft for hver dag som gr of7,
-uruer med bli katastrofisk. I Vest Jantland er 30.000 trw
blitt bdelagt av stormen or man regner med at i Finnskogane er
100.000 blitt revet ned av den voldsomme orknnen. Langs hele
kysten driver vrakgods iland . Bare p. et sted drev det i land
flere hundre kasser med margarin. Sm3ret var helt ubrukelig som
spise eller steke sm3r da kassene hadde liget i salt Vnnn
flere dager,men vil derimot bli benyttet til fabrikasjenav s".31)e.

Den kjendte svenske skuespillerinne c).; sungerinne
Zara Leander ble lett s&ret under det stste nngrep over Bexlin.
Skuespillerinne som oppholder seg for tiden i Tyskland var sammen
med tre venner og hadde under angrepet sC3kt tilflukt med bilen
sin i en garasje i Derlin da en bombe falt i nm-heten av garasjen.
Bilen ble skadet men zar(?. Leander slapp meet billig fra det.

Nytt fraDanmark.
Det meldes fra Wbenhavn at 13 danske byer hadde

flyalnrm j..gr. I Ubenhavn gikk alarmen k1.22.20 og var over
kl. 23.20. Luftvernet trdte ikke i aksjon c); iner bomber ble
knstet nel over byen. Det -2eldes at bomber ble knstet ned over
andre byer i Danmark men voldte ingen nevneverdig skade.

Det meddeles fra Ubenhavn at under det store
engelske luftangrep nver Knenhavn som tok plass for en stund
siden ble det kastet ned flere bomber som ikke eksploderte.
Frn imorgeS av er det blitt satt i gang, er stor arbeid for fjeT-



ne bombene. Trafikken over Lanebro ble stoppet en hel time mens
et parti av bombene ble fjernet. I morgen vil likeledes trafik-
ken i havnomrdet bli sperret for fullfbre transporten cv de
ueksploderte bombene til et sted i utkanten av byen.

Pt grunn av de usedvnnlige drlige werforhold
hnr fisket v-.3rt meet slett i Dnnmark. I uken som er var
det bnre tre fiskedager ialt og dessuten mistet fiskerne pt
grunn av uv-3Tet mengder med fiskeredsknper som desverre ikke kan
erstattes.

Fra KUbenhavn meldes det at i flere danske sko-.

lex er man gtt over til bruk av gramafon pinter i undervisnin-
en i dansk.

Videre me'eles det at p. g.run cv den ökende
man )el p bensin i Dannark or flere fabrikker blitt omd-nnet
med henblikk p. . utvide fabrik-sjonen av generotornotoror.

0.1. 20.00. Men bere-mer tallet 1-Å griser i Danmark til
1.220.'000.

Nytt fra Finland.
meddeles fra Leykjavik nt det Islandske

LlLing har bestemt fastsette maksimalpriser p?.1, Islandske
valer som ikke er bestemt til eksport.

vvvvvVVVVVvvvvv
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ERESThSJOITER INNENFOE UNIVELSITETET?

S.E. 22.00. Fra Oslo meldes at 2 lektorer og 3
ved Oslo Universitet er blitt errestert. ( Det ble ditt navner

men de var ikke niuli. t opfettc dem).

LiMT F1,4, FENGSEL.

0.h..19.00. Fre Horten meldes et en menn er römt frn
fengslet der. Det cr en brannstifter som ble errestert for en tid
siden. Hen. har kommet sce. ut ved g kltre over muren.

STORT- SKINNTYVERI

O.L. 19.00. Et stort tyveft: her funnet ste'i Oslo.
Fra et stJrre la,er er stjglet skinn for ca 27.000 kroner o(; Itper
Cor omlag 28.000 kroner. Dessuten ble stjg,1et for verdier
i kjoler (); t3yer. Verdien av tyverict drejer scg om ct senlet bel3p
av 60.000 kroner.

-MINEEKSB1OSJON.

0.I. 19.00. Fra TronS,heim meldes at en mine er drevet
iland p FrCiya og.. eksllodert. Eksplosjonen fendt sted ca 50 meter fra
noen fiskeskj3yter som JA for enker. Bgtene ble endel skfldet. Iland
ble men(,,e vindusruter knust og lufttrykket w'r s kr,,ftig at nfln-e
mennesker ble kastet overende. Inf,en kom dcc tilskade,

SPO TSNYTT.

0.L, 19.00. idrdg og s5ndag gr mesterakapet p. ski
for 2det arbeidsdistrikt ev stebelen. Det blir ialt 93 menn dom kommer
til delta.

FISKERIMELDINGIR.

0,L. 19.15. v, rsildfisket noldes fra Fersunds -
distriktet at fisket p3. r,,runnene bar v,3rt .g-mske Sg,ledes meldes
at TYter er konmet inn fr? Sire,_;runnen med fra 130 til 450 hl pr bg.t.

F:23 Hru<esundsdistriktet meldes ou svrte
ern fo: Je flestc stedene.

Fra Bokn meldes om nocn smg. fenn;stcr ved
Storholnen 3D`'

Ved Lemsholmen har cnkeltc b'ster
sett tatt fra 30 til 200 bl. pr. bg.t. Fang,stforholdene her her wert
mindre bre.

SJÖ=NSSENDINGEN.

0.1. 23.30. Fil;ende hilsiner ble sendt ideg:
Try-we Lund. Kan du ikke forske 3 konme do'; hjem. Her

elt bare bra. Hilsen fra, nor.
Ålf  .'smund Johnson. lt er bro her. Hilsen fre nor

Ilisrbeth.
,-.1verr,; Ni1çolNi2sen. Hilsen fre Grethe or; Sven.
1-11_3n .n'orson, Hilsen fr' nor o- :11c hjemme.
Cle D)oyson. Kom hjem hvis du k'n. Hilsen fra. ner.



Sile 2. Mcldiner fredap 5. mars 1943. Nr. 680.

SM'NYTT FEL NOLGE..-

0.L. 22.00. Hovedbyninen 1A, 1-11.1sr5d c;f.rd i Ålrmark
cr brendt ned til r-,runnen.

Frn <S,ndefjord meldes at den 83 6,r.'mmle.
L. Wrensen i disse dcr knn feirc 50 -g.rs jubilum som nktivt vholds-
losjenedlem.

NYTT FEA

D.I. 18.35. Til en havn p den d-nske vostkyst kom
for noen deder siden en fiskrkuttet ned en syk mnxs. Wernere unier -
s5kelse viste nt mnnnen lidcr av parntyfys, o da man har r;runn til
tro at resten av uannsiwpet p fem mnnn er smittet er derfor OdS

disso tatt iland ca v%)ndret.

Imoren blittden siste av de rijenværende
ueksploderte bomber i K3benhavn fjernet nv mnrinens mnnnsknper. Det
var ialt soks av disse bombene. 1,v disse er tre eksplodert or to er
fjernet tidliere.

NYTT FEL SVELIG, 


19.00. Et tysk fly flöy idad inn over svensk
Det svenskc luft=net c.pnet ild or flyet dreiet av o forlot

kystevi i vestli»:
N:,sjonnliteten iy!1 det flyet som natt til

ir fL3y inn over svensk omrde er onnu ikke brnkt på det rene.

Kombinert renn i det svenske mesterskep
ski f:mdt sted i jstersund idec).

NYTT FE1,

D.I. 12.30. Don finskc reflcrinskrise ble 13st inatt
ilet professor Linkomies d nnet den nye re<jerin. Stort sett er det
liten fornndrin,-; i den politiske s-mmensetniw. Ålle riksdsr'ruppene,
er representert untett IICL ao:d cr en etterf3rler etter den r;nmle Lnppo-
beve,;elsen. Socinldemokratcne holder fem pinsser. Å,v de aamle medlemmer
ei lamsny blitt utenriksminister. Fnerholm fortsetter son socinl -
minister.

Linkomies 1-1'% n2rmest betenes som konser-
vativ. H,sn var viseprosident i den finskc o; sjefredaktör for
avisen Uusi Soumi som nu blir betr[kte som rejerin.ens taler3r.
Hnn er ansett JOM un nv Finnlnnds sknrpeste nulevende politikere.
Hin er ansett som typisk hu=nistisk innstillet, men ned en meet klar
o; koldblodi;

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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ro2- Tr-TT-T-IFOBTATD.

. .2.00. Ff':_ 0 10 m 1 1,  til T.T. at han^ 1
parJ-,m,nt,,t oppn_vnt irktØr Bilditch ,om fo

Fore.c, Inr'luitriforhunC". -=om vi ,prc ,r opr)n.vnt
hri.;tian r 2,7 ,-om rlirLktpr  c,r oppnevnt ?

I T-01,1H:

-12.00 . Paa tollbuta i_rEyomso - 4,t forovA
f7kt innbru. Tyvr har i natt,ns  lop inr pa ,A  tellbua
og LtjaaIit s'tor,T, m,ngder oirayatt: r in tolakk. aa n var
paa fikerf1aatn.

- PIVTMEIfflIG.Fr.

0.. 19,00. Rra t fl m 1: or
fangstLr.ern tid1igc. Mang oiaio hal 2i k.fc ho1: 1„r,  ,T„,t
m,gct daarligc,.

:=.hcaln„n m1=' - cm t.

40 ti1 170 hl pr. baat. Fra Kvtty m.1cs ut hs,r

tatt fan t(Tt,r paa fra 20 til 100 bi.
tgsattIan'na I IckniotriktA haT ikk

,Titt no, ;JaL.,rlig rLdultat. nkLlt  b,t,1 LY  kerT-ut inr
fangster.

,t

baater ,r kommt inn  mLd  Ej_nnor=i-EtnEA,r pila 250 hl. f -rd
LpiEcrimnon orr :Biracrunmtn.

MYTI,

0.. 22.00. Fra Ficjø idoo  at22  volCson
har funnct'stud dur under ø'gralJer ori) 'pr,ncstoff.

7 soldatr drcpt cg flerc ble hardt saart.

	

. 19.00. Fa Iongoal mld at t fl3rhavari har
funn.A stc,d_ der. iii antall fly kom inn i t uvar og st av maatt
nolanae i n aake;1-. Inecn kom

:Dot n,datt n kommitL av
snm 'ekal-,3por=a1,t om fo=cts  VOJ  i1 ya t s. iy
mningn aa opprett en slik organiajon som kan
rnilitTftY buhoy, saavel tiland!2 sem or i luft,n.

	

22.00. '-f-venska nu ialt

500 lokalkommitcer i sido runt omkrirc i t
bidrag paa 10.000 kro= (.)m x k omm.„t inn
blandt jomn novcrkst arbid ; ins i LinkøpinP.



' MPldin-or 1Ørdar 6 mar- 1 4-2. 6E1.
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• . 2perringon av Kppenhavns havn or.1 na har-
vaert i virksomhot sien bombancrpet ble iclap hevet ioemed at
isto av dc gjo,nvaeronde uoksp1od(..rto bombr ble fjrncot.

Hacrens spi-oncingskormando i KP.penhavn
har nu faatt trc nyc kommandor. Hver kormando bestaar av on
on netkommanderende og 12 mnige.

Tjencstemen=os lønnsforhold har nu i ct
par dager vaort oppe til lahand1ing hos finansministeren, har
vaert holdt mytor baade igaar og idae., men man vonter ikko, a komme
til noe resultat  før  i ettermidag. "Jinansministren har avslaatt
det forlangende som tjcnestcmennens ropr,:sontantor har framsatt.

NYTr FFA FINNLANr'.

0.Y. 12.00. 1n arbeidsr v,d en papirfabrikk i
Finnland har Ejort et enestaaende funn i an haug mcd -wfallspapir.
gnder opprd::_ne fandt han ialt 6 kc. gufl i barror. Fannot T,,pr_-
suntrte ialt •for5 millioncr kron_r. MflnnLn kommor sikkert til as
faa cn klekkclig finnelnn.

finske avisor innehe1dor idas manc
kommentarer til den nye regjoringen.

Helsinki Sanomat skriver at solvom den
nye rcgjeringen Eir ct mere positivt inntrykk kan man ikke danne H,:
noen bestemt mening man har sett i arbeide.

Svenska Pressan uttalor at man na kan
spore more markert retning naar det gjelder dsn nye nordiske ordning.

0.r. 22.00. 1-en finske regjering traatte sammen
idag klokken 10 for friSrste cang. 3tateministorcn framhr,ldt sir tale
at det som fprst oc, framst maatte etterstrebes nu er et effektivt
samarbeide ikke bars blandt reEjeringen- me(1,1cmmer men o(rsaa blandt.
alle gruppene i Fiksdagen.

vvvvvv VVVVV Vvvvvv.
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Kommunale beVilgniwer til frontk'em erkontoret.

0.L.19.00 Ordfreren i Sem, oVerrettssakf3rer Somme±feldt, opp-
lyser at han har bevilget kr. 2500.- til frontkjemperkontoret.

0.R.19.00 Larvik byting har bevilget kr. 2000..- til fxontkjem-



perkontoret.

O.R.22.00 Porsgrunn. 0rdf3rere.n opplyste på siste ffite i. by-.
tinget at han hadde bevilget kr. 5000.- frontkjemperkontoret.

De danske artister i er kommet i vanskelichet å ,runn av sten,-

ningen av,restaurantene i henhold til loven om nas'onal arbeids likt.

D.R.18.35 De danske artister i Norge er kommet i en vanskelig
situasjon foxdi.de restauranter de opptrer på, skal lukkes i henhold
til loven om naejonal arbeidsplikt. For å skaffs seg penger til fort-
satt underhold eller til tilbakereise til panmark, har de holdt en
matiné i 0s1o, hvor samtlige der~ende danske artister opptrådte.

Oslo-mannen Harald Drann.sholdt 'enfunnet som lik.

0.L.22.00 Liket av den forsvundne Oslo-mann Harald Drangsholdt
er nå funnet mellom Nordster og Sjursjöen.

Sem kommune sikrer se ved for kommende vinter.

O.R.19.00 Ordföreren i Sem, overrettssakfrer Sommerfeldt, opp-
lyser at kommunen har sikret seg ved for kommende vinter. Det er alle-
rede hugget 13000 favner og en mener at dette kvantum er tilstrekkelig.

S 'jimannssendin en.

0.1,.23.30 I sjömannssendingen ble det sendt utdrag av Nordahl
Griegs skuespill "Vår -,3re og vår makt". Nå sitter denne dikter trygt
i bombekjellerne i London og får beteling for å skrive krigslyrikk og
propeganda. Nordahl Grieg har endret oppfatning, men det har nok ikke
de herrer skipsredere. Vi merker ekkoet fra forrige krig. Men engang
er også denne krigen slutt, og da . . . .

Det ble sendt fölgende hilsener : Fyrböter Rolf S.
Halvorsen fya Pjnn etc. "Hr ikke på de ondsinnede lögner om forho2-
dene i Norge". John Blom Dnhl fra mor etc. Viktor Fredriksen fra
Helga etc. Flolf Oliver Olsen fra "dine 2 barn og meg". Robert Lindblad
fra familien. Karl E, Mnler fra foreldrene.

N tt fra Danmark.

D.R.18.35 Det skal i Danmnrk opprettes en fiskerihyskole, men
det er ennå ikke avgjort om den skal ligge i Kj51enhavn, Lrhus eller
Esbjerg. En mener at rhus har best chanser på grunn av denn bys cen-
trale beliggenhet.

(fortstt)
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N tt fra Danmark. (for.tsatt.)

D.I.18.35 Jyalands tekniske skoler har tatt avstand fra
planen om opprettelse av et teknologisk institutt på Jylland, idet
de mener c't det er heldigere å utvide verkstedSundervisninen ved
skolene. Det banne dp drives undervisning ved skolene i de fag som
var planlagt ved det teknologiske institutt.

Nytt fr Sverie.

D.P,18.35 I Sverige skal det settes igang et kursus for
kvinner som saker beSkjeftigelse i heredskapsinustrien. Kvinneorga-
nisaajonen oppfordrer de kvinner som har anledning til det til å mel-
de seg som deltagere i kurset, så man derved kan slippe tvangsutskriv-
ning.

.S.R22.00 3 fremmede flyveMaskiner fly idag ved 20-tiden
innover mot.Malmö. Luftvernet åPnet ild og flyene forsvant i vestlig
retning.

' N-tt fra Finn1P;n .

D.1.18.35 Fra Finnland meldes pt 30.000 av de evakuerte nå
vil vende tilbake til Karelen.

vvvvvVVVVVyvvvv
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Mc cingerTman.L.,ag mars

VOLDSOM STOKM 13_ NOIS=STEN.

	

O.K. 12.00. I de siste dager har det pg norske -
kysten herj.et en voldsom storm som pg enkelte steder har forgrsaket
stor materiell skade. Sgledes or Furutan,;en i Lnvik i Sogn blitt
totalt (:3delagt.

Pg Titra har man i de siste tre uker ikke
hatt an1Up. Mnn har dog klart g op-,rettho1de en slngs postforhinnelse.
Flerc miner er (ire-et iland og har vcd sine eksplosjoner forgrsaket
endel materiell skade. Ineen mennesker er og kommet tilskade.

D-NSELG

	

O.K. 19.00. Fra Fredrikstad meldes at et dansclae pg
50 personer er blitt arrestert i Ons3y for g ha overtrått danse -
forbudet. Dc ble ilaet 13ter fra 25 ti. 50 kroner hver.

SM'NYTT FPÅ). NOKGE.

	

19.00. "i)('n nemda som skulle ut ;reio sprsmglet
om en skogskole i Gjövik er nu komnet med sin innstilline. Det er
menineen g opprette en slik skole i Gjvik med kurser pg 6 måneders
variehet.

Fra Trondheim meldes at mnn tror et mye
laksyneel cr blitt ödelagt under isgangen i Orkla.

Dre=en meldes at ordföreren i Gol
i Hallingdel her bevilget 10.000 kroner til et nytt oreel i bygda.
Forutsetningen er at private bidrue bringer inn et tilsvarende belöp.

Fre Kreeerb mcldes nt natt til sindee
brente en eencre.torknottfabrikk pg Tengen ned til ,-3runnen.

L43,TDDKUKSMELDINGEL.

	

O.K. 1.50. Lnndbruksmeldingene idag var idae viet
kornsittsjonen. Det ble framholdt at innleverineen RV norskavlet
korn ikke pg langt nær hadde svart til bereningen og man b1ir derfor
n3dt til g gg til etter1eberine.

Videre ble det fortelt nt man pg enkelte
steder i SUr- og Östnoree hnr beeyht med vgrplbyineen og i den for -
binnelse ble det titt endel gode rgd. Sgledes ble bönderne enbefelt g
sikre seg goJe settepoteter c); vere meret forsiktig i så mgte de fjor-
grets avling i stor utstrekning var blitt smittet med forskjellie
potetsykdommer.

Sgkornsituasjonen er ikke sg v-wst igr.
Det ble opplyst at man har kjJpt inn store mon6'der skorn slik at det
skullo kunne strekke til for vgrens behov. Doc; mgtte ineen fg kj3pt mer
sgkorn enn han behvet til sitt reel. Tildelineen av sgkorn skel skje
pg grunnlag av jordstyrets oe forsyninesnemdas oppgaver og bereknineer.
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NYTT FRA SVERIGE.

D.R. 12.30. Tre fremnede fly flöy ideg morges inn over
svensk amråde± i nerheten nv Malmö. Plyene kom inn fra syd.vest og fore
svandt i vest1ie retning etterat det svenske luftwernet hadde Spnet
ild.

0.L. 12.00 Eksplosjensulykken i Eksp har nu krevet
sitt 8de dödso:Pfer idet en av de hårdt sårede cr avgntt ved dbden.
Siden ulykken skjedde har ialt 15 leger vært i konstant arbeide med
de sårede og en mengde blodoverföringer er foretatt. Bare en nann
behö,Tet ik å Feå til sykehus for behandling.

Ulykken skjedde antagelig på den måten at
en instruktör holdt på å vise hvordan man setter inn den elektriske
tennsatsen i sprengladningen. Under demonstrasjonen har så ledningene
som skulle ve:e brutt ved en feiltakelse kommet sammen og tennsetsen
har ekeplodert og detonert hele sprengladningen som bestod av 12 kg.
nttrolite.

Siden krigen begynte har men lengs
evenskekysten uskadeliggjort over 2000 miner. Over 1800 av den er
drevet ilend i G3teborgdistriktet.

S.R. 22.00. Ved et flyheveri i ettermiddeg i traktene
ved Norrkö-eine ble to personer drept. Flyet tilhrte flyvApnet og
ble 6delegt under stupbombe3velser. Förere.d fikk man reddet ut i
siste öyebJJkk för flyet gikk tilbunds i innsjöen hvordet styrtet ned.

Et entell tyskefly fl5y idag innovcr
svensk område. Svenske jegerfly gikk opp men rekk ikke R komme i
kontakt med de tyske fly fr de hadde forlett kysten igjen.

Den svenske sendemenn i Berlin hnr over-
rekt den tyske regjering Sveriges protest i enledning de siste over-
tredelser av den svenske ndytraliteten, melder det svenske utenrikg-
depertenent.

NYTT FRA DANMALK,

D.L. 12.30. Det Denske Folkeperti ber om å få opplyst
et det ikke ekter å stille noen kendidater til kormende Folketings -
og Lendtingsvelg.

S.L. 22 00. Fee 1:öpenhevn meldes et to nye politiske
pertier er opprettet i Dennerk, Densh Samling ble sådledes idee innmeldt
til Innenriksdepartementet ce sentidie ble innlevert en liste med ovex
4000 navn. Densk Samling skel sette oep kendideter til Folketings -
veleet over helL lendet.

Folketingsmenn Th. M. endersen har ,,nmeldt
et nytt perti me0 see se2v som Riksdaesrepresentett. endersen her tid-
ligere repreeentext Danske Nesjonelsosielistiske Arbeiderparti, men ,
siden han tråtte ut av dette har hen representert Danske Folkeparti
som ikke stiller opp kendidter ved kommende vele.

SJ3MANNSSENDINGEN.

0.L. 23.50. Fölgende hilsingex ble sendt: Til Emil
Lersen frn J_ne. Til Ingolf Klatsen fra mor, fer og e5sken. Til Henry
Byter fre hans bror Sigvart. Kom hjem cllcr gå i konsentrasjonsleir.
Til Gustev Wrensen fia Mererethe.

I[-ptein Ejnar Thue Kristiansen fortalte om
sine opplevelser med berker 111Leric". Hen sluttct med å si et "kPnskje
flyter den ennu eg da ken den were eod å ha i reserve for Englends
sterkt minkende flåto•

vvvvv VVVVV vvvvv
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!I'v
.pprop fra Vidkum (uisling til det NOrske Folk og op rettelsen av et n tt

reimentiLegiment No/He.

ct opprop, til det norske folk meddelte Vidkum
Quisling at et nytt reginent:":Logiment Norgc" skal oprrettes
og sendes til 3stfronten. Legimentet vil bli utstyrt med de
nyeste..våpenlog skR1 vorne Nore mot den bolsjevikiske fere.

sitt oprrop14pekte Vidkum Quisling at ifdlge
Grunnlevens paragraf 109. har enhver nordmann plikt til å verne
sitt landhvis det er truet utenfTa ,og videre minnet hRn om
Grunnlovens paragraf 25..hvor det heter nt Staten hnr rett.til
å årsklassene 21 eg 22 hvis landet cr direkte truet
utenfre.

sitt op=p oppelerte Quisling til sine kamp-
feller., de norske naSjonal sosinlister og til alle nordmenn om

/til å slutte seg snmmen / Norges forsvar mot kommunismen og melde
se; inn i Legiment Norge,

"1 Ruesland avgjdres Nordens skjebne sa
tenk På alle de nordi-Jenn som allorede he.r gitt sitt liv for
fedrelandet,

	 oppretter et propagandakorps.

.0.L.19.30. On -n.ypprettelsen 217 et propaganda eg rj_onerkorps
tilknyttet NS.U.F. uttaler korpsets leder progremsekretw
Kåre Skewmg fdlgende:

"Inntil no har prepagendnarbeidet innenfor N.S.U.F,
V?,3rt gjort av frivillige mcdleMmer og besert på en helt indivi-
duel innsats,og med beste vilje frn medlemmenes side. Men man
må huske på en tin„, det cr at disse 6u.tter og riker har lek-
ser å lese etter skoledeen ig cr bundet •til å forsdnue disse
hvis de nt på kjdret m3„ beskjeftige seg med pertiets festpro-
gren,mdter osv;- Man hcir derfor. bestemt seg til å orprette dette
propaend-korpset son vi_ bestå av 30 gutter og like mawge jen-
ter. Guttene og pikene er fre 10 til 18 år gamle."

- "Zorpsets arbeid knn deles i to grupper,forsetter
programsekretr SknVang.Den fdrste gruppen består i å orgenise-
re N.S.U.F.s mdter og dekorasjonen av mdteselene. Den Rndre
bestr i.å igjdre istend uterbeidelsen ev et stor festprogram
som skal. befntte skeuspill,leikarringer og det som er av den
aller stdrste betydning , nemlig orgeniseringen av sangkor,"

Fr=gandekorpsets medlemmer vil bli fritatt
for de alminnelige (Ybligetoriske plikter som er tilknyttet N.S.
U.F. men de vil få,en solid ideolo,gisk og idretts utdennelse.

Krisebedriftenes framtidi e betvdning i det N e Norges

0.R.19.20. Hver uke skal det i Oslo kringkastrig holdes
foredrag om krisebedriftencs frantidige betydning. I en inn-
ledning til disse foredregone ble det en kvinne hvis nnvn
ikke kunne oppfettes,på grunn av dårlige lytteforhold, sagt
at til tross for av visse nordmenn klaget over et folk gikk i
filler (); at de ikke fikk tilstrekkelig met,ville en,hvis han
såsegrundt oppdage at tross cj560 v2nskelige tidalenordmenne-
ne må kjempe seg gjwrowr dc velkl,adt og 'bra. bespiste

Et nytt na3rinpog bkonomisk liv er oppStått
på ruinene av det gamle. Krigen og avskårelsen av våre gamle

forsottelse sidc 2.

10.mers 1943.
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Krisebedriftenes .framtidige betydninr i det N e Nores produks'onsliv.

19.20. • inh,f5rselsforoinne1ser har fitt nordmehnene
et nytt felt å cdbeide på,nemlie: å utnytte Nerges naturlige
likdommer i en me:;ut st'irre utstrcknin,-, enn för krigen.

Nye f3dcmiddler er oppstått fra krisen
som lndet arbeider seg ,jerden og havots rikdommer
blir stadi utnyttet i st3rir,-; utstrekning,nye råstoffer blir
funnet,o nye bedrifter mcd nyc utnyttelsesprinsipper kommer
til dae ca. vil i det frantidie Norge spille en ster rolle.

Sild c) poteter Som var gamle Nores
hovedrett cr blitt det nye Nores hovedrett .ogCTLiect
fullt.Silden inneholdor 80;rio fett. Når krigen er over oa n'r
vårt folk vil vende tillake til alminnelige fredsforhold vil
nordmennene oppdae et Nere Som vil bli langt rikere enn det

omle Noro de var vandt til-för krien.

L=dbruksmeldingene.

O.R.13.50. 'Det ble opplyst at if5le lflndbruksplanen
som ble utarbeidet ifjor skal 3.400.000 mål bli dyrket
iår.Dyrkinen blir sledes fordelt:

2.000.000 mål skal korndyrkes1.100.000
mål r til poteter or; resten til diverse {;r5nnsaker.
Planen er blitt utarbeidet på den måte at hvis den blir
helt utf5rt skal hver menneske i landet få 60 kg. grbrinsake.r
per år. Videre behandler 1;1=en om utvidelsen av nye råstof-
fer,om dyrkelsen av rotfrukter,tensinsp5rsmålet med hensyn til
fsemz.riJkiner o brendsel tiI traktorer oo andre,jordbruks-
maskiner.

Videre ble artnerne anmodet om delvis
slutte med blomsterkultureno å over til en st5rre grönnske
plantnin(,. Riksgertnerne ble anmodet om å.pl,nte ;r3nnsaker
mellen to blomsterrekker og det ble tilf5yet Ert hvis enhver
Viser forståelseco den beste vilje vil mnn kunne overvinne
du venskelie tider Nor,ie år,c_jennom idag.

Fra gr3nnsakecentralen meldes det et tilan-
gen på rinnsoker har e yc,e ip o e i Let siste. Såsnart et
parti blir utdelt på ferretnin:ienelannkommer det et nytt parti
som straks oså kan fordeles rundt påbyen$ forretniwTer.
På markudet idag "5= det en hel del gu?lrot,purre,15k,kål oi
sterc prtier rabarbra fra Wrlandet. For förste ganr. på len-

var det blemk?).1 å se i forretniwTene. :fl.emk&lon vf:r en
it3lienk importert w,re c) derfor mcet dyr da prisen var
4 kroncr per kilo,men dut var allikevel en hvvekdlin som-ble
mottat med

Fr?, Pris;:irektoratet meldes det om fast-
settelson av f5lende lia-Tksimalpriser;

Gullrot, stor-lg 41 3re per kilo,detalje
salp 43 3re reT kilo. Kålrot: storsalg 13 5ro per kilo o:-;
dctaljistsalg 14 5re per kilo. Purre kr. 1.30 per kilo.
Sellcri: storsalg 1.85 per kilo , deteljistsalp; 1.95 .
Vinterkål hen ,hoidsvis 29 cg 25 öre per kolo.

Det ble her glort oppmerksom på at maksimal—
prisene :(julder bore for norske ?,r5nnsaker.

MaksiM1pris på nndre gr5nnskesorter
ble vidcre faststt:

Persille kr. 1.50 per kilo,nepe 25 3re,
rosenkål kr.1.75. Potetprisen ble fastsatt til 17 krener
for 100 kilo OJ rabarbraprisen kr. 2.70 per kilo.

Det ble opplyst om fölende kjöttpriser:
0ksekj5tt, f5rste klasse kr. 2.40 per k4

annen klasse kr. 1.80 og tredje klasse 1.20. Kyrkj5tt
av f5rste klasse kr. 2.10 per kilo,annen klasse kr.2.00 og
tredje klssc



Si:ILe 3. Meldiner tirsdo . nors. NT. 684.

Fiskeneldineno.

D.L. 19.17. Det har  v1 -t sng,tt ud eieldindone fro
v:21rsildfisket neldes det fro si1deoentrlen i Derk.n idn.

Det hor v-3rt litt sncrpefiske ned C:erioc)t
hrr ornfisket vo3rt ubetydeli.

Fro 513ry neldes et  rpn  fong;ster fro
6 til 75 hl. onnonsnitti 32h1. per brtt. Frn V5nne1hovn
noldes (.et on 5 til 50 hl. ;jeniorisnito.ie 14 hl. per
Pre KnTroy o Dokke or si1dene1dinone .,letydelie. I Eier-
sund distriktet ved Sirrunnen noldes ot on fangster
65 til 500 hl. djcnnorllsnit-tie 200 hl. .)er 11,t.
Det neldes on si1  fr  ::vitsöy ved 3trod vod Skudofjord

; likelodes fro Ferkinestr:Is

Sng,nytt fro 1\1-[)Tej.

0.L.19.00. Det nedeles frn LrendoJ nt bytinf-et i
4.,ren.d1 hor bestent se. til kjöpe bndeEr-nden i Fevik.

destrnnden vil koste 10.000 kroner.
Hou,:esund cr en 59 js nnnel nann

druknet i Kaupsundet.
Fre 1:flervik neldes det om 2 sörelie

druknin:sulykker. To  •1,-)rjre 6 o.,-; 9 ,?/' onrc vPr ute p?]. fjor-
den i m rolgt do en av brdrene, don minste ble
De s3kte inn til on holne c); idet de rodde  iLn  til 1ond vel-
tet bg,ten. Den eldsto ;utten fikk tok c) kranp-



nkti holdt se oppc,nen utnnttet rt.rtte hon
son ble v-rslet e from til b".,ten derod. De druknet

bee to.
1et cieldes fra Sondefjo32d ot en stor

i Sandor ti1h3rende ,-)dseier ibrahomsen brandt ned
Skoden skal ikke vre) liten.

Fla Frodrikstad konner der no1diner om nt
i jstfold hnr stornen rast i flere dm er. Men re=,ner ned
nt onlo 200.000 kubikkneter skou er blitt Udelat.

N tt fra SveriPo.

D.L.12.30 Den svenske foreninTen -L,J:ndstorm son hittil
har beskjeftiet se), ced ni1it-3rutdonnelse av frivillie
har siden krien i Europa. tilttt i betydnino;. Foreninen
har nd ittt over til utdonrelse nv offiserer o;; undcroffise-

d driver en intens proponle for g. f. une,svensker
til neldo sc til nilit-)rutdanne1so. Foreninr;ens
n?.vn vil snnnsynliP;vis bli forandret til LandVern forrenin-
;en.

Dot svonske nilitTarvesen er i fwd med
ut-nne flcre nonn til w,..?rtjenesten i flyvpnet. En hel
rekke so1latel sk' 1 f. neterolo.;isk utdonnelse.

Dut svenske 1,.ndbruksdeprtement hrr i
snritykke ned do svonsko nilitwnyndi,;heter oppnÅdd
friditt L-ndbruksorbeidore  fra  milit3rtjenesto i rinedene
fïaro r:

Den donsko sendemonn i Sverie har av1ot
ou lesök i Eksjö hvor det skjedde som man ved en ekplosjons
ulykke son kostet non.-e nennesker livet. Sendemonnen brakte
de forulykkodes fanilier den Donske Le;jorin.,:s dypeste syn-
pati.

Wct  fra Donnark

0.R.12.30. Det var flyalorm over Kcibenhavn,.:.rhus or
Helsinhörs ior. I:Kibenhavn vorte -larmen fro k1.22.13
til 22.36. Luftvernet trg,dte ikke i aksjon  Od det ble ikke
voldt sko:de over byen.
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FortroliP..

Dombenttentat i Trondhcin not trsk trinsortski . Det er ikke 1 kkes

4 fnkke .,lernin'slaennene. 6 personer er nrrestert son isseler.

Flere personer er  i den senere tid arrestert i Tiondhein for illerml

virksonhet bl.a. en del personer son cr tilkn ttet Nor,:es Tekniske

Hdskole. 


S.L.19.00 Et bonbeattentat er foretntt not et tysk tnnsport-
skip som 14 vcd hnvnen i Trondheim. Skipet ble s4 sterkt skndet at
besetnin,:en m4tte sotte skipet p4 {:runn. Det er ikke lykkes 4 fnkke

• jernin,:smennene. 6 personer er arrestert son r4sseler. - Den tyske
pressenvdelin i Oslo bekrefter neldin,;en.

Det opplyses videre at en del personer i Trondheim
i den senere tid er nrrestert for iileai virksonhet. S4ledes er det
nrrestert flere personer som cr tilknyttet Nores Tekniske Hörf,skole.

"Panserrenaderrep:inent Nore". 


0.L.19.17 uislins opprop til unr:donnen on nelde se,; til
det nyoprrettede "PanserP:renaderre!,inent Nori.;e" ble ,i;jenFitt i Oslo-
krinkastin,;en idar. Det eneste orp8iktsvekkende ved oppropet er at
Quislin p4st4r at han i henhold til rrunn1oven har rett til 4 inn-
kalde "linjen", d.v.s. 4rcklassene 1921 til 1932 til kriFstjeneste
w;s4 utenfor landets r:renser. Oppropet er datert 9.3.1943.

70 barn fra Oslo or, kon ir,4r til j er.

0.L.19.00 70 barn i nlderen 7 til 14 4r kom 4.r.;4r til byer
hvor de skal oprholde 1 m4ned.

Kommunnle   til frontk'enerkontoret.

0.L.22.00 Gl=en konnune (herredstin) har bevilr;et 2.500
kroner til frontkjemperkontoret.

S '3=nnnssendinP'en.

0.L.23.50 Etter et foredrn; av maskinist Try:ve kvam, son
fors3kte 4 p4vise at det 4 ceile for Enriland or nerka ikke var
det sanne som 4 seile for Norr:e, ble det sendt fnr!;ende hilsener:

Jakob Didriksen frn iann etc. Halvor Jarnes fra
Jenny io.; barna. Åxrtur Lostnd fra Ninni. Harald Schultz fra hans
sJster. Xnuc Henry Gjertsen frP familien. Johan Flddset fra
Bor(:hild. J.,rne Kristoffersen fra rne, Elsa etc.

0.L.19.15 V4rsildfisket. D4r1ir;e fiskeforhold har osh idap:
hindret fisket, selv i de innerste fjordarner i Hnui3esunddistriktet.
Det er ikke kohnet noen neldinger on snurpefisket. Det er tatt en
del nindre sette-,arnfnn.:ster p4 Sirar;runnen (,;jennonsnittli 160 hl.)
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Landbruksmeldiner.

0.L.13.50 Inr;en endrinrer på landbruksnarkedet

Det ble r,ittn=mere rededbrelse for de
bestennelser som er truffet med hensyn til leveriw!, av salsplik-
ti korn. Den vanskelic,e nelsitu2sjon har ,,jort de nye bestemmelser
nbdvendi.e. Såfremt beholdniw,en av avrenset korn ikke utjbr mere
enn 200 her produsenton til å beholde dette kvantum for
er;et behov. Forbvrir; synos de nye bestenmelser å tydo på at melsitu-
asjonen for tiden må v-3re meret anstrenTt.

Dbdsulykke. 


0.L.22.00 Pre I1esund cr det kommet me1din 5  on at Ålfred
Stadsnes er omkonmet ved en drukninsulykke.

N tt fra Dannark.

D.L.12.30 Det ver flyalarn i Kjbbenhavn (); on rekke andre
byer tirsda,7, aften. I Kjbbenhavn varte alarmen fra 22.11 til 23.10.
Det ble ikke ilort noen skade av

D.L.12.30 Det er i Lon undextenet en avtale om utvidet
handelsutviidinrr, mellom Italia or, Danmark. Varebytte utjbr 35 mill.
hver vei. (renet i danske kroner).
D.L.12.30 Et statstilskudd på 2 million kroner er el.tt
for 4 skaffe billirere spebarnutstyr.

D.L.12.30 I Dannark vil resjonene av brbd, snbr or, sukker
bli uforandret i konmende rasjonerinsperiodo. En håper at det vil
bli anledninf; til å foreta en ekstrautdoline av hvetenel.

D.R.10.35 På tysk hold fremheves at utskrivninRen av val-
f3ene viser at tyskerne ikke bver noen vold not det danske folk eller
dets forfatnin, således som en på visso hold her forsbkt å ri det
utseende 8V.

N tt fra SveriP;e.

S.L.22.00 Innsamlinen til Nres-hjelpen er nå kommet
opp i over 5 millioner kroner. Da,-,ens bidra[; utjbr kr. 150.000.-.

.S.L.22.00 Svenske j5der i Tyskland har enledninr, til
vende tilbake til Sveri;e innen 1. april d.å.

N tt fra Finnland.

S.L.22.00 Den kjente finske idrettsmann JMrvinen er
falt på jstfronten.

vvvvvVVVVVvvvvy
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McIdiner torsd 11 mars

Fortroli.

LSX UKEDLD STGYIET

S.L. 1900. Fra Oslo neles.at ukebiadet'NOSK UXF:31,D
er forburjt utkene 0 s,:21sinntekten 600.000 kroner er
beslalarsaken til denne -ksjonen er at bladet p frontsiden

noon som uikke var passene for det nye styre",
Dldets rektiro tenerne cr arrestert.

SXOGSLG I T.YSIL..

0.h. 12-00. TrysiI konmune har i disse daer solTt
_sko for 175.000 kroncr til en osledame.

O.L.. 13.15 19.15. Det er j.".„; in en Deldincr on vrsi1:11-
fisket.

Fra Lo. runnen u; Sira'runnen er det
kolnet inn 12''tor me mindre fan 'stex. Gjennonsnittli- ca 135 hl.
pr.

- or37ri or -c som er kommet
inn fiskef(Jrhol-lene boe, nner bedre se: noe.

SJ,jbliNNSSENDING:LN.

Filende hilsiner ble sendt:
'Til 1C-r1 Knudsen, Lisr. En ky'.3rlif; hilsen fra alle

.1Å Tanen. Hilsen fra mor c);- far.
Til Knut Stan. Fn hilsen fra fru Stan,

Halden.
Til Jens difred Jensen. Her du har det bra. Hor cr

alt Lre ;odt. Forsøk kOnme hjen hvis
du kan‘ Her er arbeide nok for alle,
ilsen fra mor

Ge0r. Harldsen, Vi har,det bare bra. Håper det
sanne mcd de. -1:ors3k sende oss noen
ord :,jennon :LUde Kors. Hilsen frE: mor
fr.

Til Leif nderson. Hilsen fra mor far.
Til Otto Schröder, Wrvik. Vi lever i beste velende.

Pors3k sende noen ord. Hilsen fra ‘se.
Til kapt. H=s i. H.nsen. En hilsen til de

ritz. Hvis dere lu.n s send en hilsen.
hilsen fra Kornelie.

-rne J(Dhansen, 1n kjorli hilsen til .ppa
sviersdnn. Vi har det barc bra ()

det samme ned de:;. Hilsen fra Mary,
1)etty,TiCornelie Lillemor.
En norsk fyrb3ter (bcrenser) fortalte om

sinc inn

•

trykk fra havnebyene i  USL  oo Fussland sa at
overalt hvor man kon i disse land treffer man don sanne nöd c)
clendihet side em side med overflod. Det var det som
r:lan kalto denokrti eller konmunisme. Hva nan vil. () slik vil det
alltid bli lene man fortsetter bruke 1,111et som verdimler.
Det son trenes er et nytt system hvor nan slutter bruke

Videre kon han inn krien i sin helhet
franholdt Tyskland koTmer til seire oi da vil

alt bli strfl.ende

4
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NYTT FLL SVELIGE .

D.h. 12.30. Fremmede fly var irr kveld inn over
Ma1m3 c); Trc!!11ebor. Luft=net prj.ot ild o skytinen var
at politict beordret folk til forlate atene or; ta dekke.i. til—
fluktsrommene for ikke risikere bli truffet av splintene.

Den svenske rejerin har fordslått la
svenske skiper son r =s norskekysten bli 1cdsar;et av mine —
feiere:.

6 svenske journalister har w2rt et
besk i Lnerika. I den snakker man on et tilsvarende
bes:A av amerikonske journalister i Sverie. Det er meninen rt
journalistelle f3rst skel l'ese Stockholn or-; deretter reise runJt
oekrin i landet. leisen.skal slutte i Stockholn i'jen.

NYTT FI DLNMLRK.

S.P. 19.00. Hovedmaasinet hos Durmeister & Wein i
,Z3benhavn er blitt totalt ödelat av brann. Brannen oppdlod ved
13.30 onSda('!:o det tok =mere 3 timer berense ilden. Da
var imidleriid hele det 150 netcr lane maasinet
verdifulle maskiner skipsnodeller som ble oppbevart der .4kk
opr i flammene. Under brannen hL5rtos flyalarm.

S.L. 19.00. Frc Middelhnrt meldes at et enelsk fly
ir styrtet ned i Lillebelt i bennene tilstnd. Man kunne ikke
orrdae sper etter noen overlevende.

12.30. Krenp.7]ins Fredrik fylte -torsda,
Daen ble-feiret i all enkelhet p i-lalienbor,;, men tross

dette kom det inn en neni;de 'ratulasjonsteleramer blonstor
til kronprinsr2rret.

vvvvv VVVVV vvvvv
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J'Or1.3s Lie-hnr  noldt seg til fOrSatt fronttleneste.

0.R.12.000 Jonos Lio er ig4r reist tj,1 Tyskland hvor han
sknl vere en ukc. Ministeren her n'eldt seg til forsett fronttjenes

' to,nen hor'nye 4 gyire ± Norg,e fOr hnn kon vende ti.1bake til
jstfronten,

D:Fdsfall i Norge.

S.R. 2i00. Den kjento norske billedhugeren Gustav Vorge-
land er ovgtt ved dOden.
D.J. 12.30. Fornonnen i 'foreninen-Norden Ldvoket Lund er
ove4tt ved dOden.

Minnehöytidligheten for de faIne ved jstfronten er utsatt.

O.R. 20.00. Minneh5ytidligheten for de felne ved jstfronten
sou skulle.finne sted'nukommende'djridag er utsatt til nestkon-,
nonde s5ndog.

iSkerineldingene.

D.R. 19.15. Det g-?)1  sn4tt med vrsildfisket noldes det fro
sildecentralen i Deren iJa

Det neldes on litt snorpefiske i Dinnelfjorden,
Ved Espevw er .det tott opp mellon 5 c)•70.hl. sild.

.:Fro Egersund neldes at forvannetved 1,3srunden c); Sirarun-
den har sildefisket -,rt forholds- sds  bra med fangster mellom

' 40 ti..1 350 hl., jonnonsnittig 200 hl per båt.

Nytt fra Sverige.

0.R. 12.00 Erkiwinen son ble ditt i det Ene,elske Under-
hus  02  bonbe Sverie hvis svenske fabrikker forsatt leverte
dieselnotorer til Tyskland her vakt en kolossal oppsikt i Sveri-
ge. Lvisene under store overskrifter kounenterer erk133rinen,og
det svenske Utenriksdepartenent har offisio1lt dementert påstn-
den ou ot svenske febrikker leverer dieseiotorer til Tyskland.

• I denne forbinnelse skriver Skookholn Tidninan
et ryktene on et Sverie levererdieselmotorer til Tyskland er

er blitt Utspredt ov •den konnunistiske pressesi Sverie som for
tiden driver . et  .undermineringsarbeid i landet son truer med 4
skode det svenske foiks sikkerhet.

D.R018.35. Fra Stockholn neldes det ou on meget alvorlig
influensaepelemi i bybn, rpedenien har spredt ser i den raJ
at helsenyndighetene har sett seg n3tt til fOrby å,bosOke.hos-



pitalene. Man regner ot 25.000 in:duense-besuittede personer er
blitt inn1agt  pt  byens hospitoler.

SR. 20.00. Wndag, den 14. mars skel det holdes en Norges
Stockholu . Det skol foretaes en kollekt i inntekt for

Norge,

N tt fra pinlnd

D.R. 18.35. I et intervju ued Svenska Doblodets korres-
pendent i Helsinki uttalte Finlonds nye Statsninister Professor
L_Lnkonies seg on nordisk sommorbeid o rejerinens rettnings-.
linjer.

"Vi hor lert oss sa Professor Linkonies at vi
ikke s -e,r olene,og ot Finfi1r:nd i liicht e n .Sken:_ina--
Vidke nasjoner

Forsettelse side 2.
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Nytt frr. Finnlan ,.(forsettelse.)

D.L. 1F3.35. er rvhen,i av Nordens sanhold. Finnlnd
fulles/ TRke-77:r5-knyttot til Sveri;:e av den r,,eo;-,rafiske/belienh

nen os nv flere hundre rs felles kulturhistorie.
lie'jerinens pro.ran kan resuneres i en set-

nin , .sn Statsninisteren: det finske folks beste,or prof;ran-
met vil fraw av vSre kjilmonde Et eni{; Finnlrnd
er vP,rt vikti sluttet Professor Linkonies.

Nytt fra Dannark.

D.L. 18.35. Irisskeden i Dnnmark berenes til 7.000.000
kr,?ner.

S.L. 20.00. If31 c en overenskomst med de tyske okkupas-
jons-T37=Theter,har det danske Handelsdel,artement forhbyet
eksportprisen p syin med 24 3re. Prisforh3yelsen
ikke 7jeldende p. hjemmemarkedet.

D„L. 18.35. Det dr.diske Likstinp., -vsluttet ida den fire
7=7,w;e tidsperiode det vnr blitt valt for. 1.1=;ns Vie.jestet
Kon,-:en vil i morf:en kl. 13.30 motta rejerinen. Dette tyder
p. at Konens helsetilstand har forbedret sea betrekteli
det siste.

Tredve forskjelli 1ovforslar ble i Eiks-
tinet diskutert ide, o nt store endriner med hensyn til
finansloven.

onlednin:.:, avsluttelsen av Likstinr.et ble
det holdt en rekke taler av represententene av forskjellie
partier. Endrinene i finansloven ble ontaIt som et ten
1,Åde vnskelie tiler Danmark r ijennom. Xrien koster
pener, ad sknttene m forhliyes. Det. ble (jort oppmerksom

at. lovforslaene hadde Riksdflens 5 representerte pertiers
ti1slutnin.Krisperioden har vwt =skelic, for befolknin,flen

men Denmark.h2,r klart SOd bedre enn de fleste okkuperte land-
i .Eu2ope.

Med hensyn til den nye vnlgperioden ble det
uttalt nt val:;ene ikke ville kunnie utvikle se[.: son under
nor=le forhold,men hver danske d;.-tte vare se(i, selv
ansvarsbevisst o rf,.-tte ikke ung valene.

Et sterkt sammarbeid ned Riksdar;en vil
di lndets valte representanter den styrke son u til
far verne Danmarks demokratiske prinsipper cp,; ned hcle
den danske befolknins st3tte ,erbeide for jenvinnelsen
av Danmarks frihet on selvtendi;:het.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Mo diw,er-175r:a 13. nars.---

F.P.

Fortrolif,.

Gustav Uielan s

0.11.22.00 Gustav V1elands beravelse vil etter sanråd
med hans familie skje på det offent1ies,bek-)stnin.

0.11.20.00 . I iinlednin,:; av Gustav Vie1ands did ble det
i Oslo rsdio f,itt et ninneproram. Det ble holdt minnetcler av "mi-
nister" Nationalalleriets direktr professor Sören
Onsaf;er, billedhuer Wilheln Rasmussen or djonditt Knut Hamsuns
minneord i .Aftenposten".

0.11.12.00 Den svanske presse har iJa artikkeler viet
Gustav Vi;L:elands minne. "Stockholnstidninen" skriver bl,a, at
Vie1andsfohtenen i FronerParken er uten sidestykke i billedhuf,-
erkunstens historie.

"Våre frontk'enreres innsats".

0.E.19.30I daens aktuelle sendinr; holdt 3 kxi,;skorresrcnt,
denter foredra-; om v?1,-re frontkjonperes innsats på 'istfrenten.

Olav Eide jr talto on "Kanren not kulden",
Djarne Sem o,-1 "Kampje 'cre i kan.F", of- Da,,finn Gjessinf, om "En reise

lussland". Fritz Ihlen innlodut ned noen ord on Quis1is
opprop ti1 unJ;dommen on å melde sc til det nyopirettede "Panser-
f;rencderré,,inent Nore".•

222..j2n1.Samlina H'elpeoranisasjon.

0.11,19.15 Fy1kespropeandaleder Johan Neverdal ble idap,
intervjugt on N.S.H,'s arbeide p4 Vestlandet. Han uttalte bl.a. at
'det olTrinne1i var neninen bare å hjelpe trow,ende menli=feller,
uen at arbeiet siden var utvidet til å djelle alle landenenn. På
,VeStlandet er det n 77 utbyode 10 ed 192 tillitsenn..2reshjel-



'pen til de frivillic hadde en tatt se av O;,; det er nå neninen å
tilskudd til barnrike fanilier. "F3rerens"juleaVe'ver konnet

800 personer ti1ode. Det'er ialt Utdelt kr, 22.000.-.

LandbrukSneldin,,:er.

0.11.15.50 .Melkeprousentene vil nå bli pålat å levere
et ninstekvantum sm3r. Kontrollen vil heretter,innskrenke se.); til
?3, rhse at Jette minstekvantum blir levert. Hvis så ikke skjer, vil
det fUrst bli'itt advarsel off såfrent det ikke hjelper, yil for-
holdet bli anneldt til politiet. Melkeprodusent son ikke ser sef
istand til å levero minstekvantumet, nå ved ne1kerenskap firt for
hver enkelt ku, påvise at dette var umulif; for han. Selvsap,,t
nelkeprodusenter leverinsplikt for det de produserer Utovermin-
stekvantUmet. Ekstrarasjon eller.tillesrasjon for sn3rrrodusen-



te2 hortfaller.

Den mildo vinter har medfört adskillif; bespa-
relse i vedforbruket ea. 40 - 50% eller ea. 150.000 fElvner. Det
er i Oslo od oner.n adskillid ved son det var berePinet vi1le ned-



';å til denne vinters forbruk, nen som nå vil kunne brukes til å
dekke neste vinters behov.

D3dsulykke. 


0.11.19.00 T3nsber. En arbeider, Hans Kji,s, er ornkonnt
ved en bilulykke.
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Nytt fra DanmarR.

D.R.12.30 Den danske radioutsending, ble ir avbrutt
kl, 21.29 og ikke opptatt senere p. aftenen. vbryte1sen sky1dtes
militm‘e grunner.

D.L.18.35 .Lalioutsendingen ble idag av nilitsere grunner
avbrudt fra kl. 13.03 til kl. 15.00.

D.L.18.35 Liksdagens fornenn ble ida- mottatt av Kongen,
som 3nsket å takke dem for ?tet verdifulle arbeide de her ydet i
den forlöpne riksdgsperiode.

D.L.12:30 Danske vel,:ere som nidlertidig oppholder seg
i utlandet, vil f an til avgi steeme idet stennesedler med
tilh3rende konvolutter vil bli utlevert ved konsulatene. I Norge
vil danske vo1 :ere f?1, utlevert stenmesedlene av deres arbeidsgive-
re. Steenesedlene m?L were den danske konsu1we representasjon i
Oslo ihende senest 19. mars. (Valget forer som bekjent 23. mars).
Censur vil ikke finne sted.

D.E.12.30 En Iriveine eksploderte ved Gamle Skagen
oc eksplesjonen forrsaket betydelir; skade. .å11e ruter i byen b1
knust (3; pA, de flesto hus ble taket 13ftet. Srlir er skadon på de
store badehoteller betyde1ig.

Nytt fra Sverige. 


D.L.18.35 Leidebttrafikken har w-ert innstillet de siste
uker. Den svenske presse kritiserer ct regjerinen har holdt dette
hemmPlig fox den svenske almenhet, idet nyheten er nAdd Sverig.e
gjennoe en melding fra Syd-merika. Pressen innr3mmer dog, at denne
vanske1ige sak ikke kan vere gjenstand for diskusjon i rvisene.

D.R.12.30 Sprengningsulykken i Eksjö har nå krevet sitt
d3dsoffer, idet en av de srede til er avg?1,tt ved dden.

D,R.12.30 Det svenske höde Kors har oppnevnt ytterlige-
re 9 repI‘esentanter'som skal 0vervke forsendelsen av levnetsm14-
ler til Crekenlond.

D.R.12.30 Den svenske minister i Vichy er koromet til '4411#
Stockholm for 4 forhandle om ytterliere hjelp til de frenske
barn, w:er1i;:› de n3dlidende franske bgrn i Syd-Frankrike.

Nytt fra Finnland. 


S.L.22.00 Det er i tiden 3. til 13. nars fbrt forhond-
linor i Helsingfors om vareutbyttet mellom Finnland på den ene
side og Tyskland sant de besatte belgiskel nederlandske og norske
onrder på den annen side. Forhand1inene var preet i "vennskaps-
og v?Ipenbroderskapets Finnlands behov for levnetsmidler an-



sees tryg 'et for 1943. Finnland ser se6.; på sin side istand til å
levere Tyskland krigsviktige varer. Finnlands er=irw ansees
for3vrid sikret for 1943/44.

D.li.18.35 Det er i Finnlrnd opprettet ytterlig,ere 10 •
arboidsleire for unge piker. Ytterli-ere 5 vil bli ?,J)net i denne

hvorav 1 for unge svenske piker. - De unge pikor hjelper
til ned 311 slaks jordbruksarbeid.

•

vvvvvVVVVVvvvvv
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Nr. 689.Fortro1i.
c c.Inger snarmars.

OFFICIELLT. 


O.R. 22.00. 'Ministerprosidenten" har orrnevnt lens-
nann i Lynen, Tormod Reidar Ramstad, til byfod i Tronsb.

SPORT.

0.h, 22.00 Det utforrenn som skulle vT.art holdt i
Kongsberg id: , mg,tte pg. grunn av onstendighetene forandres til
slalnrenn.

Hove4l3pet r4 Djerkebanen idag ver 13pet
om Jocob Meyers poka ,I..Det var en stor menneskemengde tilstede og
omsetningen var ganske

L,NDINÅVISKE AVISER OM Gt3STiV VIGELAND.

O.R. 22.00 De forskje1lie skandinaviske aviser
beskjeftiger so;;i lange artikler on Gustcv Vi„gelands dbd.

Berlinske Tidende skriver bl.a. Et han
var en av santidens stbrste billedhu-cre.

Fn Stockholmsavis skriver ct Gustcv
Videland var Norges store billedhugger. Hans verk har en egen evne
til g fengsle og gripe '1,en som betr-,kter den. Man ng gg, helt tilbake
til Michelandelo o; de ganle cwrtisko kunstncre for finne hans
likemann p billedhug;erkunstens onrgde.

NYTT FE.k, 


0.1 .,22.00. In voldson togkollisjon inntraff id_t• sbr
. for toa stbtte sm.rien mcd stor fart 3 voncr ble totr,lt

smadret. 5 andre vo-:ncr ble sterkt besk-di,et. 2 rersonor kon sg
sterkt tilskade at de ngtte brirwes til sykchus. Den mterielle sk9de
cr neet stor. M2n antar at ulykken skyl'es feilpcnsind av sror.

NYTT PE SVERIGE.

S.R. 19.00. M n frykter for at to Malmöfiskere cr
onkommet uto feltet. De var dratt ut med fiskerbgten Malub for g
dr.:1 lincr ir og er siden ikke hbrt fra.

Inatt gikk d:nrskiret lEmsstad pg grunn
pg Skalderevet. Skirct cr 1.)g, 1600 brutto tonn. Det er srrunget lekk
o: man har sendt beryingsbt ut for g se on det kan redes.

N-3rmore 50 Gbteborgsbgter sk-1 i disse
d-;er dra til 0stersjben for g lrive fiske

Ytterlir:cre 1000 kroner r satt o1p som
berinnin,; til den son kan finne sror etter de to flyvere som for en
tid siden styrtet ned mcd sitt fly i D:larna. Hittil har man ikke
kl?rt g finne noe son helst s/or etter dem. Det or de onkonnes familier
son hver stil1er 500 kroner. Tidli-;erc har 1-Uns 1:-.2jcstet Kongen satt
opr en belbnnin - rg 25 kroncr for len son kan finne den.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Regjeringens Informsjonskontor.

16. mars.1943. Nr. 690.Fortrolig.
o ein‹Yer manda-wrs.

Hrukeland S kehus i Beren har fått et av verdens stdrste h3 s ennings-
an e g or be *em e sen av kr="Interv u med Ord örer ' Johannessen.

	

B.E. 19.20. I et intervju med Ordf5reren i Bergen,Llf Johan-
nesseny ble det opplyst at h5yspenning,sanlegget vil bli et av
de fdrende av den slags i verden.

H5yspenningsanlegge't; er en geve fra Norges Röde
1Cors (Bergen krets) . Offisiellt skal over±ekkelson av gaven til
Untgew-delingen på Haukeland Sykehus skje på s5ndag.

I den anledning forklerte Ordförer Alf Johannes-
sen fUlgende:

"Den 30 august 1939 blo det i Bergon opprettet
en antikreft komite. Komiteen bestemte 4 bygge et h5yspennings-
anlegg for bekjempelson PV kreft og Wde Kors i Bergen gikk
igang med en innsamling som brakte 135.000 kroner.
Ifjor.vr ble anlegget ferdigbygget,o,-,, har siden vlsrt .under
eksperimentering. Pr3vetiden sier Llf Johannessen har svprt til
forventningene. Hiyspenningsanlegget vil bli tilknyttet Hpuke-
land Sykehus radioavdeling . Lvdelingen skal utbygges dP pinssen
mangler.

Omlag 50 pasientor vil kunne bli behandlet daglig
og en ny reservelece, en kandidat og tre sykes5stre er blitt
ansatt ved sykehusets •radioavdeling..

Landbruksmeldingeno.

	

0.R.13050. Fra Prisdirektr;ratet meldes det om fastsettel-
sen av maksimalprisa:z på fJI:Tende gr3nnsaker. Det ble pånytt
gjentatt at maksimalprisono bare gj31der for norske gr5nnsaker.

Gullrot, S,or,-salg 42 öre per kilo, (2.etaljistsalg
44dre, 'EAlrot, 14 o,_; 15 5re, purre kr. 1.40 og kr. 1.44 y
selleri, kr. 1.90 og kr. 2.00, vin'cerkål 30 og 38 5re per kg.
Maksima1prisen for neper ble fastsatt til 251 5re per kg., og
rosenkål kr. 1.75 per kg.

Rabarbraprisen er fraMdeles kr, 2.70 per kg, og
potetprisen 17 kroner for 100 kilo,

Videre neddeler Landbriiksdepnrtomentet om fast-
sattelsen av priser p. rbeidehester:

3st1endskrrse: Meget god arbeidshest: kr.2.500
Mindre god arbeldshest: kr, 2.000,og arbeidshest av laVeste
kvalitet: kr. 1,500,

Vesndskrases Meget god hest kr. 1.800 og
mindre god:

Fiskerimeldingene.

B.R. 19.16. På grunn av dårlige vwforhold har det wert
smått med fiskemeldingene meldes det fra Bergen.

Fra Egersund distriktet ved Siragrunden og Lbs-
grunden meldes det om fanster på 25 til 300h1, gjennomsnittig
130 hl. per. båt..

Det er blitt observert sild i farvannet ved
Haugesunl, B5mmelfjorden og EspevDar. Her egner det seg b&de
for snurpe og garnxfiske.

Garnfiskemeldingeno ha:r wart ubetydelige idag.

Smånytt fra Nor,e.

	

0.R. 20.00 Fra Elverum meddeles det at trelastfirmnet
:-i1h5rendeMartn-T."77=brendte ned inatt. Man antar
at brannen ble påtendt av gnister fra et ovnsrdr.

Fra Rjukan moldes det om en grusom tresprit-
tragedie som har  iE-71Rostet 7 menneskor livet.

Forsettelse sido 2.



Side 2.

Idør

Me1dinger mandag 15. mars. Nr. 690.

Smån tt fra Norge. forsettelse.)

O.R. 19.00. R3ros Skogleg er ifmrd ned å utarbeide en gjen-
reisnings plan av sko:en i NorGe. Et plantefelt skal opprettes
i nmrheten av byen.

E3ros distriket har reven vmrt ute etter
Det meldes om betyde1i-;e tap biant seueflokker.

N tt f a Sverige.

S.R. 20.00. Norges hjelpen i SveriGe har inntil no semlet inn
roner. Det meddeles videre at det skal organdseres

barnebespisning i 20 nye byer i Nor;e.
Det Svenske Yrkesforbund hadde et stort m3te i

Stockholn idag. Under m3tet ble anvendelsen av arbeidskraften
diskutert, samt en rekke etterkrigs problemer. Det ble uttrykt
3nsket om at intelligente svenskere skulle ta til et håndverks-
yrketog det ble Tmrski1t lagt vekt på hvor betydningsfullt det
var for SveriGe å ha en h;utviklet håndverkstand.

D.E. 12.30. Det Svenske Skolestyre diskutere for tiden for-
enk1ingen av rettskrivningsreglene.

Nytt fra Dennark.

D,R. 12.30. Det var flyalarm igår i. K3benhavn,Helsinchörs„
Arhus og en rekke andre danlke byer. I Köbenhavn varte e1arr•
fra kl, 22.00. •til 23.48. Dit ble"ikke veldt fikde over byene.

'Et enge1sk fly ble skutt ned over Danmark.

O.R. 12,00. Den kjendte skuespi1lerinnen Betty Nansen er av-
F;.--t-T-Ve7-73den. Skuespillerinnen som har vmrt syk i lengere tid
d3de av lungebetendelse. Betty Nansen var 70 år gammel.

Det meldes fra Köbenhavn, at 20.000 skolebarn
vil kunne tilbringe sommerferien på landet.

N tt fra Finnland.

D.R. 18.35. Man beregner krigsskaden på ejendom i 1942 til
40.000.000 finske mark. Bel3pet er adskillig mindre enn i 1941.

Den finske Pvisen Helsinki Sanomat betegner
handelsavtalene som nettop ex blitt undertegnet mellom Finn-
land og Tyskland,og mellom Finnland og det tysk okkuperte
Belgia og,NorGe, som Grunnlaget til et fest 3kononisk s.3.marbeid
med Tyskland.

månedene mars og april vil 21.000 finner ve
tilbake til Karelen. Det meldes også at store partier
byggningsmateriale er blitt sendt til Karelen.

3.3mannssendingen.

O.R. 21.30. Sjimannssendingen begynte med en neget n3yektig
rede.13relse for de alliertes tonnasjetap som smrskilt etter da-
gens tyske smrmelding ble betegnet som katastrofale.

De Allierte filer mere og nere resultatene ev
ubåtskrigen og har enno ikke funnet et effektivt middel mot den
stedige senkningen av handelsskipene. Ubåtskrigen lar seg smr-
skilt f3le i Nord Åkfrike og i Eussland.

Norl Afrika har de Alliertes krigsoperasjoner
skuffet ,o;; ligger langt bak forventningene.

I Russland hersker hungersnöden da ikke halvde-
len ev de Alliertes forsyninGer rekker fram. Dette er grunnen
til et bolsjevikerne måtte sette alt inn for å Gjenerobre •
kormarkene i Ukraire og, de Caucasiske oljekilder.Men resultate-
ne var den tyske GjenerobrinG av Kharkov og svekkingensav dev,
bolsjevikiske slagkraft som ebber no,mot slutten.

Inidlertid beklager det EXIgelske Marinedeparte-
nent å måtte meddelc at 2 kryssere og en torpedojager vrr

Forsettelse side 3.
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S.122annssendinen. (Forsettelsel.

0,E, 21.30. tt t-rrt,n2%r det i virke1iheten mener 1 slau,skil
o 2 kryssere,w_; av såkalte railitro ;-runner holder tilbake sann-
heten on hande1sf3Åtens enormc trp.

Men snnnheten er eientli den,at da Lllierte
har bnrc ftt en pekerin i retninr: not hva de har i vente.

Pet ble send-Vflgende hilsener:
Em.nuel Halvorsen, hilsen fra dine n3rmeste,alt

str bra til hjenne.
Finn Od Erik Hartmann. jnsker dere konner hjem

snnrt. Hilsen fra oss
HarP11 Hansen. Vi har det udmerket. Hj33rteliPste

hilsener fra F.ac;nP o: Mor.
Åxrne c); Gunnnr ,t,leksnersen. Hilsen fra Far,Mor

o s3sken.
Fyrb3tter Tr)rleif Kristoffersen Hilsen fra n11

hjenme.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Lejerinens Informasjonskontor.

17. mars 194 3. Nr. 691. Fortrolip'.
Mel  • mars.

SjJmannssenin:,en. 


0.1-23.30 Etter et forere,-, av kaptein Hj:J_mar Schervich
ble det sen: 1,t f31-ene hilsener

Xaptein Lanter,-, fra Doris o, Xarin. Einar
Frelriksen fra jilhelm Fre,,riksen, mor of far. Xristien Tallaksen
fra mor, In'ebor. Thouas Kristian Knutsen fra mor  oP,
far. Fyrb13ter Oskar Olsen fra nor. Josef Gundersen fra Detsy Gun-

Alslak ,:slaksun fra familien. Lolf Karsrud fra Klara Kars-
ru. Herry J3rensen fra famili n. Karl Lu-lvik fra Haric etc. Xarl
Peersen fra nders. Lars (); Karl Nor11)3 fra mor Od fer. Jens Ålnton
Olsen fra uor Od far. rvid o;; Welter Karlsen fra familien. Frenk
Å,brehemsen fra familien. Samtlie hilsenur var fra Kra,;er3 .ren-



:al.

Det ble Opplyst at i 13pet av de 2 f3rste uker
av  inne=enJe måned, har de tyske ubåter.senket over 500.000 tonn
alliert hanqelstonnasje.

Slutteli holJt matr'its Djarne,Simensen fore-.
drag. ettex kjent oppskrift..

.k./SDorre[År . 


0.L.22.00. På P;eneralforsanl1n.1 pprrål2, ble styre
(:); representantskap {1enval.t. Det ble viere beSluttet å dcle ut
4% utbytte for 1942.

•
.

Norsk svensk haVn.,her'et av

0.L.22.00 Det norske skip "Sirene", som 1icr j_svensk
havn, er herjet av branJ sou oppstod i var
fleet utydelid på ,~rund.av slette mottaerforhold).

Landbruksuelin er.

0.L.13.50 1:arvekål er nå kommet i handelen. Irisen er
kr. 5.- pr. kf. netti til irodusent.

Det OT nå konmet un lel blonkål fra Italia
nen frakten 13r at prisen CT tenneli' stiv - kr. 2.- til kr. 3. -

for et hode.

N tt  fra  Dennark.

D.L.12.30 I Dannerk var det fir kri.,en 44.000 lastebiler
herav er for ti-en 23.000 i bruk. 16.000 av den er ,,,eneratordrevne.
F3r kri;en fantes  ,1et i Danuark 135.000 personbiler, herav er bare
0000 i bruk.

D.I1.18.35 De arbeids13ses antall er i 13pet av februar
måned sunket med 31.500. .;irbeidslishetsprosenten var ved utp"anc.,en
av februar 9.4.mot 15.4 ved utangen av januar.

.(fortsatt)

,
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4ytt fra Dannark. (fortsatt)

D.L.18.35 Esbjerr:kutteren "E.114 Nordsj3en" har st3tt
på en nine (); hele besetniwen - 4 mann - er onkonnet.

D.L.12.30 F(Jrnannen for den tyske mindretallsgruppe
/opplyser i Nord-Schleswi, dyr1.3;e Jens M311e1'liat gruppen ikke vil stille

kaididat ved valene. Grunnen hertil er at 7.535 av de tyske vel-
ere er ved fronten eller arbeider i Tyskland. Det er inidlertid

etter avtale ned re.'jerinen truffet en ordnind om opprete1se
av et s3r1if kontor i Stdsninistriet. Dette kontor vil samarbeide
med rerleringen i sp3rsmål som anr;år den tyske befolknin; i Nord-
Schleswip.„ Kontorets leder blir assessor Ludolf Speer, Haderslev.
Den tyske befolknws{;ruppe kjenner sitt ansvar, således har 5000
neldt ser; til tjeneSte ved fronten. I alt er 145 av den falt i
krigen.

_Hytt fra

S.L.19.00 Det svenske skip "Hermod" er krisforlist or
3 mann o. I kvinne, santlic,e fra Stockholm, er omkommet. De 3vrir'
ombordrende er kommot inn*til tysk havn.

0.L.19.00 Sundsvall ved Den Dotniske liukt er åpnet for'
trafikk. Det er usedvanlig at isforhollene er så ii,unstice at hav-
netrafikken kan begynne så på året.

0.L.12.00 I svenske kretser er en blitt urolip;e over
meldinger fra London om at den britiske rer;jering har e:jort nye
innrönnelser overfor Soviet-rejeringen. Disse innr3mnelser skal
oe:så ber3re svenske interesser i åstersj3en.

D.L.12.30 En rekke fereniner or forbund i Sverige har
fulgt oppfordringen. om å nelo seg inn i foreningen: "Norden".

Nytt fra Finnland. 


0.L.12.0.0 fl Luftkrigen har hittil voldt skade for e-c;e1
1 milliard finske nark. Herav faller 700 millioner på vinterkrien,
o 320 millioner på den nå pågående

vvvvvVVVVVvvvvv
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18. mars 1943. Nr. 691. Fortro.
Me dinger onsda . mars

S'OMMELTID I NOLGE FhI 29 MLF,S.

0.L. 12.00. "Lrbeidsdepartenentet" har besterit at
sommerGid vil tre ikraft fra o me-', 29de mars iår klokken 2 mornen.
På dette tidspunkt vil alle offentlie UT bli satt fra on time.

NSUF GUTTEL HJEM FL TYSICIND.

O.L. 22.00. 20 ,-,utter i NSUF er nettopp konmet til
Oslo etter å ha tilbrakt en tid i en tysk militær trenins1eir.
Gruppen har vært der for å få trenini; i terreng3velser o; bruk av
moderne våpen. jille ,;tittene hadde bare lovord om leiren Od de
‹.-uttene de var samrlien med 'ter.

'1\TOLSKE TL,TEL PLEMIELE 11, "L2LEREN".

0.L. 19.00. Det Norske Teater hadde iår premiere på
skuespillet "Lweren". Det er iår 50 år siden dette skuespillet
f3rste ble vist fram på et norsk teater.

HELGE INGS= I ALIEIDE.

0.L. 19.00. Helc Instad 01 en av dcm som har arbeidet
mest for å skaffe oslobarn opphold på landet i vinter. Han har nu

'vært en tur oppe i Numedal der har han nu skaffet oppholdssted
for ytterliere 100 barn på forskjellie bondeårder.

ANDENESKOLffELEGNSKP IEDDET FLA

0.h. 19.00. Fra ixnlenes meldes at det later til t man
har kL.rt å bere renskapsboken for ,imdenes kommune etter den store
brannen i kommunebyisylinen for en ti siden. Man har funnet fram
peneskapet oR det later til at alle dokumenter der cr uberirt.

FISKELIMELDINGEL.

0.1. 13.15 & 19.15. On vårsi1dfisket meldes fra Haw;esundsdis-
triktet tt fisket der i det siste her tatt se,; betydelic, opp i den
sencre tid. S2r1i,; vel B3mlo er det i de sisto da(;er fisket (;odt

Det or intet nytt å. melde on landnot -
fisket.

Om setter,,arnfisket meles at der ve2, S3r-
3yane er tatt ;;anske bra fanster på nattsett. Gjennomsnittli,' 80
hl. pr. båt. Fr.? Hisken er let ko. met inn båter med fra 2 til 80 hl.

Fra Er.ersundslistriktet ueldes nt det tas
,ode nattsettfenster på Siref;runnen, 1,3srunnen og i
Dåter har her tatt fra 59 til 450 hl. pr. båt. S-arlig er fisket bra
i 0,;nabukten.

Det moldes nu t det snurpes på strekninen
mellom 13rholmene Od D3mmelbukt.



Side 2. Meldin(!er onsdar/ 17. mars 1943. Fortro1ir'.

NYTT FRJ SVELIGE.

S.R. 22.00. Det svenske t'±nansrl,epElrtemenl, her 1r.,-;et
fors1aL; til on ny lov som skal innfLirc stntsmonorolFP all til -
berednine, o nnkj3p av tolnkksvErer. Do- hindrer ikkc lovon F-t
tobakkshandlendo til en viss ;rod kan f. f5re sine erne nerkor.

P3,1solstallet for 1942 i Svcrie:e lirrer
litt under 114.000 of; cr det störsto siden 1921, Hvis man ser
de marmest 2ore.3endo 4r  fr nan en stirf,nin: i födso1stnilet
vel 14.200. Overskui,detav födsler for 1942 cr litt over 50.000.

NYTT FRL =WK,

O.L. 19.00. Det ble igår kveld gitt flyn,larn 1 flere
byer i Danmark. Ods Wbenhavn hadde flyalarmmen det ble ikke
sluppet ned noen bomber. Heller ikke ondre steder neldes on noen
skade.

V-V-TTV V-TVVY vvvvv
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Meld,Tner torsl.Eh- 18, mars.

Fortrolir;.

Det  Norske Politikorps kommer •ilbake til Oslo fra ,3stfronten.

O.R.22.00. Det Norske Politikorps som reiste til 3stfronten
ifjor vår vil vende tilbake •til Oslo den 27. mars.

Seks norske fl,Tktniner r3nmer frn en  internorinsleir i Sverie.

031L22.00. Over Oslo 1Vdio b1e det inften orplyst at 6 norske
flyktniner var r3mt fra on internerins1eir i Sverif;e. Det svens-
ke politi har foretatt undersökniner.

".hesundSkiklul2bilfeirer sitt 35 års_jubi1eum.

O.R. 19.20, T forbinnelso medLlesund Skiklubbs 35 års
ble det av on av lederne av den nyornede skiklubben holdt en
redej3relse for klubbens Han la sr1i vekt pb), den
inflydelsen.11esund Skiklubb har hatt på alpin-skisporten i Norre,
slalom (); nedforrennmen beklaet Se bittert ovor klubbens
._;am1e ledere som-hadde .1:beidet klu.bben opp til et så ht nivå,
men som av rolitiske (;runner hadde trukket seo tilbake fre sports-
livet. Han oppfordiret disse til å komme tilbake til sund fornuft
c); sluttet ned å Unske klubben enolirorende fortid.

Ordfører Sunde i Ifl..ekkeflord 2000 kroner  til Prontklewerkontoret,

OOR 19.003 , FIekkefjord bytin har {4tt.1000 kroner til
Prontkjemperkentoret,o Ordfirer Sunde har av sine ene intekter
t7,itt 2000 kroner til samme kontor,

E-LkUrsus for eauedrift.

O.R. 19.00 StatekonSulent Soland som fortiden oraniserer
et kursus for sauedrift meddeler at 1.500 personer vil få
tilkureet.

Utvidelse av trekull.rrodukslonen  i kor.u.
0.1 2200., Det meldes fra Trysilat flore fabrikker skal byes
med henblikk på å ko trokul1r)roduksjonen i Nore.

Landkruksmeldindene,

0.L. 13,50. Maksirt.,,lpr:1,cone d. c,rnnsaker holder SOd uforandret.
Det meldes at flere Importerto c;r3nnsaker er å få på
markedet, Det dreier so veseli:7> om i-;r:Innsaker fra Italia or
Sverie,

Fiskerime1diner.

Det vises en liten bedrin i vårsildfisket meldes
det frn bildecentalen i

I larvannot oMkrin Stadt er det sild.tilstede.
I S3ndm3re bledet.fisket omlag 40 til 50 hl. per-båt. I disse
Tarvennble det satt en del settearn som dedverre ikke [;av nevne-
verCti,,e resultater.

I Hauesund distriktet,i Wmmelfjorden (); ved
Espew)r ble fenstene rå 150 til 2..700 hl. pjennomsnitti 800: 1:11.
på båt.

Omkriw; S3r3yane blo det fisket om1a, 90 hl.per
båt,oi. farvannet ved Eersund (Slrarunnen Od I,3srunnen) bereg-
ner man fisket opptil 90 hl, per båt.



Side 2. Mcldiner torsde-, 10. ,-rs 1943. Nr. 692.

Sjdnannssendin;ren.

0,11. 23.30. Sj3mannssendinn bewnte med opplesninuen av
sj3folkenes ,;runnsetnin;er. Det ble s'3rskilt lar,tvekt på f3I-

ende runnsetnin'er:
Grunnsetnin„; nr. 4. Lldri ,;lemme f3r du for-

later landå betro til un venn du kan stole på et brev til -
dine vedr3rende i No:c  .e. Hvis du ikke kommer tilbake vil ven-
n affl.din senle beskjed hjem [lennom Ride Kors.

Nr.10. Pröv komme i forbinnelse med dine
knmerrter i Lmerik'nske o En,;elske konsentrasjonsleirer Du
kan vre dem behjel:eli.

Nr. 6. Ikke iemå sette dine oppsparte ren,-,er
i näytrale banker o ikke i emerikansxe eller ew,elske banker.

Nr. 11, Ikke ln de; skremme ev de ameriknnske
myndi;hetatio.

Videre ble sj3felkene advart mot foreninen "Winr:s for Norwny"
Hva er edentlid Win.,;s for Norwayyhvis ikke en

kapitaliskisk foretai;ende som beriker Pnerikanske forretnine,s-
menn o sen:ler une norske riloter bombe sine e6;ne byer
sine e.;ne landsmenn, SArr Skipsdirekt3r Lorentzen? som har
plasert sine penr-,er i den amerikanske tun;industri. Slike nord-
menn som 1r3ver å innbille andre at de kjemper for Nores
frihetkjemper bare for Lmorike (); Enlands saky or; det til
den siste n)rdmenn.

Det ble ikke sendt hilsener.

_Ibutt fre Danmark.

12,30. Sommertiden vil'tre ikraft i Dnnmark den 29
mnrs.

Dronninen vil rå s3ndae, over=e landskamren
i tennis mellom Danmark oc Sverie. Landskampen begynner på
freda med to dobble-kamper blir avsluttet på s3nd.ar med
2 sinle-kamper.
D,D, I835. Politimyndihetene har bestemt nt på valgdacen
kan restau=tene vedbli åren til kl. 4 om natten. Busstjenes-
ten vil va til kl. 2. En ekstra rasjon på 15 liter bensin
per vil bli tildelt bilene som ikke kan unnvres under
valperioden.

DCD. 12.30. I ferbinnelse med valene optlyses.det fre :3-
benhnvn at danske statsborr:ere som fortiden orpholder Sed i
Tyskland må senest den 20, mnrs hn innlevert valgsedde1ne t'
de denske konsul-3re nyndi6heter i yskland. For denske stat
boly;ere sqn for tiden opholder se i Nore må disse senest
den 19. mnrs nn innlevart valseddelne til Danmarks nutoriser-
te nyndiheter i Oslo.

Prisen på i Denmnrk er festsatt bil kr. 2.
10 per kilo. Detaljistrrisen er 14 3re per e.

Ny.t.tfra Finnland.

S.L.19.00. Det meldes frn Helsinki at 10.000 bybarn
vil i den aller'n=este framtid bli evakuert til bondep3rder.

vvvvVVVVVVvvvvv
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Gustav Vif,elands bisettelse.

0.L.19,00 Gustav Vie;elands bisettelse fant idad sted i Det nye
Krematoriet. Kisten var bedekket med hvite orkider. Quis1in;; hadde sendt
en krans med Je m.sjonale farver. Desuten ses kranser fra "ultur- or3
Folkeopplysnin6sdepartementet", Oslo by, .ker kommune, Nasjonalgalleriet,
etc. Etter avd3des 3nske ble let ikke holdt taler og ikke nedlngt kranser.
Blandt de tilstede=enle såes "minister" Fuglesnhg, ordf3rerne i Oslo orr.
.ker samt arbeidexe og funksjon2rer ved Vielands-atelieret.

D3dsuly.kke.:.

0.L.12.00 Lillehammer. En fryktelig ulykke er skjedd på Fa,;arli-
seter i Fron. Gårdbruker Johan Drandstad hadde sammen med sin hustru reist
opr til seteren for å sette denne istand. Brandstad flyttet en oVn fra et
TUM til et annet og fyrte deretter opp i ovnen. Fru Drandstad hörte plutse
iig en voldsom eksplosjon, hvorvec1 halve seteren ble fulltendig 3delari,t.
Brandstal ble så ille tilredt at han nvgikk ved d3den av krestelsene.

- Brandstal, som vnr en kjent og aktet mann i bygden, Lle 75 år f;aramel. Fru
Drandstad kon ikke tilskade.

11.000 skolebarn  skal deltn i  ha,eebruksarbeidet i Hedmark.

0.L.12.00 11.000 skelebarn skal iår delta i hagebruksarbeidet i
Hedmark. Det er 2000 barn fler enn ifjor. Staten har bevilf;et nesten kr.
10.000.- til dette formål.

Vår"akten 1943.

O.R.12.00 Liksjeermesteren har truffet nwmere bestemmelser om
vårjakten 1943. Det er bl.a. truffet bestemmelse pm nt jejerne, foruten
vanlig jaktkort, må akaffe seg spilljaktkort som gjelder fOr hele landet.

iften i statens skos;er i Trysil tilfredsstillende.

0.E.12.00 Driften i statens skor;er i Trysil skrider tilfreds-
stillende fremad og en er praktisk -a1t ferdi4-3 med hugingen av det på-
lacte kvantum.

Landbruksme1diner.

O.R.13.50 D3ndene ble ilag oppfordret til å utvide fr3avlen,
således nt vi knn bli selvhjulpne med hensyn til rotvekst- og f,r3nnsak-
fr3.

Det ble videre r'itt n=mere anvisniw, på hvorledes
man mest hensiktsmessiP, kan by,;,3e siloer av tre, idet rasjonerin:3en e7
cement gjr det uciulii å bygre silocr av beton/3.

siste uke ble det innme1dt 545 tonn korn. Det sam-
lede innmeldte kvantunitPj3r rå 145.000 tonn.

l'est1endske rv;nin(-skom,ani ,ir kr. 25.000.- til sko,,saken i Hordaland.

0.h.19.00 Vestlanc?ske Dy,,nin,'skompani har i -nledning av sitt
25-årsjubileum ,fitt kr. 25.000.- til skor;saken i Hord-Iland.
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FiskerimeL'in e .

Vårsildfisket. Garnfidket i Haugesund-distrikt
er nå nwmest mis1i Det scx for3vrig ut til at dette fiske på de
nærmeste er slutt.

Aktuell sending. 


0Æ.19.15 Derens ordf3rer, finansrådmann Johnnesen, ble
intervjuet dm den p1an1agte bygging.av "Dergens Yrkessko1e for Hånd-
verk (); Industri", som vil ev13se de nå=ende forskoler of!, fagsko-
len.

Videre ble Lrendals ordförer, npoteker, Knudtzon,
intervjuet om4.irenda1 "f3r o?›. nå". Vi fikk bl.a. höre at skattepro-
senten i byen er 18, og at byen har sikret seg et klippfisklager og
et potetlager.

Nyt fra Danmar k. 


S.R.19.00. Sukkerproduksjonen i Danmark vil nA ble 3ket,
'således.at- landet ikke bare Vil vwe se1vforsynt men osh kunne

levere dukker til Finnlnnd og

D.L.12.30 Innenriksministeriet har utsendt cirkulmre ang,
eventuell luftalarm på ve1gda,gen. Velgerne må 3yeblikke1ig forlate
valglokalet og det må dras omsorg for ,t stemmeurnene etc, blir
bevoktot på betrygende måte. Det vil eventuelt bli anledning til

stemme neste rlag.

NEILlya Sverige. 


D.h.12.30 Vannkreftverkene i Sverige har nå så megen vann-
kraft at det neste vinter ikke vil bli n5dvendig å gå til restrik-
sjoner, såfremt det dn ikke blir en utpreget t3r sommer.

Nvtt fra Finnland.

D.R.12.30 Den katolskp biskop i Finnland har oversendt,
den finske regjering en geve fra paven' på til hjelp
for finske barn.

vvvvvVV7VVvvvvv

S.3mannssendingen. Det ble idag ikke kringkastet noen sj3manns-
-. sonding. En nå ,;åut fra'at dotte skyldtes"tek-

niske",grunner.

Handelsdepartementet og.Fors ningsdeorartementet sIåes sammen til ett

deartement: "Nwingsde artementet".

0.L. Det er truffet beslutning om at Handelsdeparte-
mentet og Forsyningsdepartementet skal slåes sammen til .et departe-
ment : '"Nb3ringsdepartementet"..
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-T sk-Norsk ninneh3 tidlighe-G i Aulnen.

0.E. 22.00. I _Auloen idar; fant det sted en Tysk-Norsk minnehöy-
tidlighet for du falne i krigen. Minneh3ytidligheten ble presidert
av Gencroloberst von Falkenhorst og Minister-President Quislin.
En rekke framtredende rerresentanter for Tyske ot; Norske myndi(4.-
heter vnr tilstede.

S',3mannssendingen.

O.R. 23.30. En sj3mann var kommet tilbake til Dere,en. Det er vår
,;ode amle Der,);en alid don samme, bare Nordnes manglet,

Nordnes MeJ de pene sm4 husene langs stranden. Ja, hva er det  blitt
av Nordnes?? "Jo, Kongen sendtc sine flygere til Der:_:en og så bom-
bet do Nordnes () 200 femilier ble husl3se. "Griner du? det cr

rart med det, men i;u var her."
lt  er brn i Der-:en. Eat har vi her cd arbeid ogs'4.

Det som ble mcg fortalt lerute vor baro l3gn. Det er dere(quislin-
gene) sou var trofaste.

Det ble sendt f3len0,e hilsener:
Reidar Drten. Tro ikke på l3gnpropagandnen. Hilsen

fra alle hjenne.
Hkon 1{rpensun. Vi befinner ess i beste veldå

Hvis du kan, send hilsun gjennom R3de Kors.
Per Sonedal. Hilsen fra Far og Mor.
Henry ...mundsen er vel hjemme. Len,,ter etter dcg,

hilsen fra Solveig.
Ingvold Larsen. Har det bare bra. Hilson frn he'.0 fa-

niliun.
Christian Tan:cn. Hilsen frn Far og Mor.
Kokk Djarne Kvist. Definner oss i bestc velg^,endel

send hilsun gjennom 1-,3de Kors.
Styrmann Christien.Terstad. Hilson fra Far oc Mor.
Karl Karlscn. Send hilsen gjennom R3de Kors. Hilscn

fra alle dinc.

Nytt fra Finnland.

D.R. 18.35. Holsinki ble i.r bombet av russiske fly. En rekke
by;nin,;er ble skadet, 3 mennesker ble drept og 22 sret.

S.R. 22.00. Det finske Lani,bruksdepartement opplyser at Leje-
ringen har tatt store skritt ned hensyn til forbedrinen nv land-
brukssituasjonen i Finnland. 6000 kvalifiserte grdbrukere vil bli
utnevnt til å lede utf3reIsen ev en ny lendbruksplan. 25.000.000
finske mrrk skal forelibig dekke utgiftene.

Nytt  fra Sveric.
D.R. .35. Det svenske Hondelsdel,artenent opplyser nt importen
fra"de ikke-Eurofleiske land cr fra 457 av total importen til
Sverige ned til 17%.

Danmark. 


D.R. 18.35. I anledning minnedagen for de felne i krigen, holdt
den tysko ,garnisonen i K3benhavn en stor minneWytidli6het.
H3ytidligheten ble over=et nv medlemmer av den tyske koloni
i K3benhavn, samt en rekke representanter for Tyske og Danske
myndi,gheter. . _

Landskampen i tennis mellom Denmark og Sverige
ble avsluttet

vant med 5-0..

vvvvvVVVVVvvvvv
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Fortroli, .

Driftsleder fhv. statsråd, Ole  Ludvig r?ar3e av,ått ved d3den.

0.L.'19.00 Driftsleler ved Ncr-es Landbruksh5i;sko1e, Ole
Ludvi -icnr3e, er av, ått ved døden, 66 år ernme1. vd3de var stor-
tingsmann o medlem av Statons kornråd siden 1929. Hnn var stats-
råd i Lykkes re,jering 5. meirs 1926 — 28. januar 1928.

Minnesmerke skal'reises Å Stiklestad over de tr3ndere som er fnit

under kaluene på Jstfronten. 


0.11.19.00 I sambeind med det nye monUment som:Skal reises på
Stiklested, vil det etter fors1ag av fylkesf3rer Ege;en bli opp-



sntt et minnesmerke- over de tr3ndere som er fnit under kampene på
Jstfronten.

De studenter som deltar i kar,Ine A Jstfrontan vil få an1edning til

å-ta omframt r3ve aom skal 1ikedtil1es mad v2./11jJ1,eksnmen.

0.E.19.00
de stujenter som
til å ta omframt

"Ministerpresidenten" har ved lov besluttet at
deltar i kampene på Jstfronten, skal hn an1edning'
pr3ve r  som blir å likestille med van1ig. eksamen

Endring  i lovene om s ketr rd o. arbeids13shetstr gd.

0.L.19.00 "Ministerpresi'lenten" har f;jort visse endrin»er
i de bestemmelser som gjelder om syketrygd og nrbeids13shetstry.d,
ilet cet wermere ex bestemt hvorle1es det skal forheldes når den
txy:dede tExarbeid anmetsteds.

D3dsulykke.

0.Æ.19.00 Drammen. Den 14årige Lagnar Opsahl er avgått ved
d3den p. ,runn nv de kvestelper'hau pådrog seg ved en kj3reulykke.

Livlig  påsketrafikk ventes.

0.L.19.00 Det te;ner til å bli livlig påsketrafikk iår.
111e hote11er og pensjonwter melder om fullt be1ef;g i påsken.
Det vil iår ikke bli sntt opp ekstratog, men st,,,tsbanene håper
allikevel å kunne klare avvilang av trafikkenuten forsin=
kelser.

Loven om alminne1i,g nas'onal arbeidsinnsats. Utskrivninp.ene vil bli

foretatt i n=neste framtid.

0.1T.19.20 De innleverte skjemaer blir nå gjennomrått og
sortert i 4 hovedg,rupper. Fersoner uten nrbeide. D. Iersoner
som ikke har full nrbeidstid. C. Personer med full arbeidstid.
D. Selvstendi,:e arbeids,4vere. Når re,4strerinsarbeidet er ferdig,
antnge1i,. neste fredcid, vil utskrivnin;ene foretas. - Det er mange
som har pAstått at 'e ex uskikket til kropslig, arbeide og det er

son h kommet med lange utredninger om hvor livs-
vikir deree bodrifi cx. Men vi kan ikke vente nt tyskerne fort-
st:,tt skal forsyne oss Lied rit17:-,rer etc. Her nå tusener ta frtt og

rlle krefter settes inn. („vd.sjef cand. jur. Henrik Dnhl i Jr-
beiJsformidlin.en).
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Landbruksmeldinge

0.L,13.50 Professor Olnv Moen anbefaler utvidet dyrk-.
ning av pastinakk'ph grunn nv dcine plantes store sukkerinnhold.
Planten tåler'alle praktiske grader avfrost. Avlingen er 3000 - 11,
5000 på målet.

Kurset'varer 2 dager
sammen 870 mann.-

rantkort) vil nå bli
periode.

Det holdes for tiden kurser for traktorkj3rere.
og en håper innen 15. april å få utdannet til-

Nye kjtt og fleskekort (kj3pekort og restau-
utdelt sammen med rasjoneringskortene for 18.

Aktuell sending.

0.L.19.15 . Fylkespropagandaleder Lasse SandVik ble inter-
vjuet om hjenmeindustrien på Vestlandet.

Senere på aftenen ble det sendt et hörespill
om hvor uendelig trist'det var for en frontsoldat å konme hjem til
Oslo på permisjon. Ingen mottokk ham på stasjonen, hverken venner,
familie eller kjæreste. Han går langsomt opp over Karl Johan. Fo3'
ser likegyldig på ham, enkelte smiler hånlig eller overbrsrende.
Dare en pike smiler vennlig til ham og sier "Guten .bend". Hun
tror han er tysker. Han blir med opp ph hennes vwelse han må
endelig ikke tro at hun er ,ntepike, hun synes bare så forferde-
lig synd på alle som kjemper på jstfronten og der snakker de
sammen om hvor fryktelig denne kulden er som quislinger og tyskere
mUter overalt i Norge, o.s.v.

Fiskerimeldiwer.

0.L.19.15 Vårsildfisket. Dette fiske er fortsatt meet
smått. Det moldes om få,eller ingen,fangster.

Danwrk.

D.L.18.35 Utsendip.,;en ble idag avbrudt fra kl. 13.25
t13 kl, 1.15 av militære grunner. Danske radioutsendinc,er vgr

etter kl. 22.03.

Det er nå falt dom i den politiske mordsaken
f:r 1=-Orr (Mordet på estlenderen Essermann). Meritz Leurin,c; ble
Mnt til 15vsvarig fengsel. Eigil Kern og Oscar Petersen ble kun
kjent sky].g i medvirkning til frihetsberOvelse og ilact henholds-
vis 8 og 5 års fengsel. Ludolph Petersen ble frikjent.

Dansk Ungdomssamvirke vil imorgen utdele vnlg-
nerker, som skal wsre et synlig bevis på at vedkommende har ave,itt
s-„emme. Dette v1 dn vs,re en spore for andre til å gjöre det samme.

N tt fra Finnland.

En finsk handelsdelegasjon er kOmmet til
Tyrkiet.for å forhandle om fornyelse'av den ±insk-tyrkiske han-
delsavtale.

vvvVvvVVVVVVvvvvvv
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FI=LIMELDINGEL.

0.E. 13,15 & 19.15, Det er iw:en nye neldiner om vårsild
fisket fra Hausundsdistriktet.

De siste neldinger som er ko:-Imet inn fxa
33n10 viser at nan der har hatt enkelte brn fan,:ster. Gjennon -
snittet på, onkrin,: 450 hl px. bÅt.

Fra Wre Sunnm3re meldes at enkelte båter
cr komnet inn fra Svin3yhavet med fanster på fra svarte c;arn til
30 hl. pr. b?,t. De 3vri6<e fanster son det er meldt om er snå,

..S~NSSENDINGEN.

0.L. 23.30. Håkon Pere åpnet ida; sendin-:en med e+
voldsont engrer not "emi,;rantene" i London. Han pr3vet å påvise at
lisse personcne som inkluderte Nortraship or; ledelsen

- i sjimannsoranisesjonene i tidens lip har klart å svindle til se[2;
alle sj3folkenes peng,er og sett deLl inn i engelsk - amerikanske
banker og industriforetagender i sino c,:ne nevn. Dot vil altså si
de av pen ;cne som j.,kke er blitt brukt til innkj3p av allslags krigs-
materiell, "Hvor er det blitt ev alle sparepen,:ene til sj3folkene?"
skrek han. "De 1.)en,;ene som skulle brukos til sj3folkenes pår3rende
hjemme. Kumnerater! Dere er vel nu klar over at dere or blitt bedratt
opp i stry ev de så,kalte myndi,;hetenc i London."

ble det sendt f31::ende:
Karl Hall fra mor. lt vel her, men vi lengter å hUre fra

de(:.
Exik,Nilsen. Vi 3nsker dog all mylig hell or; lykke på din

ferd. Lnw;ter så, å få h3re fra deg, Hilsen
fTa far, mor, s3ster og bror.

Stuert Henry Kristiansen. Vi har det bare bra. Her cr arbeide
nok for elle. Tro ikke på ryktene fra London
og Lmexike. Hilsen fra din onkel Gcorg.

Maskinist Kexl Johansen. Mon hjem hvis du kan . Her er elt
vel og brn or arbeide nok for deg. Hilsen
fra eorg Olsen.

,11,droes Olefsen. Vi her det bra. Hilsen fra Marianne.
Djerne Fredriksen fra hans bror Axne Fredriksen. Kom hjem

kvis du kan. Hvis ikke,så gå i konsentrasjons
leir. Det er bere enn å seile i dUdsferten.

Tilslutt fikk vi h3re "Pispinne" Zwilg
mcyer som fortalte litt on vårstwinin:en i Norge. Det var den r;amle
kjendte "Skil' 0 Hoy" historien on den gamle seilskutetidon dn alle
skutene ble ,-jort klar til å stikke tilsj3ss. Innimellom fikk vi h3re
litt om hve "bispinnen" drev med d- hun var unf:. Og etter hennes ene
ord å.d3rine ro hun ha wart en me(;et uskikkelin

Sendin,-en fra Oslo var forPvrig id g me-et
tynn. Opptil klokkon 19.00 var det intet innenl?,nds nytt og fra 19.00
og utover til 23.30 ver forholdene et ikke var riuli
21, oipfatte noenti,n‹;. 7.9merkelsesverdi- var kort1):51eseneren
son p -lennu tid kommer sterkt fram helt til klokken 21.00 ideg ikkc
kunne h3res.
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S.L. 19.00. Ce 1500 kinoer rund.t.omkring i landet jr
ikverd cn feretilljny til .:.nntekt for norske og finske barn. lle
inntektene går tiI dette formål og båe kinocr såvel som film er
stillet til rratis dispbsisjon. ICineenes personele arbeider også helt

ratis.

0.h. 12.00. I WJAftgå er en norsk emip,rent errestert
for vold mot politiet. De han kom på politistnsjonen la[;et han et voI-
somt bråk og bet bl.a. en lolitikonstebel i finroren.

0.L. 12.00. Eolsjevikkavisen "Tross Alt" er kommet med
ct voldsomt engrep mot "Philadelihiameniheten" i Stockholn. Grunnen
er et det på et av menighetens m3ter var kommet fram en tPler som
fortelte om gudel3sheten i Sovjetrusslend. Semtidig hadde han fortelt
om hvordan tyskerne nu åpnr kirkene der etterhvert som de rykker
fram.

"Philedelthiamenigheten" har forresten
lagt for degen en meget positiv innstilling overfor det nye Europa.
Dette kom s3rlig for deg,en på et kjempem3te som menigheten holdt i
Stockholm for kort tid siden. Gledelig var det å h3re en norsk
stemme telc p dette m3tet. Det var pastor hbiner Dnhl som fortalte
om fwholdene hjemme i Norge (),; pektc på tyskernes korrekte opptred
heter det i en ertikkel i "Folkets Dablad".

D.L. 18.35. De svenske statsbener skel nu få eLne
brannkorps idet flere nv funksjon:erene i disse d-ger blir sendt til
kurser i brannslukking. Praktisk t-lt alle stOrre bedrifter i Sveri„:e
her nu ewie brannkoris.

NYTT FBL =MhP,X.

K3benhevn Redio: Igår 23 mars foregikk valgene tiI Folke -
tinget og Dendtinget over hele Danmark. K3benhavn redio brakte hele
degen inntrykk fra valgene og beskrev dagen som en ren 'festdeg. Det
ble fleg.et over hele landet og på de fleste stedene spillte orkestre
nasjonale melodier.

Det ble ikke sagt noe med rene ord, men
man måtte gå ut fra at et slikt velg nu mens landet er under tysk
okkupasjon mAtte bli noe utenfor det vanlige og det ble det.

Lldri f3r i Danmarks historie har men setjl
maken til tilstr3mning til valgurnene. .ållerede i de f3rste formidd-
timer stod folk i lenge kUer for å komme til å stemme. Formidder;en
brekte for de fleste steders vedkommende stemmeprosenten opp i 50 og
utpå kvelden gikk dette tall opp i 80 og 90 %. Det ble gitt redio-
opptek fra valgstedene og ellers ble det gitt beviser på det voldsomme
interesse som diee valgene har hatt over hele landet. Defolkningen
på de avsidesligende Ej3rniene som sjelden kommer til fastlandet
uttplte således at ingenting skulle stoppe dcm fra å komme til valg -
urnene.

I S3ndre,Jylland her man tidli6'ere hatt
rekorden i valgdeltakelse. Dette kunne men se1vf3lge1ig ikke vente
iår da den tyske del ev befolkningen ikke deltok. Men allikovel stod
ikke SOndre Jylland på noen måte tilbeke for de andre. distriktene i
landet.

Ved nitiden begynte resultatene å str0mme
inn og de viste allesammen et overveldende flertall for Social -
demokratene og de konservative. Ved halvfemtiden imorges kom de
endelige resultater og her viste et seg at socialdemokratene beholdt
overtaket fre 1939. For de redikelea vedkommende var forandringen lin
mens derimot de konserwtive gikk betydelig fram. Ogs venstre hadd
bra framgang, mens rettsforbundet eg s=lig bondepartiet gikk tilbeke.
DNS/J' hadde en ganske ubetydelig framgeng i stemmetall men inen
forandring i mandettellet. Densk Samling som sist ikke klarte å komme
inn med noen mandater klarte det denne gengen.

Fortsatt.
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NYTT FI- Dt.N11.12:LK. 10hTSATT.

Her or sluttresultatene. Socie1demokratone
894.777 stem= mot 729619 sist. L4ikE1e 175.085 mot 161.834.

- Konservu,tive 421.69 mot 3625. Venstre 376.413 mot 309.355. Letts-
forbundet 31.005 mot 33783. :onJelertiet 24.701 mot 50.829. DNS.iiP
43.267 mot 31.038. "Ansk Sftm1in,,-; 45.257 mot 8553.

Eanatforde1incen er fi1ende:
ia1t. Forskjell.
66 i1uss 2
13 minus 1
31 rluss 5
28 minus 2

	

2 " 1

	

2 " 2

	

3 ufor.
3 pluss 3

Kommunistrartiet hace i 1939 24895 stemmer
o‹i', fikk inn i Fo1kotinet 2 mandeter. Det S1esviske Parti stillet
donne u,an,o ikke kcn(lidater mcn halde i 1939 1 mandat.

Leslutatone av val-mannsval,-,ene for Dan(1,-
tinr:et vil mulif;ens fore1i:o utover :a.,;en.

vvvvv VVVVV vvvvv




Kretsman't Furskje11 Ti11.mand.
Socialdemokratone 60 minus 4 6
Ladikale, 5 ufor.




8
Konservative 24 rluss 8 7
Venstre 28 minus 2 0
Iettsforhunet 0 " 1 2
Donepartiet 0




2
DNSAP 0




3
Dansk Sm1inr; 0 ufor.




3



25. mors 1943. Nr. 698.
Mc di OflSJc 4. mars,

NYHETSOVELSIKT FLA SK,NDIWIA.
ra

Lejerinens Infornasjonskontor. •

Fortroli.

-11Qndelscartementet overlater til Norr,:es Handelsforbund 13sninen av
probleMer.

O.R. 22.00. Handelsdeprrtenentet opplyscr idaat Nor;as Eandels-
forbund vil i .frantiden beskjeftie ser- med viktie oppaver som
f.eks, stabiliserinen av markedet o utby:—.)elsen av industrien.
Nores Å4entforbund c); en rekke andre industriforeniner er i dette
forrÅl blitt tilknyttet Noiyes Handelsforbund.

Senkninen av en Norsk undervannsbåt som seilte for Enelsmennene er
bli t neet omtalt i Oslo Ladio

O.I. 12.00, 19.00, 22.00. MeddelelSen fra det Dritl.ske idmirn-
litet om senkninen av en Norsk undervannsb•t har tilSynelatende
vakt beeistrinf; blant quislinen• i Nore. .Meldinen ble nemlir
:;jentatt i dren 3. nyhetssendiner.

Smån tt fra Nore.

O.R. 19.00. Det meddeles frr Lranmen Pt det-for tiden pår
en onfattende vedhu:Tst i EUskerud Fylke. I denne anlednin uttrler
Duskerud Skoselskap at skw;hwsten er et meet vikti,?; kulturarbeid.

O. I. 22.00. Det var unhest-marked i Lrendal ida. Det opplyses
at det st neet bra til ne,d hestestanden i ..'lusta/-;der Fylke.

O.I. 2200., I Porsrund ble en kvinnelir fabrikkarbeider utsatt
for en mect ulykke. Ved et uhell ble håret henneS klemt
fast mellom to rullor c); hodet som ble drevet ned ble
styt skadet, Hun ble ned en innlnt på hospita1.o hennes
tilstand er neet alvorli.

LandbrUksneldiner.

0.L.13,55. Fra Trisdirektoratet opplyses det om fende
'Llaksimalpriser iÅ i':3n.n'sker for perioden den 23. f=s til den
29. nars. Frisene cr stort sett de samme Som ble'fastSatt for noen
daer aiden med noen ;;arlake. få endrincr:

. Gullrot, storsal{::: 43 dre per kr.). ,detaljists:453.
Kålrot, storsal: 14- 3re, detn.ljistsal: 15 dre. Purre,_storsalr..“
45 dro, getaljistsal[::: 52 dre. Selleri, kr. 1.95 (); kr. 2.05 pex 1u1).
Vinterkål, 27 Ure c); 29 dre per

Maksirn1priser på•rrdrinsaker. ble oså fnst-
srtt: Grdnnkål: 265re per kr,. Persille kr. 150 for. 10- bunter
n2pe 25 dre per Potetprisen cr frendeles 17 kroner per 100 kr:.

Videre ble -det fra Landbruksdepartementet opplyst
at det var smått ned reservedeler til lrndbruksmaskiner ir,od nt,
det vil bli vanske1i tilfredstille dc lane listene som rllerede

mer/ korristrdmende inn til depertementet. Fdr krien importerte vi
landbruksmnskiner fra Tysklnnd Sveri:e o- Dr=rk. Ty.sklnd er ida
nItfor optattrnc sin een knisindustni,od vi knn ikke vente
å få traktorer frr Tysklond, nen derimot har vi f.t.t en del reser-
vederer frn Dannark o Sverie.

Det ble så opplyst nt Nor e hnr ida 4000 brukbare
trktorer.

Fiskerineldincr.

D.L. 19.15. Om vårsildfisket meldes det fra Sildecentrnlen i
1,eren rt det ble fisket en del sild i Sunnm(:5re. Opptil 00 hl. p.

somme stcder, :ennonsnitti.:; 43h1. per båt, på endre frn
15 til 60 hl., jennonsnitti 25 hl. per

I f!,.rvnet ved Stat ble dct fisket omlad 100 hl.
I jyaren fr!:-' 2 tiTt 20 hl n i Korsfjord hnr fiskerc son er kom-
met inn id obser'vert en dål sild. .

f,-rvrnnet vod. Espe=1 braTte snurpefisket (odc
resultater. Ve, Ldholmen ble fensteno pP), henholdsvis 1000 til
1.200 hl.



Side 2. Meldiwer onsda. 24. mrrs 1943.

Fiskorinoldin,;one.(forsettelse.)

B.L. 19.15. I til fiskerineldin„.cno ble det opplyst at
let ble faniet en hel del spfu;1 1ans kysten. Meldin,,en tyder pg,
-at 1j3fu1on spillor en vis rolle i Nore ida;.

I et intervju mod Sekretw' tincobsen i Fiskeridirek--
tornteti Der:;en som uttalto se om hvor nan;'e spokulasjoner det

h ; vanskelie evmsp3rs1et/itt utslnf; for, ble det inidlertid opplyst
,at man no i en vis utstrekninr; cr ;g,tt over til bruk av reker til
arm. Han opplyste videre at under Lofotfisket ble det ‹;jort stor.
bruk ev rekea ;n.

S.3mannssondin ;en.

O.R. 23.50. Denne ,;-n; ;ikk det utover den internasjonale j3de
kapitalismen hvis verdi‹;e representnntor selvsa,;t var Mr. Churchill,
Ioosove1- o Stalin. Det var for ;ullets herred3mme En,;land,inerikn
o-; Russsland kjempet for det til den siste enr;elske,emerikenske
o russiske nrbeider.

Det ble sendt fölende hilsener:
Sverre Ås, frn far mor.
Olaf Denjaminsen fra Ber;en. Hilsen fra nlle her

hjemme. Vi hg,per rt Du snart kommer tilbake til Norr;e.
Mnrtin Martinsen fra far. Vi har det p;odt her

hjemme. Mat hnr vi,o det or lett sknffe arbeid.
Sverre Nordmann. Hilsen fre hele familien. Hg,per

lu har det bxn. Vi len,:ter alle etter de;;,o c; hg,per pt Du snart
kommer hjem.

Er1in Derer. Vi har det bra alle sammen. Seil
ikke for ac;1and,od pr3v komme i forbinnelse med dino kamarPtcr
i Lmerikanske konsentrnsjonsleire.

tt fra Finnland.

S.R. 19.002 Det me1des fr? Helsinki at finnene som er vendt
tilbake til Karelen vil kunne 1Plne pener nv Staten til ,-,jenreisnin,-;en
RVde hjen son ble 3delp,,,t under kri,en.

D.L. 22.00. Det finske Studentersanifund hadde et stort m3te i
Helsinki ida. Ved evsluttelsen av mötet ble det sendt telef;rnmmer
til de svenske c) danske studonter hvori det ble uttrykt 3nsket om

D.L. 10.35.Vr-1nennsva1,;e

Parti.Kretsmandat.

,,av fj1,'ende resultnter:

Tille[; 'smandat. 1939.

Sosialdemokr. 6 3 plus 2
Rndikale Venstre. 5 8 minus 1
Konservative Folkep. 24 7 plue 6
Venstre 28 0 minus 2
Rettsforbund. 0 2 minus 1
Dondepartiet 0 2 minus 2
D.N.S.L.P. 0 3

lt nsDnnsk Samlin;; 0 3 3

VaLene var enno ikke foretPtt i Dornholm. LTT fintellinden blir
foretntt kan de ovennevnto tn11 bli endel forandret.

Nr. 690:•

ne/ ot intint samerbeid mellom studente/i de tXe land.

tt fra Sveri,-e.

0.L. 22.00. Sveri ;c hnr siden be-Tnnelsen nv krif,en tapt
473.000' 1 .r.tonn. 160 skip er blitt senket.
D.L. 18.35. Svonsko flyfabrikker byer for tiden to flytyper
som skal vwe pg, h3yde med de besto i verden. Flytypene holdes
hommeli.

tt fra Dannerk.

vvvvvVVVVVvvvvv



26. mars 1945.

NYHETSOV.6RSIKT PT SINDINVI
.L . F.P.

Fra
he,:lerinr;ens Informasjonskontor.

Nrn 699. Fortrolir!.
Me cUnE-er.torsdn 25. mars.

Riks3konomis'ef Jon Trondsen_Lernitteres fra sin sti1lin, som f,1-

kes-P:r,,r for Stor-Oslo, En av N,S.'s tillitsmenn i Sar sbor(f Josef

Hansen, arrestert o f3rt til GTini.

0.L.19.00 Fra Oslo meldes at riks,nconomisjef Jon Trond-
sen or pormittert fra sin stillin som fylkesf3rer for Stor-Oslo.
Han vil foreJbid fortsette som riks3konomisjef. Grunnen til per-
mitterinen skal ware at han skal ha jort skyldi i sv9rte-
b3rshande1 i stor stil.

Det forelir-f-er videre meldinr!, om at en av
N.S.'s tillitsmenn i Sarpsbor,, Josef Hansen, er arrestert o- fört
til Grini

.rbej__IsIlenesten,.

O.R.19000 .rbeidstjensten vil iår utgj3re ialt 16 sveit
onfattende 2.700 mann, Utskrivninen vil fore4 17. april.

N.S.K.-Stor-Oslo vil avholde stort m3te i kino fredal_

26. mars. Tale av fru C1'.a Djoner. 


O.R.12.00 Nasjonal Samlinrs Kvinneorr;anisasjon vil av-
holde et stort m3te i Klind;enberr kino freda,-; 26. mars. Det vil
bli tale av fru 01P,a rjoner or; maikalsk underholdnin.

Stort ras i Kviteseid. 


De har (-Att et dort Tas i KnutArdsfjellet
i Kviteseid. 1000 kubikkneteT jor(-1 on', when rasto ut, men heldivis
var det beby—olse son ble ;?annet. Inen nennesker kom til
skade.

Frivilli arb.21(1sLte1L.1_,jordbyket er n3dvendi{; tro,9s mobliserinen

av den nas_jonale  arbeidsinnsats,

O.R.13.50 Selv om vi nå har fått loven om nasjonal ar-
beidsinnsats, er den friil1ir,e arbeidshjelp i jordb.-,uket ikke joii
overfLidi. Den fr±Vj1l±rC arbeidshjelp vil bli orGanisert på sam=
nAte som forrie år. S2r11 vil det b1i lan;t, stor vekt på orr;ani-
serinen av skoloundommen.

2.513mannssendinen.

0.h.23.30 Ilaskinist 01ef Holstad kom hjem til Norr;e for
c8. 14 dager siden. Han var omb,rd på en norsk båt da krici,en br3t
ut. Han 3nsket, som de fleste andre, å komme ser; hjem. Le norske
sj3fo1k hadde jo erfarinr; fra forrie krig on den verd som b3r
ti1leies Fyldne ene1ske 13fter itt under krid. Det har alltid
•=t enelsk taktikk å love alt så lenre kri,;en varer, men ikke
å innfri 13ftene etter krir'en. Olef Holstel hadde seilt mollon
Ålmerika o ustra1a, Skipet ble torpedert o han var tntt ombord
på et tysk hvor han hadde v-3rt i 2 mAned. Herfra var
var han overf3rt Lil et tysk transrstskip of; fIrt til fransk havn.
Hnn hadde hatt det udmerkot hos tyskerne,o, oså hjenne i Nor.,);e
var forholdene lan;t bedre enn opplyst i London-radioen.



Side 2. Meldiner torsda 25. mars 1943. Nr.699.

Handelsoverensko.mst mellom Nore c) Holland.

D.L.12.30 Handelsoverenskomst er innp'ått mellom Nore or!,
Holland, jeldende til utanen av 1943.

,1Lrit-drama krever  2 menneskeliv.

0.F,.12.00 Humerfest. Et spritdrama på In3y har krevet
2 menneskeliv.

Fiskeriiielc1iner. 


0.L.19.15 Vårsildfisket. Fra S3re Sunnmire meldes at
drivere er kommet inn med fanster opp til 50 hl. ;lennomsnitt-
lif; 3 til 10 hl. Fra Hauesund-distriktet meldes om snurpefan-
ster på -,,jennomsnittliR 050 hl.

Vårsildfisket ebber nå ut oc; fra o med
f3rstkommende vil det bare bli itt meldiner om dette fisket i
den vanlio fiskerimeldin; kl. 13.15.

Nvtt frn Wnmark.

D.L.12.30 :r3erliner r,3rsenzeitunr; frenhever at valene i
DcInmark forikk i frie former o dette viser kwrakteren av en be
settelsestilstand som er enestående i historien.

D.L.12.30 Det ble i j#1; flyalarrn ::j'5benhavn fra
k1021.48 til k1.22.39. Inren bonber ble nedkastet or luftverhet
var ikke i virksomhet. Det ble o,;s4 ritt flyalarm i en rekke andre
byer i Dannark.

D.L.12.30 De danske statsbaner hadde i februar måned et
underskudd på kr. 200000.-.

D,L.12.30 Det er i. Danmark fileli manr;e1 på jerbanevo-
ner. En fabrikk, hvis navn dessverre ikke kunne oppfattes, har så-
ledes meddelt nt den ikke knn fortsette driften, såfremt det ikke
straks stilles jernbnnevoner til disposisjon, således at de fer-
dii;e ivrodukter kan sendes fra 1a,ferplar:sen.

Nytt fra

D.L.12.30 500 svenske landbruksarbeidere reiser om kor-
tid til l'innlend for å delta i jordbruksarbeidet.

vvvvvVVVVVvvvvv
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27. mars 1945. Nr, 700.
Me dingeF-Tredag 26 mars.

TYSKFLNF DRÅÆ 11V0:,LDE MFD 7000 NOESKE I DI04,PP2.1ATERPR MINED. 


S.R. 19.00. (IT(Lk,LI) Etter en meldin-; fra Oslo har tyskerne
inndratt over 200000 apparater fra noyske radiolyttere. Av disse'er
hittil 20,000 sendt til Tyskland o- det heter videre at tyskerne
eksporterer nowske radioapparater til TysklP.nd i et antall av 7000
pr. måned. Noe spJrsmål om erstatning til de norske eiere er ikke
avgjert ennu, men såvidt forståes skal tyskerne ha lovet at de
norske eiere etter krigen skal bli ez;stattet etter folkerettens
regler

EKSPLOSJONSULY= P.‘k NES P JEL0Y.

0.r. 19.00. Fra Moss meldes at det s3ndar; hendte en
ulykke på Nes på Jel3y. Tre gutter i 14 - 15 års alderen

hadde hört at det skulle li:ge tre ueksploderte luftv=wnr,,ranater et
eller annet sted ved Nes og de het;EI ser; ut på leting. De fandt riktig-
nok en av L;ranatene oP; beynte å hamre pg den for å slå den istykker.

t hesultatet var at ,c;ranaten eksi3loderte og guttene kom stygt tilskade.
En fikk en hånd revet av, den andre fikk ene foten avrevet c)-; den
tredje fikk en splint i helen o; en i Jyet, For de to firstes ved -
kommende later det til at de skal kolme fra det med livet, men den
tredje har man lite håp for.

STUDENTERSKAL IK_I INNKALLESTIL ARBEIDETJENTSTE. 


O.R. 19.00. "Direktbr" Gulbeiy i "-rbeidsdirektoratet"
opplyser at studenter foreljipi,; ikke 7i1 bli innkalt til "nasjonal
arbeidstjr-.neste"

STOMSKLDE I ÖSTF0ID OG JIKERHUS.

O.R. 19.00. Det ueldes at de siste dagers storm har
forårsaket stor skade på :flore ateder i Jstfold oF..; Akershus. Flere
steder er byninger blitt skndet eller helt 3delagt og telefon -
ledningene nedrevet.

SMÅNYTT F1RI NOLGE.

0.1. 19.00. Fra Arendal meldes at det har herjet en
skogbrann i Lskland i Mykland. Det vnr en stund fare for at en meget
stor skog skulle stryke med, men brannmannskapene klarte å begrense
ilden slik nt bare 10 - 12 mål ble 3dela„zt.

Det ser ut til at påskeferdselen i Hedmark
og østerdalen kommer til å bli meet stor iår. Det meldes at alle
turisthytter og hoteller i Hedmark o/ Osterdalen skal holdes Apne
i påsken.

En kjenJt tobaksdyrker uttaler at iår
kommer til å bli rekordår hvn tobaksdyrking angår.

FISKERIMETMINGER,

O.R. 15.15 ec 19.15. Det er ingen meldinger fra Haug,esunds -
avsnittet om vrsildfisket.

Frn M3re meldes at noen drivere er kommet
inn frn Svin3yhavet meJ fra svarte r.arn til 85 hl. pr.
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SY,3mannssendinon inneholdt idr et foredra,T',
oVerlfwer J,udolf 1113rok ved Oslo Sj3mnnnsskole c) en sketsj om en

merkeli seillÅttur. Det.ver inen

NYTT FE.:1 .D4.N11 K.

18.35 Ettort vl{,;enc nu er ferdi,7e rundt omkriw
i Danmark har de cw:,e1ske besettelsesmyndiheter Fr3jene tt
med p4 nt vid finner sted der. VrLenc vil bli holdt den
5to

Ernb< mod mndr. trer sommertid ikraft
over hole D nm_rk. Fre o med s=le d settes de nye n3rke -
1e;,,;ing,sbestemmelsor i kr. ft. Etter c,isse skel 111:3rkele,,inLen opp-
hire klokken 6 om morf.,cnen oiY bei;ynne klokken 20.30.

Fre lste april bes,ynnor nye takster for
brevkort fre'I,nmerk til de lend i Europ'2, som er til -

sluttut den nyo postvtele.
Snmme da nedsettcs t-tkstene for

- ,1mindelif!e telerammer.

NYTT SVEIIGE. 


S.L. 19.00. For kort tid sid,en skjedee et flyhav-ri
Sveri,;e hvorve,q to personcr mistet livct. Man er nu kl.r ovel et

ulykken skyltes udisiplinr flyvin,; iflot f'ireren etter en menvre
skullo fly meskinen hjem til flyplc_ssen. InUadlertid fnndt hen p4
et han skulle ,j310 en svin,i; over sitt hjemsted som lirer like ved.
Herunder kom han for 1T'vt o vinaon tok borti tretoppene. Elyet styrtet
ned or; kom i brnnn.

Tysko fly fl3y idn tre ren,zer inn over
Luft=net i Tr,311ebor , åpnet ild mot et som streks snudde

o fl3y tilbnkc utover

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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MO1diner 13rdw; 27.mers.
Fortrolig.

Drenn i Flise.

OR kl..12oo Småbruker John Kulleruds uthuS i VåIer er brendt ned til
e,runnen.Den eneste kua blev reddet av en -snrrådi junte på /;ården,mens
hele den 3vriee besetnin (); redsWper strJk mcd.

Dritisk f1y  skutt ned.

OR kl. 19oo. I forbindelse mcd omtLlen av det tysko konnunike om det
britiske f1y;=ep på steder i Vest Tysklnd n.tt til ida,neddc1te
hallom @non at et britisk fly oså var skutt ned på norskekysten,

Violandsanler ct fu11f3res.

OR kl 19oo. Det cr moninen å fu11f3re Vielendsfontenen i 1Upet av 80111-
meren. 80% ev den arnitt som er n3dvendi er nu levert fr steinbrud-
det.

NY

I OpInd skyl det isommer tS .ibruk en ny LT leir.Dot er don st3rste
perm-nente i Oplend.

EidT.ners ordf3rer 11.r bevi1et 5000 kroner til det norske f-rontkjemper-
kontor moddclos fra Forsrunn.

D3dsulyke påarbeidsstedet.

Frr: Horten meldes et den 25 årie Kristen Eidanaor fra Hokksund er om-
komnct cfter en erboidsulykke.

Tobkken forsvndt.

Froda blcv det beått et större tyveri i Semvirkeleet på Notodden o6);
bl.. blov hcle tobekkskvoten for forretnincns kunder for epril mg.ned
stjålet.

V
Sverlr'o-nytt.

Skibsktiebol r<et Transt nti hr 'jort op sitt årsrumskep for 1942
mcd et overskudd på 47 mill.kronor.Der utdeles 6-1,4 ubytte, Redcrict h.?r
i lipct ev årot tIpt 6 skib ned on s=let tonnsje på 45 000 tonn vcd
kri-sfor1is,nen her til erstetnin; for disse tep kontr:hert 5 notorskib
mcd cn snulct tonnesje på 42 000 tonn. (DR kl 19oo)

Svensk beredslkp.

DR kl 1900: Dc verneTliktic svenske studenter vil bli innkolt til å
m3tc den 17de m:Jii'd.a.

NYE KLYSSERE SKAL BYGGES.

Den svenske rikodes finn=cutskott her foreslått et der strks
settes by-cin[.; av 2 krysserc mens by,,c;ine,en ev de st3rre jadore 0,;
motortorpedobåtene foreslåes utsett til et scnere tidspunkt.

OSLO OG -,1,BEIDSM0DILISELINGEN.

DE kl 123o:2e1emmer fre Oslo forteller et innreistrrinen i.h.t.
arbeidsmobiliserinesloven for Oslos vedkommende vil ber3re ca 80 000
mennesker. Studentene vil sensynlivis forelipic bli holdt utenfor,o
deres arbeidskrft bli sikt dekket på annen måte.

DR kl 123o: por EJT fremsatt forslar om endrin: ev lönnssetseno for ir-
beidere i det denske 12ndbruk,i skosdriften på Jyllnd i ncieri-



bruket.Dc nye -:.vt:::lorforcslåes å fjelde til l.april 1944.
For ifte, lusc o ur;ifte erbcidore i LIndbruket fereslåeå 13nnen for-
h3iet med 35 Jrc on deen,for kvinner 44 dre (elen.Mindstolinnen for
tjonostekarle (f3r 700 c) 820 kroncr pr.&r) forcslåes ferh3ict bed
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100 kroner pr.år,son forutsetninsvis skl bortf:lle 1/4 1944.For
fodermestre på mindre cLnskc bruk foreslåes et årlid tillead ev kr.
7.5o pr. ku for inntil 2o kuer,derefter kr. 3.25 pr. ku inntil 50

- kuer. 'For undyr et til1ea pr dyr (:){,;år på kr. 2.6o. D13nte arbei-
dere får ytterlicre et henholdsvis 27,33 o 39 Jre pr
'nens kostodtj3relsen forh3iet3 ned

For skobruket på Jyllind foreslåes et på 36%.
lå visse be 4An:.,elser, bleJ lorsori ddn danske vnlutas verdi skulde bfl
forandret i .frhn1. 1  til •ndre lands valutaerlskal der v7.3re (1.eme; til
å foreta endriner i triffperioden.

Fintellinen for de danske val er beynt oplyser dansk sttistisk
byrå.Tellinen kan ventes avsluttet i 15pet av kommende uke,men man tror
ikke at der vil bli noen for:mdriner i de resultater son rovtellin-
en viser.

ByTmester Solnes i Kl3benhavn;

Det Theater i KjUbenhavn feiret iår skuespilleren roul
Reymerts 6o ,TEJda med en festforestilline., hvor fremf3rtes 133mmester
Solnes. H M Dronninen var tilstede oa der've.r utsolt hus til dob-
belte overprise±.

Få fremmede  s si3folk i Kl3benhavn.

Wfartskluben i Xj3benhvn her holdt årsm3te. Av årsberetninen ffem-
ikk det at klubben i forlöpue år hnr hatt bes3k av ca 16000 sj3foll.

hvorav den alt overveiende del var dnnske.Lv sjöfolk fra de ;Indre
dinviske land var der bcre et ubetydeli 6rit?.11,noe som skyldes den.
store innskrenknind i sj3trafikken under krie;en.

Lite fisk oL.så i Kl3benhvn.

DaP.,ens fisketilfUrsel til Kjjbenh.cvn: Nokså a,odt om torsk,nen helt
tilf3rsel av cll nnnen snåfisk.

STRENGE STEeFFEE FOR =0T.:,SJE I D.i.17MLI.K.

DE kl 1835: Officielt meldes at der den iste juni 1942 i 1,1borr blev
id3mt strene str-fferfor sabotasje-hendliner mot Wehrme.cht.Tross den
adw..rsel son i dette,er en rekke une menn frn ilbor'påny d3mt
for sabotsjeL..ndliner not tyskerne,eller eiendom som brukes av tysk-
erne.
Den 27de februar hr Kj3benhvn rådhusrett id3nt 8 ima,e menn frf: Jl)
borP; fensllsstraffer på fra år til 4 år. Den ene saken har v,3rt
f3rt mot 5 unee e',utter som hdde dennet en s imenslutnind de kalte

frihetslia. I 6 tilfelder har de foretatt ildpåsettelse i
ske materiellare eller i lare tilh3rende firmaer som crbeider foi-
tyskerne.Endvidere ar de forctett ruteknu.„;niner hos firwer som
beider for tyskerne,tctt tyske uniformsluer osv-. Selv om forb-ytelsene
har vwt preet av for3vernes undom,har samfundet fundet å måtte re-

cere på det streneste overfor handliw,ene,som kan f3re de st3rste
ulykker ut over folk Od lnnd. Den 19 åri(e Inker Lorentzen har der-.ror
fått 4 års tukthus,den 15 årie J3re;en Labek 1 år oef,6 måneder,den
17 årize Knut Hans J Juel Larsen,15 årie Var:n Jensen o 17 årie
Hennid Jensen hver 2 års few;sel.
I den annen sak har den 19 årie Erik D Nilsen fått 3 års fensel,den
2o årie Sven E Normcn Pedersen 3 åw og, 3 måneder d den 2o åric.,e
Bjcrne iindersen 2 års fene.,sel. Disse.tre hadde brendt en tysk person
bil som stod innelåst i en .2.rasje o forskjellie steder odså stjålet
tyske effekter 0.2. I den offentlie kunck,j3reise heter det videre
ct strene straffer,er. uomdjenolir n3dvendip;e slik som sitwsjonen
nu er,skr.1 man redde lcndet for de ulykker som direkte eksjoner knn
fOre det ut i.Foreldre foresatte lees på det alvorlie:ste på
hjertet at de f3.rer et tilsrekkeli,!?; effektivt tilsyn med sine brn,'
slik at det kan bli slutt pA disSe sabotcsjehandliner,som myndi-
hetene ikke bnre finner er h3ist forkcstelie men ,or;så fullstendi -
unyttie slik son stillimen eri Danmnrk fortiden.

Ci.rtnerne-får
De er esten arhvorvs dnrtnere skel få utlevert et kwntun aiahind

til å male drivhusene ned,efter ansOknina på dertil besteMt skjema.
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.Å0lbor- Domkirke

skal restaureres.Den lukkes'derfor fra llte ;3pril.beidet er bere-
net til å koate 133 000 kroner (DE k1.1835)*

D3ker til krie;sf2nL;er.

• DR kl 1935: 33000 böker til ksfan-;er skl sendes.Komiteen innon
DanskRdde Kors som stelle?r med saken oplyser 2t der sr1i or bruk for
b3ker t.å fr nsk c) tysk.B5kene stemples med D,Insk E3de Kors stempel.
Censr,ren vil ikke tillate b5ker med politisk innhold eller b5ker som cr
4k..covet rv jöder eller rtv emiP;r-mter.

Oslo o Kj.5bonhvn ute av kl 22oo ikveld, Oslo kom idrift if;jen
bortimot kl 23 Eled tysk prop;rm.
L3nninene nedover i NorP;e.

SR kl 22oo: FrFt Oslo meldes at det i hentiold til en forordniw; :v Social
dep,rtementet vil bli foret,,tt en 10u1c?inu, nedover av 1önninefte for
arbeiderne ved de tyske ,nle-v;.Det blev vdt at nedrer,ulerin;en skP,1
tjene de arbeidere som rrbeider i det civile

Difteriel4demien

ripor stEtdif; on sir i Sveriti,e. I siste måned er der kommet 217
nye tilfelder til.

Swirteh_mdel Med fisk i  K13bonh.vn.

DE kl 1835: Foruten de 2 kyibenh_vnske fiskerossorere som blov =e-
stert fdrleden dc,P;,r,rep pelitiet 1.,.4/ 3 ,'.ndre fiskorosserere.Den one
rv disse blev 13slatt idr.mor,es,mons den r:ndrc blev holdt i hefte of

den trodje fikk fene,slin;skjennelse i retten i,Der sitter sledes
for tiden 4 kj5benh-vnske fiske-,,rosserere i -,r14esten.

Sjömånnss,endinen Il 2330,innehpld.t. inen'hilsnineper o, .intt fore-
dra-elIer mQddo.Lelsë til sj5mennene.Det .v2r et rent underholdnins-
pro, .

V



Meldiner 13rdaP' den 27de mars 1943. Fortsatt. 701.

L.ndbruksmeldinf;er.

Ennu fore:år innmeldinien v korn til Stl‘tens ko-nforretninr,„Siste
uke vr det innmeldte kv.ntum omtrent som i de siste ukene;d.v.s. ca.
1000 tonn,o;så siste uke mest h:vre,hvete Ilt er innweldt
146 000 tonn hittil iår.Fork'41inen på de enelte kornsla er omtrent
den s=e som tidlii'ere.Halvprten ;v det innmeldte kvantum f[ller pg
lavren o;,, 22% på hvete Qf resten på or; bl-.ndetkorn.Der er
meldt 522 tonn erter. Ca halvp,:rten av det innmeldte kvantum er levert.

WiRVINUA 


Få J-eren ex man allerede law,t påvei mcd å sette poteter,likesom
<1.11erot- for en del er kommet i jorda o hwyren sådd. Over hele Öst1andeJc
ser det ut til å. bli en -xvinna iår,selvom såinp;en ikke quri
ventes å komne ian, riktir; ennulav fryt for en kuldeperiode senere
på våren. Ellers 112,r den minimale sndmene,de vanskelijort F;j3dselsut-
kj3riwen Over hele jstlandet,w; ;,,j3dsla må derfor kjöres ut med kjer-
re.
Det store spdrsmål blir nu å skaffe tilstrekkelid med traktorer,heste-
; folkehjelp,ikke bare fors elve våronnaImen oPs, å videre utover våron
: sommeren.

KUNSTGJiDSEL

Der er store t=sportvAnskeliheter,men ettersom det nu ser ut,
vil kunst-jdds1:, nå frem overalt i -od tid.

FRi
Der er knapt om visse frdsla-!,,nee som jdr det annu mere,nddve

for bindene å vise aktsomhet sprsomhet med de fr3beholdniner de'
har,men man håper det sk-1 bli nok til å dekke behovet.

.v setteToteter o skorn cr der bra beholdniner.

WEDLUT:ET ,

• Det'ser ut til å bli on 'nske .nseeliP; tokaksdyrkninc; utover
hele landet iårpikke bare for å dekke behovet av röketobakk til erY,en
bruk,men o(;så for i stdrst muli‹; utstreknint; å kunne skaffe havebruk-
et nikotin til spditeveske.En av istlndets fremste tobakksdyrkere,
,:årdbruker Eins Sk,ri i Rdyken,oplyser at det ser ut til å bli rekord-
ayrkninr; av tobakk iår. En enkelt dyrker h:r således bestilt 3000 plan-
ter, a.v.s. nok til mål,men ellers kjdper folk optil 100 w; 200 plan-
ter hver.

!,RETS PLISER P GLJNSAKFL.NTEn

I sendinen iår (26de mars) blev det oplyst at det var fastsatt
nye priser for ';r3nsaker for 1943.Det blev ida.; rettet til nye priser
for n;r3nsakplenter.De tidliere plantepiser blev fastsatt i meddelel
se nr.272 fra Prisdirektor.tet den 22 april 1942 (Pristidende nr 12

er nu avldst av de nye priser som stort sett svarer til de grmle,-
men med enkelte endriner.Således cr der åpnet adr;ang til 4 berene til-
leaa, for lerpotte;eller for papp o,, jordpotte.Kålrotprisen cw, et par
andre ,;r3nsakp1.ttepriser cr satt ned,mens blomkålprisen er satt noe
op.Prisene på blomsterpinter er satt op. Kv-1itetskrevene til plante-
ne er le v:,nli0 for stdrrelse,utseende,f).rve (); herdninf; w; qe skal
vere fri for utöi eller sykdom.Fyller ikke planten disse kvalitets-
krav skal prisene reduseres med lo%.Prisene fjelder avhentet hos le-
vcrand'iren,Uler levrt ved n.-3rmeste tr.nsportmiddel. Fottene skal ha
en mindste diemeter ved toppen av 5 cm. Der er en forholdsvis reduksjon
i prisen (som ex fastsatt pr. stykk) ved kjdp av stdrre knta;10,5o,
100;500 of; 1000 stykk.

Frisene er: (for planter i potter)
pinte-irt pottevidde lstykk 10 100 500 stykk.

r:.,ressk.r lo cm. 5o öre
rw,lis 8 50
melon lo 7o
jordb:er 6 45
sm.sl.a,;urk 8 8o
st -"- 12 15o
tobikk 8 50
tom ,t 8 50
"odekål,blomkål lo
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Der cr ad,-;n; til å bcrene et tille-' for små lerpotter (optil 10 cm.
tverrmål) på 10 Jre c) 15 Jre for st3rre lerpotter.For ptpppotter c);

jordpotter 5 3re. For uldre rl nter som cr i pitte,men som det cr v!nli'
å sel'e uten potte,er der ikke n' til berene tillc ,P.

1-liscr for3wri-:

p1-Intes1',;

tlomkål.

1 stykk 10 stykk

5 3re

100 stykk 1;00 stykk

hodekål 4 40 3.00 22.00
rosen c) r;r3rikå1 4 4o 3.00 22.00
kål.rot 3 30 2.5o 15.10
1Jk,purre 4 40 3.00 22.00
sukkerroer 3 30 2.5o 15.00
scleri 5 45 3.75 30.00
iriklet tom,t 3o 25o 20.00




For prilkete pl nter er der edend til å berene et ti11e,pr.10 000
kålrot ikke over 100 kroner. Hvis kjJperen selv tar op oF; pkker pin-
tene skel prisen settes ned med mindst 50%. (Fristidende nr. 6)

Iris  på husdyr(,;j3dsc1.

Det har vist sip t de bestemmelser som har vrt f-ststt for husdyr-
j3dsel he. r wart ovetrått,men prismyndihetene 11:u‘ ikke repet inn

det har vist si å vT3re v'JI.skeli for folk å vite efter hvilke
reler de sk,a1 fstsette prisene p4 husdyrr;j3dsla. I fristidende nr 6
er derfor oså tLtt inn bestemmelser om priser p4 husdyrj3dde1.Under
bel=dlinen ev 1.ndbruksprisene i krinkstinen fr. Oslo
der bli r'itten oversikt over disse priser.

Slutt p4 landbruksmeldinene.

tt

V

I FOrMIDJ.k.GSi,N=TEN

l5rder den 27de mars tlte en viss konst.stiftskepelLm Jensen (stift
unevnt).Han sa bl.. at 3vriheten b-.3rer sitt svcrd med rette,selv om
den ikke tjener det dode i sin embedsjerninp:,o nt det var enhvers
p1ikt å fJle 3vrihetens påbud - til fodt clier ondt.Han rettet noen
ssrliee ord til politifolk til hirdfolk,om 4 med nidkjprhet inn
i sitt virke c) om å holde s=en cY_;trofest stå 13,n.k 3vriheten,idet
hen henviste til Eidsvoldsmennenes "Enic,o tro til Dovre faller" (Han
k=kteriserte det for3vri.; som den demlo tids vsprod.Hin brukte
oså BjJrnssons verselinjer : Kjemp for alt du her kj?3r,dö om så nJd-

. vendi. Da, sa hanlhvis "vi" ser slik p tindene,de kan "vi" storme
frem,for da er Herren vårt skjoldl

FISKEIJMELDING.Lk

Der er ytterliere sildemeldinc,er.De vårsi1dfisket ebber ut,vil
de ekstresildemeldinp,er å ut av radioprorammet fra wnda v.

SI DET!

S3nder den 28de m rs 1943 kl 19,3o vil fun.st:.bschef for Geriwnske
SS i NorPe holde foredre,z i Leichkommissars hus i Der,,en,over emnet:

'!Hvorfor Gerwnske SS?" Det frem;ikk ikke cv h llo-m 'nnens meddelelse
om foredr—,et blir krinkastet.

NS LEISESEKLE=

for kontrollstasjonene for mor o barn,Hanna Sundbu,holdt foredra i
Beren om ?.rbeidet ved stasjonen i Deren,hvis bestyrer hun fore13pig
skal y73re. Hun lidde fort1t 1?,t hensikten med stasjonene bl.. var 4
skffe w;ifte m3dre bort fre stedet de var kjent på,da Oslo kortbne,e
falt ut: kl. 19.21.
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Legjeringens Informasjenskoner.

29. mars 1943.  Nr.  702. Fortroli .
e inger sdncag • mars.

sendin .

O.R.19.15 Kontorsjef Trygye  Harstad  ble intervjuct om
N.S.Bondegruppers arbeide Og oppgaver. N.S.Dondec-,rutper omfatter
alle bönder og skog- og landarbeldere som er tilsluttet N.S. Dlandt
de saker som N.S.Dondegrupper arbeider med,.kan neVnes utveksling
av norsk og tysk bondeungdom, bedring av prisene på landbrukspro-
dukter og utgivelse.avfaglige og politiske broSjurer. De som rei-
Ser til Tyskland får gratis reise og lommepenger og.elet betyr såle-
des ikke noe dkonomisk tap for dpm å'reise til Tyskland. De får inn-
blikk i tysk arbeidsteknikk og dyrkningsmetoder,, og nye impulser
vil vore dem til nytte når de.kommer hjem. Alle •som har w3rt i Tysk-
land er meget begeistret over oPpholdet, som i 'almindelighet strek-
ker seg ovor 4 måneder.

Det var igår premiåre på Chat Noir's vårrevy.
Eulle hasmussen var ikke,smrlig begeistret. Kevyen ble riktignok
mottatt med begeistring av publikum, som tydeligvis tenkte at en
får ta til takke med hvad en får. I revyen var det ingen sarkasme,
intet kultivert vidd, ingen fdling med den nye og merkelige tid vi
opplever. Mvind Ber-; var en '2,1imrende dirigent og balletten var
flott. Fru Signe Heide Steen sang meget vakkert, bl.a. "Ved honda-
ne". Jörundstad fikk også bra kritikk. Men den som reddet revyen
var Einar Sissener. Han var holt strålende, spesiellt som Mona Lisa,

Lulle Lasmussen beklaget meget sterkt at Einar
hose ikke var med i revyen. Han kunne ikke forstå grunnen heTtil.
Han nevnte i denne forbindelse at David Knudsen var meget begeistreL
for Einar Eose's kunst, i alle fall var han dette för i tiden. Det
er meg uforståelig at man har funnet å burde sette hose utenfor, sa
hulle Rasmussen.

Olav Eide jr. fortalte om "Nicolai, en rus-
sisk soldat". Nicolai hadde levet og lidt i det bolsjevikiske pa-
radiset og derfor kjempet han nå sammen med tyskerne  oc;  rettet
sitt blankpussede gevw mot öst. Nicolai kjemper mot bolsjevismen,
den verste pest som noensinne har truet Europa.

Avdukingen av monoliten vil finne sted til
sommeren.

Dddsulykke. 


O.R.22.00 Dergen. Fra Vaksdal meldes at Olaf M. Stokke
er amkommet under skogsarbeide.

Engelsk fl skutt ned utenfor norskek sten.

0.11.22.00 8 britiske fly ble skutt ned under luftan-
grepet på Berlin inatt og et 9. ble skutt ned utenfor norskekysten.

N tt fra Danmark.

D.E.18.35 Det er inatt kl. 2.00 at sommertiden trer
i kraft. Klokken skal da stilles fram 1 time.

D.E.18.35 Landstingsmedlem Jens Eadbech er avgått ved
ddden.
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N tt fra Sverige.

S.L.19.00 Et britisk bombefly styrtet ved midnPttstid
ned i V1sterg3t1and. Hele besetninen p4 7 mann reddet seg i
fallskjerm. Föreren og mekonikeren var de siste som hoppet ut.
Flyet hadde v2rt med på bombingen av Derlin og hadde kommet ut
ov kurs. Desetningen ble internert.

S.L.22.00 Ingen svensker ble skadet ved bomhe-merepet
på Derlin i nott.

D.E.18.35 Det er opprettet et forbund av svenske front—
skuespillere, d.v.s. skuespillere som opptrer ved tilstelninger
i soldaterforlegninger og på militere sykehus. 10 av dem er nå
kommet til Helsinki. De skal derfra dra til fronten for å opptre
ved tilstelninger for de finske soldater.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Meldinger mandeg 29 mars

NYTT POLITIKOMIANISKLL T1L FLONTEN.  

KOMPANIETS PLNE OVEREAKT AV QUISLING IDAG.

0.R. 19.16. 2det "frivillige politikompani" fikk ideg
overrakt sin nye fane ved en höytidelighet på Blottsplassen. Det
hele var tatt opp p4 grammofon og ble kringkastet i den ektuelle
sendinc.

På Slottsplassen ver for Anlednintgen
oppstillet en mresavdeling ev Oslo politi. Et musikk-korps fre Weffen
SS spillte oe dessuten så man en reaavdeU4g av vaktbataljonen
Holmestrand.

Blandt de tilstede~ende så mAn Jonns
Lie og endre representanter for sg,vel stat som pnrti og flere
representanter for den tyske forsversmakt.

Hbytideli,eheten begynte ned at "minister-
president" Quisling sammen med sjefen for det nye politikompani,
"major" Egil Hoel foretok en inspeksjon nv avdelingene. Derettcr
holdt Quisling en tale hvori hnn bl.A. sa:

Norske frivilligel Når dere nu ske1 reiso
til:fronten som'frivillige for å dolta i det vctdensoppgjbr som skel
bli bestemmende for Europes, 'n7ned ogSg Norges skjebne, vil jeg
först og fremst benytte anledningen til å takke dere for den innsats
.1cre gjr ved g gå til dette skritt.

Det er kanskje så at at ikke s fg nord-
menn tror at Alt dette med bcAsjevismen og Sovjetrussland bare er et
prop9~danummer som er oppfunnet av tyskerne og NS, men disse
mennesker vil snart få oppleve at det ikke er noe annet enn den
fryktelige virkelighet de står overfor.

Det det her ajelder cr ikke mindre enn
alles skjebne; ja mer enn dets Det ,;jelder det som for en hver er verdt
å leve for o; som for dere er verdt å d(3 for. Dere gjör det fordi
dere fner at overfor denne fare som truer oss kan.ingen stå likegyldig
Her må dere vmre med. Dcre föler at når det gjelder Norg,es og hele
Europas skjebne, da kan man ikke sitte rolig å se på.

Det cr dog ikke bare vanskelie;heter.og farer
dere stbter på der ute. Dere er også med.4 le .ge grunnlaget til det
nye Europe. E..nskje f;år det ikko så fort som man kunne 3ns3e, men dere
vet iallfall at det går den rettc veien; langsomt og, sikkert mot målet.

Pler og flere frivillie str3nmer til
for å delta i denne kampen og nu skel et nytt regiment dannes; et
panserregiment som skel bmre nevnet "Norge". Dere reiser avt-,årdc som de
frste kontinent til denne cnheten og da vil jer4 bere legge dere en
ting på hjertet:

Sclvom dere representerer en liten nasjon
så representerer dere on nosjon som her en stolt historie. Dere
representerer et folk med store verdier og'muligheter i seg, verdier
og muligheter som dere må vmrne om med livet som innsats. Og nettopp
det faktum at vi er on liten nesjon gj3r det til en plikt for dere
å bmre denne nasjons navn videre framover. Vi cr sikre på at c'ere vil
holde Norr;es navn iJ3re er at -loro vil .7,2rc tn.pro (); vordio ropro —
sontanter for folkot.

Vi vet at clet cr godt to i det norske
folk. Vi vet at de som cr ggtt til :ussland fir dere har vist at
nordmennene er sg.godc soldater som noen. DereFor, vr godc kr±gere!
Dli dodC sendemenn for Norge. Derved bygger 'Iere det nye Norge og
skaffer det den plass som det tilkommer i det nye Europe og gj3r det
slik at deres etterkommcre kan fg utfolde de evner og muligheter som
de har fått i erv. Jeg 3nsker dere elt godt.

Enkelte av dere kommer kanskje ikke til-
bake derfr, gcn jeg vet at det vil ikke -vskrokke dere fra å gjöre
deres plikt. S2' vil je: levore dere det merke som dere skal vmrne om
o.g som skel minne lere ou det folkot som dere kjemper for.
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SIYINYTT FL1, NOEGE.

0.L. 19.00 Vhronnn or nu sg amg,tt ber;ynt i Trdndolt%
I Varvika 05 Stjördn1 hax man alleredo bei;ynt mcd vg.rp1dyinr;en.

TIT(' Tynset meldes rt villreinon i 1-,ondatle
har hatt det r;odt i vinter. Det har vmrt folt noen dyr i vintcr of det
later til hc .;jort dyrene vPr.

I S3ndre land skal man til sommeren sette
ian et stort torvtörkeri.

Pra Hanpr moldeS at mcn i Furnes har
knepot,en krypskytter. Man hadde funnet et par e1r;skrotter i skor;en.

I Idnsaker skal det til sommeren settes
iawt; 7 forskjellie kurser for skosarbeidere.

si

NYTT PEL.SVLLIGE. 


S.R. 19.00. Det svenske utenrikddopPrtenont hPr fgt‘
mo1din; on at et svensk skip vel 3000 br. re,;. tonn er blitt
senket i it1anterhavet av en tysk ubg.t. Hele besetninP,en med untP;-;el.se
:v en mann, en islender, er reOlet. Kapteinen, lsto styrmannon oP
lstemsskinisten ble tatt ombord i ubgtten.

Et forslaf; cr frankommet i Sverie
det rftr ut ph at rer;jorinen skal ti1lalse til holde hussauer
ph sanne mhte son man nu holder husr;riser. Det ble franhevet at nan
herved skulle kunno cvhjelpe kjdttsituasjonen. Levsmedelkomnisjonen
har imidlertid ikke kunnet r;h, notl, en slik ordniw; tillates
;;jennemfdrt..

NYTT DL,NMALK.

71 Sisto onsda); ble det fordvet et attentat
mot :en tYske w.)rnemakt i Yrhus idet en sprenc,lednin,; blo antendt undr
en av de tyske barakkeno der. (ncldin ;en var litt uklar, men det lot.
til at en tysk soldat ble drept o cndel andre shret.) Politiet har
drevet pg ned undersdkelscr hele tiden, men er ennu ikke kommet pg
si,oret etter (;jernin-;smennenc.

Med ot sPmne attentatet skjedde ble det
utstedt portforbud i hole :

("rhusdistriktet.

lidrdaP; kveld vcd 20.30 tid.en br't det ut
brann i. en stall hvor den tyske v=cmakt hadd,e Sthendo ondel senc;er
o noe annet utstyr. L1t brento opp. Det var meninen at stallen
skulle benyttes til baru,kke, men foreldpir, var den ikke tatt i bruk.
Man tror at brannen cr en sabotasjeakt o. politiot arbeider ned sPken.
Rykter om at brannen skulle skyldes vmre srtt iaanf; av bomber sluppet
ned av en,;elsko fly avvises p% det bestemteste. Det hevdcs at 'et
ph vedkommende tidspunkt ikke var noen fly over.byen.

Liko etterat disse to tolor;ramner vay
lest me?,lelte hallomannen at Dannarks Ladio ville sluttc sendinene
inntil videre, hvoretter stasjonene ble ston.P.,t. *

vvvvv VVVVV vvvvv
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‘1K  ELL=GELVIDDi. STENGT
. FOE LL SIVIL

SV R kl 19oo: Et fni't Oslo fortollor et holo Horduncrvid-
vil bli stent fOr oil civil tr:_fikk fre o mo lsteapiil ihr.

Lllo hoteller or: privato spoetehytter oo hus i ±ot sperrodo ornrde
beslloos sE:mmen mcd hcle innboct oo utstyret.

Det forbudtc omrde berenses ev linjer frFl et sted mellem Geilo ()F
Gol jornbnostosjonor til et sted i Numodal,videre over HP,ukeliseter
OTi E31d2,1 norover lans k=on r:v"Hrd=orfjorden til Eidsfjord

til utnspunktet ved Geilo.

:-.rkiVone "ov:-.kueres

SV L k1 1900: Liks[Irkivet i Oslo c) stds.?.rkivone i E:ristiLmsnd,
H=ar,Bcron c) Trondhoim or besluttot fulistendi evicuort.De nicst
verifulle ov dokumentono i irkivene or dot meninen brinc i sik-
kerhet i Konsvinoor festnin.

TYSKE FLY OVER. SVELIGE. •

SVR kl 1900: To tyske fly innover svonsk områ-dc vod Ystr.d,
Luftvc=ot jnot ild mot flycno som derefter '.T.tter fors=dt
ho rettn,

SIEL.FELLLW:GTJ,I,

I det f2ot her en rukkc sporreb'llow;or drevut inn OVE;Y svensk
,Jomr c; SVE kl 19o0. Tr!illobor'; fikk bos3k :v en som 31c1

loJnin,enc fer den elcktriske kr; fttilf3rsol til byon.F3rst vel 12-
vcr skden rop'rort  of  byen fikk 1.,;jon elektrisk kr.;:t.Ln ,Innen

blcv fEnr;ct vud 1[2.xlskrow o- on  p`a  Söndre Gotl,nd.

NEDSKI=

OE kl 1800 ued,:,e1t0 Tt tyskc forpostbtor i sisto d3;71 hdu skutt.
nod 5 britice fly utonfor norskekysten ci Nordsj3on.

ROMEDL.L

har.i sistc red to besluttot  t  belvile 1000 kroncr til Frontkjempor-
kontoret. -n  ki 1300

3EITEUTV.aL2,ET I IIEDII.RK

holdt  1-:3to i. dr hvor beitekonsulent S-,xh u jordo rede for boite-
sken i fylkotDet blev bosluttot til felles s uodrift i en rok-



ke horreder. OL kl 1800

STOESTORM I iSTE1D,,LEN.

OE kl 1800: En storstorri h r i de siste b'ono horjet i jsteldJon.
Der cr foLvolt sk2.do for 34 000 kroncr i 18 ,..rdor.Dot ur neninen

sdko aio1L hos N-turskefondot.

i LS
--------------
OE kl 1800 Srpsbor,c:: cc 7oo dutter som sk?,1"innkTllos til Lrbeids-
tjonosto i istfold ir,vilbli innklt til m5to den llto

VILTEESTLNDEN

^,i Tinn horred i 2Olciwrk cr dket betrL.kteli-i i de sisto
vil dot bli rioci  v  rypo,serdot ut til, men. hnrchest,:nd-
en her -L:tt op. OE kl 1800.

TEL=K

h2.r hott on tot_lomsotnin:' på moro onn 2 mill. k'ronor i forl3pne
sesow..,det er on Le rc1i knin fr ifjoY.qjennmsnitlicf,  h2y  cler
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Me1-liner fr: kndinvio  30.11.-rs 1943. Nr 704.

v-2,rt spillet inn 229 330 1,c-ncr pr. spi1lcd -en 5knin på c,.
10 000 kroner pr. d_;r; fr, ifjor. OR kl 1800.

TOD,KKP H.UGLSUNDSK.LNTEN.

OL kl 1000: I H o one2 vil Jet ivår bli satt ca 6000 to-
b.:".kkspinter.

V.LLGENE I D.LNMLLK.

Innenriksdeprtementet meddeler et vflprotokollenc viser Et det inn-
on forcndrincr blir i de fore1dpi. opjorte .w.-resu1t-ter for vel-
ene i Denmrk, DR kl 1735.
LUFTLLE1,1 OG- DOLMEL OVER DNMIRK.

DR kl 1735.  Ritzeus Dyrå meddeler at det 11.2,tt til ido vor 1uftrm
over store deler ev Danmrk. Dritiske fly lu:stet ned spron or br:nn-
bomber over de sydlir;c deler av Jy1L:nd. Der blev voldt materiell
sk.de men inen menneskeli'v ikk tilspille. Et sted i Sydjy1lJnd blev
en hedo antendt av brnnbomber or det utviklet til on st3rre
hrcnn

HJELP TIL D,NSKE DOMDEHELJEDE.

DL kl 1735:  Densk -rbeids'iverPorenin< o- In'ustrir?,det  hrIr i fc1les-‹
sk2,p oprettet et hjelpefond for ''cri son cr,oller som i frentien blir
r-Timet cv sk:der ofter luft Til formrnn i hjelpefondet er velt
civilin‹c'eni3r T.K. Tuxen.

EN DLNSK IL. I. InELi ITNi,NT

omkom i[;år unJer g:.rbeiaet med å uslu:dclij3re en mine,molder den
'rinske  11-2rines overko=ndo.En cv do to hjelpe=nnskper hen lidde
blev lettere sår,t. DR kl 1735.

V..Tmskeli for drIsk n-r3rinTsliv.

DR kl 1735. Selskpot til fremme v dH.nsk crhverv her holt årsm3to.
Selskpot her måttet innskrenke sin virksomhet til det mindSt mulie

.v.riske1ihetcne som krien f3rer med si.I årsberttninen konste
teres det et det ikke cr muliJ; å då til oprettc1sc nyc in'ustri-



bedriftur i. D.n=k for Jieblikket,mon selskpet erbeider likevel xcd
finn2.ncierinen cv to tre mindre danske nye beJri'ter.

DR kl 1735: Jerncementfbrikkon "Nordon" i :,lbor{=f, skel nu atter fjon-
opte driften cfter en stillst'uad på flere måneder
idet c'.et her lykkes fbrikken å f et mindre kullprti til Lo.,orct.3
ovncr vil bli sf.?,tt i virksomhet,noc som vil simffe erbeide til flore
hundre

DR kl 1735: :rhus belysnin:svosen ektor å utvide byens fjernopv:rm-
ninssysten for et bul3p wv 475 000 kroncr Od le to nye bydelcr komme
inn i systemet.Utvidelsen ur imidlertid vhencie v et dut lykkes å
sk-.ffe comunt o, jurn til w.rmer•rene.

DET NYE CENTFLLSYKEHUS

i Hiller3d blcv innviet iår reidde i nrvr cv de kone1i.e.Det er et
cv Dnmarks st3rste sykehus. DR kl  1735.

Inkseklekkeriene i Nore.

NR kl ' 17.15;  Intervju mo fiskerisekretBr John ikkke,Fiskerid.i-ektor
itet,Deren om L-lkseklekkorione i Norr;e nu.Bekke se et ofter krien w..r•
der ikke kommet ct eneste nytt lakseklekkeri til i 1=det.Der h-dde
de sisteårene bere wert tale om reperasjoner cv de
levnt r-,otvett de klikkerier som var i drift nu.

NY DOK ,V Fl N H- VDi

OL kl 1815: Kre, Gulv :,nmeldtc i krin kc-stin',en un ny bok av forf-t-
turen Finn Helvorson, "I kempons hctu" Gylden1-1 1943,F.H.s ler i
tilen Jn/2„.1 1,,ren ydet 2.11.  '1,en 11cr st3ste -nerkjennelse
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Moldinrer fr Sk.ndirvie den 3o m_rs 1943. Nr. 704.

som en Je menn som hr jort det muli t det norske o1k nu - i
likhet mcd hvd som er skjedd i en 1 nr rekke ndrc curj)peiske
h2.r fundet veien hjem til Si selv.Lnmelderen -vs.luttet mor en sen-
tens som iensynhin var hentet fre, boken om et kj-3rlihoton vr st3r-
re en hatct". 2ime1de1sen blcv ,vsluttet med un tysk krip;sm-rsj!

Derofter hlev det fort.lt historie om den tyske hjolpek:uysser
"Comot" som h.d1e foret.P.tt un soilas omkrin Sibirien.

L3d,e -/Tors erbeide i Nor«c.

DR kl 2loo: Oslo hode Kors' Darnehjelp cr over til et system med
merker som det dnnske.Overskuet til hjelp til barna

i Oslo.

Przini;sv nsker i Dan=k. 


DR k/ 1445. Intervju med lederen r,v Innunriksdcr:rtementets va2-me-
kontor som fortalte at "Wbcse et eieidommeli; fenomen ved fukti;,
ved eller torvbrenne i lo siste g›,rene 11.:r kostet D;nm-rk store sunner
i form skorsteiner o ; br,nnmurer m.v. o at de d,-nske
myn2i,heter i lunere tid h,T arbeiet med sprsmålet om å motvirke
Jisse skdedannelser.

Oslo Krin:;kstin med samt kortb31P:esendcren ute .tv
fra litt efter kl 2loo (n.s.t.)


