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Det vesentligste av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

PREiwEs. MAKTMIDLER I KAMPEN 1.10T ."DEN INDRE FL6INDE,"

)slo 17,30 (4) (;) april) EthVert samfunn må ha maktmidler til å opp-
rettholde ro c.j.orden. I fredstid greier man seg bed politi, i krigstid
innkaller nan nbytra1itetsvakt hvis en ikke er med i krigen selv da. I
vårt naboland mot öst er tusenvis av menn kallt inn under fanene til
nöytralitetsvakt vi hadde det samme under forrige verdenskrig. .

Hos oss har vi ingen Wiytralitetsvakt i dag
i vanlig forstand. Men tusenvis av karer er uté i tjeneste i. vakt om
vårt næringsliv og vårt samfunn for å verne det, ikke mot ytre, men indre
fiender. Det er ikke vår nbytralitetSQM må vernes denne gang, men v'årt
folks nakne liv. For hver ny sabotasjehandling er et nytt steg på vegen
til hungersnöd.

Hirdens Bedriftsvern og Hirdens alarmenheter
skal sörge for å holde denne vegen sperret.

OS YTT.

S.R. 22.15 (norsk) (2/4) Oslo bærer nå mer og mer preget av en by er
under beleiringstilstand. Særlig er det skjedd store og omfattende av-
sperringer i sentrum. Flere gater rundt Rådhuset, blandt annet Torden-
skjoldsgate og Kjell Stubbs gate er helt sperret. Andte gater sperres
om natten. Overalt står det såkalte "spanske ryttere", blandt annet
rundt Telegrafbygningen og den nye Cappollengården som disponeres av
Organisation Todt, .rlorstadsbanestrekningene or flere steder bevoktet og
overalt hvor det finns tyske forlegninget ser man dobbeltvakter med
maskinpistoler og håndgranater i beltene.

Mange biltransporter har vepnet makt
under kjöring midt i byen, flange steder er det stbpt nye bunkers. Ved
Victoria Terrace er gaten sperret både for gående og kjörende trafikk,
store bommer er plasert tvers over gaten og vaktposter er sath ut over-
alt. Basarene under terrassen er murt igjen.

Utskipningen av tropper fra havnene ved
Oslofjorden fortsetter. I den siste tid har tyskerne også fjernet luft-

vibatteriene fra Oslo qg omegn.

To frontkjempete fra Oslo, brödrene Ram-
berg, som har vært Gestapobetjanter ved Grini, er arrestert for krimi-
nelle forhold utenfor tjenesten. Nå er begge på Grini igjen, denne gang
som fanger,

En tidligere frontkjemper og statspoliti-
betjent ved navn Amundsen er begynt å operere på egen hånd oppe ved
Sognsvannsbanen. Han truer., med revolver Og pröver å trengeseg inn
til folk, Politiet tör ikke ta seg av ham.

Masseav8kjedigeleene:i0slo Kommune nylig
har allerede skapt kaos i flere administrasjonsgrener, först og fremst
sosialrådmannens. Her ble fungereftde rådmann Ravnumlsom vJkarbrte for
NS-mannen Martin Kjellås arrestert, Da*:Kjellås er straffeoverfört til
utdannelsesleiren for Hirdens Bedriftsvern er stillingen ledig. Man forr
sökte forgjeves å tvinge sjefen for den juridiske avdelingen til å overta
I løpet av et par uker er posten til sosialrådmannen vokset til et helt

\\berg som dag1ig öker, da ingen åpner den. Liknende kaos råder

L kommune-
revisjonen.
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MitLD. AV TIL AKTIVE FRIHETSKJE~ HVIS DU KJENNER DEM

Norges Frihet 2/4. (Denne melding'ble bare gitt i sendingen
klokken 18,00) 	 (begynnelsen uforståelig)... Denne advarsel
er i full overenstemmels& med.,den advarsel som det kjempende lorge gjennom
vår sender tidligere har offentliggjort og hvori'det understrekes at hver
eneste person som gir %plysninger om våpenlagre, aktive frihetskjempere,
ammunisjonslagre osV. ma rekne med at de blir trukket til ansvar for
landsforrederi.

Nå har vår ovverkommando bekrefget advarse-
- len og dessuten har alle landsmenn fått nöyaktig instruksjon an hvordan de
mki:forholde seg hvis de skulle komme over et vapen eller ammunisjonslager,

understreker det ennå engangz AktIva frihetskjepore må byeblikkelig
derrettes på en slik måte at tYskerne og deres lakeier ikke får grele

på saken, Derfor:spre overkommandoens instruksjoner videre og fölg dam
"möyaktig.,

TORGNY SEGERSTEDT Deb„

S.R. 22,15 (notsk) (2/4) Götebargs Handels och Sjöfartstidnings
sjefredaktör, professor Torgny Segerstedt er Wd påskeaften. Da döds-
fallet ble kjant, ble flagget heist på halv stang på den Kg1. Narske
Legasjons bygning i Stockholm og på det Kg1, Norske Kensulat i GUeborg
og tallrike nordmenn; med minister Esmarch i spissen, har telegrafisk
gitt uttrykk for kondolanse.

Det er ingen overdrivelse å si at'budskapet
am Torgny Segerstedts dbd har skapt landesorg i Norge. Nordmenn, hvor de
enn 1.,:inner s,Rg, böyor sitt hode i vemod over at han ikke lenger er •
blaiat le levende, :)el;virker så uforståelig på oss alle at denne manu,
hvis vitalitet og kffter tilsynelatende ingen grenser kjente, nå har

't pennen ned for godt, Aldri mer skal gripe den til forsvar for frihet
o rett, för de verdier som vi i disse tunge krigsårene har vært med å
kjempo for, hver på vår måte, Vi står overfor noe vi spontant nekter
forsone oss med. Men vi har 1 disse ulykkens år sett så uendelig man-

ge av våre besto venner og forbundsfeller forlate oss for godt, vi har
etterhvert vennet osr. til å se selv de bitreste recilitetene i byaene og
flIne oss i dem.

Men Torgny Segerstedts livsverk er ikke
tat, fra OSS, det står som et strålende monument Over ham, Vi har et par
verslinjer som Per Sivle skrev for mange år siden,.mansom i disse krigens
dager har'fått en brennende aktualitet: "% det er det store, og det er '-
det glupal at merke..: det stend, am mannen ma stupa."

Det er det merket, det frihetsbanneret som
Torgny Segerstedt plantet i marken med all sin brentende kraft; som står
etter ham. Ingen svensk journalist var et så aktet, ja elsket, navn i
No2ge som ham. For 'nver nordmanr lyder hans navn"som en fanfare. Hans
avis, som i.stort og.smått var preget av hans ånd, har vært smuglet inn
1 hus og hytter 1 hele Norgeå land, Det var ikke bare hans blennende
til som varmet våre hjerter, skjønt også den varMet oss som i de grader
, savnet den slags i våre kneblete aviser, Nei, det var aller mest

fryktlösheten og det aldri hvilende vakthold mot dam som ville trampe fri-
hetens og rettens hellige sak under fbttene. I de år da bitterheten mot
Sverlge kanskje var störtt i Norge, brakte Torgny Segerstedts artikler
oss en salve for åpne sår. Når stemningen i Norge etterhvert'har tatt'en
annen retning, bör han tilskrives en stor del av æron for det.

Må det være meg tillatt å fortelle en
liten episode som viser hvor meget hans ord betydde for oss hjemme 1
Norge, Jeg var en kveld invitert hjem til en venn. Det var ialt åtte av
oss. Etter et måltld preget av den sz!artanske enkelthet krigen har tvunge',.
oss til, sa verten med et smil: "Og na mine damar og herrer, kommer den
virkelige servering," Dermed ttakk han framfra et hjemmested åtte
eksemplarer av Segerstedts avls, samtlige fra siste uke. VI var som barn
foran et vellfyllt påskevindu. Vi satte oss•mad hvert vårt eksemplar 1
hendene, qg bortsett fra raslingen 1 papiret, skulla ingen tro at'det fan-
tes mennedker innenfor veggene. Bak nedrullete gardiner leste vi, tIme
etter time, hvert enkelt eksemplar fra förste til siste side, andektige og

\\
tause, Det var strålend fra en verden bortenfor grensen med ren og helse-



bringende luft som trengte inn til oss og fyllto oss helt. Vi var samlet
(fortsettes, tide 8)
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UMPEN Mi SWERPESI
Norges r het.18,667-31/3-194J413.a apoell som den norske heimefornts
ledelse har sendt ut om skjrpet kamp mot quislingene og de tyske ban
ftitter ,må kraftig kuderstrekes og det henstilles til alle gode nordd-
menh å delta i denne kampent Sliko op)fordringer kan ikke bare bety
ord,men aktiv handling. I denne forbinde1se reiser det seg et annet akt-
uclt spbrsmål. Landets ledende organ sold regjerningen og heimefrontens
ledelse er må nå få en sanmensetning son helt og fullt gir utrykk
for folkets vi1je, (Endel ufattelige setninger fulgte.)

11hZISTENES SLDISTIS= nETODER ER UTEN GRENSLR.
Rorges vel ikke de sadistiske notoder
son Gestapo bruker i kal:pen mot et frihetselskende folk.Teroor,pisk-

, ing med lærre_dmer,son tas kinnet av krop?en,avrivning av negler,av-
brekning av armer og ben,skyting,hengning„massemord(ii gaskamre osv,
er blitt helt vanlige tyske metoder som benyttes av estapobt,d1ene
for å kue det undertrykte folks vilje til friheten.-Det kan fas't-
slåes at den uopfinnsouhet som er vist av de sadistiske hjerner pa
dette område bare kunne presteres av sadister,men at det nå måtte
mære korwiet til grensen av opsfinsonhet,men da tok vi feil. Vi har nem-
lig unnlatt å regne med forrederl*aiene i vårt eget lille land .
De står sandelig ikke tilbake for uestapo når cret gjelder oppfinnsom-
het. KJære lyttere nå skal vi fortelle dere hvorledes redaktörene
det kjente og beryktede quislingorgan .,;ftenposten har ordnet seg..
Forrederne i 1,Xtenposten var blitt klar over at folkets straffende hånd
snart vil nå dam, Da do fikk se hvorledes overfor:ederen den såkalte
generaluajor Marthinsen ble ryddet av veien ble de også klar over at
deres tur var inne. De forstod at deres liv hang i en tynn.endag meget
:tynn tråd,som kunne briste hvilken dag det skulle mmre. Også klekket de
t en meget strå1ende plan.De offentliggjorde i Lftenposten navnene på
12 kjente landsmenn som skulle bli henrettet hvos dot ble krunriet et
hår på redakt:srened dhoder. ,Taldet er den siste op.ofinnelse på dette om-
råde. Kom ikke å si at det ikke cr kloke hjerner i ,uislings forbryter-
bande også. Men hav er resultatet cv dette ? Jo,forrederne i Lftenposten
henledet hele landets oppmerksomhet på scg. Hgis 1,nn tidligere nente at
....ftenDostens redaksjon on noen uker ville mUte stande til regnskap for
sin forredrske virksbuhet,så er forholdet nå at deres utryddelse fra
jordens overflate n4,ganske straks står på dagsordenen.

TY8KE1ES DJEVLLSUP VIL IKKE HINDRE FRIHETSWPEN. MA 174" GISLERINorge-s—FlaheW5, oo .31/3-45- Der tyske okkupas U L, av
forskjellige midler for a'hindre Vår frihetskaup og for å beskytte sine
egne,Et a1v disse nidler cr å p1asLere gisler pa alle tyske transport-
tog som förer krisLiatcriell og troppex... Den forste vogn etter lokomo-
tivet blir sarlregel benytet til å' anbringe våre landsmenn,På denne
måte mener okkupantene a ha beskyttet sine transporter Xen det går na-
turligvis ikke,Vårt folk er klar over at en unnfallenhet i kauper
lot.den tyske :ransport vil bety at hundrer ja kanskje tusenere patri-
ter senere mister livet.Derfor blir det slått til pa tross av alle
tyskernes forho1dsreg1er ,som forsökene mod å anbringe gisler på togene.
De siste aksjoner mot de tyske jernbaneforsendelser av troiner og materi-
ell viser tydelig at w7,rt folk besvarer p_nhver tysk provokasjpn med en
enda sterkere forsvarskaup. ¥idere har -estapo plassert en zekke kjente
landsmenn i överste etasje i estapos Mykvarter,Vietozia werasse
oslo"som sikkerhet mot flyanrep. På denne måte mener estapo at de
kan hÅ.ndre en alliert bomhing avforbryterreiret. Men fier har nok tysk-
erne forregnet seg. Bombingen av -estapos hovedkvarter, i Kjöbenhavn taler
sitt eget tydelige sprok i den retning. Noe mer er det vel ikke å si om
detDe. Vi ma utnytte alle midler til a slå tilbake tyskernes giselpo-
litikk.Vi har ennå ikke brukt alle midler. Det er tidligere'slått til
lyd g4ennom vår sender at også Vimå begynne å ta gisler blandt tyskerne
og quislingene.Disse gisler bör tas blandt de mest kjente nazistdmkt
banditter og det nå gis tydelig beskjed om at de vil bli sendt oVer i
evigheten sa snart det krumnes et hår på noen god nordManns hode.
Landsmenn Patrioter 1 Organiser denne side av kampen. La oss ta gisler
blandt de ledende quislinger og tyskerel



Side 4 Meldinger 1brdag 31/3-sbndag 1/4 og mandag 2/4-1945: Nr, 1424

FRIHETSSENDEREN NORGES FRIHET--- FORSTE APRIL 1945. 

NOFg:es ri e ,saryb ige sendinger -19 5, er krigsnyhetene kom ft;leen

n HALLO,HALLO,LYTTERE1 171 har en sensasjonell neddelelse.Klokken ett i natt
fikk en av våre lytterposter en mogot op)siktsvekkende melding som ble
sendt fra vår kortbblgestasjon i hovedstaden. Neldingen var litt ufull-
stendig,nen innholdet "Oslo er i fullt opprbrMet er foretatt et
forsbk på å sprenge stode dele:c av byen i luften ved hjelpoav hunder
som var slop)et lbs av og f2ere av hans ministre.Pa hundene
var det bunnet sterkt eksplosive bon'iJer, Det er den op)siktsvekkende
isidingsom vår kortbblge-sender i Oslo bragte klokken ett inatt og
om nedfbrte at vår lytterpost fant det nbdvendig å vekke hele redak-
sjonsstabben i folkesenderen Norges Frihet,Det ble straks gItt'ordre til
at alt skulle gjbres for å konme i forbindelse ned Oslo igjen.
Man  holdt på hele natten ,nen fikk intet svar, Da klokken var to Idag
fikk vi et nytt livstegn fra våro Oslo-forbindelser. Og denne gang kom
det en nere utfbrlig beretning. I denne nelding viste det seg at noen
patrioter hadde bosluttet seg for å tilintetgjöre noen ledende naziEt.;..
er og uis1ing og de fleste av regjeringsmedlenJene ved hjelp av hunder.
Patziotene hadde ved hjelp av forbindelser klart å komme ± besittelse"
av nazistenes og quislingenes tby og dette.hadxe så hundene luktet pL.
flere dager,Da patriotene var sikre på at hundene ikke skulle ta fell

så de rendte på andre og nåskje uskyldige personer ble det bunnet på
hundene ble der bunnet på den---'son var fylt med hbyst eksplosivt
sprengstoff,Og så begynte jakten,Huddene ble slopp9t ut og Quisling
og hans regjering var vildtet. Her avbröt Igjen var kortbölgesender.

Klokken halv tre inatt fikk vi atter forbindelse og da meddelte mar
bare kort og godt at quisling er på vill flukt utover Aker.Han ----
og har et stort klesplagg etter-deg, Så hörte vi ingenting för klokker

yre inatt.Da hbrer vi her uisling begynner å )appe av,4an har kastet frakken og trbyen for å kunne lbpe lettere,
Men det hjelper ikke hundene pzerner seg målet,QuislIng har bare to hurdre
neters forspraxig 	
Senere relder var Oslo-forblndelse: Både Quisling og bikja er forduftet

 En hel del uop)fattellg 

Vi håper inderlig å kunne bringe våre lyttere neldinger om dramaets
videre forlbp on ikke fbr så til neste frsteaprils"------

Til Underretnin (Diktafonrulleno blir oppbevart inntil videre.)*
s  o adio sendto bare en nyhetaisending påskedag,k1,14loo og da'
begrenset det seg til krigskommunike.
Svériges Radio sendte ogsa bare en nyhetssending påskedag kl,12,40.
hvori det bl,a; meldtes on. 8 nye henxettelser i Danmark.In.tet Norges
nytt ble sendt.

slO 19,30 (7) (2./4) De gamle bodene hvor Bergens kommunele
fiskeutsalg har sine lokaler ble fredag kveld herjet av en voldSom brann
Brannen oppsto antakelig fra loftet i en av.bodene og bredte seg med
rivende fart. Det ble lagt ut tretten slanger som I löpet av en times
tid klarte å begrense flammehavet, Hvor stor Ska

HVor stor dkaden er har man ennå ingen
oversikt over, men alle bodene langs Zakriasbryggen må anses soM total-
skadet.

111441.4
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DTGERPROPAGANDA.

orges Frihet 2/4 Göbbels 1  propagandaapparat og‘våre hjem-
lige SS-tropper har innledet en stor propaganda for a bevise at det hers-
ker nöd, sult og elendighet i de områder som er befridd fra faseismen.
Selvsagt er det store vanskeligheter med forstlingene i de land og Qmråder
som de tyske fascister plyndret för de ble drevet derfra, Men forholdene
i disse land kan i det hele tatt ikke sammenliknes med forholdene i de
okkuperte land og lområder når det gje]der ernæringssituasjonen, der er det
n lig'så galt som det overhodet kan være. Hungeren hersker overalt.

Vårt eget hungrende folk kan naturligvis
bekrefte dette, men det kan allikevel ha sin store interesse å bringe noeli
opplysninger am ernæringsforiloldene i de andre land og områder som de
fascistiske horder enna holder okkupert. La'oss begynne med den okkupert€
del av Nederland, Hvorledes er det der? Jo, hollenderne har 110 gram
bröd og en halv liter vannsuppe som or kokt på noen r&lbeter pr, dag.
Videre får de ett kilo poteter pr, petson, ikke pr. dag men for uken.
Det er det hollenderne ma leve av i dag under tysk herredömme.

Det samme forhold gjCir seg også gjeldende
Nord-Italia. Et kilo salt koster her 1.000 lire. I Genoa får befolk-

ningen ett kilo bröd pr. person pr. uke. Og slik er det ikke-)bare i de
andre italienske byer og landsbyer som tyskerne holder besatt, men i
alle okkuperte land og områder.

Derfor krirker den tyske propaganda om nöder
og hungren i de befridde områder helt latterlig. Den vil pa ingen måte
oppnå sin hensikt. Både vårt og de andre okkuperte lands folk, vil da
opa besvare denne lögnpropaganda med en ennå mere omfattende frihetskamp
pa alle områder.

kilw#

LIK SKAL DET VÆRE $

orvs Frihet 2/4 Samtidig med at våre patrioter fZ5rer en
malbevisst og omfattende kamp mot transporten til lands og til sj8ssi som
i den siste tid i snrdeleshet omfatter jernbanetransporten, så rettes det
også på andre områder alvorlige slag mot tyskerne, Sprengningen av Bil-
huset i Oslo, hvor tyskerne hadde et stort reparasjonsverksted for sine
bilet og sprengningen av en filial til denne bedrift på et annet sted i
byen, viser at patriotene er i aktivitet også på disse områder.

Og slik skal det også vmre 1 Hovedkampen
gjelder i dag transportewog krigsindustrien, men det må ikke medfZ5re at
vi tilsidesetter noen av fiendens andre sårbare punkter.

T ALVORSORD TIL NUERNE.

org s Frihet 2/4 Så har vi et ord å si til de mange kampdyk-
gutter og gjenter i vårt land, som roper "hurra" for hver gang det

bl r gjennomfört en vellykket aksjon av de aktivt kjempen4e patrioter,
men SODIaldri innser nödvendigheten av å gjöre noe selv. Detter er
naturligvis uriktig og vår ungdom lite verdig, I dag er alle kampdyktige
pliktige til å slåss mot fienden som soldater i. en arme. Ingen ma unndra
seg sitt ansvar og sine plikter,

Når dommens dag engang opprinner er det
selysagt at enhver quisling og andre som har gått fiendens erinder, vil
bli stillet for folkets domstol og få sin velfortjente straff, men det
er også selvsagt at de som bevislig har unndratt seg kampen ikke vil bli
glemt. Ingen kan unnskylle seg med at de ikke er klar over hva de skal
gjöre. Der er oppgaver nok i dag.

Slutt dere sammen i passelig store grupper
velg en sikker og pågående leder, gjennomför en abbolutt taushetsplikt,
planlegg så aksjonene, til å begynne med i det snå, og la så oppgavene
vokse i og med at en får bedre erfaring.

Vi gjentar ennå engang. I dag er det ikke
nok å rope hurra for andres innsats. I dag plikter alle eom kan å vmre
med, Ogsa DEG venter vi på,
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DÖDSFLLL.
fi1c7,10,30.( 1) 31/3-1945. Loen: Sokneplest han Wvold,Nordfjordeid

er död,vel 50 år•ga.1.]e1. Ean var födt i Buksnes,tok studenteksame-n
1914 og ble Oand.teol. i 1921. Fra 1916 var han læret på fo
steder i landet og i 1922 ble han res.kap.1 Förde i alpnfjord. Siden
1924 har han vært sokneprest i Eid, Sokneprcst Lbvo1d var en meget kunl-
skapsrik mann. Han tok i sin tid ivrig del i ungdomsarbeidet og var i
flere år formann i Firda Ungdomslag.  1)essuten har han gjennom arene
hatt mange konmunale tillitsverv,op)lyser Firda Tidend,

FIDRE'iRS .b.6NGSEL F R DRLP,
81 30.(3) 31 11esund: Lagmannsretten har avsagt dor

- aken not £"agnus ‘L'auritzen,Vestnes,som 11 mai ifjor drepte sin bror
* 


ars med kniv, Han ble dömt til 4 års fenc,se1 med tap av atatsbor,ef-
lige rettigheter i 10 år. Dessuten ble det avsagt kjennelse for at han
skal sikres inntil år. Retten kunne ikke finne at tiltalte hadde hand-
let i nbdverge som han selv hevdetpidet det måtte sies å være fört prov
for at han hadde handlet forsetslig. Tiltalte har påanket straffeut-
målingen til höyesterett,

INNZURIESLK
0,R,S,00. • n injuriesak er i disse dwier behandlet i,".urland

forteller Bergens Tihdende. 5 kvinner og 1 mann stod tiltalt for ære-
krenkende uttalelser om en kvinne fra Lurland, 4.11e de tiltalte ble
funnet skyldige og hver av kr,50 i bot oe kr.20 i saksonkost.
ninger.

OSLO RLDIOS",XTUELT"
Er;18,0 'r ag 31 mars var et foredrag av redak.Wr Hundersen om den tysLe

ubåtkrig,sett med tyske :331.ner. Foredragsholderen innriimmet imidlertid
ubåtene ikke hax maktet å senke tonnasje tilsvarende de alliertes

gninger og at man i nilitære kretser i Vyskland ikke lenger trodde
at ubåtkrigen kufine få noen avgjörende innflytelse på de alliertes trars-
port over havene.

Dernest talte Signe Lund om sine reiser langs
den norske kyst ;om sin egen musikk,sine egne taler og sin virksomhet
i allnindelighet.

ffirAILIERTE FLY SKUTT NEDI
• .19,00, 31/3_194s flerinidtil den tyskkontrollerte Oslo Radios med-
delelse tir siffe-lIttere ble 7 allierte fly skutt ned over Syd-Norge
16rdag morgen,Dessuten rekner man ned at enda 2 fly ble skutt ned.Det
var smrlig en tysk flyver Som utmerket seg (Navn ble ikke nevnt) Han
skjöt ned 4 av de 7 flyene.

RENSELSSITUSJONEN ENNI. N GLNG.
1.R.19,00. 31/3-1945ntoret for nnenlands brensel har sendt ut deforskjellige liedkontOrene et skriv ang,transporten av ved I dette skriv

rettes det en alvorlig oppfordring til skogeierene om at de gjr hav de.
k for at framkjöringen av ved til bliveg blir gjert i den tid sam enra

gjen til vinterf6ret går ut.Skal det bli nulig å få fram nok ved
til høsten og siste delen av vinteren må skogeierne sörge for-at det
ligger nok ved ved bilvegene så det tilk‘»rse1wateriel1 en har for ved-
kjöring kan bli nyttet helt ut gjennom hele sommer-halvåret.

USKERUD NEDSETTER ÅKEWEALET.

	

31/3-194„ammen: rukssekretwr Vikerud Buskerud forteller
at Buskerud fylke i'år skal Gyrke et åkerareal på 222000 dekareller
4000 dekar mindre enn itjor. P tetarealet er nedsatt med 5500 dokar,
mena gr;insaker er ihket med oaa500 dekarj'ylket v11 lår gå inn for
dyrkning av tidlige .00teter. Ellers opplyser han at tilförselsvanskene
og drekk-kraftspbrsmålet vil bli vznskelig å lbse dennevåren.

ARGNIET ROSEE1U .
.11.19,15, - 945. Under Os10 Radi "Sett og*hört” ga Vietor
ivarson en historisk oversikt over Baroniet Rosenda1,dotg _eiendommer,
innehavere opp til de siste år da Universitetet overtok det,samt andre
historiske fakta oni eiendommen og dena nabolag.
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•
STURLASSON.

Ordre S 7899.
RUK2DEEWEMEITTET PRODUKSJONS-

IRTX . B STEMY S OM YRKING_AV  TOBAKK=4.

I rek:Lhold av forowdning av 7. januar 1942
haw 2roduksjonsdizektoreatet gitt fe1gende bestermelser vedrörende
dyr]TIng av tobakk i 1945. Bes,derre lpene er medtett2-Jx)dUksjons-
r 4Bektoratets rundskriv nr.-21/1945.

Punkt 9 A. undskriv nr. 21/1945 og skjeme.
nr, 11/1945 2unkt 3 A. Det er i år fobudt å dyxke tobakk for.salg.
eller fraretilling av nikotinveske. Jordbrukere Pg hseeiere kan 2å
egon jord dyrke tobakk eget bryk 2å inntil 20 kvdratmeter 2r -
voksen mannsperson (ovex 18 Arp)som har rasjoneringskort for tobakk.
Herunder kan kun regnes brukeren selv, karfolk.og faste arbeidere -
2å gården, ikke sesongawbeidereet s:mlede tobakkareal må Under
ingen omstendighet overstige 5 % av det satlede areal BOrZnyttes t'll
2otetex og grönn». saker på elendomren. Dette får sære11g.betydning
for v111aelere og småbrUk1 Dot er.forbudt å leie Jord for dyrking
av t;;loak::, hox ikkg til å d.3/.1':ke tQta.kk
2arse11er. . -

Videre gjöres o:)2merksom 2å at gårdsarbeiw
dewe, hus menn pg lignende mcd egen Jord- ikke har adgang til å dyrke
tobakk både egen Jowd og.2å gården hvor de arbelder.'Disse-må
tilfelle-dyrke tobakk 2å den eiendom de selv dis2onerer.

- For tiltrekning av 21anter og 'dyrking av
tobakk t -eksthus elYer vektsbenkew, varMbenk og koldbenk gJe'.1der
fn_gende,bestemrelser:

-• Det er tiliatt å så og tiltrekke tobak1-
21anter i vekst- benker, men arealet fewdigei om2riklede eller
2ottede 21anter rå :t.kke overstige 5 % av det sam1ede benkaweal,

Etter 10. juni må det.ikke dywkes tobakks-
21anter ( srå e1ler store ) .!.vekstbenker..-

_ - I veksthus er det forbudt 4 dyrke tobakk
eller å tiltrekke tobaks2lanter. Unntatt herfra er sålng I såkasser
til dekning av eget behov.

Overtredelser av disse bestemMelser er be
lagt med stv:-ff.

Oslo,27. rars 1945.
_ Sturlasson.

Under 41.4e-)011±,korpanis fane,
Osl.o 21,30 (14) Uten 2o1iti kan et sivilt sarfUnn ikke
bestå. Det er 2olitimannens ansvarsfulle og viktiga _hverv og vezne
saufunnet rot anslag.fra urostlftere, voldsmenn og ransmenn, PoiItI
rannen er vår beskytter rot det ordnede sarfunns fiendar.. Ikke enlyeer
egner seg for 2olitlyrket."Dettrm, ges særlige egenska2er for å være
en habil 2olltirann. Det er ikke nok å ha legenlige krefter. Mot Og
ta22erhet, snarrådighet og bedi'mrelsesevne rå til. Og fram for alt,
2å1itelighet.-Kan vi ikke stole på 2olitiet under enhver omstendig
het da vakler hele vårt sawfurin. da rekner det hele.

- Under en krig sor den nåværende da vårt
sgmfunn blir overfalt av voldemenn og ransmenn fra bst, da har-vi ;
W:Le 2likt til å være beskyttere-- ti1 å være 2oliti. Mange av oss
har allerede været med i kampen_og range står frarleis ± rekkene.
Men frst Og -fraust er det en 2olitiranns•211kt og o22gave å delta

kar2en mot landats'ytre-fiender, Det Vil netlig rett og slett sl
en utvidelse av hans vIrke. en.videre horisont for hans •parfunns-
beskyttende yrke. Den 2olitirann sor ikke forstår dette, han har-ikke
fqttet be tydningen av-sin ærefu1le_og betrodde-post.

. Twe kor2anier 2olitirenn haw vist oss atj
de har kjent sitt ansvar og sin foriktelse. De hax skrevet et f1ax,-
verd. 4,6 blad I det nozske 2olitis historle. Nå når det fJerde
kbr2ani settes o22 er det atledning for de andre som ikke har været.'
ute til å vise at de ikke gjr skar på kamaratenel, og til 4 hindwe
at det blir skwevet et.rXrkt b1ad I vårt 201itis historie.-

.(fortsettes)

JEG VIL VERGE MITT LANIO.
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JEG VIL VERGE KITT LAND Ifortsatt)

nemlig det at bare en del av c>olitiet dro ut de andre ble sittende
heine da Norges eksistens sto pa spill, .

Det vil ikke skje. En slik skjensel vil
ikke overgå vårt eget norske po1iti0 Det vil mannjamt melde seg under
fanen til fjerde politikompani semmen med andre sam forstår og föler
sin plikt som nordmenn og vil verge sitt land.

SE P.STEDT IN HEECRILIT (fortsaLt'fra side 2)

til fest.
Nordmennene hadde gledet seg til å feire

Torgny Segerstedt persofillg i Oslo, Han kunne ha reknet med et fakkeltog
oppover Karl Johansgate, skjönt den slags berekninger lå ham uendelig
fjernt6

Men jeg vil nevne hva han engang uttalte
til en-framtredende nordmann i Sverige: "Når inntoget etter befrielsen
skal holdes på Karl Johan, da VIL jeg vmre med, selv an jeg blir nödt
til å overnatte i Slottparken," Hvortil nordnannen meget riktig svartex
"Jeg kan garentere Eeii, err Sep,erstedt at hver eneste nordmann ville
anse det som en stor ær3 å gi Dem plass'l sitt hus6"

Nå ma vi nye oss med å ba hamli våre
hjerter, men det tellet, når alt kommer til alt,mest fc:r ham,

0,T, EEDLEhMER TIL SVERIGE,

S. 200W (2/4) Mandag formiddag ar:om noeu medlemmer av
anisation Todt eg en kvinno i et kindre fartby Blesttnge på nord-,-'-

östre bland, De er blitt tatt 1 forvaring og föt til Bor

UL=. ,

Oslo 22,00 (2/4) En seks år gammel gutt i vatsun ble ons-
dag för &ske påkjiji.t og d-2ept av en lastebil, Bklen skulIe rygge og gut-
ten er pa en eller annen måt4t kammet bak bilen slik at det ene hjulet
gikk over ham.

Natt til påskegften hendte aa Wdsulykke
i Gausdal, En 46 år gammel kjZ5rekar Eagnus HUklbakke hadde vmrt på fjel-
let med påskeproviant, Pås.m.edtur kjörte han med karjol. Hesten ble
skramt og löp ut. Kjörekaren ble slept etter karjolen et lengre stykke og
ble så hardt medtatt at han dUde like etter:,
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TIL FORTROLIG ORT-FUTLRING. IKEE TIL OFF=LIGWORELSE.
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

Te nforklarin O.R. - Oslo Radio. S.R. Svensk Radio. F.R. Finsk
Radio. D.R. - Dansk Radio. Oslo - Tysk kontrollert "NTB".
N.F. Folkesenderen olTorges Frihet".

• K01,11ENW I WIONWf.

O.R. 12.00. I sin lederartikkel kkifiver Nationen idag
blandt annet under titelen "Grei beskjed".:

Vi er fullt klar over at flertallet av
våre lesere mener at krigen am kort tid cr slutt med et fullstendig neder-
lag for Tyskland. Nå har vi tidligere beskjeftiget oss en del mek:, hva
som vil hende hvis krigen slutter slik som flertallet tror. Vi har sitert
Schelderup, Nygårdsvold og andre praminente personer og vi slcal ikke
trette med gjentakelser. Derimt ser vi det sot vår plikt å sitere et
avsnitt av siste lederartikkel i Hjemmefrontens offislelle ledende illegale
organ "Fritt Land". I nummeret for 23de mars 1945 står blandt annet
fölgende å lese:

Bare planleggingen og de nödvendige komrlite-
dröftelser med hensyn til dette gigantiske gjenoppbyggingsarbeide vil
utvilsamt ta syv til otte år. I denne tiden må vart folk finne seg i de

‘ -törste offer og ytelser. Ikke minst må våre arbeidere og bönder finne
i å ofre mer på fellesskapets alter enn hittil.

Dette vil skje i form av lengere arbeids-
tid uten 1innskompensasjon. C) prisene på landmannsprodukter må holdes
nede på det lavest mulige niva i en årrekke av hensyn til levestandarden
i byene. Dette må bönderne finne seg i til gjengjeld for den enorme og
menings1Z3se krigsfortjeneste som de fleste av dem hax hatt ved å amsette
sine landmannsprodukter på svartebörsen.

Vi tror ikke nettopp'at de fleste av våre
b6nder er aktive Hjemmefrontsfolk, skriver Nationen, men det kan allikevel
være sundt for dem å få vite hvordan Hjemmefrontens ansvarshavende ser på
dem, nemlig som en eneste stor hop av storkjeftede svartebörsbanditter.
Vi overlater dil det store fornuftige flertall:av Norges bönder å trekke
sin egen konklusjon. Dere som stadig snakker am befrielse og lengter etteI
befrielSe, hva er det dere egentlig venter på? Har dere ikke na fått grei
beskjed,? spör Nationen.

b

S.R. 13.30. Generalpoststyrelsen er nu ferdig med sin
utredning vedrörende qe av Gestapo åpnede og sensurerte brev. Sakens
dukumenter er for det åeste stemplet som hemmelige. Generaldirektr 5rle
har dog i forbinnelse med overleverelsen av dokumentete henstillet at
flest mulig av dokumentene bringes til offentlig publikasjon. .Jet er også
henstillet til forsvarsministeren om at forhandlingene i saken blir
offentliggjort i så stor utstrekning som kan forsvares

DuDSFALL.

Oslo 13.30. (3) En kjent hagebruker, gårdbruker Teodor Lid
i Gerpdn er död 84 år gammel. Han var en av pionerene på hagebrukets
omrade i Grenland og fikk allerede 18 år gammel selskapet Hagedyrkingens
Venners ærespris.

r4ESTAP0S BREVSENSUR I SVERIGE.
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D6DSFALL. 2.

Oslo 13.30, (4). En i den hbyere skole vel kjant mann,
lektor Rolf Pande, er di5d etter et kort sykeleie, 63 år gammel. Lektor
Pande var en ansett og avholdt pedagog. Hans læreböker i fransk og engelsk
sammen med hans franskundervisning i kringkastingen gjennom en årrekke
har gjort ham kjent i vide kretser. For hans arbeide for norffit fransk
forstaelse har de franske.myndigheter påskjönnet 1mm ved å utnevne ham
til Officier de LY instruction publique.

Lektor Pande har også vært redaktr av
tidsskriftet Atlantis.

LORDSAK I GRUE.

Oslo 13.30. (6). Fra Kongsvinger meldes at en tragedie som
har gjort et dypt inntrykk i hele distriktet har funnet sted i Grue i
påskehelgen. Langfredag formiddag ble den 33 år gamle Berth Fransrud
funnet död på hybelen sin, og det viser seg at d&dsårsaken er henging.
Det er imidlertid ikke sannsynlig at hun har tatt seg selv av dage. En
sdster av Berta Fransrud kom langfredag ved middagstider for å besöke
henne. Hun fant dören låst og ante straks uråd, Ved naboenes hjelp lyktes
det å bryte opp clren og innenfor fant man Derta Fransrud liggende ddd
pa gulvet. En klæsnor hang ned fra taket og var festet i en lökke rundt
halsen på henne. Den var så stram av,hodet ble holdt et godt stykke oppe
fra gulvet. Politiet ble straks varslet. Forelpige unders3kelser brakte
på.det rene at selvmord var så godt som utelukket, ikke minst fordi
avdöde bar merker etter et meget kraftig slag på kjcven. Det var også
blod på gulvet der hun lå.

Etter det Glåmdalen forteller har politiet
a.rrestert Berta Fransruds forlovede og de nærmeste dager vil for -

Mpentlig bringe klarhet i spörsmålet om hvem som har begått den bestialske
gjerningen og hvilke motiver som ligger til grunn for twrdet.

OVERFALL I HEDDAL.

Oslo 13,30. (7). En mann fra Vestsida i Heddal ble igår
kveld overfalt av en gjeng med fulle folk i nærheten av Strupa bro. Eed er
tomflaske dengte de til ham i hodet og såret ham meget stygt. Det ene året
hans ble ogsa en del maltraktert og alt tyder på at overfallsmennene her
har gjort bruk av kniv. En del av gjengen flyktet over hals og hode, men
politiet klarte å få tak i fire personer, som nu vil få et alvorlig opID-
gjör med myndighetene.

DRDINGSULYE I RANDESUND.

Oslo 14.00. (11). Fra Kristiansand meldes at det mandag kveld
ltraff en drukningsulykke ved Randbya i Randesund. Den 17 år gamle Sverre
ddy, sdnn av lærer Randöy og en fire år yngre gutt skulde seile over

til Kalvöya for å låne en grammofon. På tilbakeveien slo seilet plutselig
over og baten kantret med det resultat at guttene falt i vannet. De klamret
seg til båten, men da mastene lösnet og båten rettet seg opp igjen, klarte
bare den yngste å karre seg oppi. Sverre Randby klamret seg fast til matt
og seil og er fört til havs med dem. Han som fikk reddet seg ombord ble
sittende i vann til langt oppover livet mens skjekten drev av sted. Han ropte
om hjelp og nödropene ble hört på en gård i nærheten. Etter stort strev
ble han reddet i land av tre gutter. Han var da sterkt medtatt, men kviknat
etter hvert til igjen og idag er han i full vigör igjen. Ingen av de to
guttene var svömmedyktige, forteller Fædrelandsvennen
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ÖKONOMISKE ILELDII\TGR.

Oslo 14.00 4 1/2Stat 1937 S 104 1/2.'
4Stat 1935 I HGL (?).
3 1/2 Stat 1941 I S 105, K 104. 1/2.
3 1/2Sta'7, 1938 I K 103 1/2.
4 Hypotekbank 1938 8106 1/2, K 106.
Oreditbanken,S 142 1/2, K 137 1/2.
Bjblvefessen S 21.00, K 20.00.
Eforregård S 137, K 135.
Elektrokjemisk'S 145, K 137 1/2.
Hafslund S 730, K 722 1/2.
Orkla S 290, K 277 1/2.
Saugbruksforeningen S 1975, K 1955, 0E2 1950.
Union S 5.60, K 5.50.
Agdestden K 150,
Borgestad S 227 1/2,
Bruusgård Kisterud S 267 1/2, K 260

erikalinjen 3 235, K 230
B
TLergenE'ke K,160.

I\Toxdenfjeldske S 182 1/2, K 177, Gms 180,
Ivaran S 275.

S 285, K 275.
Kosmos I S 275, K 270,
Odd 2 247 1/2.
Rosshavet• 39O.

Va1utakurser ufore'cidDe.

B=N.

Oslo (8). Hotvet Dampsag i nE'drheten av D ammen ble
55år herjet av brann. Den stoxe bygningen med sag, 1.5v1eri og-mange verdi-
fulle maskiner brente ned til grunnen, mens det lyktes å tedde lager -
bygningene. Årsaken t.1 brannen er ikke brakt på dcc rene, men det'er
meget som tyder på at don skyldes feil ved det eloktriske anlegget,
fertellor Drammens Tidende.

V0IZ&L'ORC(5K.

Cs1') 14.00. (9). En mann i 20 års alderen bröt segen natt
i påskehelgen inn i et hus i Ejöndalen og forsökte å 5.‘re vold mot en 13
åå gammel pike som var alene hjemme, Til alt hell lyktes det piken å rive
åeg lös og resolut sprang hun bort til nærmeste telefonkiosk og sendte
bud etter politiet. Kort ebter ble overfallsmannen arxestert.

DANSKERWIAT TIL DÖDEN OG dKUTT.

3.R, 18.30. Pressekontoret*til der Höhere SS und
Polizeiführer i Danmark meddeler L.,t 9 dansko borgere er blitt dömt til
dMen. De var anklaget for å ha tilhørt illegale organisasjoner, for å
ha deltatt i sabotasjohandlinger mot jernbaneanlegg, for å ha samlet inn
eg gjemt våpen og ammunisjon sluppet ned fra engelske fly, for å ha vært
besittelse av våpen og for å ha plyndret varelager tilhörende den tyske

forsversmakt. Dommene cr blitt fullbyrdet.

`.:5DWALL, 3,

Oslo 18.00. (15). Fru Ignazia Otto Wde igår kveld, -75 år
gammel. Hun var en kjent skikkelso i Oslo teaterverden, bl.a. som hustru
til direk-Wr Harald-Otto, for hvem hun var en ypperlig sttte gjennam årene,
Hennes hjem har alltid vært samlingssted for familie og en tallrik venne-
krets.
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VERDEN & VI.

O.R. 18.10. I Vorden & Vi kåserte idag Ftitz Ihlen.
Han gjorde et moget nisslykket farsbk på å oppmuntre sog selv men det
var tydelig å höre at han ikke haddc noe smrlig holl nod seg. Han so:

För påskehelgen talte vi her i kringkastineer,•
ein det militmre og politiske kapplöp som for tiden pågår. Tions de Allierte
stilles overfor stadig stbrre politiske problemer, som for hver dag som
går svekker det kunstige forhold nellom de tro AllIerte, er Tyskland
utsatt for et nilitmrt press sam savner et hvert sidestykke i denne
krigen. Det er tydelig at de Alllerto nu for en hver pris sbker å oppnå
n nIlitmr krigsavgjbrelso overfor Tyskland, noe som tydeligvis haster
et da allers politiske kriser kan oppstå som lett kan forandre hele

krigssituasjonen. Det vi lnIdlertid tor byeblikket har å holde oss til
er de foreliggende kjennsgjerninger og de går ut på at England Amerika og
Sovjet samlet og ned alle disponiblo midlerbryter inn over Tysklands
grenser og for byeblikket både I öst eg Vest befinner sog et godt stykke
inne i det tyske rike.

Det er ikke til å nekte at de militmre
hendinger for byeblikket overskygger de polltiske krigsfenamenor hos de
-Alliertc, noe som den Allierte propaganda forsøker å utnytte til det -
ytterste. De siste dagers propaganda fra Alliert hold gar ut på å "follow
up" sohdet heter, de betydelige militære seire på Vestfronten. Lreldingene
overdrives ganske betydelig, smrlig propagandaen på tysk fra Eingland og
Amorika forsbker å gi verden og selvsagt det tyske folk, de tyske sol-
dater det inntrykk at den tyske front allerede er brutt fullstendig sammer.
Krigskorrespondentene forsbker å få det til at tyskerne nmrsagt ingon
notstand yter, soldatene kapitulerer qg at befolkningen er likegyldig
overfor det hele, en propaganda som kan være effektiv, nottopp pa grunn
av den tysko elastiske krigsfbring på Vestfronten oç dcn noderne krigs
hevegelighet. Det må selvsagt virke foruroligende bade på soldater og på

lpyvilbefolkningen når man hbrer at fienden befinner seg langt inne i dmndet
et er heller ikke vår hensikt å undervurdere den nuværende mIlitære
situasjoni son bare kan betegnes som ytterst kritisk. Mon samtidig saM
vi ikke pa noen nåte forsbker å undervutdere situasjonen ved frontene,
bker vår beundring for det tyske tolket, de tyske soldater, og den tyske
ledelse son lar en suveren ro og en fantastisk kampvilje skinne igjennom.
Når de Allierte i sin propaganda er av den metitri at Tyskland har sagt
sitt siste ord, hvis-vi kan uttrykke det slik, nar det gjelder den nIlitmre
krigen så cr vi av den mening at ti" nettopp her i de kommende månedor
eller uker kommer tilå oppleve store overraskelsor. Det er sikkert ikke
uten grunn at dr. Giebbels i en av aine siste artikler skriv9 fblgende:

Vi er alle fast besluttet på a gjbre en ny
begynnelse. VI arbeider ned alle nödvendige nidler for å skape de dertil
nödvendige forutsetninger. Fienden vil pa et gitt tidspunkt konne til å
merke deres virkninger. Fienden vil snart fble hvor farhastet hans triunf-
rop er, at det overhodot ikke kan veare tale on den hurtige avslutning på
krigen san han absolutt behbver. Det er ned andre ord on kjennsgjornIng
at don tyske ledelse arbeider nsd planer lagt for flere måneder tilbake.
rilden annen side er det tydelig at de Allierte nettopp med disse planor
419,,r öyet, forsbkor ned alle midler å sbrge for at disse planene ikke
konner til utförelse. Det foregår nod andre ord et desperat kapplbp on
tid og ogsa on onråder, hvis resultat bare de nmrmesteuker kan gi oss
svar på. Xlarer de Alllerte å forhindre den tyske ledelses planers ut-
fdrelse er Europas skjebnebeseglet. Klarer de det derimot ikke vil en helt
ny situasjon oppstå og det er her at de nange politiske fenomoner vil
gripe avgjbrende ihn i situasjonen. Selv am den militmre situasjonen for
byeblikket syftesalt overskyggende bör nan ikkese bort fra at forholdet
mellom Sovjet, England og Anmrika i den senere tid har utviklet seg til
å bli meget kritisk. Ikke mInst den kommende San Fransiscokonferanse har
sörget for å underninere det kunstige forhold nellom de tre stare. Det
er sikkert ncd god grunn Eden uttaler at det kommende nbte I San Fransisco
i slutten av denne nåned må betegnes som verdens siste sjangso til å
unngå den tredje verdenskr1g. Slik er altså situasjonen for de Allierte
idag med seire og framgang på allerronter. En hver vil kunne forstå
hvordan dette kunstige og uekte.forhold i lengden vil arte seg hvis Tysk-
land konmer de Allierte planer i forkjbpet q$ derned forandrer hele krigs-
bildet. Europas skjebne står i disse dager pa spill.

Side 4.
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SYLN5K. FLY SItJTT NED.

S.R. 20.00. Lt svensk jagcrfly ble idag vcd middegs -
tid skutt ned ov et tysk fly i n=heten av Tralleborg . ledskytinge±1
inntraff da et tysk fly kom inn over svensk territorium. To sverske jager
fly gikk 02.3 for å jage det bort igjen o- det or)stod skuLdveksliJig hvorved
det svenske fly ble truffet og kom i brann. Fdreren meldte radio at
hon vilde hoppe ut i fallskjern men et eller an.et nå ha klikket slik at
han ikke kunne hojpe ut. Han ble dreyt pa steeLet.

Det har tidligere hendt at det un-er slike
kler,)nstendigheter har koi.et til skuddvekslinc nen det er fd:ste gang at et

svensk jagerfly er blitt truffet. Det er brakt på det rene at det tyske
flyets besetning må ha wart _lar over at de befant sé over sv,nsk or:rade.
Det tyske flyet forsvandt etter nedsicytingen til havs icjen. Hendelsen
vil selvsact F.edfdre kraftige dir4onatiske re'Dresentasjoner fra sven.sk
side.

S.R. 22.00. Lt sve.nsk jagerfly ble SC).  -25r
idag.nedskutt av et trenotorig-tysk Dornierfly under krenkelse ev svensk
ndytralitet utenfor Sdlvesborg, hvorved den svensi.:e flyger,- kor .00ral
Lrik Harry l'ordlund onLon. Gm det inntrufne å T..cd2Jrc
diplematiske forheldsregler, :Jeddeler fortvarestaben i et tillegs -
ko=unike at eks:)erter ;£(1 det aller fbrste kor til å undersJkc hvordan
det har foregått års,:.ken til nedstyrtigen ihe sios noe
bestemt men dot anse..cs sannsynlig ut .Drojetiler har truet
tank. Bensinen har scncre le. het ut og,er blitt antendt ned den filge
at brann og eks-olesjon inntuffet ombord )2 det; VCiiShC flyet. Fly-



förerne pa begge do Svsnske flyee synes i alle delcr 1. . fulgt de
bestei=elser sOn. gjelder

SV^.LJSK IUThRVLSIO:".

S.R. 23,15 (,-92: nowsk). "Jel ansette frie nors':o avLuen kulletinen
behandler i sittnu r de 27_,e erss)Jrs:Li'Llet en svc:Ick intel-vw.sjoi
i 1Torge. Det syn man i -0:g6 d.ete spirsnålet kan, sLriver avisen,
sanmenfattes i fire Dunkter,

den .Ulierte overko=indo
en svensk inillnarsj i hoige rormålstjenlig or. Sverige skuldc v,3re villig
til å gfl inn i krigen -aå denne måte , ha2 vi selvsaGt intet å be_erke. Det
er den ,j.litsare ledelse som har oversikten og son ogs:. f1.aha avgjiilsen
og ansvaret når det gjelder krigfj-iingen. Vi 1:an barc lojalt akse-)tcre
avgjdrelsene oG fdlge de direktiver vi får on å vo3re glade for et hvert
skritt s som vilde forkorte kricen.

Situasjonen 1:ar, bli slik at vi oGs
fra umiddelbare norske interesser må dnske on svonsk interversjon. Det vil
intreffe hvis tyskerne akter å sette igang Q2attendeJdeleE,,belser av
norkke verdier slik som i Finiulark og eller gå til en ytterligers s

v terroren mot befolkningen i form av massehenrettelser og liknende.
ituasjonen kan bli så desperat at det er å foretrkkke at lorge

krigsskueplass framfor at terroren fortsetter uhindret.
Hvis Sverige intervenerer må det

det med hele sin milita3re makt med sikte på en så rask avGjdrelsc so-
Slik som styrkeforholdet mellom den svenske hE3r og de tysl:e tro ei

i ITorge nu er og de operative forutsetninger fordvrig ligGer til rette,
er en rask avgjdrelse innenfor sannsynlighetens Grense. :an må også selv
Da et tidspunkt da en regulær invasjott fra vestmaktenes side i_ke kan
gjennomfdres regne med stötteoperasjoner av stor be'cydninc- fra vest,
blandt annet med sjd - og luftstridskrefter og med storc akejoner fra de
norske hjemmestyrkers side. Med all.sympati vi må nE3re for en sycnsk fri-
villigbevegelse, skriver den frie avisen, kan vi ikke ut fra en
betraktning, finne at den i de fleste tilfeller vil fdre fram. Den vil
kanskje i s-oesielle situasjoner kw.:e vE3re en verdifull faktor, men under
forhold man må rekne med vil den nee kunne få tilstre:kelig stor slag
kraft til at en avgjdrelse uo-nåes og da kan den lett kol.me til å komplisere
åituasjonen og gjöre farene og vanakene for oss större.
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Fo:.:.ts t

4) I: ninst viktig er det at svenske
tiltak vil kunne w3re av stor )reven'Giv bctydning. Kvis tyskerne er klar
over at svenskene vil falle inn i Norge hvis terroren overskrider en
viss grense cller de gjenno*-1'3rcr b-cle:,gclser i stor målestokk, kan
allercae bevissncten uldet övc en sterk noderendc innflytelse. Tyskerne
na veic not hverc.drc hvilke fo?Jeler Cc ut fra cinc intercsser vil ha
ved set c i verk sin c elsec)lancl og hvilke farer de 1& den
awen sidc utsettcr cec,, scIv for ved I frard?rovoscre en svensk inter -

sjon, og iallfall s_ langt son rasjonelle nilit3re overveielser er
jdrende, vil svensk bercdskap tg svensk vilje til agripe inn, under

dissc c=tendigheter kunne virke brenzendc på brutaliteten.
Bulletincns artikkcl slutter slik:
Åt eilLelte her i 1-OrgG rent fölelsesmessig

har cn slik in: ctilling at de finner SVCASL:hjelD trl fJ:igjciringen lite
en kjen:1,sgjelning og en fo:ståelig kjennsgjerning. Det-)er

altia litc morson kone i tal:Lne_lighetsgjeld. l!en de
situosjo:-er det hcr cr talc oR cr sZ alvorlige, de verdier sou kan komme
til å st. oå s-A11 så ue2ctatteligc at denslags hensyn ikke kan komme til
- sillc noen 2olle. enkelte overhodet förer den fram kan det bare

e av at de Le-c hctc12.t s.).5:.stt'.1et tilstrekkelig grundig igjennom
og ikke Lr klar ovcr hvilke overor,x:.tlic betydningfulle realiteter det
innebe=.

I CUL 0../ -22.

23.15. (2. norr,;:). Nye cr.-..ectcsjo:2.er er foretatt i ströket
3, navL a ve Cslo. dc cict ol:este2te cr lenadannsbetjent

.oncorist en s3nn grTrukcr Gron, Iristoffer Stave,
sönn til tidligcre stortingsn: 1f tave, —nut ..Jrat:;erud, overl=er

1:31'er Often, 13rer (?) o enac: andrc, ialt 15 - 20 personer. I Oslo
er diE)oncnt .-,Jrresen, for.nanncn i styrc for Lkers —ekaniske Verksted
ar-estert.

S.2. 23,15. (på no2sk). Fra Oslo nedaeles at de fjorten unge nord-
ennene som ble myrdet son represdile for sabotasjen mot jernbanene ikke

fikk noen.kontakt L0c1.sine pårbrendc f3r de b.T.e skutt. Heller ikke fikk
de bes3k av noen prest. De parb2onde fikk 23rst gjennacq avisene rede på
hva son var skjedd,

PROFLSSW. J:,,OLRJTLDT.

. 23.15. (0å norsk). Nan tod i förste rckkc blandt dam som
_jelapet nazisnen, skriver TiJes on sjefre, aktör profccsor Segerstedt.

Nan hadde set'; seg com liso-?pgave å advare sinc lands.Jenn _1othitelerisncr,
forc for kuro,aa og helc vcrden. Aldri, 11±0 en gang i de udrkeste dagene
i 1940 op)hrte han å forkynne Ein tro på demokratiets cndelige seier.
lordne=cne og danckenc i landflyLtighet anså ham og hans avis som så4
urokkeligste og nest uforfærdede venn i et vennlig land.

91E LPkIL I SVERIGE.

S.R. 23.15. norsk). Over helc Sverige forberodes nu höytidelig-
. holdelsen av 9de april. Nordnennene og danSkenc arrangercr selv de
vanlige ninnegudstjenestene. I Stockholm blir den nowske holdt Lugebrektr-
kyrkan klokken 16, acn clanske Klara L:Uka; Llokken 19,30 blir det holdt
et stort fellesndte under mottoet "Fcm ars kamp for befrielsen8 hvor den
norske minister taler. I Göteborgs konserthus blir det også et stort möte
med taler ctc. Over hele landet koJmer forövrig 9d april til å bli hdy-
tideligholdt i ennu stdfre utstrekning enn tidligere. liangc lokalforeninger,
av foreningen Norden hkal arrangere höytidel;_gheter
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UHYGGEGIG UL=E •

Osjo 18,00 (16) I 2åsken inntraff on Uhygge1ig u1yke
Kvinherad, fJel?ene som nser hadde kostet en gutt livet. Fire ungdoi.

to gutter og to gjenter var 2å fettur og da de skuIde nedover
Uskedalen rusjet 2:iudtselig den ene av suttene, nodover en stei1 sne-



skråning. Han klarte ikke å sto22e  t  men falt utover et stu2 og ned
en elv, scm frte ham Iangt under en bre. Her bie han sittende fa

og kameratene hbrtehan 3;oc, om hjel2 innfra. Det ble , sendt bud tii
bygda.og folk kom straks o22over for å hjel2e til med redningen.
Det ble hugget hu1:1 I breen ovenfra Cg da Gutten hadde været undor
breen det iskaide nannet I bortimot to timer, lykkedes det endelig
å få heist ham o22 isjon I noen beIter som var bundet sammen. Han
hadde brukket en arm og et kravebein os hadde desuten fått letteres
skader i hodet. Det var i siste Iiten han ble reddet for han var he1t
stivfrossen da han kom fxam.

DbDSFALL rR. 4.

Oslo 1930 (19) rowftterinnen Nanna Sohwengård ez död vel
67 år gammel. Etter debutbokon "Rossow Gård" som kom ut I 1909,

34t
helZ til 1926 da hun sendte diktsamIinsen Fontæne:"

som også skulde bli hennes siste bok.. Hun har imidlertdfi de seinern
år weret en flitt',±5.bldragsyder I aviser og.tideskwifter, hvor mange
har lært hennes elskverdige men 2å.samme tid rar:_mende 2enn å kJenne,'

. ranna Sehwengård har været tiIdelt statens
forfattersti2endium.

YORSKE POLITIFOLK dV12 Q

E.R. 23.15 (2å norsl4 ,0 TT modde1er I tiden fra 5te til 13de
a2zi1 fowegår-det bvelser med nowske 2o1itifolk I owwådet Jarvsjö
(?) ..Hznsikten er å bys de avdelingene som deltaw tnder feltmessige
forhold. Hovedde1en av etyrkene fcryttes til bye1ses området med
Jernbanetransort.

SVErSK JOURNALIST OM rORSK SIbMArrSHOTEL.

S:DR, 23,015.(2å norsk). Morgontidningens korres26nUent,Ragnar •
Stenho1m som for tiden befinner seg I Amerika skriver:

Når det gjelder sosiale tiltak for sj&-
folkene er nordmennene uten tvi foregangs menn. Med s2ent for
ventning motså vl åpningen av det nye sJömannsho•ellet ved Hanson
Ploe I Brooklyn. Den norske ideen om et virkelig htem og rekreasjas
sentrum for ejfolkene kan ikke ekattes hbyt nok. Ikke noe annet
1and har et slikt hotell. Det vilde,være önskeIig om det I ale
större.sjbloyer b3e reiSt elike hoteljer som var tilgJenge1ige for
alle skandinaviske sjbfolk. Det vilde I hby grad gagne det nordiske
samarbeidet, ekriver han. .

ULYIC-CE.

	

> £12io 22.3,0. (26) . En som kostet to gutter livet hendte
Bjugn i Tröndelag Iste 2åskedag. Noen gutter fant en mystisk gjen-

stand som de begynte å fingze med. Litt etter hörte folk I nær-
heten en kraftig eksplosJen,og, da-de kom tilstede fant de tre guttex
Iigcende ilDe tilredt ,å marken. Den 12 år Gamle 01e Fald:ih1 og deT

	

Svond v .ret -)P1
 Jj. Fol vedkolJe nde sew det ikke

ut-til å være noen fare for livet.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ii TIL OFFETTLIGGET,SE, TIL FORTROLIG ORIENTLRING.
De't-vcsentlige av stoffet skriver seg fra nazisticke kilder.

me,nforUari : O.R. Oslo Radio, S.R. - Svensk Radio. F.R. Finsk
Radio. D.R. Dansk Radio. Oslo Tysk kontrollert "NTB"
N.F. - Folkesenderen "NorGes Frihet".

RETTELSE.

Oslo 12.W. I noldins nr. 6 (side to i lyttcrapport
nr. 1428 for tirsdac 3. april)skal navnet på den nyrdedc kvinne yære
Berta Trangsfud - ikke Fransrud.

.HIRDENS BEDRIFTSURN.

Oslo 12.30. (8). Dc karcr som cr utc i imisats i Hirdens
bcdriftsværn og hirdens alarmenheter representercr det norske folkeværn
not nedbrytendc kreftors Melosselscslyst. Dc har slitsonre vakter oG
trenger avspenning. Dct vil de få etterhvert i form av idrottskonkurranser,
sjakkturnorinscr og sodt lesestoff, Fon ennu viktiGero or dcn velvilje
og forståolse offentlichoten leggcr for dagen. Dotte cr vårc csnc gutter
n skal værnc o_ vårt produksjonsliv som skal bilra sitt til at for-

•yninser kan ko_Lie fran og livct gå sa nornalt son kricen tillater det.
HBV bctyr Hjennets Bcste Venner. H.LE betyr Hirdens Arbeide for ErnwrinGen.

DODSFLLL.

MIlo 11.00. (5). Disponent Edv, Wbers, Lillchanner cr död
vc1 77 år Gannel. 11:111 var fbdt i L3ten. Siden 1897 var han hovedaksjonær
og adn. direktr vcd Lillehanner Brenneri og Brygscri. Han var en fran -
rakendc fagnann oc lodet bedriften på en ualmindolig dyktig m4te gjennon
nange år. Disponent Wbers var i flere år formann i Norsk Eryggeriforening
og han har oGså siAlt en stor rolle i det konmunale liv i Lillehanner.

L.,NDBRUZS131,DINGLR.

O.R. 13.50. I landbruksnytt idac har vi frst en nelding
om settepotetcno og ellcrs litt on spröytenidler, dansk korn til Norce,
rskogene os til slutt till on skårne settepoteter.

Nærincsdcpartenontet har sendt ct rundskriv
tit forsyningsnenndene on tilvisning av settcpotcter iår. Reclene for til-
visning av settepoteter opprettholdos ontrent uforandret, non på grunn av
den prekære potctsituasjonen cr dct nMvendig at de praktisercs ytterst
strenst. Den vikticste forandrins ar at forsyningsnennda iår ikke skal an-
vise settepotcter med nindre vedkammende kjitSper kan dokumentero at han
kan få kjöpt potetene ellcr at forsyningsnennda kan anvise selsor. Det
skal f%rst og framst anviscs og skaffes settopoteter til brukore av ny
jord og til folk som ikke har dyrket potetor fbr men son disponoror jord
som (§kikkot til potetdyrking. Dette gjeldorz dog barc do son bruker egen
jord eller jord som cr forpaktct på lengore sikt. Det gjeldor altså ikke
parselldyrkere. Som forholdcne licger an iår kan det ikke under noen om-
stendighet anvises til folk som er kommet i nangel på crunn av ulovlig
bruk ellor selg.
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LANDBRUKS=INGER. Fortsatt.

RedakSjonen for Norsk Gartners Tidsskrift
har i likhet ned tidligere år latt undersöke på forskjellige hold hvordaa
det ligger an ned kampnidler mot skadodyr'og sykdonuor i haeebruket.
Det viser seg at dot blir smått nad carbolinouu oa man må være oppmarkson
på at kvaliteten på carbolinumot cr forskjelliggrunnet råstoffkanakone:.
Hvisen nytter andre konsentrasjoner enn de en cr vandt med fra tidligere
Gjelder det å fblge bruksanvisningene nbye. Det krcokolpreparat saa har
vmrt solgt her i landet er det nu så godt som slutt på bortsott fra
mindre kvantum hos enkelte farhandlere. Av son.:lorspröytemidlor nat in -
1-kter er det nesten bare arsenproparatot son er i handelen, nen av detto
Ihmulde det vmre nok til at behovet kunne bli dekket. Det cr sinkarsenat
som for den alt overvoiende dcl blir fabrikert for tiden. Noen stedor,
ikke minst nordpå krever kampen nat kålmakken stigendo oppnerksonhet qs
det or brakt i erfaring at dot cnnu or noc igjenav sposialpreparatot
forbiat og det cr fabrikasjon igang av naftalin(?) kaulin. Når det gjelder
sprbytenidler mat sopp viser det seg at behovet for svevel(?) vil kunno
dekkes fullt ut. Det anbefalos I. størst mulig utstrekning å brukc svovel-
kalk oe kebberkalk. Utvalget av sprbytemidler or ikke stort non vi skulde
vel ikke stå holt hjelpelase dersom ikke transportvanskene hindrer at
varene kommar tidsnok til forbrukernc.

Det danske tidsskrift Landbruksrådets
Leddklelsor skriver at de kornbeholdninger som or utskrevet i. henhold
til kornleven ikke er tilstrekkelig til å dokke et bket forbruk av korn

Dannark og den hjelp i farm.av korn SQM man anser det nbdvendig å gi
til Norge. Det er besluttet å levere 30.000 tonn korn til Norge man da
det ikke er nulig å skaffe hele dette kvantum av de leveringspliktige
beholdninger har de samvirkende danske husnannsfereniner gitt avkall'
1r2 ytterligere 15 % avd.et korn sam de er tildelt. Ogsa bryggericno •
ilbsetår en del av det korn de har fått tildelt til Norge. Videre har land-
brukets hovedoraanisasjoner sendt ut en inntrengende oppfordring til sine
medlemner on å avstå et parti frihaadelskorntil en pris av 57 kroner pr,
100 kilo. Kornot Skal leveres til autorisorte ferhandlere ned uttrykkelig
beskjed om at det dreier seg omNorgeshjelp.

Det er ikke så sjelden å hbre uttalelser
som nokså uforbeholdent går gårdsskegbruket imat. Skogen skalmest mulig
drives i store enheter blandt annet fordi det hevdes at mindre skoger ikke
har for-utsetningerfor å kunne skj5ttes og heller ikke blir skjöttet så
godt saa de stbrre skeger. Ut tra rent teoretiske betraktninger kan on
slutligcn kanskje begrunne dette nen praksis viser at denne teori ikke er
holdbar. Det har kanske cksistert grunnlag for at de mindre skoger ikke
skulle kunne hevde se i sammenlikning med de stbrre skeger, nan det cr
adskillie soatyder pa at ferholdene •er i ferd mad å forandre seg. Det
er nottopp kennet ut en avhandling av professor dr. 4. Langsether on
skogen i Ostfold, Akershus og Hedemark og av denne framgår det at 1 disse
fylker son har relativt mest gårdskog, er også masse ag tilvckst bket
£4-erkost i den tid son ligger imellom landsskogstakseringen 1 1919 - 21
011,1937 -41.

' Tideskriftet for Fjbrfeavl skriver i aPril-
ngmneret au gjessene våre. Gåseegg bbr ikke vmwe evor tre uker ganlo fbr
det blir lagt til rugine under gås, kalkun eller hbne. Gåsa kan dekke
10 til 14 egg4 kalkun 10 til 12 og hbne 3 til 5 egg. Dot boror på dyrets
stbrrelse eg arstidon. Er det varnt i vmwet kan en legge litt flere under
dnn når dot cr kalt, mcmikke flere enn det er nevnt her nad de stbrste
tall. Skal (iiseogc..,ene ruges med maskin bbr de helbt ikke vmre over on uke
gamle. En na huske på at somrogel er de firc - fen fbrste eggene Gåsa
leggcr an våren ufreddo.

Det kan iår bli nbdvendig å brukc skårne
pototer til setting. Man bör da vmre oppnorksen på at poteton nå skjæres
tro.til tire dagertbr settingen ag oppbovares slik at ikko tellyset
faller dirckte på dcm. Relst bbr potetene bare doles i to. Den bbr 1 alle
tilfeller ikko skjæres sterkere enn at hvor del har to til tre grahuller.
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L.DBRUKSPELDINGER, Fortsatt.

Skårne settepoteter har i alle forsök gitt en noe nindre av1ing enn
uskårne av slag. Det cr negct son taler for at skårnc*. poteter
letter kan overf,t5re visse sykdon_cr. Dct er derfor grunn til a være v
ned dette, Slik son utsiktene er for vre forsyninger ned mat or det
den aller største betydning at dct b:Lir dyrket så TOpoteter som
En vil derfor henstille til alle igjen on å spare pa potetcne og bruke
nest mulig til setteDoteter. Gå igjennon potetbingen, sorter og sett
tilside alt soi kan brukes til settepoteter. Lysgro så nye son nulig
; vær ökononisk ned potetene under settingen. Denne appell rettes til

1W1e. Husk at den en sparer nu får enflerfoldig igjen til hC,sten.

OKOM0MISEE MBLDINGER.

Oslo 13,30, 4 1/2 Stat 1937 unot.
4 5'0 Stat 1938 I.unot.
3 1/2 Stat 1941 I K 104 1/2.
3 1/2 5) Stat, 1938 I K 103 1/2.

% Hypotekbank 1938 5 106 1/2, K
3 1/2 Bypotekbank 1941 unot,
Creditbanken'K 140.
EXeditkasson unot..
Bjölvefosson 521.50,.K 20.25.
Borregård•S 136, K134, ans 135.
Elektrokjenisk S 145, K 137 1/2.
b.fs1und S. '735, IC 725, Ons 730.
Orkla S 290, K 200.
Baugbrukbforeningen S 2000, K 1950, Ons 1975.
Union 8-5.70, Ons 5.60,
4gdesiden IC 150.
Bergestad S 227 1/2, K 215.
Bruusgård El6sterud'S 267 1/2.-
Anerikalinjen S 235, K 230.
Bergenske K 161.
Nordenfjeldske S 182 1/2,L.177 1/2, Ons 180.
Ivaran S 272 1/2, K 265.
Ocean S 285, K 275.
Kosmos II S 275, K 272 1/2.
Odd S 247 1/2, K 240.
Rosshavet IC390.

Valutakursene var uforandret,

JNB's indcks for Oslo Börs 3. april:
Bankaksjor 178.00 (uf).
Industriaksjer 188.79 (uf).
:Skipsaksjer 234.25 (uf).
HVa1aksjer 205.25 (4- 0.75).

INNSLMLINGEN V GULITISTMLER,

Oslo 18.00. (12). Næringsdcpartementet har nottatt enkelte
henvendelser fra forbrukore son har uttalt sin ongstelse over at de ikke
skulde kunne få dekkot de anvisninger på skinnsko som de får utstedt etter
å ha levert inn brukte gummidt6v1er.

Det gjöres i den anledning merksan på at
beholdningene og tilgangen på skinnsko er fullt ut tilstrekkelig til å
dekke anvisningene.

Skulde en forbruker son har levert inn
ummisti3v1er og har fått utstedt anvisning på skinnsko, forgjeves •ha forsökt
a dekke anvisningen. ved henvendelse til skotyferretningene i distrktet,
kan han henvende seg til vedkomende forsyningsnemnd son i tilfelle kan
anvise en forxetning. Nemndene har nenlig i disse dager nottatt spesifisert
oppgave fra detaljister over numner - inndelingen av skotbybeholdninge dne-
blir det opplyst til "NTB".
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DSULYICKE.

Oslo 18.00. (13). Bru Sofie Bdrknes, enke etter skipsroder
Birknes, idllosand, ble påkjört av en syklist på vei til kirken

annen påskodag. Hun ble brakt til sykehus hvor hun döde sa=le kVeld, fortel-
ler Fodrelandsvennen.

IUNSERIFT 1 FJELLET.

Osi 18.00. (14). På gården Röysland i Finsland.ble det
foloPtden dag funnet en interessant innskrift i et fjell ved siden av
noen gamle hustufter.Skriften består av 24 bokstaVer antakelig runer.a
Runone er imidlertid sterkt medtatt av vind og vær, sa det er forelögg
for tidlig å uttale seg om hva slagsInnskrift dot dreier seg on,

GJENRETRTNG V LANDBRUKSSKOLEN P.I HOVE.
41,

Oslo 18.00. (15). En fylkeskomuunal konite med Hans Rognerud
som formann har nu framlagt sino forslag til gjenreising av Opland fylkes
landbruksskole på Hove. Kemiteen foreslar at skolen gjenrcises som jord-
bruksskole, idet den nuværende skogbruksavdeling nedlegges fra den tid
Opland fylkes nye skogskole kommer igang på Solhein i Lunner. Under
disse forutsetninger foroslåes skolen utvidet til å gi plass for 120
elever. Den skal oppföres  av  bctong i tre etasjer og foruten plass til
elevene Skal bygget også inneholde et stort auditorium son anlegges slik
at store naskiner og levende dyr kan föres inn til bruk i undervisningen.
Det v også bli tale om å bygge et veksthus eller drivhus foruten en
rek's andre arbeider. Bestyrenen av Hove landbrukssxole herr Björn Owren
utIbLer i en samtale ned bladet Hadeland at skningen til skolen fortsatt
er meget star. Til kurset sombegynner lsts mai meldte seg Lt4 ansökere
men a\r disse kunne bare 46 skaffes plass. Det er av stor betydning å få
byggearbeidet igang, men det er Ileppe noen utsikt til at det kan påbbgynnes

de nuvaarende byggerestriksjoner blir opphevet.

DRMTINGSULY=

Oslo 19.00, (16). 2n tre år gaMMel s6nn av Harsten Sörum i
Brummundal amkon forledon dag. Han falt Ut i elven og ble fört et par
hundre meter med strömmen. Etter et balV tinos sokning fant man gutten,
men han-var da d.3d.

APFELL AV JONAS LIE.

O.R. 18.45. I disse dager begynner oppsettingen d'V'et
e frivil4s $$1  os politikompani. Denne an Alor både utdannolseno

o nnsatsen pa norsk jord. J'eg benytter idag anledningen til å fortelle
litt om disse politikompaniones historio. De er santidis et blad i Norges
nye krigshistorie. Sommoren 1942 ble det oppnådd enighet ned Reichsführer
$S Himler on en tidsbegrenset innsats av norsko frivillige ved fronten.
Etter endt utdannelse skulde norske politisoldater gjöre frontinnsats

seks måneder og så bli avlöst av et nytt frivilli kompani,. Den4P cw-
utsetning er idag blitt oppfyllt eitvel fra norsk øon fra tysk stde. J'eg
hadde den ære å före det norsko politikonpani, det försto norske politi-
kompani i seks måneders innsats på Leningradfronten. På kopniets fane
står den gyldne innskriften Leningrad (?).Dot var seks maneders inn sats

slit, s6le og'bitende russisk kulde. Det var en innsats i jernringen
rundt Loningrad hvor kompaniet holdt 1700 noter front ned et mininun av
nannskap, pa det svakeste tellet vi 44 mann. Men, dot holdt. Russerno var
nok rett som det var inne i gravene våre, nen de koM ut igjen og vi var
også inno i deres. Ikke en av våre tok de til fange,men vi tok mange
bolsjovikker. Den fjerde desember 1942, bröt et russisk regiment igjennon
til vonstre for oss. Men lste politikompani stod. 600 granatar haglot ned
over avsnittot, mon kompaniet stod som venstre flånkes stt5tte inntil den
norske legionon kon fran og ordnot tingeno og kastet bolsjevikone ut igjen.
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14de februar 1943 hadde kompaniet igjen en stor dag med innbrudd i de rus-
siske stilingdne uten egene tap, nen iod betydelige egene resultater.
1Wto politilsocipani var underlegt den norskc legion. I en snrordre 2, mars

heter 4et: Påhvilken måte den norske legion kom i berring med fienden
har de kjenpet eksemplarisk og bevist sin vikingånd. Uttallige snikende

Poidere og stbttropper harv,de vist blodig tilbake og har tilfdyet fiender
de Ilardeete slag. Den 4. desember slo de samnen med nederlands kamerater
de angripende bolsjeviker til intet, En del av denne anerkjennele faller

'bake på den iste politik-npt4141 La mcg nevne en liten episode, som visrr
ånd Son råder. Under det russisko storangrepet den 4de desember 1942

kom Pludtselig en av kompaniets syke til bake fra feltlasarettet bak frontc,
Han hadde hbrt så mange rykter at han ikke hadde ro på seg. Så gik han til
Irgen og forlangte a bli friskmeldt. Hans kompani var omringet, hadde han
tirt; Han måtte fram. Han hadde hørt at det var tilintetgjort til siste

til siste patron. Men- han måtte ha vishet. Han måtte fram til kame-
atene. Samme dag bli kompaniets fane (?) tatt av stangen og en av underfbr-

erne bar den på brystet.
Utallige episoder dukker fram. Stöt og mot-

stdt, 21 em, granater, tunge bombekastere, aksjoner i ingenmannsland,
nalrn dukker opp, navu på gode tapre kamerater som ble igjen derute i glarda-
rikets jord. Men en dag slo lste kampanis time og avlösningen kau. Kompa-
niet drog til bake. De fleste forlot oss, men de fleste gikk inn i toli-
titjeneste etter et spesial kursus. Det skafet dem som hadde kunskaper og
eppdrift en sjangese i vårt nye norske politi.

2 dn, norske politikompani, kom avgårde
sammeren 1943 og ble utdannet i Tyskland. Etter dette kom kompaniet avsted
til Finnland og ble satt inn_i kampen mot bolsjevismen. Det holdt sitt

nitt i dette akoglaudskap I Karelen som minner så ne,get om norsk
hvbr guttene kjendte seg njenme. Tjenesten böd pa lange kombinerte

p)pklarings- og stötpatruljer. I ukevis var våre gutter på veg til de
uVegsamme traktene ved Murnanskbanen. Hvert sammenstöt kostet russerne

tap, Våre folk kan vel fra det, takket være god fdring og god ut-
dannelse, eg ikke ninst soldatenes ypprrlige holdning og soldaterneral.
ngdepunkteti 2den pelftikampanis innsatts er sagt med ett ord: Chapazero,

I'dette stfttepunktet lå kempaniet mot en overveldende overmakt etter en
forutgående veldig artlfleri forberedelse. Til å begynde med klarte bolsje-
vikene a trenge inn stillineene. Diet ble kamp om orabunkers. Da sprnag
kompani sjefen, politilöytnant Beek opp på taket av sin bunker og stående
der moiet han russerne ned med serier fra sin maskinpiatil. Hans eksempel •
smittet„ flormennene dukket fram fra sine sti1liner og kjempet sdla djevler,
oe bolsjevikene ble kastet til bake med et tap pa over 100 fallendo og
mange fanger. Men ldytnant,Beek hadde ofret sitt liv.. Truffet av 42 skudd
falt han i spisseri for kampaniet. Hver normann kjenner treffningen ved
Trangen den 25. epril 1808, hvor kapt. Dreyer falt igjennomboret av 7 kuler
på den berbrate Dreyerstubben hvor han btod og skjöt. Lbytnant Beek's bedrift
var ikke ringere, Hans navn v.l bli stående i historien. Med heder vendte
4f-tpolitikompani tilbake med det gyldue navnet Chepazero festet til sin
fOre.

351je politikampani er ennu i innsats. Det
er idag for tidlig å komme inn pa hva det har utrettet, nen det har ikke
stått tilbake for de andre. Hver nardmann kjenner beretningen om de tre
trg  nderske bataljoners marsj fra Tr6nde1ag til Kongsvinger våren 1814
hvor de videre doltok ved Lier og Mrstrand. Det var marsj i kulde og storm
ontrent 300 kilonoter. Men de kan fran. 3dje politikompani var såvidt
satt inn ved (?) i Finnland da en klikk formdere sluttet den ulykkelige
selvoppgivelsestraktaten med arvefienden. Kompaniet som var underlagt
skibataljonen Norge fikk som oppdrag å være med i ettertrygden ag dekke
tilbakemarsjen over Kusane, Rovanjemi, Skibotn. Kompaniet tilbakela denne
strekningen tilfots og senhöstes, uten telt, uten kompanibagasje. San en
med kameratene i skibataljonen hadde de utfört en prestasjon som aldri
vil bli glemt i Horges krigshistorie. Under de vanskeligste forhold, tildels
under kamp, marsjerte de norske avdelingene 1140 kilameter tilfots og
tredje politikompani kom fram med nöyaktig den samme styrke det hadde hatt
ved avnarsjen fra Rovanjeni. Norsk kr4.gshistorie kan med stolthet inn -
registrere bedritten, Kompaniets histarie er ennu ikke avsluttet. Den dag
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kommer da det kan borettes ner,Vi ieteendeleallerede nu. lifen dette ar
altså den konsentrerte historie om tre•norske'Pelitikompanier. har
de forruten fra politiets rekker også vært rektuttert fta germanske  SS
Norge. HVer nordmann kan være stolt OVer deres Innaats fra det gamie
Gardariket, over Finnland til Finnmark.

4dda kompenis notto er: Finnmark for Norge.
La oss få navnet Eirkenes på 4dje ivi1iie politikoppanis ±ane når
det kammer tilbake.

APPELL FRA. JUSTISDEPAR 1\TIET‘14 1

Oslo 21.00. (29). Pustisdepattamentet neddeler: Mord, vold
tekt, ran, mordbrann, jernbanesprenginger, tidsinnstilte Vonber i fem-
etasjes leiegårder, bdelegginger av våre transportmidler og vere bedrifter,
bdelegging av selve liVserunnlaget for det norske folket det er
ganesternes og sabotörenes oppgava.

Vår fellesoppgave.må Itet være med alle
midler å slå sabotbrene ned. Det er vår plikt om ikke folket skal sulte
ihjel.

Det er også hverenkelts plikt å
medvirke til dette Ved å neddele nyndighetene de opplysnineer nan sitter
inne med om bandene, deres gjerninger og deres tilhold.

Etter straffelovene paragraf 139 e r
et straffbart og derfor rettsstridig åunn-

late, gjennom betimelig anneldelse for vedkonmende myndighet eller på
annen nate å söke avverget bl,a, slike forbrytelser som er nevnt i straffe-
eens paragraf 148, 159, 233, 267 og 269.

Paragraf 148 handler'om mordbranh og
rammer den som forvolder ildebrann, swimenstyrtning, sprengning, over-
svömmelse sjbskade eller jernbaneulykke, hvorved tapoav menneskeliv eller
utstrakt bdeleggelse av fremmed eiendom lett kan forarsakes, eller som
medvirker hertil. Paragraf 159 rammer den SQM inngår forbund med andre
den hensikt å forbve mordbrann. Paragraf 233 handler om mord. Paragraf

267 on ran og paragraf 269 on inngåelse av forbund i den hensikt a forbve
ram.

Den som har Ypålitelig kunnskap at
slike forbrytelser er I gjærea plikter etter loVen a nelde dette til
nyhdighetene eller på annen mate å sørge for at forbrytelsen blir avvsrget.
Ingen privatmann er imidlertid istand til å stoppe sabotörenepå egen
hånd,

Ubetinget rettsplIkter
et derfor å nelde fra til myndighetene
et man vet on bandene og deres enkelte

medlemmer. Vet nan nem14 at'en person er medlem av en bande, eller
har nan kunnskap on, banden som sadans da vet man idag også positivt at
klden konmer til å foröve slike forbrytelser sam er nevnt ovenfor. Da har

derfor, for å bruke lovens ord "pålitelig kunnskap" om at slike for-
brytelser "er igjære".

Nu sier annet ledd i paragraf 139 i straffe-
loven at man likevel ikke har plikt til å melde fra til myndighetene
dersom dette ikke kan skje uteft å utsette den sommelder av, eller noen av
hans nærmeste for fare for liv, helbred ellervelferd.

Sabotbrenes terrorvirksomhet gar som kjent
også ut på å fortelle folk at den som oppfyller sin plikt til å hjelpe
myndighetene i kampen not sabotbrene, utsetter seg selv og sin familie
for å bli likvidert. Og sikkert er det at mange holder sin viten for seg
sely av frykt for slik hevn. Bortsett fra det nokså ynkelige i et slikt
resonnement er det i seg selv helt galt og uten hold i loven. Det er dradd
onsorg for at den som etterkomer sin plikt til å .Jelde fra til mygighetene
det han vot on bandene og deres virksomhet, er anonym og forblir sa• Hans
navn ferekonreer ikke i sakens akter og foreligger i det hele tatt ikke
skriftlig i politiets arkiver. Ingen utsetterseg for .e.oe som helst on han
hjelper myndighetene til å uskadeliggjbre en sabotbr aller en bande.
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Det er så langt fra at en mann som melder
en sabotör, gjör s ceg skyldig et noralsk nindreverdig forhold, således
sou enkelts s3ker a framStille det, Tvertimot, den SOM får kjennskap tilen sabotör og unnlater å melde fra) gjör seg selv skyldig i et straffbart
forhold. Ennu værre, han gjör seg skyldig i fortsatt anslag zot folkets
forsyninger, mot barnas og de svakes flelse og i siste instane not selve

411;:plkets fortsatte beståen,

VERDEN & VI.

O.R. 19.10, - I de siste ukene har den svenske skjFpreAwleenellon stockholm, Gottland og den sörsvenske krigshavnen Karlskrona
vært skueplass for en reke nystiske hendinger, der svenske skip var
utsatt for eksplosjoner som sannsynliggis skyldes torpedoer. Fölgen har
vært at skipstrafikken i disse farvann må sikres av sterke krigsskips
eskadter. Den svenske krigsflåten er utvilsont sterk nok til å trasse
disse uroingsforsökene, men et annet spörsmål er om den kan være sterk
nok til å notsette seg et vepnet framstbt ovet östersjöen. De panser -
sklpene av Sverige-klassen som gikk av stabelen fr og under den förste
vetIlenskrigen hadde til oppgave a mbite en eventuell motstander på det
åpne havet forat kampen skulde utkjempes der. Disse skipene blitt
modernisert, har fått en tyskere pansring og er franleis i tjeneste,
selvom farten er forholdsvis,liten. De er godt egnet til å styrke arti-
lleriforsvaret nær kyeten, særlig i skjeetsåtden ved Stockholm. Ven som

ierne i en slagsgpatlåte til bruk i åpen sj er de ikkellenger duelige..
r tiden er tO ama kryssere på hver 7000 tonn under bygging, De skal

. få en betydelig större hurtighet men bare et middels tungt artilleri og
en ganske lett pansring mot sprengvirkninger. Axbeidet ned dem har gått
meget fortete enn det egentlig vat meningen da midlene til deres utrustning
ble bevi-lget i 1942 som et ledd i den svenske fem års plan. De vilvære
klar til a gå av stabelen allerede om noen få måneder. Da vil den svenske
krigsnarinen atter disponere over krigsskip som kan settes inn utenfor
de trange kystfarvann under hurtige tranatöt fortrinnsvis om natten og
med stötte av torpedojagere, ubåter og luftVåpnet som også litt etter litt
blir Lorsterket. Da er det også mulig at det kan foretas framstöt inn

stersjöen utnfot-trekanten Stoekholm Gottland - Xarlskrona, som i
værste fall kan sikres med*en stor bueformet minesperring.

Men en ansvarsbevist flåteledelse vil idag,
da -ene-nieste fulltreffer av en storkalibret flybombe kan sette en liten
krysser helt ut av kanp, være ytterst forsiktig med dette verdifulle skips-
materiell. De flåtesakkyndige peker stadis på at den beskyttelse som
jaserflyene må gi de svenske krigsskipene i apen sjö ennu et altfor svak.
Fåaten er og blir derfor i det vesentlige innstillet på forsVar.

På grunn av utviklingen luftkrigen er
tersjen nu bare blitt til et amalt sund. Den gang da sei..lskipene krysset

Ostersjben, var det avstander av en ganske annen betydning, Pa opplevde
også Weerige sin stormaktstid.ba er imidlertid forholdene helt andetledes.
Og det er lite trolig at Sverige i. det hord Buropeiske onråde, kan være
istand til å forsvare seg alene mot en stormakt. östersjöen kan nu. rett
og slett betraktes som det ytre forsvarsområde til den svenske kysten og
er derfor også av don aller største betydning for hele Skandinavia. For-
3vtig kan ingen vite om ikke en eventuell angriper fra öst heller vil

forsöke å bryte inn over den svensk - finske grensen og videre mot vest,
Finnland er jo for eksenpel bere angrepet fra landsiden under de to siste
krigene ned Sovjet - Sanveldet. Her er det selvfölgelig meget som spiller
inn. Og ikke minst den sovjetrussiske•östersjöflåtens beskaffenhet i bye-
blikket. Dennes styrke avhenger for ZSyeblikket av utviklingen på alle de
andre krigsskueplassene rundt onkring i verden. Alle forandringer i situa-
sjonen i Ltlanter - Stille og.Svartehavet influerer på flåtebyggings-



planene i Leningrad. Sovjetsanveldet har bruk for fire krigsflåter med
hovedstöttepunkter i Leningrad, Vladivostokk, Murnansk og Sebastopol.
Utelukkende av denne srunn er det derfor mulig at et lite folk som det
svenske kan tenke på a op2rettho1de en likevekt i östersjöen. Hvis far
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vannet i Stillehavet skulde tape sin interesse for Sovjetsanveldet ag'
utviklingen i Svartehavet og det nidtre Orienten forbigaende stagnere,
og dersom den sovjetrussiske rustningentil  sjöss  skulde forskyve seg not
nordvest, vilde det snart vise seg at ikke bare Sverige men hele den
skandinaviske halvöya overhodet ikke lot seg forsvare. Det er nok ikke
til å konne forbi at Sverige ned sine 6 1/2 millioner innbyggere i lengden
ikkc vil kunne holde sin posisjon i 6sterejöen, selvom det bygget fire

e t,edet for to kryssere og selv det spekket sine kyster med miner og. tbatterier.
Ostersjun  dette tidligre fredelige

bindeledd mellom de nordlige og mellomeuropeiske landene,er allerede
for en stor del blitt krigsskueplass. Den danner en ytre forsvarssone
foran Sverige og derned for hele Skandinavia. Det er derfor et neget
tungt ansvar som idag hviler på det svenske folks skuldre når det gjelder
forsvaret av denne viktige posisjonen.

DET NORSKE MISJONSSELSW.

Oslo 22,30, (30). Det Nbrske Misjonsselskaps hovedstyre er
av nksjonsvenner på forskjellige steder i landet blitt anmodet om a gi
opplysninger verlD3rende nisjonsselskapets stilling i det siste in -
modningene er forståelige nok. Når hovedstyret likevel ikke för er k6eimmet
fram med mer offentligo uttalelser sa skyldes dkel, vesentlig to ting:
Saklige hensyn til flere sider og dessuten dette å få vcrifisere av-
skrifter av forskjellige saksdokumenter.

Inidlertid viser det seg nu å være nöd
dig å imötekon.ne mIsjonsfolkets bönn on opplysninger, selv on det

relöpig kun kan bli i en kort neddelelse.
Det heter seg at når nyndighetene grep inn

overfor NMS, så var det "funnet på", ja, det skulde være opplagt kristen-
doneforfölgelse.

Foreliggende dokunenter viser, at eyndighetene
ingrep vedrörende Det Norske Mtsjonsselskap forctatt etter foranledning
av politiet, har full hjennel i lov on foreninger og organisasjoner av
20do august 1942. Og det går fran av forskjellige aktstykker at inngrepet
var forarsaket bl.a. av at nisjonssolskapets tidligere.hovedstyJ'e haddo
greect inn i den kirkelige adninistrasjon og av at særlig enkelte av
styrets Juedlerlier hadde blandet seg inn i ting son rammes av straffelevens
paragrafer, noe son grangår av kirkedepartenentets sktis av 9de august
1944 til til organisasjonens fellesråd, likelddes av foreliggende veri-
fiserte avskrifter av herhenftirende sikringsbeslutninger. Ikke desto
nindre viser skriv fra såvel kirkedepartenentet son fra statspolitiet at
nyndighetene har vist både farståelse og velvilje overfor selekapet og
dets virke. -

Kirkedepartenentet har ved sitt vedtak
let ivareta Det Norske Misjonsselskaps og nisjonsfolkets sanne inter-

ser. Som nevnt i selve vedtaket.- Og statspolitietsStavangeravdeling-
har i skriv av 7de juli 1944 til kretssekretærene NMS henstillet til disse
å påse at arbeiderne i kretsene ikke blander politikk i. sitt nisjons -
arbeide for at norsk Misjonsselskap skal kunne fortsette sitt arbeide i
fred og ro til velsignelse både for selskapet selv og nisjonsvennene.

Mlsjonsselskapets formue eg pengebeholdning
har nyndighetene tatt, heter det, eller sam det skrives i et ennce brev:
Det gjclg ord un åt seks nillioner skulde ve3re fratatt Misjonseselskapet.
Zil deece er det kort å nelde at hva det Norske Misjonsselskapt penger eg
ieenue ellers enge3r så er det til dags dato intet ikke en re) - heerken
beslaglegt eller inndratt.

Det skrives am at privat disponoring av
eeer til NES, at ingen penger oversendes til hovedkassen o 1. lasjons-
elF:kapebs grunnregler gir her klar beskjed.. e'aragraf 21 sier bl.a.:

til solskapet hörendo misjonsforeningers inntekter tilhörcr,
euter fraure• av de nödvendige utgifter det Norsko:disionsselaksps kasse,
fersåvidt ikLe noen giver ytrykkelig skulde ha bestent sinGare til annet
bruk. Og i paragraf 22 står bl.a. De forskjellige foreninger avslueter
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sitt regnskap ved årets utsang og sender det innen utgangen av januar
nåned tillikemed kassebeholdningen til sine respektive kretsstyrer son
derpå snarest mulig har å innsende sitt årsregnskap og sin kassebeholdning
til hovedstyret,

Hvor de innkomne bidrag til det Norske
Misjonsselskap ev en eller annen grunn ikke sendes gjennom kretskassererne
kan disse inntekter son tilhörer Misjonsselskapet nu som för sendes
dir kte til det Norske Nisjonsselskaps hovedstyre, Stavanger.

I skriv nevnes at det fra visse hold tales
on at der er nöd nillom helneværende misjonwrar i NMS. Hovedstyret skal
ikke her uttale noe om denne nM, men ganske enkelt oinlyse at enhver av
selskapets nisjonwrer kan nu son fbr heve sin lönn av nisjonsselskapets
kasse.

NNS er, heter det, nu en fri statsiav -
hengig kristelig organisasjon osv. For Misjonsselskapets folk skulde det
synes overflödig å minne om hva det Norske Misjonsselskap oer, nen det
er kanskje niidvendie å presisere dette ved ganske enkelt a henvise til
selskapets grunnregler til paragraf 1.( selskapet son består av norske
ntsjonsforeninger, förer navn av det Norske Misjonsselskap. Paragraf 2,
Selskapets formål er å virke til Guds rikes utbredelse blandt hedningene osoetil paragraf 4 hvor det bl,a. heter: Selskapets utsendinger skal
lwre i overensstentielse med.den hellige skrift og den norske lutherske
kirkes bekjennelsesskrifteX. De kirkelige handlinger utföres i overens -
stemnelse med den norske kirkes alterbok, farså.vidt ikke nisjonsmarkens
særegne forhold krever en avVikelse herfra osv.

- Som m.an ser viser grunnreglene hva Misjons
se Rkapet er og dets forbinnelse med vår norsk - lutherske kirke (Stats-
ki 13.)og det både ned hensyn til kirkens bekjennelsesskrifter og o
k.trcans alterbok som på sitt onråde er norsk lov. Det er da oeså pa
linje med dette at det i skriv av tredje september 1943 fra selskapets
sekretariat skrives:

NNS er et anerkjent ledd innenfor den norske
kirke. Det betraktes og behandles på alle måter son kirkens misjonsorga-
nisasjon, Det virker derfor höyst eletdor.Lielig dette "statsuavhengig", en
betenalse om det Norske Nisjonsselskap som ikke forekommer i selskapets
grunnregler.

Når denne eller hin anonyme forfatter tar
seg til å presisere hva misjonsselskapet er da er det pa sin plass for
sindige misjonsvenner å holde seg til selskapets vel overveide grunnregler.
Son kjent er det en paragrafL23 i NMSTs grunnregler. Den lyder: Til .
forandring i disse grunnreglex kreves 2/3 av de tilgeneralforsamlingen-
avg4tte stenn.er.

, 1 forbtnelse med dette nylig op,Ddukkede
"statsuavhengig" om NMS er det av betydning å være oppmerkson på et for-
hold sak ikke minst våre misjonærer kjenner til, dette nenlig at ute pa
m"Rjonsmarken tiar'nlsjonærene å lyde landets lov.Hvis ikke kan de bli
u st av landet , hva deri sin tid nær hadde hendt noen av selskapets
utsendinger. Og det skulde være overflbdie her å tilföye at den lovlydig-
het som man venter-av nisjonens utsendinger i hedningeland venter man ogs&
her hjemme av dam som sender dem ut.

LITT SPORT.

Gslo 20.30. (27) Det tradisjonelle slalon og utforrenn ved
Grong ble avvillet i påsken og hadde samlet rlange deltakere. Stort sett
ble det levert utnerkdde sportslige prestasjoner. Seirherrer blc: Slalån:
1:åre Andersen, Hopprenn: Sverre Sætre... Langrenn; Ingar Rödal,

Oslo 20.30 (26). Trondheimspolitiet slutter skisesongen
i Tröndelag med et stort skistevne son tar til iDynarka fredag ned 17 km
langrenn og som holder fram lördag ned slalom og hopprenn og sönda med
20 km patruljeli3 p.,En venter deltakQre både fra Vlehrrwht, Ski1E2geWbatal-
jonen og fra Oslo foruten Tri3ndelags baste 1,3pe-r
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SILDFISKET.

Oslo 20,30 (21) vintersildfisket er oVer fer denne gang
og en kan se tlbake 2å en god sesong. Sett Under ott ligger det
saw1ede fangstkvantuw for stor- og.var- sildfisket heyere enn fSar,
et. resUltat wan har all grunn til a vare fornbyed over.

Dot er stur2erne og•farnfiskernp somharb.
hatt det•heste utbytte. Snur2erne_har fi,sket o22 vel 63 » qy det
sam)..ede storsild, kvwtunl. garnfiskerne har fanget ca. 2 og land.
notfiskerne ea..8,5 %/ For vårsild fisket er_,tallet Snur2p.
fangst 28.4 %, eette og drivgarnfangst 63/2 % og lqndkast 814 %.

OPPLÖSING-AV FULESEIET I TRONDHEIM SYKEHUS.

Oslo 20130 (25) Trondheiw byting behand1et iottermddag
s2örgera1et ow,O221ösing av felleselet i Tronotheig:eykehus. I innstt-
lingen som, ble vedtett av ordförer Stokstad, tilbr konunen å löso
ut fylketmed 25 av feleselet og at fylket får rett t±1 1/3 av
sykohus2lassen hovedsykehuset i 10 år framover. Den siete verditakst
son ble ho1d over TrondhJen sykehus,-var ± 194 og det totale takst-
be:12 kow op2 i 4. 238.000 kroner hvorqv 1..500.000 kroner var Tron
heims bys eneeieog 2.734.000 kroner felleseie. Etter diese be12
Ekulde ande1s2rosenten utgibre 2.134.000 kronerftr Trondhein by og
onlag 600.000 kroner for Sör- Trende1ag fylko.

vedtaket hater de t bl.a. at:Trondhein
kowure tilbyr Ser- TreN;elag fyike å utlöse fylkets eiendomsrett med
25 % av det felleselet i Trondhein sykehus takseres til a prisrv7144-
ighetene. Trondhein komune overtar eiendonswetten frå-15 .juni 19ø•

Sbr- Trndelag fy1kes4Ang behanlor saken
PIutten av denne måned og vil samtidig behandle lanene on dot.xwe

fylkessykehus son en-tenker å bygge i.Strnda og som vil koste en,-
lag 5.000,000 kroner.

B*.nGEN

20,30 040 (23) Skoletannkliniken i Bergon gjbr.a1t for å
hOlde kontkt med yvakuerte bergensbarn. Do barn som ikke box lenger
unna at de kqn.komne til byen og få tannpleie er det kko så farlig.
ned. Werre stiller.det seg mod de barn som bor forholdovi,s langt unna.
Det er nå meningen å sende rundt to tant1oger i distikteto der hvcr .
det er kelanior av bergensbarn. Tannlegene bringer med.„SOedet n14..
vendige nat£Xiell. _

;

EN USEDVANLIG HENDING.
imr1

Oslo 20130 (26) En usedvanlig hending fant fQX1-oden sted
2å en gard t Oppdal. Noen småbarn holdt på å leike ved ot ganeke dzt
hu11 Sorden.Plutsolig falt en 3 år garzel 2ike nedl. hUllet‘
Hennes bror son bare.er ett år Oldre for hein og varslet on 140»et.
Paren kow til o fikk den lil1e o22, Piken var da som liylös. Dwk
lyktes ikke å fa Zak i lege og faren tok sannen ned on aV husete
boboBre fatt-på-o52livningsforse•. Etter lengre tids iherdig arbeid
neC, den lillelyktes det å få liv henne igjen.

UNG GUTT OMKOMMET.

Oslo 20130 (24) PåSkeaften onkon en ung gutt fra Minde
ved Bergen, Han reiste_o22overtil Voss fOr påske for å delta I gåtas-
arbeid. Påkeaften var han alt arbeld og to-k ned hesten o22 til
en utlee for å he nte et:l.ass hy. bet varte imidlertid lenge för
han kon tilbakeOg husbondon ble engstelig for. ham. Han gikk ut for.
å lete etter Gutten og etstykkofXa ut1öen ble heaten funnet ned
velvet lass og.under laseet lå-gutten kvalt. Gutten hot Sigurd_ Haga.

E-46-ATgzr.mclkvinne bl I februar wåned
påk,,brt av en lastebil iUtkanten av B'ergen og fikk stygge skader.
Hun dede noe seinere. Sjåfören. ble arrestert og t1.1talt for å ha
kSört bil i 2åvirket tI1stan& Det ble også 2åvist en rekke mangler
ved bilen. Tiltalte erkUwto sog ikke skyldigb Rotten dA.mte han til
24 dagers fengseI.
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Det vesentligste av stoffet skriver seg fra. naistiske

BL6DEDDE SAR I VARE SINN." AFTENPOSTENS LEDERARTIKEIET, I DAG.

Oslo 20.30 (19) Under overskriften "Et blEdende så i våre ainn'
skriver Aftenposten eAftenpostens aftennummer for sJette-mars
1940 inneholder en stor. beretning om den höytidelige åpning i Aulaen av
den 20de landbruksuke i 0s3..o. På. det trespaltede bilde ser man Kongen og
Kronprinsen interessert stuclere programmet, omgitt av en representativ
forsamling av regjeringens„ landbrukets. og_næringslivets menn. Innfelt
bilde av de to taaere, statsråd, forsyningsminister Trygve Lie og stor,-
tingsmann Jon Sundby..

- I sin tale opplyste Tryge Lie, if63.ge Afterw
postens referat, at vårt årlige forbruk av korn ti1 menneskefLde var.
500.000 tonn. Av.egen produksjon crakker vi 150.000 tonn, mens vårt  im-
portbehov er 450.000 tonn. _ ,

Han fttletsatte; Importen av korn tii menneskeei: 1.
rifikr har på..tt i et forsert tempol.slik at våre korn1agre har öket betyde
lig. Men-vare kornbeholdninger er ennå langt fra tIstrekkelige til

av vårt ordiniare behov under en langvarig krig med vanskelige
sperrede tIlförs1er .

. Ifage det stenografiske referat konkluderte
Trygve Lie: "Men den situasjon soIn ville oppstå for oss her I landet om
vi ble n&l.t til å leve bare av 44..taegne produkter, avstengt fra
våre oversjöiske-forbindelser og-atså henvist til å leve av de fo
syninger vi i tillegg til egen produkejon i ny og ne kunne rå tilrött
landverts, den situasjon t6r vi simpelthen ikke tenke oss."

Porsynihasminister Trygve Lie torde mare
1940 ikke tenke seg denne situasjon.. Men en måned seinere ga han, den
6vrige regjering og Kongen åttt eamtykke til at England br4te oss
denne situasJon, og siden i-fem år fortsatt har holdt oss "avstengt fra
våre oversjöiske foreyninger" og-dertil har brukt alle midler til å stop-
pe den tyske hJelp ti3.. ITorgep,og nå, på topp av det hele, betaler nabo.«
t6rer bansitter for å 6ael-oggo.ekrorinnenlandske,forsyningsmuliglieter.

Ingen_har bedre enn Trygvellaie selv i sin tale

ittlandbrukauken 1940 karakterisert Ptne egne og de övrige London-emi-nters forbryte1ser mot det norske folks nakne liv.
. Men den snakkeplde Trygve Die rakk også å

karakterisere seg 'selv som "utenxiksmtnister!. '
. Vi referer AftenPostent "ForedragshoD deren min-

net til slutt om a't der ute i forhallen var bbsser ti3. Finnlandsinnsam-
lingen og tilfbyde: "Vi katter neppe hvor umåtelig vår gje341 til
land er, hva dets_innsats er verd også for oss. La ess forebke å avbe-
tale litt på det."

"Så reiser vi. oss og synger den skj6nne (finske)
nasjonalsang som, hvis det finske folk b3ir utsiettet, alltid siden vil
fites som.et b16dende sår i våre sinn. Gud give at det ikke må gå. slik."

Det var altså med et b1edende sår i sitt- sinn
Trygve Lie deltok i Molotovs festbankett I Moskva, og det er framleis
med et bl6dende sår i sitt sInn at han reis,er til San Fransisoo for å
representere det norake folk, hvis skjebne han ikke torcle tenke seg.-
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" 95 NYE NS.MEDLEMMER BARE I EN EU4Et`r BYGD I LÖPET AV MARS MINED."

Oslo 20*30 (20) Som eksempel,på-den voksende forståelse av,Nasjenal
Samlinge arbeid og innsats og_den sterke reaksjon blandt det brede lag,av
folket mot den terror og sabotasJe eom utdves,av den såkalte heinefront og
emigrantklikken, kan.det nevnes at i ingsås,i.S5r.Tröndelag har.95 mann.
lige medlenmer i alderen 18 . 45 meldt seg-inn Nasjonal Samling i lZbet
av mars måned.

Singsås er en bygd på oa. 1700u. innbyggere og nabo.
bygddn til Haltdalen, hvor-den beryktede sokneprest Bentzen drev sin
terrorvirksochet.

DRAMATI SK ROTLR .

o 20.00 (17) To nann fraaHyanger, far og sönn, skulle forleden
dag foreta en rotur, for±eller Bergens Tidende. De brukte en alminnelig:-

. rtbåt som de hadde rigget opP seil på. .
Da de på tilbakevegen kon inn over fjorden, icl4ste

det plutselig opp en vol.dsom-ku1ing og båten Gikk rundt. To skolebarn son
hadde sett båten konne, merket. at den plutselig ble borte for den og de
fortalte det-ti1 en. mann_ som straks satte båt på sjöen og dro ut for å
berge de to son hadde ku1lseilt.. De,hadde k1art å få båten på rett k3t1
igjen, men begge var neget utmattet. Faren satt i bunnen av båten, nens
sönnen hang over båtripen og ikke orket karre seg onbord. -

. . ..Da de var konnet til land, varte det inidlertid ikke
lenge för de kon til hektene.igjen.. _

GENER,ZFORSAMLING I DYREUES BESKYTTELSE.

Oslo 21.30 (29)
ettermiddag på

4weningens arbeid
ned-premie og 69
behandlet av for
at de ble sendt
ha skutt

-
Maren Birnstade

•
sett fra at frk.
ble renplassert-

Foreningen Dyrenes Beskyttelse holdt generalfoream
foreningens kontor. Aegnskap og beretning ble godkJent

beretningen_heter at intereSsen for fcr-



er stor.i denne tiden. Det ez 1-944 de1t ut 12 diploner
forskjellige klager er behandlet. De fleste klagene,ble

eningens inspektör, nen noen av sakene var så alvorlige
politiet til videre behandling. Foreningens-"kattejegerft

92 katter, mest villkatter.
Av de.gavex foreningen hax fått kan nevnes enkefru

storstilte testamentariske gave på 50.000 kroner. • .
Valgene resulterte i gjenvalg-overhele linJen bort.

Olga Ebert ttådte ut av styret etter eget önske. Hun
med fru Sofie,Helene Huitfeldt.

BLANDET SELSKAP I RETTEN.

Oslo 18030 (15) .Byretten I Oelo har i disse dager behandlet en ganske
.usedvanlig sak. En lenemannsbetjent, en tidligere knottfabrikant og pn
gårdbxuker satt på tiltaleb'enken.

- LensmannebetJenten var tiltalt for å ha utstedt sa.
- 60 attoster for denaturext.sprit mot en godtgjöxelse av knottfabrikanten

på 16.18 hundre kroner, kjbtt, flesk, margarin og andre matvarer, klær og
m:13b1or sant tobakkakort. .

. . Knottfabrikanten var tiltalt for å ha bestukket 1ens.
mannsbetjentenL og for å ha omsatt denaturert sprit og-spritattester.:

Gårdbrukeren var tiltalt for å ha utferdiget falskt
dokument og fox å ha se1gt denaturert sprit.

Dommen falt i dag. LenenannsbetJenten ble dånt tit
fengsel i 8 måneder, knottfabrikanten til 6 månedex og gårdbrukeren tIl
90 dagers fensel. _

En mann sto i dag for byretten tiltalt for å ha
gJort innbrudd i en kolonialforretning i Oelo, stjket en mengde-rasJo-
nerIngemerker, fleek, sigaretter, 3200 kroner_i kcintanter og en ejekk på
600 kroner. _Morgenen etter tyveriet forekte mannen.å ejekket-

Akere Sparebank og her ble han grepet på fierek gjerning. Dommen l&i på
ett års fengsel.

.. • For Akere herrederett sto 1 dag en 28-årig hushJeIp
tiltalt for tyverier fra wykehus.. Tildligerb straffet.fire.ganger, vata.
Isenyndineten neala påstand Domt Ett.års fengsel, sikring i.
Iemår,
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SJEFEN Z'CR ARTEMENTET MIN TER 81iERRE RILSNSB: "D OVER-

w SEE GE HALVDAN1C hAtiORDET. Oslo23,00 us 8 par emenesse,
,
ieter SverreRilanms ottentl1ggjOr her an del oppe1ktsvakkende dokumentatfra denfranske generalstab og uttalelser av Ralvdan Koht somklart gastleggerproblemst om skylden tor krigen i Norge,

et opurop "Til det norake fop.ket" av 10.april 1940 fra johan Nygårdsvold og deji dammrendenorske Konsk etår d'etbl
a.:"Tyskland har gjort imot Noreg eit av dei stygge valdsverka som hi.-
starla kjenner Så altfor mangeav. Det'har broti seg inn i.1#4ndet med bom•-

i ir og allelage andreöydeleggingsvåpen. Det har grovt og vyrdlaust krenkt
‘htle rettane til eit lite folk sqm berre ynskjer å leva i fted."

en tale 1 kringkastingen 5. mai 1940ut-
talte Halgdan Koht bl.a. at: " Valetno til alutt ikkje lenger stod om
krig eller nbytralitet, mmn omkva tor ein av partane ein skulde ta krigen
med. I sju mAnader hadde regjeringa greid å halde Narag nöytralt. Gong
på gong hadde nbytrallteten vAr vari krenkt av den elne eller den andre
av partanekt og mange vanskelege folkerettespurgsmål hadde reist seg. Re-
gioringa streva alltid etter & leyse kvart einskild spurgamål*på deh måten
som hav de best med ånd og bokstav 1 traktater og rettsreglar. Båe partane
krigen klaga mange gonger på at vl holdt oppe ein alttar streng nöytrali-

tet.  og det var just det beste vltnemål aa t nbytralltetspolltikken vår.
var heilt upartiak at formåle for hany 1 sansing var å halda Noreg uta-
fore krigen.

Tiskland ville ned  vald tg Jr4kt tvinge oss.
. .

inn i  krigen på ei elde. Detkommed krat tll oss saa ville gjeta oss til
krigaredskap'for Tyskland mot Vestmaktene. Ja det tok til å  hersette 1an4
det-vårt YOR dethadde lagt fraa noke av'krava sine. For  det ville ha
Nbrig 1. al makt til brUk tor krigsfOrs1a."

LDeu opptatning som de sit.erte
uttalelser gir

rykk for er den dag 1 dag ikke umanllg å hbre her helme. Tyskland har
overfalt Norge som et ledd 1 sln ImperlalietiSke voldapolltikk og dessuten
for å skafte forsyninger av matvarer og råstoffer tra det rike Korge til
det tattige Tyskland", 1 stird med folkeretten og 1 stird med den noreke
nbytral1tetsviojen, og naturligvle uten enhver sammenbengmed Altmatksaf-
fmren, mineutleggingen 8. aprll 1940 og andre meget kjedelige faktaw

KrigaskyldspbramAlet nAr det gjelder krigen
i Norge 1940 er imidlertld 1 ejelden grad på det rene og kan helt klart
fastlegges ved offIsielle franske, engeleke%og norske dokumenter. Her Skal
omhandles en del frranake dibkumenter øaa fra et norsk synspunkt nå sies å
være nokså oppsiktsvakkende.

- Under operasjonene 1 Frankrike i 1940 fant
...tyyke tropper tilfeldigv1å i noen evakueringavogner på jernbanestasjonen

den 1111e transke bytn La Char1te øn 4.1 hemmaltgp arkivdokumenter fra den
transke ganeraletabw D1sse dokumenter ble affentliggJart av'det tyske uter
riksdepertement 1941 merket "AmsaSrt1ges Amt 1939/41 nr. 5.", populmrt kalt
"Tyøk Kvitbok nr. 6." Dokumentete er her offentllggjort 1 fotogratisk  gjen
givning med tyåk oversettelse. ri narsk foreligger de forelöpig ikke. Xec,

her gjenglen del av innholdet. 1 noen av de mat oppaiktavakkende av
umentene uten å legge noe t11, så får enhver dömme'tor seg selv.

I søslegran 21. februar 1940 tra den. franske
stats- cbg utenrikaminIster Malad1er-11aeurrane» ambassag6r i Lonaon
redegSbrDaladier for on'del sympunkter 1 eanbandme4 404 1A4414gte fore- :
ståendwintervensjon 1 Skandlnavia til fordel tor FånnåA44eg uttaler
at den brItiske regjeringen har sarlig rett til å kreve iixtarnerine av
:Altmatk og dens besetnIng og til å meddalm 4en norekm k444erimen at den
brittake regjeringen tor framtiden selv vg utbve overm~gen av  de norske
:atVann, hvis ukrenkelighet regjeringen 1Deldfortsatt'harviat seg  tte
&f stand til å hevda.-

; D'ream denne demarehe tøterpå üorak avslag
OGa t . et (1)  ;len britiske re ring idet -den fast-

 !:;) 8

straks sikre sag stftt ør saaer ffidvendig
for åtrygge lvaretekineh 'av sihe rettigheter.* Dehhe besettelsen av nor-
ske havner måtte være en overraskende'operasjOh *operation brusque" (2)
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RIISUEST.NAVSLORINGER. (fortsatt)

utfört bare av den britiske marine, uten medvirkning av allierte tropper
beatemt for Fint1and. Dens berettigelse i verdensopinionem bymevil vmre
så meget lettere å slå fast jo raskere den bllr utfört qg jo ner propa-
gandaen vil være i stand til"a nytte ut framnauingen av Norges nylige med-
skyldighet i_Utmark-affæren,

Den 10. mars'1940 har dan transke hmrs
Oviretkommanderende genera1 Gamelin eatt opp et notat ola "tranak.brittike
etyrkere'deltakelse i operasjomue i. Finuland." Ber uttaler general Game-
lin bl,a. fbleende: "Fra 16. jeetelr  so"• dcJI franske"ovorkommandoen opp
store linjeren plan for ve enet inncriteee, i rinnland. Denne planen om-

ettet vesentlig Iandsettlng av allierte styrker i Petsamo, Samtidi akul-
wn man - eventuelt av tr hotshn le e hånd å havner o

os en av or e. ( Planen foruts'd vidore tak ot være de resu -
a er en e oppnadd pd denne måten - mulighoten av seinere å utvide

operasjonone til Sverige. En skulle da ta jerngruvene ved Gellivare som
var en meget viktig kilde til jernmalm for Tyskland. Samtidig skaffer vi
oss en kommunikasjonslinje over Narvik-Lulea,

Undorde interallierto militære sammenkone-
ster den 31. januar.pg 1. fobruar som gikk'forut for mtitet i det bverste
råd den 5. februar,viste ongelskmenneno*, idet do stilte gpöramålet om
direkte hjelp til Finnland i  annen rekke, sec bestemt som tilhengere av
en cworasjon mot cruvene i liord-Sverige. Operasjonen villo i hvert fall
til a begynno med Mre til at en begronset del av de britiske styrkene ble
avgitt til Finnland. Man ca på denne måten peaktisk talt o)p operasjonen
overPetsamo som nå bare fikk en sekuie= og tilfeldi,karakter.

Dette selespunkt var fraillerskende i det
överste råd. Forberedelson til deu she-idince:;g(e ekspedjsjonen ble
straks satt i verk og transporten av fr,  itiske styrker var klar til
å avgå fra de f&Srste dasens av wars.  Led-lsn av de oporasjoner som

utf•res i Skandinavia ble ovordradd til den brttiske overkommando,
Foruton do  2ranske og polske kontingenter

)15,000 mann) har engelskmennene planIct å sende seks eller sju divisjoner
(5) til Skandinavia. Det helo omfatter minst 150,000 mann."

Generalen har så msd egen hånd feyot til:
"Det er altså grunn til besluttsom å  forfölge 1)laneno v3,re i  Skandinavia
for å redde Finnland, eller i det minste for å legge hånd på dot svonske
jernet eg havnene i Norce."

Så langt Gamelin 10. mars 1940

1.) Streket under av oversettaren. 2) "Operation hruseue" os  "attaque brusque
betecner I den franske militmrterminologi noo mer best-emt enn.overraskende
operasjon, Det norske uttrykk "strategisk ovorfail" or vel det som koMter "
nærmest, 5) Uthevet here. 4)_Den förste kontingent av franske tropper
(en brigade alpejegere) var klar til  å ftrlate sine kvarterer den  26. febru-
ar  o til å  ga ombord fra don förste mars, I tilfelle av et overreskende
åtak på:Petsamo ville en fortropp kunne v=o s=dt mepjet tidLisere (Gamelins
merknad,) 5) En moset hemmolis opp1vsnlu General Ironside har eitt

Det dreier seg om hans egne anS1ag li.n har ikke krisskablnett~
.ykke til det, (Gamolins merknad),

Til red,1 Dette or ferste artikkel
serien.

FLTVIRKSOWJHET I ILESUNDDISTRIKTET4

0,R, 2,1.30.(tysk) En avdolins icdt kampfly Som torsdag
ette=d4das f1y innover ilesundområdet, eskortit av jasorfly, ble mött
av tyske jasore som I hoftise luftkamper Skj5t ned to mosquitofly, to
beaufig1iterf1y os et  fly av Mustang-typen,

Fienden ble 1 tide tvenget til.å draie.av
og man hindret derved at en tysk konvoi ble  ans-.L.opet,
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FERSKE NYHETER

"Verden og Vi" - O.R. 1910 "Alliert blokade r a anda for  5 år siden." 

I s utten av mars mane or em ar siden

ble det stadig vekk rettet anklager mot de nbytrale fra de allierte, Det
var den såkalte "blokadepropaganda" og særlig konsentrerte interessen seg
om Norge og britisk og fransk presse fikk pa sin måte den svenske malm-
eksport over Narvik til å spille,en uhyre rolle i verdenspolitikken,
Skjulte trusler ku@ne man uten veknskelighet lese seg til i pressen og det
var tydelig allerede den gang at nman sbkte et påskudd.

At i all fall en del av vår presse gjennom-
skuet disse manövre fra vestmaktenes side viser tydelig de pressekommen-
tarer som vi i kveld bringer utdrag av,

Dagbladet Skrev i sin leder lbrdag 30. mars
1:0 bl.a.: "Det er ikke bare den svenske malmen som spiller en rolle i

p opagandaen om vår nbytralitet. Det snakkes også om en mistenkelig mLer-
import fra de nbytrale land og det påståes uten videre at den re-ekspor-
teres til Tyskland, Her ville det være heldig om man holdt seg til reali-
tetene, istedenfor å la propagandaen få et sa hbyst sviktende grunnlag.

Dagbladet skriver videre: "Det er grunn til
å tro at visse anklager som ble rettet mot de-nöytrale under forrige krigaL
simpelthenegår igjen, særlig i de franske aviser, uten at man gjbr seg
den umake a undersbke om forholdene virkblig er de snmme.

Aftenposten skrev i sin leder den 30. mars
bl,a,: "hvordan de allierte akter å gripe inn overfor de- såkalte misbruk
av nowske territorialfarvann i sin alminnelighet og malmtransporten i sin
særdeleshet, er det umulig å si noe om. Men de allierte har sine planer
ferdig, selvom de dekkes godt under en maske av fullstendig uvitenhet.
Alle spbrsmål om hvordan det skal aller kan gjbres nbtes med et skulder-
trekk, Når man erindrer utenriksminister Kohts opplySning om at malm-
transporten i krigens fbrste seks måneder har utgjort 640.000 tonn, mot
2,250.000 tonn i samme tidsrom i fjor, må man forstå at det ligger andre
ting bak denne agitasjonen med malmen. Dessuten vet man jo bade i Englar
4111,Frankrike at transporten foregår i henhold med en handelsalitale mellom
Eigland og Sverige og at den uhindret kan foregå gjennom bstersjben en
stor del av året.

Man får ha oss undskyldt, skriver Aften-
posten, at vi har vanskelig for å oppdage den store kil.gsgevinst for Vest-
maktene ved å få stoppet denne malmtransport akkurat na og at vi,.derfor
fristes til å se andre motiter bak den:febrilske agitasjon mot Norge.

Til slutt skriver Aftenposten: Vi forstår
godt bitterheten over at krigeft må föres så lite aktivt pP0).de fronter
hvor den virkelig skulle forega, men berettiger dette til a trekke inn
andre, som ikke har begått noen annen'synd enn å etterkomme sine plikter
som nbytrale.

Fra britisk og særlig fra fransk hold
skriver tidens Tegn redaksjonelt den 30. mars er Norge blitt beskyldt for
å fbre en dobelt npytralitetspolitikk. Det er ikke rigtig, Men det er
ganske typisk at en slik beskylning har kunnet freffikommo, selv i den .
britiske presse som ellers behandler forholdet Norge England med både vite:
og forståelse og Tidens Tegn skriver tilslutt: Besluttningen i London
il bli at vi resikerer et kraftigere fremstbt i Norsk farvann og dermed

vanskligheter og nye farer for vår nPytralitet. Etter den roen som
ar falt ovei mange etter fredsluttningen i lbskva, har vi på ny brutalt
blitt minnet am at vi på ny befinner oss i faresonen igjen. Som vi således
skal hbre slo nevnte norske aviser fast at det er ene og alene Frankrike
som drev Norge inn i krigen. I morgen i Verden og Vi, vil vi gjennopp-
friske.hva utenriksministerKoht hadde å si i sin redegjørelse i StortingeL
den 8. april 1940.

BERGEN.

Oslo 20,00 (16) Prisretten i Sogn har avsagt dom i saken
mot to ±uann som hadde drevet svartebbrs i Den ene hadde omsatt 80
kilo flesk, 75 kg. kjbtt og en mengde kaninkjött, alt til höye priser.
Desuten hadde han kjöpt 15 kg. smör, som han tildels hadde byttet i brene,-
vin. Han hadde desuten omsatt geitost og tekstilvarer. Dommen lbd på feng-
sel i 10 måneder, 1008 kroner i bot og inndragning av vel 3200 kroner.
Mannen som var tiltalt for å ha levert mesteparten av de varer som tilta17
nr. 1 hadde onsatt fokk fekgsel i 120 dager 100 kr. i bot og inndragning

5300 kroner.
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BL1R NORGE KRIGSSE=.,ASS ATTER EN GÅNW

S.R. 22.15 (norsk) Stockholmstidningens Londonkorrespondent
melder at det blir stadig klarere for militære observatörer i London at
Norge blir Europas siste krigsskueplass, Spörsmålet om når tyskerne i
Noir vil kapitulere interesserer også engelskmennene. Ca. 300 tyske
u-bater operer fra norske baser, tyskerhe har lette kri#sskip og de har
ca, 290 fly stasjonert på norske flyplasser. Kystforsvaret besörges av
spesia1utdannende kystarti11eribata1ljoner 4  Resten av troppene er fordelt
pa ti divisjoner hvorav bare to er noenlunne fulltallige og består av
elitesoldater. •

Det er vel en 150,000 tyske soldater
Norge, fortsetter knrresppndenten, Erfarne observatörer hevder, med

sbasis i erfaringer fra vestfronten at hvot det ikke finns fanatiske SS-
tropper i nærheten, kapitulerer de tyske avdelingene gjerne. Problemet
hvor sterkt grep SS og Gestapo har over tsykerne i Norge. Ean rekner med
at tusenvis av tyske soldater vil söke seg til Sverige så snart krigen er
slutt. Dette vil stille store krav til Sverige alarmberedskap ved grensen
Hvorvidt den norske regjering i London deretter, i samråd med dea a1lier-
te overkommando, vil begjære aktiv svensk militærhjelp for å befri Norge,
er, fortsetter korrespondenten, naturligvis ikke offisielt kjent, men
synes meget trolig.

Man frykter i London at befrielsen av Norge
ikko kan foregå uten en ny oomfattonde materiell ddeleggelse og forbitrede
kamper. Det er grunn. til a tro at fanatiske nazitropper med stdtte av
Quislings polititropper hensynsläst vil sprenge alt av verdi og påfdre deJ,t,
norske folk nye lide1ser; Bare en fullstendig kapituåaqon pa et tidlig
stadium kunne hindre det, men utsiktene betraktes som sma.

Til slutt melder korrespondenten: Slutten
på Europakrigen kan bety,,at Sverige må:være beredt til a gjdre sin förste
aktive krigsinnsats for a påskynne befrielsen av brOderfolket. London '
tviler man ikke på at Sverige skal etterkomme en anmodning i den retning,
om Londolli begjærer stötte.

BERGEN ER EN UlT.NTAKELSE.

S.R. 22.15 (norsk) Parolen om boycott av 11e offentlige kon-
serter har stort sett vært fulgt skriver frie norske aviser, En un.11-
takelse er Bergen, der musikkselskapet Harmoniens konserter har samlet
fulle hus. Avisene peker på hvordan nazistene har brukt sjansen til å
1a Bergen være brekkstang for å knekke boycotten.

fl Som advarende eksempler meldes at Harmonier_
ny1ig, uten varsel, ble kjört ut til u-båthavnen pa Laksevåg der orkestre.
måtte spille for tyske marinegaster. 11. mars måtte Filharmonisk Se1skap;',
orkester Oslo spille i Universitets Aula på. de falnes dag med Hitler-
byste og jernkors som festlig ramme.

HOLTSKOG SKAL ETTERFUGE FIA1:
••  •

.R.22.15 (norsk) Nazistene planlegger å utnevne Gard Holt-
skog til politipresident i Tromsd etter Egil Fiane som nylig römte til
den befridde delen av Nord Norge. Holtskog er an beryktet quislingmann
som fdrst studerte medisin men ble relesert fra det medisinske fakultet
etterat han ble innblandet i en strre fosterfordrivelsessak. Senere
studerte han jus og slapp såvidt gjennom eksamen. Etter en tids
ket praksis som sakfdrer opplevde han okkupasjonen og ble politiminister '
Jonas Lies adjutant. Han opptrådte'i uniform og gjorde stort vesen av se
Så ble han politimester i Sarpsborg, men ble innblandet i omfattende
svartebbrsaffærer og ble sendt til fronten. Ved hjamkomsten bleE2han poli
tipresident i Kirkenes, men tok i1sott flukten da russerne kom.

Politikorpset i Tromsö har protestert mot
å få ham til politipresident og i den anledning er det foretatt flere
arrestasjoner innen korpset,
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AKS,TEKURSR FOR OSLO BÖR5, APRIL:

, • " 4 1/2% Stat 1937 K. 104, 4%. Stat 1935,1,*
unotert, 3 1/2% Stat 1941,1, 8.-105 1/2,K.104 1/2,:: 3'1/2% Stat 1938,,
K. 1031/2, 4% Hypetekbank 1938-6. 10.61/21 1051/4, 3 1/2%,Hypotek-



bauk 1:941 K. 106, Creditbanken K. 140, KreditkaSsan. K. 850," Bjdlve-
fossen S. 21,50, K. 20,25, Borregård S. 136; K. 134, Oms. 135, ElektrO-
kjemisk S. 145, 1C, 137 1/21 'Hafslund' K. 730, Orkla 'S. 295, K. 287 1/2
Saugrbrtiksforeningen S. 2000, K. 1980,' UniOn S. 5,75, K. 5,50, Oms,5,60
Agdesiden K. 150, Borgestad S. 136,K. 134, Oms. 135, Bruusgård Kiöster
rud S. 265, K. 255,* Amerikalinjen S. 235, K. 230, BergenSke S. 164,
K. 161; Oms. 162 1/2,' Nordenfjeldske S. 182 1/2, K.'177 1/2, Ivaran'

265, Ocean S. 285, K. 2.75, Kosmos 2 K, 272 1/21 Odd S. 247 1/2,
lhi 240, Rosshavet K. 390.

Valutakursene var uforandret.

B~E,TAKT I HALLINGDAL

Oslo 13,00 (7) Fra.Drammen meldes at Riksjegermesteren har
gitt tillatelse til at dpt blir felt tre björner i Nes og Flå i Halliug-
dal. En söknad fra en rekke gårdbrukere Om erstatning for den skade björ-
nen påfrte dem i fjor er derimot avslåttj melder Buskeruds Blad.

TOW:kkSTYVERI

Oslo 10.00 (2* 60,000 sigaretter og en hel del röyketobakk
og snus ble stjålet fra et kommisjonslager for tabakk i Harstad.

Kort etter innbruddet arresterte politiet
ere transportarbeidere. Alle nektet seg sisrldig, men etterhvert som

bevisene mot dem ble for sterke, gikk de til apen tilståelse. På grunn
av politiets raske inngrep viste det seg at sa a si hele tobakkspartiet
var i behold. Det cr i alt fem tyver og sju helere som er arrestert.
Flere av dam har tidligere dommer for tyveri av rasjonerte varer så de
får nok et meget alvorlig oppgjdr med myndighetene. En antar at politiets
utmerkede arbeid vil före til oppklaring av flere större tyverier i den
siste tiden.

TO UNGDOWER VEIRF.AST PÅ REINSKARVET.

Oslo 13.30 (9) Fra Drammen meldes at to unge mqnnekser
i påsken var utsatt for en dramatisk hending på Reinskarvat som
lett kunne ha kostet dem livet, Olav Helling og Liv Bakkelund dro en tur
til fjelltoppen påskeaftens formiddag og skulle wart tilbake samme dag
ved middagstid. De ble imidlertid overrasket av en veritabel storm, tett
tåke og sndtykke. Av fare for å gå uttor et stup torde de ikke rdre seg

flekken, De grov seg ned i stiden og her ble de liggende til stormen ga
s utpå morgenen annen påskedag.

Merkelig nok hadde de klart'oppholdet i
suben ganske bra. Olav Helling hadde forfrosset bena endel,mens damen
slapp helt uskadd fra det,melder Buskeruds Blad,

REVOLVERBANDITUR I SAUHEW,

0 lo 14.00 (12) Fra Sauherad meldes til Varden at landhand-
ler Klevar har hatt besök av revolvetbanditter, Det var ved ol.30-tiden ar
omnatten at en glassrute ble slått inn hvoretter bandittene kom inn
butikken. Herfra og emllam koutoret Var en låst dör, men den bIe  brukket
opp med brekkjern.

Tjeneetepiken låog sov i rdrste etaaje,
ng wto J-PVO4PtOugtod opp og varslethusets folk 1 onhenetasjø. Like
Inlfg¥k . § mgke~,aosin opp i leilighetea trg mod'revolver tru•t de noVer

PPppenøeekaPet og atievere ea#1000 kron‹)r,iilharende
911"9$ og 11g14141ffiePliat Det ble etjklet 60kg fleak, koffieneert tek
40 patexo gape9 taAretuen rasjoneringemerker mv. Intet var ailtitt~t. ....
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Til f.ortrolig orientering,'
Ikke til offentliggjörelse.

7 april 1945,

NYHETSOVERSIKT FR4 WKANDINLVI4.
VJD

Regjeringens Informasjonskontor,
-

Th.RdN3».

Meldinger fredag.6 april 1945,

Tegnforklaring t 0,R,- Oslo Radio, S,R." Sveriges Radio, D.R.- DanMarks Radioe
F.R. Finnlands Radio. "Oslo"-tyskkontrollert N.T.B. 1

xxxxxxxxx 5
Det vesentligsteav stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

xxxx-Xxxx-:
ERSTLTNING'FOR INnLEVERT GUMEIFOTTOY.
s o, ,00.24 nenri sdartenentet har nottatt enkelte

IL viendelser fra folk so.1 har uttalt engstelse for at de ikke skullee få deket de anvisninger på skinnsko Som de får utstedt etter å
ha levert inn brukte gunAistövler. Det gjöres i den anledning nerksan
på at hvis en forbruker forgjeves har forsökt å dekke anvisningen ved
henvendelse til -vikotyforretninger i distriktet,kan han henvende seg til
vedkomiende forsyningsnevnd som i tilfelle kan anvise en forretning,

SKOTOYFORRETNINGENES4BOTERER,
Uslo12 poo. 18 Tromsø: Gdennomforsyningsnyn-

dighetene er det konstatert at det"hele tiden har mmrt en viss tilf6rse1
av skott5y til forretningene i byen, Lllikevel har det forekou.let at folk
ned skotöyanvisninger er blitt amvist ned den begrundelse at skotöyfor-
retningene intet hadde, For å få slutt på denne sanfundsskadelige unndra g-
else av rasjonerte varer fra den legale onsetning gav fylkesföreren nylig
ordre til politiet og hirden om å foreta en raS2ia i 7 av forretningene1
l esultatet ble overraskende om ikke helt uventet. Ialt ble det tatt tre
tusen par skotby son ble beslaglagt. Det var smrlig tre forretninger sou
hadde stukket betydelige lagre tilside. Partiene vil nå bIi solgt over
disk under kontroll not anvisning. Saken er forvrig overgitt til pris-

itiet til behandling,

DREPT LVELEKTRISK STROM. 

Oslo,21,00, (19 Igår hendte det en dödsulykke i transforma-*

torstasjonen pa Snestad. En av arbeiderne holdt på med rengjöring. På en
eller annen nate er han korriet iberöring med kabel:luffene slik at höysten-
ningsströnlen har slått over han, En :lontör ;Ierket at det ble kortslut- •
ning og da han kon inn i roulet fant hn forulykkede onspendt av f lam err.
Ilden1 klærne hans ble straks slokketpmen nannen var död . Forulykkede
var i 35 års alderen. Han var gift og hadde 6 nindreårige barn

KVIPMENES NYBROTSDLG".
pli6721,00. Wrdag 7 april arrangarer Bondekvinnelagene
rundt onkring i landet den årlige Kvinnenes Nybrotsdag eller Nybrotsdag -
en,so.1 defi gjerne kalles,til inntekt for kvinnenes Nybrotsfond,Kronprins-
ensgate 9,0slo. Dette gjentar seg hvert eneste årinen det er allikevel

lerkelig hvor få det er som er oppmerksad på denne dagen. N.T.B.(0s1o)
har henvendt seg til fornannen i Kvinnenes Nybrotsfond,fru Kari Franstad
for å få döre litt om foreningen og dens arbeid. Kvinnenes Nybrotsfond som

stiftet i 1931 forteller fru Franstadlhar til formål åjennou frivi 1-
e bidrag,salg av nerker o,l. å skaffe nidler hvorav det kan gis bidrag

til bureisningltil innkjöp av driftsmidler,dvs.såvarerlgjMsel eller bu-
skap.Med andre ord: Hjelp til selvhjelp.

Har dere noen garanti for at bidragene kon_ier
til den sen trenger dem J'aldet har vi i og med at sbknadene må-



være anbefalt avdet Bureisningslagldet jordbrukslag eller snåbruker1A3
sou den sendes inn gjennon. Söknaden nå inneholde opplysninger on brukets
störrelse,hvor neget jord som er dyrket opplom jorden blir godt drevet
osv. Hvis söknaden blir innvilget sender vi pengene til jordstyret I byg-
da for at vi skal ware helt sikre på at de blir brUkt til det de skal.
Pengene kon,ler både fra privatpersoner og fra lag,seerlig da Bondekvinne-

lag.Nybrotsfonet er og har alltod mmrt Bondekvinnelaenes hjertebarn.
H ar De noe pesielt önske for foreningen ? Det matte mmre at folk

nere får bynene opp for hvilken landsgavnlig institusjon Xvinnenes Nybrots-
fond er, Vårt nål er selvfölgelig å få folk så interessert og få'inn
s& nange penger at vi slipper a si nei til noen av dem son söker. De kon-
tanter Kvinnenes Nybrotsfoild kan gi son stötte er velkonne i2alle hetier
og en stlnulans til alle b7reiserne i deres slitsor= arbeid.'
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TYSKERVE BLIR FORDREVETFRA FYRST4WONENE.

S.R.23,15,(Norsk sending,) :J111ste fly har foretatt en rekke angrep
not fyr langs den norske kyst,DiSse Var benannet ned tyskere og foröv,.
rig 1Denyttet son radiopeilestasjoner

. I begyfinelsen av nars ble fyrene
fra 'ristiansund og langs kysten og nordover: ödelegt.

TYdL6 TRLNSPORTSKIP SENKET.
S.R.23,15,( ors sending. Det bekreftes at det tyske troppetranspor
skip Marko Bruno er sunket utenfor Veddyene nellon Strdmstad og Mer-
strandTpå svenskekysten,p vei fra NorgeLled  1200 mann og diverse utstyr.
.4ndre tyskeskip reddet ca.500 mann fra Marko Bruno.

Lit annet tysk skip Theodosia Albandus ? :
på ca,3500 tonn og Leda &v Oslo'er senket utenfor den svenske vestkyst.

Fra Vestlandet i Norge meldes det-at den
re ferjen J'ylland ble sterkt skadet under alliert flyangrep,Den lig-

ger nå i Bergen for Beparasjon.
Rutebåttrafikken ligger helt nede.Karm,.

sundet sou har mmrt åpen en tid er nå stengt igjen ned niner
Den 2-mars foretok nordmenn sabotasje not

lasteskipet Kalmar på Porsgrunds havn.Vaktpostene ble hårt såret.

NYE KAIBNLEGGI SANDEFJ"ORD. 

2.R.23,TE:(Norsk sending,) 0a.300 arbeidere bygGer nå nye kaianlegg
ved Polden I Sandefjord6Det blir også bygget en bane fra kaien og ned
til sjCen,Tallrike u-båter har i den senere tid vmrt stasjonert her.

FYLKESFRER ASTRUP HOLM

	

sending) har nylig besdkt'Helgeland de' norske
presters fbrvisninge.sted,sam,iên ned 60 hirdmenn.Flere gårdbrukere ble
arrestert ,men senere 1Cslatt,

0 REMELSER I SWTSPOLITIET. FLERE NAVN Å HUSKE.
,1 0 ers quis ings statspolitiErling A.

S ig er utnevnt til sjef for silt:erbetspolitiet etter Marthinsen.Sövig
son også er leder av i)juislings tredje hirdfor,eling er 39 år og neget
aktiv nazist ,tidligere sjef for statspolitieto

Son ny sjef for statspolitlet i Oslo er
utnevnt Ragnvald Williau Strand tidligere krininalbetjent i Aker,nå in-
spektdr i statspolitiet, Han er 40 år og en beryktet streberwon gikk inn
N.S,etter okkupasjonen.

Sen statspolitisjef i Bergen er utnevnt
Sverre Marinius Johansen,inspeltör ved statspolitiet i samme by, Han er
47 år gam4e1 og kkjent for sin brutalitet,Han skjdt således selv en nord-
mann under rassiaan i Televå da dette sted ble brent ned av tyskerne og
hele den nannlige befolkning deportert til Tyskland hvor over halvparten
döde,

SVENSKE FRIVILLIGE SKAL UTDANVES I SVERIGE,

	

5, Norsk sen ing. en svens e gegjering har innvilget et an-
dragende fra det Norsk-Svenske frivilllige forbundet om å utdanne 200
svenske frivillige i et svensk militmrdepot. Den svenske verstkorimander-
eL3 har erklmrt at det fra nilitmrt synspunkt ikke er noe å innvenne not
D er nå over 1000 frivillige og tallet ventes å stige ytterligere etter
cet stannpunkt regjeringen har tatt. fl

NAZI'4IDRETT,

Milo,23loo.(29) Norges Idrettwworbund holdt Iag rådsnöte
uder ledelse av forbundsleder byrasjef B.Th.Fjeld.Santlige smridretts-led-



ere var tilstede.Minister Stang ovatvar nbtet. Forbundslederen gac en over
jkt over arbeidet siden siste mdte,b1.a. ontalte han Ökono nien og for-
skjellige andre saker vedrörende den konnende sesong. Med hensyn til plan-
Beneforsom..eridretten gav de respektive mbridrettsleddre en kort utgrei.-
ing on sine planer. Det  var innlegg av  fung.fotball-leder  Vigberg,håndball
leder Tanding,friidrettsleder Dahl og sykkelleder Daniel Olausen. Det gikl
tram av p1anene at en trass i. alle vansker vil gå inn for en god sesong.
Trondheimi Politiets Idrettslag i Trondheima arrangerer sOn avslutning på
dkisesongen et stort stevne'sonble åpnet idag med 17 km.langrenn.Det
startot 61 mann og ffieforheadene var gmerket. Pe boste resultatehe ble

Fortsette's
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Naziidrett,Fortsatt,
art n Ls un reidig,52,29- 2 J'ohan Solbergslökka,Politiet 59,50.

3. Kåre nat,1,00,14. Stevnot fortsetter a.rdag ned hopprenn og s1å1onrenr

og avsluttes st3ndag ned patruljelöp.

NY ARRESTWON I FOSTERFORDRIVELSES=N.
n1U72.37-56.(3-0)--- ron e m: et er fOretatt on ny arrestasjon

den stere forsterfordrivelsessaken i Stjördal.En kvinne fra Steinkjwr

distriktet son hadde latt'seg behandle av den kloke kone i Stjördal er
dt/mt'til 90 dages fengsel. Retten fant at det forelå fornildende on£tendic.-

heter.

L=BRUDSTYVERI.
ffiPlUdlo,2 poo Kristiansund: Det er foretatt et större innbruds-

tyveri i et firma i L-ristiansund natt til igår. Det er stjålet varer til
en verdi nellom 35 og 40 tusen kroner

"IlLGNER-AFTEN" I OSLO 

W.U7-2-3,30.(37) Oslo; Norsk-Tysk selskapsWagneraften

DeutLehes Thoater i kveldhadde som ventet sanlet fullt hus, nan festet

seg særlig ved naria Rajols fblsomme gjengivning av Elisaboths71)Un,av
Tannhaeuser og Elsas sang av Lohengriln. Sangerinnen htistet sterkt og
fortjent blfall nftenens annon sangsolist var Hans Heinz Nissen fra
Deubsohes Operahus i Berlin,en franrakende sankunstner med en usedvan-
lig vakker bariton son han bchandler ned overlegen teknikk. Sangeren

tok sterkt biall for sin skjönnc utförelse av utdragene
fra Lohengrin

pg Nestersangerne. Det store Radie-synfoni-orkestret var i ildenunder

Helmar Knh1ers dyktige og kyndige ledelso.

"QUISLING P£121  DET  UKOSELIG FOR  TIDLN"1
3.:1-.2343.(Norsk sending) zkrivor Handelstidningen i Wteborg,

Iantdr ikke vise seg og avisene får ikke on gang trykko retousjerteilleder av ham.Fornedentlig sier et riktig instinkt hau at bilde av hans
trukne drag ville både iritere og nore leserne nnen eneboeren på Ginle
kan glcde seg over at hans navn cr flözet vidt onkring i vLrden.Det er
blitt den inter,asjonale betegnelso pa en fdrsterangs forreder. Det var
urettferdig not nordnnnnene,fortsetter Handelstidningen,at eksenzilet på
en erkeforreder skulle bli knyttet til et norsk navn.Det bror pa at  uis-
ung ligger godt på leineene,at det er så lett å uttale ned forrakt.Bare

og tankeltise mennesker kl drer de riktige nordnennene for at det
var foIredere blandt dem.I en hvilken son helst störreforsa..nling vil man

7 alltid finne en viss prosent dårligeindivider.Skal noe sics o den norske
prosenten er dot at den har vmrt lav. Og det ville ha rannot Ilerge on nord-
nennene på noen nåte hadde nedvirket til at Cuisliig stod fran7nen de dor-
de akkurat det notsatte.Det er tyskerne som har ansvaret ,det er de son
har rört op. bunns2=et i samfundet.

"Niende april bwrer i see ninnet on' ulykke
nederlag,men også on pynen til netstand og våknende kanpvilje tskriver

rgesnytt idag. Niendo april er utgangspunktet for de tunge undertryk-
kelsens år og for den seige strid not t yrani og fronaledvelde son idag
nmrner seg sin seierrike slutt.Den åpnor våre Uyner for verdier son vi ikke

alltid har Eitt ndk akt på.Don lærte oss at frihet og selvstendighet ikke
er noe et folk har fått on gang ')for alle,Det står til hvert slcktledd å
',rn*gge og utvikle den og legge vilkåreno tilrette bygge
videre på den.Den Imrte oss også at det er en dyp sannenheng nellom nasEjon-
hal selvstendighet og internasjonal demokrati,og sosiale fransteg.

111 vIderrettnin .
Mandag 9 april vil Sveriges Radios Norges-

sanding gi en orientering on feiringen av 9 apri1 i Sverige.Sendiflgen
komaer på santlige svenske bölgelengdor kl.ca.23,15 dobbel somnertid.

11171NDE
S.R,2:5,1,5.(Norsk sdnding)
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l'eLKESENDEREN "Norges Frihet".

( Begynnelsen uhdtlig ) Og på et sted lykkodes
det bandittene og innfange 18 ungdomkaler, nen det viste seg at det
var vanlige skogarbeidere, som ikke hadde noe ned tvangsarbeidet å
gjöre, og så måtto de slippes lös igjen. Disse rasiar na ned före
at vår ungdom er på vakt. Ingen må la seg overromple. Det er riktig
at de söker seg til skog å fjell for å konme seg bort fra tvangs-
mobliserinsen til arbeidstjonesten, men det Går naturligvis ikke
bare, og slå seg til ro med dette. Når man hr funnet seg et gCdt
sjulested, så begynner den nedste oppgave, og dct er organiseringen
av partisanavdelinger. Kan man ikko'fa våpon på annen mate, må nan
foreta overfall pa tyske vaktpostor, mindre depoer oller transpor-
ter, og på denne måte skaffe seg dem. Da kan de ta opp kampen mot
slavejogercno, når de forsöker a drivo sin jakt i vare skoger og
fjell.

..ftonbladet meddeler bestente rykter on at
Göring er drept på en tur og at Hinler skal stå bak nordet. på
Tysk hold blir dette denentert.

Forleden fikk'tyskerne en nolding on at det
var kastet ned våpen fra allierte fly, til våre patrioter, i et
skoghdat, men tyskerne kom tilbake og fant verken våpen eller patri-
otene.

DL TYS__WD OVERE,...LT NORGE. lianister Sverrc

Oslo 20,00 (17) Don franske enoralstabo, Haldan Koht har
Ordet. 


Justisdepartementets sjef, ninister Svcrre
Riisms offentliggjör her en del oppsiktvekkende dokunenter fra den
franske gcneralstab oz uttalelsor av Halvdan Koht, son klart fast-
legger problenet om skylden for krigen i Norge.:

2) I et notat on krisföringrm, datert 16. ra
nars 1940 redogjdr seneral Gamelin for fdlgene av den våpenhvile
som så overraskende ble inngått nollom Finniand og Russiand den
13. mars eg han konkluderer med fölgendo: Lit tatt i betrak'Gning
behöver ikke den Russisk- Finske.vapenstilstand ike före ned seg
noen forandring av betydning, ae mål vi kan sette oss i 1940.Nen
den bdr anspore oss til å handle raskere og mer enorgisk.

Det er vad å kombinere blokadetiltak med
visse milits3re oprasjoner at vi kan ikke barc btterhvert stranne
det dkonomiske presset men få Tyskland til å gi opp sin avventende
nilitære holdning.

tilslutning til den siste siterte uttale1-
se kan også nevnes fölgende som er tatt fra et konsept om FinnlandS-
foretaket, sansynlisvisfra slutten av mars hvor det er referert av
deh franske regjering under forhandlinger ned den enselske regjering
har gjort, gjeldende, at et djervt og dyeblikkolig initiativ i Norge'
vil være nddvendig for å stanse de forurolisende tilbakeslag den
finske kapitulasjonen kunne ha på de alliertes noralske og diplonati-
tiske stilling.

Den 28. mars 1940 holtes det mdto i det
överste allierte krigsråd i London, hvor onslenderne og fransk-
nennene traf traff de definitivt besluttninger om invasjon i Norge.
I dette ndte ble det satt opp et utkast til on note som skulde
tilstilles den norske regjering, en note som konkluderer ned fdlge-
de: I betraktning av de allierte förer krigen for mål som intresse-
rer de små statene like moget san dem selv- kan de allierto ikke
godta at krigens for1N) utsettes for å bli endret ved de fordeler
Sverige'og Norge tilstar Tyskland. De erklmrer derfor at de for-
beholder seg retten til å gjdre slike tiltak som dc ansor fornå1S-
tjenelige, for å sjenere eller hindre Tyskland i å få fra Sverige
ollor  -1-orge hjelperåder ollor nidler son det trekker fordeler av i
krigföringen til skade for de allierte.

(fortsettes)
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Videre besluttet det everste krigerådt Denne note
vil  5. a2ril bli fulgt av mItelegging i de norake teriteriafarvann
og av .og operaeloner met aen-tyake'ekipafarten som & denn• ziten bUr
drevet bort fra territoriad- farvannet.

I samevar med diese21aner eom skriver seg senest f
fra jqnuar 1940 o# ble endelig konfirmert den 28.. mars 1940 kom eå
mineutleggingen1. noreke territorialfarvann den 18. april 1940 og
aamband med det bestemmeleen av Norek.sjeterritorlum.vmd britIsk sJe.
stridekrefter, Deitte var den å2ene krigs handling fra engelekmenneneb
side mot et.neytralt land. HalvdanKoht uttalte da også den eamme dag
(Referert frå de trykbeLetortingsdokunenter) felgende som kar6kterIser.
ex situasJonen riktigt. .n.år vestmaktena eeier at del bryt.,folkeretten
for dl.dei vil vinne seger for denne sane folkeretten, E;  er 4et lett å
eljå kva slags noral det ex som h,er b1ir nytta. Vestmaktene förer krigen
inn på.Norek onråde for di dei meiner at del.dermed lettare'akal vinne
krIgen. Det er. den greie_samanhangen med dette tiltaket.

Den allierte okkupasjon av verak sjterritorium var
ImIdlertId lkke bare et 4hgre2 2å det neytrale Norgel.nen også et angre:)
på det ltyske rike, og det gjalt anda mer den 21anlagte.og nærforstå-

- ende allierte okku2asjon av Norske havner og Norek landterrItorlum.-
Her er ikke stedet for en retteligvurdering av det tyske mottrekk.
Men praktlsk og 2o1itiskhar det sin.overmåte store interesse og se
hvordan de allierte selv demte om tyskernee motaksjon, 12. april 1940
akriver flåteaaniral  F. Darlan,heyatbefalende for de franake ej?-stridk-
krefter i et hemmelig og 2erson1ig brev til mitisterenfor det naajonaIe
forsvar og for krig, D1.dIer ,  bl. a. f, igendet Det forekommerme# at
overkomandoen'lkke er blIt overrasket av det tyske notat~ ( RIPOSTE
ALLEMANDE) . Det er uten tvIl 2å ein 21aes I denne sammer. hengen å
minne om, at den tyake overkomando- når en tar I betraktnIng mangelen
2å hemmelighol.d av de 21aner som ble dIskutert 2å de interallierte .
metene. ikke kunne vare uvitende om vår beelutning.

1) De tyske forberedeleer var tatt tIl for lenge '
siden og tyske krigsskI2 var I ejeen fôr den,planln,gte nineleggingen
v4k gjennomfbrt.

Det tyske motetetet ble foruteett av oss halt fra
beslutningen:b1e tatt I den interallIertekomiteen den 28 mara. Alt
30 mare gjorde jeg.Dem nerksåm 2å denne mUligheten (1) og foreplo
for Dom å avverge denne.ved strake å dra sammen de nt:dvendigemidler
til etk-apedleJonskor2s.

Den 2. april ba jeg den everst. komnanderende
general Gamelin om velvilligst å klarlegge for meg betydnIngen av de
tranaportene som skUlde gJennor.. föree og de frieter som måtte holdes.
Og.da jeg den 5. a2ri1 om norgenenfikk kjenneka2 til en ny sammen. '
setningav eks2edie3onakor2set 2ekte geJ 2å at det fox å overholde de
fastsatte datoex- var helt nedvIendig samme-dag (5, a2ril)- å rekvIdere de
de n;dvendige ski2 (en 2assasjerbåt og tre lastebåter)

Ilystbefalende, general Gamelln, som den 5. a2ril
klokken 18 145 var blit neddeltat den norske o2rasjon skUlde gjennom-
feres, underrettet meg straks on (Let og jeg ga eyeblikkellg ordre om
rekvirering. _ _

Den 5. a2r11 om kvelden meddeler den britiske
overkomando, son leder ske2edleJonen, at den,fxste britIske konvoien
Ikke vil kunne avgå för 8. a2r11. Det betydde etter den o22stilte plan
at den f?'.rete franske avdalIngen skulde avgå fra innlast ningshavnen
den 16, a2r*1;1. _

Over denne utta1e1se blir enhver meR«
knad eller konmentar fra Norek eller Tyak eide ganske overfledig.
Det blIr Intet som helst å legge til eller.trekke fra ael overfor
de folk her heimm.somhitttl har forstått at rIktIgnokk var det engelek

franak angrep.en kJennsgJerning. På den annen side måtte tyske tiltak
Intet motett være, men en santIdIg og selvstendIg aksjon son ikke
skulde være frawkalt ved de engelsk. franske o2rasJoner. (1) Uthevet
her)
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MORDET I GRUE 1R ENNA IKkE 02PKLARET.
Oslo."13,00.(14TWaytforrdper-t nr.1425,or :-.4-45.side 2.)
Nongsvinger: Mordtragedien 1 Grue er framleis omgitt av et mystisk skjær.
En heller imidlertid stadig mer til den oppfatninG at Berta Trangsrud
er myrdet og o1itiet har sa godt som op)gitt hypotesen om selvmord,
En av Glåmdalens medarbeidere har foretatt en del undersbkelser og det
viser se at dbren til frken Trangsruds værelse er brutt op3 med en
6ks og pa denne måten er morderen kommet inn i rommet. Wren er senere
låst igjen på innsiden. Etter ugjerningen har så morderen gått utogjen-
nom vinduet og skjövet det igjen etter seg. Det er nemlig bragt pa det
rere at haspene ikke var satt pa. Deretter harr,har morderen antakelig
kastet fra seg nWckelen og öksen som han brukte til å bryte opp dören
med har han kastet ned i en kloakkum bak huset, bksen er nå funnet igjer
av politiet. Inne i werelset har en funnet tydelige spor etter en manne-
person. Foran vinduet hadde nemlig fröken Trangsrud satt opp et par sel-
luloseplater som gjorde tjeneste som blenningsgardin. Den ene av disse

S
f? veltet og det var klare avtrykk av en mannfolke-ste1 på den.
t er videre funnet blod på sengklærne og på golvet. Myrdedes gull-arm-

båndsur og hele hennes kontantbeholdning,omlag kr.1000 er forsvtnnet.
Det ef meget som tyder på at morderen har pp-esökt fröken Trangsrud etter
sengetid og tildelt hetne et voldsomt slag i kjeven så hun besvimte
Deretter har han trukket henne ut av sengen. Med omp til hengningen
eår en'ut fra at morderen ikke har gitt seg tid til a heise den myrde-
de opp,men har latt henne lige på golvet med en strem lökke om halsen.
Som kjent ventet den wrdede bern i mai og helt tiJ f,x2 1 rened sdo
var det fast bestemt at bul akulle gifte seg med sin £orlovee.e. Plu5se-'
lig slo imidlertid stemningen om og mannen vilæe ikkE vite noe av henne.

,TERNBRYLT...UP.er i god vigr.dKONOMIJE r)VERSIKT •ED(9)Wnsberg:-c:renbrylæup keY: d,sn 12 epril feesav et 113gt aktet ektepar i Svarstad..i;et er gårdbruer Garicïisoi L14-stad og hustru-Thrine.Jerribruden er 86 år gammel og mannen 39 er,raen beggL"AksjekurserKilo/1;1/4.z;w3;1/2.K;103:1/2K.106;(Omsatt 106,1/2.K;l40;o0K;8507ooOelo Wrs den 6 uleril,)--;(3.105,l/2013,30.47 /2 % Statsob1.19374 % statsob1.19353;1/2 % katsob1.19413,1/2 % statsob1.19384*% Hypotekbank 1:)383,1/2 % Hypotekbank 1941OreditbankenKreditkassenBjUvefossenK.20,50
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S.247,1/2DosshavetK.390,00.(Oms.395.




Valutakurser var uforandret,

3K3ERPETDOM.
slo714,30, lS) Lrendal: For et års tid siden ble det
forövd innbrudd og tyveri i Hisby forsyningsneVnd, Det ble stjålet en hel
m.engde rasjoneringsmerker av forskjellig slags. Etter ordre fra statsadvo-
katen ble dommen i herredsretten påanket til höyesterett som har skjerpet
straffen for de to deætakere fra 10 måneder til 3 årS fengsel.Desauten ble
domfelte fradömt stetsbor.cerlige ,'ettinter i 10 r.
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1,111~19141,6MELDINGER,
• , 1 .o -sjon av mmaterialertil i5bler0
1.fredetl~rer vi nesten alt virkeriateriale til möbler,Dette forhold
8kul1e ved en rasjonell produksjon skulle kunne bedres betydelig,skrivels
i en artikkel i Skogbruket ,Det vil sikkert ha ökonomisk betydning om en
kan ga•antere at en framdrift av bjerk,avkvistet og i en bestemt diameter
Met skUlIe ikke vmre uoverkommelig om en plantet et til to tusen mål
skeg for frambringing av bjerk.En!kvister sjölsagt bare de beste trær
zed diamt'er under ti inntil 12 sentimeterog i en avstand av 4 til 6

L)ter,Kvistingen utfres helst i marS,Det er ikke alle som vet hvilke av
mange otyper av bjerk man bbir settê igjen ved tynning.Man pleier for-

trisVis asette igjen.mea enkelt rot,rau eller stukken bark. For tiden
alftseadet forterdellg merdicyaliteten av lauvtre.K 46doninger og redskaper
ez .otte av verdifull flammet bjerk. Et marked som, kan v erdsette og betale
zaterlaleme- må opparbeides etterhvert og g4 hand i hand med lauvskogens

- rasjonelle behandling og en øket og gjennfbrt avsetningspolitikk.
ktermateriellet ma være odk'ent,

BW-ges r er ag ar ra forikjeIlige kanter fått henvendelser om at alt
birbktermateriellsom frambys eller selges må godkjennes av birökter-

'laget, Norges Birökterlags landsstyre har tatt denne saken'opp og har
nå nedsatt en zEerskilt nbvnd bestående av,overkonduktör Lian,formann,

gardbrukerArnt Thaler og ingeniör Trygve Karisen.Disse skal bedömme alt
biröktermateriell som bringes på markedet. Materiell som blir gbdkjent
av nevndaskal forsynes med et stempel.Godkjent av Norges Birökterlags
materialnevndposdet vil vmre en garanti for at materiellet er prövd og
godkjent av nevnda.

BEDRB GRONSAKP ' R.

/.11.,jbksleder dr, Bremer har sendt ut en cmpfordring til gartnere og andre
'irteresserte om å legge arbeid på å levere godepkraftige'planter av kål
&,1.1 de sm ikke har anledning til a avle selv. Det sier bl.a.:En kan ikke'
regne med at så mange får anledning til å kjöpe oppalne jordpotteplanter.
Men. s6rg for god oppaling i kallb enk i klom?,rot-fri jord.Så frbet under
glassfOrst i april og dekk jorda etter tilsainga med papir og ta av
dekket i solskinnsvmr så varmen sliwer inn i benken, Fr6et gror da fort
og plantene kommer rakkt isang, For kål som ikke skal •klippes bör en ikke
bruke over 7-8 gram frZi pr. vindu. Til vern mot svartrot i oppalinga blar
nes --Ir. eller en kan strti et lag sand opp på jordskorpa. Forsftslederen
gir også an oplentering om de forskjellige sorter av tIlig kål: Spisskål,
estling er det sikreste tidligkål både til drivi ng'i benk og til tidlig
utplantningi.Den har få små bla og krever liten plass. Både hode og löse
bla kan bxukes. Fra hus og benk kan en W3ste förste kålen sist i mai og 132,
friland slet i juni. Hodekålentidlig Ditmarsker har like' kort veksttid
og gir stdrre'avlin,men en kun ikke plante den så tidliwiten fare for
stokkrenning, Blomka.1 er ikke noen takknemnelig plante i tidlig kultur.'
Den bdr overlates til spesialister som vet hvordan den skal behandles,

om har hdvelig jord oe som kan vatnenår det trenEes. Snebbld,pioner,og
sse stammer av Erfurterdverg er gode planter til driving oe tidlig

yrkning.

ENGFRO OG ROTFROMLRKEDET. K)ensulent Otto Lier har gitt en oversikt
over engfrb og retfrömarkedet iår. Det framgår av oversikten at engfr8
avledn 1944 var svært litenpmen da man hax fått innft,rt en del frö fra
Sverige vil rasjonene bli de samle iår som ifjor. Prisene p4 norskavlet
engfrö er uforandret. Fra produsent kr.3,10 for timetei og kr.5,20 for
kltiver og"kr,6 110 for rödklbver,Fra 15 mars blir -det en redUlsjon av MO
og 20 t3re henpldsvis for timotel og klöver, Når det gjelder frö av kål-
rot,nepe pg beter er stillingen smrdeles gunstig •,'.vlen av disse fr5slae
var i 1944 de störste vi noensinnehar hatt.Til fröforretningene er det
j. innevmrende sesong kommet inn ca,8 tonn kå1rotfr5,ca.15 tonn nepefrö
overveiende maineper og dessuten ca.12 tonn beter og 1 ton- forsukker-
beter. Det er således tiestrekkelig rotvekstfrö av allb de forannevnte si.
For ahindre eventuell hanstring fivfr*,' er fasjoneringen opprettholdt
for kålrotog neper, Det blir ttldelt den-åamme mengde som b1e brukt ft,r
krigen,nemlig 0,7 kg.pr, dekar, Obeter og forsukkerbeier er frigitt,

Yortsettes,
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LåNDBRUKSMELDINGER. FOrtsatt.
UTfflen.NE FOR FRUKTAVLEN. 


Den förste forutsetning for at det blir gedt fruktår er dt det blir gbd
blamsterknoppsetttigg uttaler hagekonsulent Oddvard Lund. Det er stort
sett tilfelle over hele landet iår s.åvidt vi har bragt i erfaring hittil.
Iden det er 1ikevel ikke'sikkert at.det blir et tikt frUktår.Ifjor var
det jo også forholdsvis bra med forftrsutsiktene,men hösten'slo helt feil
Imidlertid får vi håpe  at dette år. kan bli et bra frUktår, Vi kan  da
ikko se bort fra at  vnnskelighetene ned å skaffe tilstrekkelig sprbyte
midlér og gjbdsel gjbr deg mer og mer- gjeldendolog kan berede sk«felser.

om fr«tanåottingenergod kan det honde at'tråkta blir dArUg ut*'
' tiktet ,sterkt botengt av sykdom,makkapist oaVsuten at vi kan  ha
til å forhindre dette slik som vi hadde tidligere.

En fylkes-koinnunal konite har nå utarbeide
planer for gjenreisnirgen av Opland fylkes j6rdhru1 ;skole på Våge.Skol-
en  brant under krigshandlingene i 1940 og senere har skolen Gått ned
sterkt innskranket drift.Eomiteen har Gått igjennom de planorsom foro-
ligger og foreslår at skolen gjcnopprettes som jordbruksskolDen nåvrende
skogbrnksavdeling ned3egges fra dcn tid. fylkets nyo skolo kommer igang
i Lior. Ufider disse forutsetninger -foreslår skolen utvide til  a gi plass
til  120  clover. Det vil bli nbdvend:,5 å byg-o en ny stor internatbygning.
Den skal o))föres i  betong i 3 etasjer og foruten plass til elevene
skal dette bygg også inneholde et stort auditorium som anlegges slik
at store maskiner og levende dyr kan fbres inn til bruk i undervisningen.
Det vil også bli tale om byggins av et veksthus med drivhus foruten en
rekke andre bygninger,Da tomtene på Hove cr vanskelig å b ebygge foreslår
plankomiteen for fylket at'det skal utbydes en arkitektkonkurranse til

este utnytting av tontene,

FT.SEER1MELDING,
0,R15115, _RSI FISKET. Det meldes framleis om endel vårsildfiskE

i'Sogn-og Fjordane,bet et sdtt endel snåstenc på forskjellige stedEI
fylket,de stbrste på ea. 3000 hl.

FRITZ IHLEN TALER. 

W;-19,15. Under "Sett og hørt" talte Fritz Ihlen om det
meget omtalte uenighetsmament mellom England og U.S..44,på den ene side og
Sovjet UAionen på don annen side,Som bevis for detto frambrte Ihlen at
Sovjet forlanger representasilon for den polske Ljublin-z.regjt:cing og for

aine og Kvite Russland pa Sanfrwizisko-ko.aferansen. Nbnlinnramuet
Ihlen,på den annen sido viser de siste uker og månc,ders renultater på
frontone at samarbeidet mellam'de tre store allierte et det aller beste.
når det gjelder å slå Tyskland. Likeledes viser det sanarbeide'når
sender sa meget krigsmateriell og  annet gods til Sovjet Unionen.

Til Uderretnin • På grunn av atmosfmriske forstyrrelser va det helt uftu-
- tgaaatstenografisk stenograf av sendingene mellam kl, 18 og 20.

:2KESSKOLER FOR SKOGDRUKS/iRBEIDERE.
O.R.13 13 • Under ak uelt talte fort1iniiCa Johan Kielland Lue
om det framtidige skogsbruk og framholdt herunder nZidvendisheten av et
bedre samarbeide mellom skogeierne og skogsarbeiderne.Hdu :rorcslo ennvidere
at det opprettes skogbruksskoler for skogsarbei erelhvor de bl,a. får
kurser i verktbybruk,samt i allmindelig forstvirksomhet.Derved vil det
on noen år bli oppdradd en god kjerne av vante folk som både kan og vil
ut4.3re skogsrbeidet slik wom det bbr og skal utfbres,
På  den annen side mente taleren at det var rffivendig å innföre
sosiale forbedringerfor'skogsareekderne .Dette ville han komme tilbake
til i et senere foredrag.
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TIL FORTROLIG ORIENTERING. II TIL OFFENTLIGGRELSE.
Det vesentliee av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

leznfork.larino': O.R. Oslo Radio. S.R, - Svensk Radio. F.R, Finsk
Radio. D.R. Dansk Radio. Oslo Tysk kontrollert "NTB".
N.F. Folkesenderen "Norees Frihet".

flORDS..EN I GRUE.

Oslo 08.50 (2). Sm4brukcrs3nnen fra Grue son er mistenkt
for mordet på fröken Berta Trangs.I.ud har vært avhrt flere ganger i
arresten, men han hekter enhver befatning ned m.ordet. Han har dog inn-
römmet at han besbkte fröken Trangsrud skjærtorsdae og forlot henne ved
10.30 tiden om kvelden. Etter all sannsynlighet er han den siste son
har sett oe snakket ned avdde i levende livet. Han virker inidlertid
neget rolig c) lensnannsfullnektigen opplyser til Fritt Folk at han oeså
er kjent for a være en neget rolie kar i det daeliee liv. Det er avsagt
fengslingskjennelse over han for fire uker.

STORM FORARSIXER SJDE P SICOMIL\T.

0s1(5 09.30, (3), Det viser see at skadene på.skoeen etter
len kraftige stormen i vinter er strre enn nan fra frst av hadde trodd.
åledes forteller Ostlendingen at det bare i statens skoger i Lördalen

i Trysil blåste ned over 4000 trear, eget skog er M.elagt ogs2x på andre
kanter,

SYX3LHUSBRI..NN..

Oslo 12,00. (4). Wve sykehus ble inatt herjet av brann,
men da brannvesenet kon tilstede-tre kvarter etterat brannen var brutt
ut hadde an allerede klart å begrense flanmenes herjlbnEer. Ejelleretasjen
i sykehusets avdeling B er helt ddelagt, det sarLie gjeldew gulvet i lste
etasje, Over 20 pasienter holdt til i avdeling B oe samtliee ble reddet
ut av den brennende bygning og brakt i sikkerhet i andre sykeron.

En går ut fra at skadene belöper sec; til
onlag 30.000 kroner. Awsaken til brannen er forelöpig ikke brakt pa det
rene,

G,;.:WOLISE TIL S...REDE FRONTKJEMPLRE.

Oslo 12.00 (5). Nasjonal 8amlings Frontkjeliperontor vil
i de nærneste daeer sende ut til alle hårdt s(irede frontkjenpere en gave-
polise på 1500 kroner. Polisen skjenkes son gave ned full eiendomsrett
for den forsikrede. Under den nåvE3rende krig kan den ikke belånes, bort-
transporteres, eller heftes på ann311måi;e. Det kan ikke gjdres arrest,
eksekusjon eller utpanting i den.

UTHUSBRHN.

Cslo 12.00. (6). Ved middagstid begynte det å brenne i
huset på gården Bukka i Heddal. Orden eies av Gregar Bakka. Folkene pa
Earden var i ferd med å brenne bråte og en liten gutt hadde f[J.tt tak i en
brennende kvist som han stakk rett opp i en halnhaue ved låveveggen. För
han fikk sukk for see stod ilden layt tilvs3rs og snart varx hele uthuset
omspendt av flammer. Det lyktes å redde ut hele besetningen. Hange verdi-
fulle redskaper oe et stort lager av höy og halm brente opp.
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POLITIET OPPXIARER TYVERIER:

Oslo 12.00. (7). Skienspolitiet her j dv -1 selnere tid opp-
klart en rekke tyverior og innbrudd oE det viser seg at en bande med
gutter i, alderen 12 til 15 år har wert på ferde i stor utstrekning. Ialt
er ti gutter mer eller nindre implisert i saken, De ninste av dom er
lbslatt og i.1 bli tatt hånd c.i av vcrecråc:ot, re gi fdrste klasso
på folkeskolen.

Tre av guttP'ne sitter franleis i arrest.
nc:t ei neget son tyder på at eldre guttof  haI  ståft bak tyveriene.

litict arbeidcÅ. for dyeblikket ned å opl)spore dem,

UlYGGELIGLICr.-2,›LOSJ-ONSUI=2,1  UTENFOR SL'aVIINGERO

13.000 (10). Då et arbeidsstod utenfor Stavanger hendto
j.går en eksplosjonsulykke som kcstet fem arbsi= livet. Ni nennesker
står otter ulykk(3n uten forsbrger,

De: onkonne tTO:C1NilJen, 36 år gannel,
etterlater seg hustnu og tre barn,„41f 40 år ganmel, etterlater

eg hustru og to barn,  :reY1 Hanson, 20 & gwmol, etterlater scg hustru
eg ett ham. Thor Thorsen, 38 år gannol, ugflift, ,rthur Finnesland, 21 år
ganciel, agift. Nærn.ere enkeltheto:.? on hvordan ulykken r foregått forc-

ennu iLke.

T2IREINDRIFT„

12,00. I forbinnelso ned å få åpnot Gauldals -
•dda og Dovretrakteno for tanrcilldrt. cpplysr ,,,drussuaviset je,nne

.rst og frw2,st nå gjos J.l gje.nsild for beitounclnelser, Nå
Devrctrdne, C.enne sksn b1i avg:Jr til sonncen, men

sannsynliL åpnet for tanrein-
:2i2t.

F=2:14ELDTNGER,

13,15, On torskeiskerieno
dc,2 fåes på gt.in f2a  600 tLl 3900 kilc, 6J0 105 k:1.10 og

sndro 90 60fl kile.
Få Surnöre ligger fEr,e1.0 på garn fra

30(.„ til 4200 kilo,  liLe  600 til 2100 kilo, sndre t-r1  k--C,1 kilo. Sarrtl -LE
f:sker nindre fortOycr gedt i. Dorga-Idfjorden h'ro: igtene på Earn

150 til 1000 kj..lo, ,3ndreangste,]e 30 til 300 kilc, 1 Ld-skog, Vann
oG o6 Tungul'vfjorden ru garnfengstEne på 30' ti: 450 kilo.

I ffi.ogn 6c,?jordane ncldc,s  r,ot on gcdt fisku.
de'l;  %J= 'jc-ttt opril  200 kilo.

Vårsildfisket: Også siste dCgn er dct fore-
Evti1dols b:"a på feltene ved Brenanger og Mal.våsdistriktet, Det
nelCe9 on fJ.ere ne teng på cpptil 1000 h1. Dossuten har cn snurper tatt
1000 LI på lys i Lisetvika, rt opplys et ueiktan er i'orisaj(t gode.

'21-11dPlag noldes  ut  det er kenrio': o fåta.31 drver›, tl Titran
.1.a 30 tiI 30 hl.  1T.  bruL.

NITIL.: MORD.

2.1) .0.30. (12), Et nord hvis notiv for dyeblikket er holt
,Iforståelig, fant sted igår mellor Storsand og Da naboene
v'eC, rid6'agsld  kom for å Lesöke den 58 år ganle I.nton U:Isou sorl bor

-21.eonhakken, J.an oc dören låst  pa  innsiden. Lenmannen ble straks varslot,
og han sprenge dören og Eikk inn i leiligheten0 Her faat en Nilsen i en
"Jledp31. Lægon son kon tj.1 stode straks etter kunda bare konstatere  3.t
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NYTT MORD. Fortsatt. .

Nilsen.var skutt med to skudd gjennon. hodet. Nilsen var aleine i  leilig-
eten på den tiden nordet etter all scnnsynlighet har funnet sted. O.

det var bare en gannel dane i huset forbvrig. Hverken hun eller andre ,
har hdrt eller sett noe som synes å stå i samband med ucjerningen.

Det ver Ingen sp()-2e;Gter kanp i værelsety
hvor nordet har funnet sted og nee r.lorvapen ble heller ikke funnet.
Selvmord er altså utelukket.

lottvr,i; for ,J.gjerni_n6en er ganske ufor -
ståelig skriver D,anmens Tidende A.114-;or, J.i1snvar 114:or.l.luenc3e og han
har aldri hatt no-å med politikk å gjbre.

1:51CON0=S12 LILDINGER

Oslo 13,00.4
4
3
'3
4
3

1/2 %.Stat 19Z? K 104 1/4,-
Stat 1935 .1: S 104 1/4, K 103

1/2 % Stat 1941 I S 105 1/8.
1/2 % Stat 1938 I K 103 1/2.'
Hypotekbank 1938 S 106 1/2,

1/2 % HypOtekbank 1941.K 106.

1/2.

K 106 3/8, Ons 106 1/2.

CreditbankenIC 140.
Kreditkassen S 860,-K 850.
Bjblvefossen S 21,25, K 20.50.
Borrqgård S 135, K 134, Ons 135.
Elektrokjenisk'S 145, IC 140.'
Hafslund S 710, X.730, Ons 725.
Orkla S 725, K 715. -
Saugbruksforeningen 8 290 EX, IC 285 Ex, 4 utbytte.
Union-S 5.60, K-5.50, Ons 5.60.
Agdesiden K 150.
BorEestad S 222 1/2, IC 251.
Bruusgård Kibsterud S 260, K 255.

• Amerikaiinjen S 235, K 230,
Bergenske S, 162,. K 159, Ons 161.
Nordenfjeldske S 182 1/2, OnS 177 1/2.
Ivaren S 272 1/2,
Ocean S 282 1/2, IC 275.
Kosnos II S 275, K 270.
Odd S 247 1/2, '
Rosshavet S 395; 387 1/2.

Valutakurser uforandret.

PELSDYRNYTT.

Oslo 14.00. (13). Norges Pelsdyrlag opplyser til bladet
Rocaland at det er gitt Rogaland Jc dispensasjon fra påbudet on ned -
slakting i revegårdene idet det er oreriatt til fylkesnarnen å ta av
gjdreise for hvert enkelt revegård. Det er tidligere gitt slik dispeneasjon
for Nordland fylke.

Grurhen til at det er gitt dispensasjon
fm disse to fylkene er at forsi~,Len,j revegårdene er god både
Pcaland og Nordland. For Rogalaa ve ko.rdence opplyser bladet at de
flete revegårdene har for hele grunn av det rike sildefisket
kunde reveeierne skaffe seg neget avfallssild slik at de er forsynt for
lang tid.

Bladet opplyser videre at den kontrolleni.

::evegårdene son skulde foregå i disse dager er ttsatt til nidten av juni.
Det vil si at revegårdseierne over, hele landet har fått utsettelse red
nedslaktingen tilden tid.
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P.4TRIOTENE FORBEREDER 9DE

N.F. 18.30. Våre patrioter'har besluttet å gjennonfbre
en landsonfattende kanpanje til den 9de april; tyskernes fente og absolutt
siste 9de april i Norge, som skal mejföre at de nazibanditter som over-
lever det ikke skal glenne sitt opphpl i Norge. 1 slutten av forrige
måned ble det således sprengt en jernearebre ved  MoF..s og to ved Drannen.
Disse eksjoner har medfört at jernbenetrekke ble .enst:Lllt for en
lengere tid. Ved siden av disse aksjener er det oeså bdelagt lange
Qtrekn.inger av jernbanelegene son tyck nerne u med alle nidler forsbker a

4r parare så snart son mulig, Mer fle.tee ansne,e2,ser 1 den retning vilke bli kronet ned hell, for såsnain; deres repsrasjoner er utfe3rt på ett
sted så er våre patrioter ute ned sprenginger eller ödelcoggelsesaksjoner
på et annet sted. I den siste tid har patriotene begynt a benytte seg ner
og mer av trækilen når det gjelder avspøringer av jernbanetog. For dem
som nuligens ikke kjenner til dette ypperlige kanpniddel skal vi gjenta
frangangemåten.

Mae huwee seg en passelig stor trækile
son er så hby at flensen på lokom('etevet hjul helt ko=er over skinne-
kanten, Trækilen plaseres så på den ytre ekinncien kurve -pA de: n
ytre skinne ier kuive, hvor J.en surres fast til
skinnelegenet. Når så toget konmer luller det ene hjul ovp langs trækilen
og lokomotivet sporeb av. En enkel og liketil frangangsnate son forår-
saker store skader for tyskerne. Landsmenn og patrioter, skjerp kampen
Over hele landet framover til den 9de april. Vis tyskerne i daglig
patriotisk handling at de er ubudne gjester i vårt land.

QUISLrNGENE FORSUER L FIS=.

	

.F. 19.30. Flere av quislings såkalte fylkesförbre
nar startet et nytt (?)forsbk. De fforelegger våra landsmenn noen erklæringer
som de på alle mater forsöker å få den tilå underskrive. I disse erklærineer
skal så landets borgere ned navns underskrift erklære seg inot sabotasje-
vrksonheten og not bolsjevismen. Vårt folk skal altså tvinges til å ta
avstand fra de kjenpende pstriotiske krefter som ned livet son innsats
förer en tapper kamp for friheten. For tyskerne og quislingene er nenlig
alle landsrenn, uten hensyn til partipolitisk oppfatning, som kjemper for
landets frihst og selvstendighet, bolsjevikere. Hjennefrontens ledelse har
Tatt et helt klart standptnkt mot dette utpressingsforsn og advarer vårt
foZk på det mest instendige not å skrive under på disse erklæringer. Det
er en urokkelig plikt for våre kvinner og nenn at de ihke bbyer av for
quislingenes krav. Det vil være å falle våre kijeflpende )atrioter i ryggen
og splitte hjenmefronten. Det ervel ikke tvil om at quislingene vil benytte
seg av vold for å framtvinge underskrifter på disse erklæringer så våre
landauenn må forberede seg på alt. Men det er heller ikke tvil om at en
samlet front av alle norske kvinner og menn tilintetejöre detto angrep
fbdselen. Landsmenn og patrioter, skr1v ikke under på disse erklæringer.
Ilapitulasjon på dette onråde er eesbetydende med landsforræderk.

'A)LICESENDEREN eXGRIPER RITT Li
	 -

	

19,30e og hans hysteriske etterapere
Iand driver en intens, nee Ireee,22 proDaeanda not bolsjeviemen så

d3t ingen frihetselskende eenneekee com Lar den:e alvorlig. Llle
tenkende nennesker forstå2 at det er friktsonme terrorister og nordbrennere
son her terrorisert, myrdet og mishandlet nillioner av fredelige mennesker
og de'reet byer oe landsbyer ned jorden, son nu ser tilintetejörelsen
e=e sep; oe frykter folkets hårde nen rettferdige don, men kjemper for -
e,rilt for sine usle liv.

En nnnen sak er det inidlertid når reaksjonaue
kretser i vårt land forsöker å spille med i Göbbels hatpropaganda. Disse
reaksjotære nörkemenn son ikke bare stod meget nær, men somogså for en
stor dels vedkonmende finansierte Nasjonal Samling för krigen skiller seg
ikke meget fra quislingforræderne. De er en alen av samie stykke, nen har
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FOLUSENDEREN. For tsatt .

av en eller annen gr=n det ol,crtuln; denokraLis naske for
å splitte hj=efronten. Dcres sal l tr itiegals avis Fritt
Land kunde godt ha wcrt utgitt av cutingc,nc. Ieu er iaLLfall ikke neget I
son skiller den f?-a quislingpress,:n ng c'on 6.ye  , kunirollerte Oslo Radio,
som idag kaller alle norske bory:-.ce o7s2orsnakten for

Deti;e or naturligvis logn cr; 2,..)1.b,nnet dikt Lahdcts
kjper idag rrihet og de ho.r

og brakt dc sttc ,f'."?r, 3 dt-..nu-: 11
rcaLsicrre krets son-,tår ..crövrig seg
selv når det skriver on nöd ndighen av å oparettc ct halvt
fascistisk krigsdiktatur i Norge i den förstc tid ettcr krigen for å not-
ve den såkalte konliunistiske c.re, son det hetcr. Vårt folk kjenner
ikke noen koncdunistisk fare. JTet kjonner bare en fore, cg dot er den
fascitiske. Det vet boro at k0=1 hdr visb seg som landcts ,sirste
patrioter under dkkupa:<jonen, Rt ned la. dets vrige kanpvillige
folk not fascisnen fm» ct frItt. bnu,ckratisk cc uavhcwig
Nor.ge.Hen vårt folk kenncr også Li".1 reaksjo=re kreter som
skjuler sog bak Fritt Land on \il nek T.asirc forhL)ldsrcgiEr fcr h:Lndre
at disse reaksjonære nörkenenn forsn«ur å innförs et Lytt diktauur i vårt
land.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Regjeringens Infornasjonskontor,
Nr. 1430.

bleldinger, söndag 8. april 1945 .
 •• 

-Te nforklari : O.R.-Oslo Radiol S.R.-5Vensk Radio, D.R.'-Dansk Radio
F,R.-Finsk Radio, "Oslo"-t~ontrollertNTB

Obs.: Det vesentlay stoffet skriver seg fra nazistiskekilder.

"ESSEDIREKTØR BEGGERUDS KRINGKASTINGSKÅSERI

Oslo 17,00 (1) Det har nylig vmrt holdt en såkalt "Norsk
Uke" i Stockholn, og på et av nbtene ble det holdt et foredrag on pressens
suillingi Norge. Foredragsholderen nevnte bl*a. at av de 250 aviser sonfantes rtirkrigen, nå bare er 40-50 igjen ned et sterkt redusert fornat.
Ennvidere nevnte han de store vanskeligheter de norske pressefolk'hadde
når det gjaldt å bringe opplysninger verdi for det norske folk, og ut-



talte at et spörsnål son sMrlig interesserer., cr hvordan den norske presse
skal se ut etter befrielsen, "En sak som det råder enighet on ar att nar
Norre blir fritt skal det icke få finnes ett• spår av nanighetscensur."

Uttalelsene viser igjen at de nordnenn son
har Eått i lnadflyktighet, har nistet kontakten ned forholdene her hjenne,
og ikke vet hva de snakker om. 3-eg iskal ikke hefte mcg noe sWrre ned
opplysningene on avisantallet för krigen og:nå, Det faktiske forhold er
inidlertid at vi hadde 288 avinor 1%.1, 194Q not 106 i dag. At det rår
store vanskel4gheter med å skaffe opplysninger av yerdi for det norske
folk, er en pastand son pressefolk her hjenne bare vil trel.cke på snile-
båndet av, og når det ogjelder den såkalte pressefrihet etter eneventuell
befrielse tt5r den ogsa bli temnelig probleMatisk. nvordah er f. eks,

ressens stilling i det befridde Frankrige? På d'et spbrsmål er jeg så
neldiE å ha et svar fra Götebrogs Handels och Sjöfartstidnings pariser-
korrepsondent Victor. Viade. Ban skriver i en lengere beretning til sin
avis at tilstanden innen den franske presse har forverret seg åtlyorlig

_siden i höst, da vel de fleste trodde at den skulle gå mot lysere ogn
bedre tider, I snart åtte uker har avisene utkommet i et format som de
sely kaller "frimerkeformat". Lyndighetene skylder på papirmangelen, og
den er naturligyis skrikende, Det er vanskelig med papir, sier Bladeier-
foreningen, men hvorfor tillates da stadig NYE aviser a utkomme? Papir-
tilgangen er så liten at de nye aviser må trykkes på det papir som tas fra
de allerede eksisterende aviser.

Til dette svarte informasjonsministeren at
Frankrike er et fritt land, at de allerede eksisterende aviser ikke kan
få noe monopol, og at alle meninger må ha rett til å bli representert. Og
så er avvisenes antall-blitt mangedobbelt - Paris har aldri hatt så mange
aviseb som nå, Det hadde naturligvis vmrt bedre å vente med å gi tillatel-
se til nye utgivelser til den verste papirmaagelen var overvunnet.
Pariseren vet heller ingentin om verdaa av i dag, framholder Vinde. Pres-.

- sen mangler nemlig muligheter for å informere lesekretben om hva sam skjer,
og dens ynkelige format hindrer den fra å vmre en virkelig opinionsdannende
faktor, Forklaringen ligger formodentlig i at den provisoriske regjering
i likhet med alle andre eksilregjeringer i fler0 år har klart seg riktig
bra uten presse, og den synes derfor ikke å"forstå betydningen av en sely-
stehdig Qg god dagspresse, Hele den franske pressepolitikk lider av uklar-
het, og det synes som om man har vanskeligfor bestemne seg for om
pressen skal vmre fri eller ikke.

Den franske presse har således-i lengere
tid fört en kampanje'mot2sensuren, skjönt de viktigste innlegg gjöres i
Nasjonalforsanlingen, der sensuren ikke kan gripe inn; De utenlandske  
korrespondenter i Paris er formelt underkaStet sensur, men blir gjennom-
gående godt behandlet. Hen den sensur som regjerer den franske presse
har en merkelig oppfatning av sitt höye embete og derfor forbyr den i fr
fransk presse det som utenlandskorrespondentene blir tillatt 'a telegrafere
til sine aviser. Nan holder intet hemmelig for den utenlandske presse,
som i alle fall ville få greie på sakene, men landets egen presse skal
være taus.
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BEGGERUD (fortsatt)

Hvem forsöker man på denne m=3.ten å fre.bak lyset? spör Vinde. Og hvorledes fungerer sensuren året
1945?  1A'1giftige Emmanuel Dastier, som gel bör kjenne til spillet kulissen$,

da han jo tilhörer den provisoriske regjering, a forleden dag i Nasjona-
forsamlingen noen interessante smakebiter på se/Isurens virksomhet. Et
direktiv lyder: "Det er ikke tillatt å amtale at to statsråder var til-
stede ved festlighetene påSalle Pleyel den 25. f:bruar." Den 25. februar
feiret man på Salle Pleyel i nærvar av generaler, ani.bassadörer og stats-
rader årsdagen for den Röde Arme.:

Sensuren er ikke foandret siden Daladier,Reynaud og Petain, Den har således ofte forbudt avisene å referer uttal-
.er i Nasjonalforsamlingen, sk,»nt de stenografisAe blir gjengitt i den

o fisielle avis, "Le Journal Officiel" (som almenheten ikke leser) Da
et medlem av Nasjonalforsemlingen i vinter interpell'u-te om det hemmelie
statspoliti, hvia eksistens almenheten ikke har den ninste anelse om, sa
fikk man ikke lov til å refere det.-men man kunne le-se det i Le Journal
Officiel og i engelske ukeblader- Pressen får helltr ikke amtale at
det finnes brevsensur i landet. Det knuslete avisfornat besörger resten.

Men også utenriksledelsen legger seg opp
i sakene. Når New York Heralds pariseropplag gir noen senSas4onelle
avslöringer om bakgrunnen til visse diplomatiske hendelser, sa kommer det
straks en grå lapp: "Det er ikke tillatt å sitere hva dea eller den har
skrevet i dagnes nummer i New York Heralds pariseroppiag." Så må man ikke
bli forbauset over at pariserne med bejærlighet kaster seg over sveit-
sJ,ske aviser og aviser, som utkommr pa engelsk, som aldri har hatt en
slik strykende avsetning som nå.

Såvidt Victor Vinde. Hvis man skal summereopp resulatene av redakt5r Vindes meget interessante oversikt over de fr
franske presseforhold i dag, kommer man til fölgende: Den.franske presse
etter befrielsenbestår av en hel haug med frimerkelapper, underkastet

vilkårligsensur og ute av stand til å bringe nyhetsstoff. Interessant
også redaktZir Vindes opplyaninger om at det hersker brevsensur, 2g at

det finnes et hemmelig statspoliti hvis eksistens for enhverpris ma
holdes skjult for det franske folk,

SVENSK INTERVENSJON I NORGE SVENSK DEMENTI.
   •• 

S.R, 13.40 Det svenske utenriksdepartement damenterer
en pressemelding fra New York i natt om at den norske regjering skal ha
anmodet om svensk intervensjon i Norge. En slik anmodning er ikke blitt
framsatt, forklarer utenriksdepartementet.

nORDWIN ETTERLYSES I SVERIGE.
.11

S.R. 13.40 Landsfiskalen i Ratvik etterlyser den
24(?)-årige nordmann, Villy Hansen, som ved 21.00-tiden kveld
rkimte fra R'åtvik. Hansenbeskrivés som å vsere av middels hbyde8 kraftig

get, blå byne, stirrende blikk, lyseblondt, temmelig langt har og
ledt ansiktsfarve. Ved sin forsvinnen var han barhodet, kledt i mbrk

jakke, grå, fillete bukser, stukket hed i gummistövler. Hansen hadde
krdftig skjeggstubb.

DE TRODDE DE VAR PÅ. BORNHOLM
  •••

S.R. 13.40 Seks tyske fly landet söndag morgen ved
Ystad. Et syvende fly som nærmet seg byen ble skutt ned og styrtet i
sjöen. De lafidede fly, samt 12 menn og en kvinne, er blitt tatt vare på
av de militære myndigheter. Besetningene påstår at de ikke er flyktningex•
men at de forvekslet den svenske kysten med Bornholm.

Om dette meddeler den svenske forsvarsstab:
Ti tyske fly flby ved08.45-tiden söndag henimot Ystad, Et Fieseler-Storch
fly ble skutt ned av luftvernet, det styrtet i havet eirka en halv mil söx'
for Ystad og sank. Besetningen er sannsynligvis omkommet. Fem Storchfly
landet, to ved Åkersholm,tro ved Rjollersjb,to km norvest for Ystad. Ved
Kjellersjö landet også transportfly av typen Junker. 12 menn og en kvin-
ne samt de landede fly ble tatt i varetekt av de .En av mennene

ITr17.-rayr.1
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TYSKE FLY LANDER I SVERIGE (fortsatt) •

...en av mennenevar, Oberlöythant og en 1t5ytnant de övrige ti var underoffiSerer og mann
skap.

Svenske jaktfly var oppe og overvåketlandingen, Ifölge Oyenvitner var det som om luften var full av surrende
fly og endel gikk sa lavt at det så ut som QM de ville ta skorstenene med
seg. Under skytingen fjernet to fly seg igjen.

Besetningen pa de fly som er blitt tattvare på ble forhört i formiddag (söndag) Tyskerne oppga da at de hadde
forvekslet den svenske kysten med Bornholm. Samtlige nekter å være flykt
ninger. Evinnen som var med i et av flyene, skal være russisk statsborge
Man satte öyeblikkelig etterforskning etter det nedskutte fly, men disse
har hittil vært resultatlöse.

S.R. 20,00 I tilleggotil de tidligere meldte seks flylandet et tysk jaktfly senere på dagen. pa.svensk territorium. De tre
menn ombord på jaktflyet er blitt tatt i forvaring av de militære - de
erk3alrer at de er flyktninger.

En tidligere meldIng om at luftvernet skul
le ha ne4skutt et tysk fly kan ikke bekreftes, Man tror nå at flyet
stupte og senere forsvant utover havet,

AMMUNISJONSLAGER VED STOCKHOLM EKSPLODERER,

S.R. 20,00 Et stort militært ammunisjonslager utenfor
Stockholm eksploderte söndag formiddag, Såvidt vites kom ingen mennesker
til skade. Lagret vqr i en berggrotte i skogen. Eksplosjonen var så
kraftig Ert en del av bergveggon raste inn. Gjennom det morme lufttrykke
ble trærne rundt grotten knekket og det dannet seg en femti meter lang
"vei"i skogen. . .

Eksplosjonen ble forårsaket av en brann,'
men det vites ikke hvordau denne oppsto. Skadens omfang er også ukjent.

FISKERIOVERSIKT.
qed

Oslo 17.00 (2) Fra Berpn meldes at fiskat i tiden fra
19, mars til og med 31, mars har foregatt under vekslende fangstforhold.
Vårsildfisket ga endel fangster med snurpenot i Ryfylkefjordene. Fram
gjennom uken til 24 mars og i begynnelsen av uken ble det fisket litt
med garn i Egersunddistriktet, men etterhvert ebbet alt fiske ut.

Sett som helhet har vintersildsiket 1945
gitt godt fangstutbytte. I Troms tad det fortsatt endel mussa og det er
også muligheter for fangst av mere storfallen sild. Men det mangler
drit-tsmidler. Ellers meldes det ommuligheter for et etterPiske i enkel-
te av vintersilddistriktene, bl.a. i Sdr-Tröndelag og i det nordlige av
Sogn og Fjordane fylke.

Skreifisket gir fortsatt go4 utbytte.
Fisket er imidlertid for avtagende i Troms, strekningen Veserålen-
Yttersiden Helgeland og for Tröndelag.

Lofotfisket gir flortsatt rike fangster.
Fisketyngden befinner seg for tiden i (5st-Lofoten og fra Ure og östover
men i Vest-Lofoten er det svært smått med fisk, Noe vestgående sig i
fisketyngden er foreltlpig ikke bemerket, men en må vente at det snart
vil inntreffe. Skrien viser seg nåmere småfallen med &avere lever-
holdighet og lavere tranprosent i leveren.

I Möre og Romsdal og i den nordlige delen
av Sogn og Fjordane har det i den seinere tid vært tatt meget gode fang-
ster av skrei.

Kystfiåket forövrig er av lite wafang
de fivrige skreidistrikter. Fra den nordlige delen av Sogn og gjordane
meldes om gode pigghåfangster og begynnende seigarnfiske.

I Hordaland er fiskeforekomstene ganske
bra. I Vest-Agders vestlige distrikter er det tatt lys- og Seifangste:
I Aust-Agder foregår et ujevnt linefiske etter torsk, lange ete. Det er
tatt litt fjorsild på Skagerak-kysten foråkjellige steder.
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GAKK HEN OG GJÖR LIKES.A. -

Norges Frihet At Hitlers krigsmaskine ligger i'sine sist
krampetrekninger og at Eitler-Tyskland står foran sammenbruddet, derom
hersker det ikke noen tvil lenger, sveitsiske aviser berétter hvordan
de österrikske frihetskjempere framskynner Hitler-herredömmets fall.
(fölger sitater fra den sveitsiske presse.) Det er også denne vei vårt
folk må gå. Nå på fem-årsdagen for Hitlers brutale overfall på vårt land
må alle krefter settes inn for å framskyhne vårt lands befrielse. Kjemp
for Norges frihet

Norges Frihet Imorgen er det fem år siden den skjebne,-
svangre dag da Hitlers brune ]jorder overfallt vårt land og ved hjelp av
quislingforredere gjorde vårt folk til slaver. Siden den tid har vært
önske vrirt at just denne 9. april skulle være den siste. Og det var ikke
uriktig. Det bekrefter vårt folks beslutsomhet om at den siste 9, april
skulle komme, at vårt land atter skulle bli fritt.

Nå står den siste 9. april for dören. Om
dette råder det ingen tvil lenger. Utviklingene på frontene taler sitt
umiskjennelige sprog i den retning. Nazi-Tyskland ligger allerede i kram,
petrekninger, snart vil det fascistiske rovdyr væretilintetgjortog dermed
er vårt folks dypeste lengsler og forhåpninger under disse fem ar i ferd
med å gå i oppfyllelse.

Om vi kaster et blikk tilbake på det år sol
er gått så finner vi på den ene side nye og blodige ugjerninger fra Hitle:
bödlenes side môt det norske folk.flange av våre landsmenn har mistet live'
i frihetskampen, tusener or arrestert og slept hen til tyske konsentra4
sjonsleire og fengsler, utplyndringen av>vårt land har tatt stadig större
former, en hel landsdel er lagt i ruiner, våre landsmenn i Nord-Norge som
er blitt fordrevet fra sine hjem av hitler-hordene, har gjennomgått svære
lidelser. Men på den andre side har.Vårt folk lært mye siste ar,fremfor-
alt har de lært at det ikke er passiv,men bare aktiv kamp som förer til
seiren. I dag er det ikke pessimistene ög ridderne av de korslagte armeri
kamp som spiller hovedrollen i vårt land, nei, i dag er det alle de lands.
menn som tar del i den aktive frihetskamp, som organiserer og deltar i
sabotasje- og partisanbevegelsen,sbm mobiliserer hele vårt folks samlede
styrker til kamp mot fienden og som, side ved side med oss alle, kjemper
for Norg,es frihet, som står i spissen.

Den 9. april i år skal bli den siste.
Seiren er nær, men nettopp derfor gjelder det ara ikke å slappe av, men å
forberede oss på Sluttkempen. Hjemmefrontens ledelse har Eitt parolen:
Bered sluttkaMpen, landsmennl La tyskerne få föle at det er deres siste
april i Norge, skjerp kamponl lyder parolen.

år har begge de nardiske broderland,,Dah-
mark og Norge, vært okkupert av nazityskerne i fem år. Det har vært fem
år med brutal fascistisk terror mot ærlige og oppriktigg landsmenn, sult
og n3d og elendighet har vært gjest i begge land. Fra ar til år 4ar fri-
hetskampen tiltatt i omfang og styrke i begge land. Tyskerne håpet på at

da.gjennom deres bestialske terror og ugjerninger skulle bli i stand til å
slå ned alle frihetselskende krefter. Men, det motsatte er tilfelle.
Den Passive kamp er blitt avlöst av den aktive, i stedet for enkeltak-
sjoner av enkeltpersoner eller grupper har vi godt organiserte og godt
utrustede kampgrupper.

• Og hvordan er det i Danmark?  Jo,  der er
denne utvikling kanskje ennå mere synbar enn hos oss -for i Danmark som
så å si uten motstand overga seg til tyskernel.finnes det i dag, fem år
senere, på tor.Ukelen for en avgjörende seir, eh landsomfattende arme av
partisaner og sabotbrer som er godt arganisert og utrustet. I dag, på
denne 9. april, står hele det danske folk fast sammen med det Danske Fri-
hedsraad, Det danske folk gir uttrykk for sin faste vilje på denne 9,
april, om at det i meget nær framtid fWlstendig skal ha renset siltland
for okkupanter og landsforredere,

Og slik kommer også vårt folks svar til å
lyde. Frihet for de danske og noruke broderfolk
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çr
går videre - for Ft3rer og folk,

Oslo femte april 1945.!, Jonas Lie,

Cslo 22,30 (20) .I Kringkastingens aktuelle sending man4ag
klokken 18.30 interyjuer, redaktbr Grundtvig Gundersen kaptein Bakke, Drb-

bak oft Osearsborg 9. april1940,. ,

EERE FISICERINYHETER.

Oslo 22,30)21) Fra Bergen msldes at det later til å bli
endel etterfiske av sild i SOgn og Fjordaneogså i år. Morgenavisen for-
tellerat amåbåter i disse dager-bar fått bta garnfangster utenfor
Ved Bremanger er det tatt et par hundre landsteng på omlag 1.00 hekto11,ter
hver., ,

D,DSFALL,
. . ,

Oålor48',00.(), ved-VegVesenet'l:;.
SbP T1,bnde1ag; A.S. ROSenVinge Rode

. - Rode,yar.'fbdt 6, april 1874 1.Trondheig.,
„Men'LVokSte'opiY:'i'OS1O han fikk sin utdannalteHaharbeidet.- it
Skjellige og,i Trbndelag. I 1904 ble
Rode aVddlingsingenibr I Fihnmark. i 1914 ble. han amtsingenibr og seinere
overingenibr i Finnmark. I 1920ble han overingenibr i Sbr Trbndelag.
Fra denne stilling tok han avskjed i 1944,etter omlag 48 års tjeneste
Vegvesnet i Norge.

SPORTSNYTT,

4plo 18.00 (5) Trondheimdpolitiets skirenn tortsatte lbr-
,

dag ettermiddag med hopprenn. IFjel1seterbekken og slalomrenn I Gråkallen
Gunpar Dahll'Studentene, seiret i hopp-,

rennet med 143,1 poeng, Nr. 2 ble Arild Asklund, Politiet, I kombinert
seiret Martin Askiund, Freidig. Han fikk fylkesfbrer Rogstads pokal.

- -Sla1om1bypa i Gråkallen var krevende ,med
20 pOtter,. Resulteter: 1),'Hans Marius Andresen, NSUF, 2) Gunnar Dahl,
NTHI, 3) Roy Rustan'Skijegerbataljonen,

Oslo 22.30 (.22) TrondbelMspOliti-ets store skirenn i. Gråkal-
len ble avslutteti'dag med:patruljelbp :ForhOldene var meget dårlige,
De Vanlige ferdisheve1ser var innlagt Og-desSuten Måtte patruljene
"gå med gewr" atte ki1.6 pakning og.uniform,:pe,tre beste lag ble 1) '
1) Trondheim politi NSUF, SbIrönde1ag3).:det tyske ardenspoliti.

Fi-sk-ef-o~ene--er-- go de"- det- -175.1
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PAGERHOLM BLIR RIKSDAGENS PRESIDEWT.
	 -Oslo 22.30 (24) Den tidligere sosialminister Fagerholm, sontilhörer det sosialdemokratiske parti, er valgt til president i den nye
finske riksdagen med stort flertall.

Til vise-president ble valgt redaktör CajSundström (fo1kedamokratene)
De fleste riksdassgruppene har fått nyledelse. Fagerholm ble formann for den sosialdemokratiske fraksjon og

Hertha Kuusinen for folkedemokratenes gruppe.

ItTYSK "INVASJON" AV DANMARK.

S.R. 23.00 Den tyske,flyktningeströmmen til Danmarktiltar stadig i omfang, meldes til danske kretser i Stookholm. I Köben-
havn alene er det totale antall av tyske flykninger nå (we i 190.000.
30.000 tyske flyktninger, ombord på skip på havnen er enna ikke blitt f.5rt
i land.

Parolen for de danske myndigheters holdnin6overfor disse flyktninger er i store trekk at bare den hjelp skal ytes
som er i det danske folks egen interesse. Forvrig advarer den under-
jordiske presse befolkningen mot å ha noe å gjöre med tyskerne. Danske
kjöpmenn anmodes om å avvise tyskerne, så at de knappe varelagre kan
konserveres for den danske befolkning for de forsbrgningsmessig vanskelige
forhold som ventes umiddelbart etter fredsslutningen.

SVENSK UTENRIKSPOLITIKK,

S.R. 23,20 (redaktör Stolpes politiske krönike)

LSiste söndag i mars måned holdt statsmini-er Per Albin Hansson et politisk foredrag på et sosialdemokratisk möte
i Sundwva11. Han sa her bl.a.: Jeg kan anvende Trontalens formulering
med at rikets forhold til fremmede makter er godt.

Det vakte,. ikke så liten oppsikt at stats-
ministeren med særli_ettertrykk brukta denne ftaso-,1=s n«51.,da Kongen.yed
bogynnelsen av året apnet den nye Riksdag, 1g merke til at frasen "Rikets
forholdene til fremmede makter er godt!!Isavnedes i Trontalen,- den pleier
å gå igjen i denne tale år etter år. Ikke mindre oppmerksomhet vekket
utenriksministers uttalelse at han Nerne ville gjbre den vanlige tron-
talefrasen til sin, han hadde intet a si mot formuleringen at "Rikets
forholdene til fremmede makter var godt." Utenriksministerens gjeninn-
fdrelse av den fra Trontalen utelatte frase ga stötet til ganske mye
%Dposisjon innen riket. Visse hold anså det som et slag i ansiktet på
vare ledende naboer å si at rikets forholdene var godt, bl.a. til den
fremmede makt som gjör-livet i Danmark og Norge til helvete og som også
har en god del på samvittigheten i Finnland.

'Den opposisjon som utenriksministerens
uttalelse i sin tid ga liv til, la seg snart, o dess mere bemerkel£es-
AT=3rdig var det at statsministeren nå i mars ansa det for forsvarlig a.
liemkomme med ennå en gjentagelse av de - for så mange örer odiöse ord.
Det virket jo nesten demonstrativt og den Stormflod av opposisjon som
fulgte i aviser av alle sjateringer overtraff det meste som den ellers
ganske herdede statsminister har vært utsatt for.

Febr å forstå alt dette må man bære i sinne
at både utenriksministerens og statsministerens uttalelser ble fulgt av
forferdelige voldshandlinger i Danmark og Norge. Imidlertid får man
inntrykk av at statsministeren först og framst tonkte på våre nordiske
grannefolk da han sa at forholdet til fremmede makter var godt, for han
fortsatte: "Vi opprettholder en intim kontakt med våre nordiske granner,
som er enige i at alle gavnes best ved at Sverl.ge forbiir utenfor krigen."
Statsministeren tenkte vel antakeligvis også pa de allierte makter da
han talte om et godt forhold med fremmede makter. Det ser ut som om han
for sin tale til den grad hadde satt seg fore"å forklare og forsvare det
faktum at Sverige står utenfor krigen, at han, med eller 'uten forsett,
overså den tvetydige tolkning av trontalefrasen som kunne komme og som
osså kom.

(fortsettes)
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SVENSK UTENIUKSPOLITLZ ( f ort satt )

Statministerens'tale var nemlig i det
vesentlige lagt an som svar til de stanmer innen- og utenfor landet som
har hevdet at Sverige mere aktivt skulle ta del i krigen. Sverige har
best gavnet alles beste ved å forbli utenfor krigen, er hans mening.

Man gjör ganske rett i å spörre seg om
Sverige i det lange ldp ville ha frammet de alliertes sak hvis hun i sin
tid hadde gått med på den planlagte allierte Vennommarsj til Finnland,
mot Sovjet-Unionen. sC) likeledes hva den navmrende situasjon angår -
hvorledes skulle det ga med forsdrgningen av Norge hvis den svenske humani-
tmre hjelpen holdt opp ved at landet tok del i krigen? Og hvor mange
kroner ville Sverige kunne bidra til den internasjonale gjenoppbygging
hvis hun ble et krigsherjet land?

•
HvaelepJnionen egentlig vender seg mot

thilystatsministerens tale er den selvtilfredshet og den selvgodhet som kommer
til uttrykk ved brilkoh av endel uttrykk som kanskje ikke var så forsiktig
valgt som de skulle ha vært. På-det punkt er den svenske folkesamvittig-
het meget-dmfintlig, Man går ikke rundt her i landet og slår seg for
brystet og forundrer seg over den mi4.akuldse og forunderlige nåde som er
oss forundt.at vi etort sett er uberdrte av krigen og kan dra nytte av
positive og oppbyggende krefter.

Da statsminister Hansson vendte seg mot
kritikerne av Sveriges politikk, da hadde han i förste rekke de innenfor
landets grenser i tankene. Det har imidlertid også forekommet endel
uttalelser fra utenlandsk hold om svensk politikk, uttalelser som har vært
ganske skarpe, Således skrev John Gaunt i Daily Express for noen uker
siden en lang artikkel som går ut på at Sverige holder på å gjöre seg til
nazismens framste gjemmested hvorfra nazismen i fred og ro kan forbèrede

neste akt.i verdens drama (fölger diskusjon av dette tema.).,..
Etter å diskutere den seneste tids krenk-

ninger av svensk nöytralitet,gikk Stolpo ovor til bellandle spörsmålet
om den svenske opinion mot tyske ogergrep i nabolandene. Han sa:

”Vi har i den siste tid flere ganger for-
sdkt å gi et billede i disse kronikker av den almene opinion i Sverige
over de stadig gjentagende terrorhandlinger mot våre naboland. Vi har
forsdkt å forklare de stemninger og moralhke konflikter innen det svenske
folk og understteket at den offentlige mening alltid befinner seg et
hestehode foran den offisielle politikken. Under disse forsdk har vi -
flere ganger betonet hvor sterkt og intensivt den svenske opiniou har
reagert mot ugjerningene mot våre granner. Vi har også sitert uttalelser
fra regjeringshold i Samme retning, bl.a. fra utenriksministeren ved
Riksdagens siste mbte, som gikk ut på at tyskerne og quislingene må for-
stå at det som hender i Norge og Danmark er begivenheter som i hdy grad
angår svenskene, Vi behöver derfor ikke nå å oppholde oss.ved å beskrive
hvordan det svenske folk har reagert overfor de overgrep som tyskerne
har gjort seg skyldig i i nabolandane siden vår siste kronikk, Vi skal
innskrenke oss til i korthet å nevne at regjeringen i'fredagens conseil
fattet en beslutning om at frivillige til Norge skal utbildes ved svenske
militære stasjoner."

Stolpe sluttet sin kronikk med å omtale
Sveriges anerkjennelse av den tsjekkoslovakiske regjering, med påfdlgende

brudd hed den slovakiske quislingregjering, og Seriges tilslutning til
den internasjonelle sjöfartspeblen.

0000 000 0000
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MINISUR JONAS LIE TAKKER HIRDEN. •

Oslo 12,00 Zlnister Jonas Lie retter en takk til .
hirdens alarnenheter og gernanske SS Notgo. Hirdons aiarnenheter har
nu i lengere tid etter förerens bestennelse, sannen ned alarmenheter
av gernanske SS Norge vært stillet til disposisjon for opprettholdelse
av ro os orden not bandittuvesenet, Jeg fd1er trang til a tskke hird-
fordelingene, befa1 og mannskeper for den innsats de har gjort. For
den oppofrende innsats fer felk og land i en vanskelig tid. Dere vet
hva det har kostet den enkelte som har weret borte fra sine i denne tid,
Men resultatene retierdiggjdr hvert enkelt offer. Son sjef for det
norske poljti takker jeg rikskirden for dens innsats. Disiplinert og
under god fdring h8r don opp-ryrdt alle våro forventnineer og innsatsen
har bregt betydelige resultater. Men kanpen går videre for fdrer og
folk.

.F.1.61TP0S'ILN SKRIVER I WG BL.,

Oslo 12,00 I 5 år har vårt norske folk båret hunser og
nöd i Norge, nens de i London og Stocknolm har levd herrens glado dager
har lagt kanpesteiner til fo3kets byrde ved å godkjenne den britiske
bungersblokade. Sanheten er at dot norske folk på 5 L.rsdagen for den
tyske okupasjon ennu ikke har fLtt fdle den fulle rekkevidde av 9.april
1940. Vi har hatt lidelser og savn og leange har persorlig blitt hardt
rammet av krigen. hen Norge her 5 gode bx bak seg samuonlignet ned
det fiantiden vil bringe hvis dcn nuverende utgikling fortsetter.
Len et er sikkert at en alliert soier betyr niljtær okupasjon av Norge
for uoverskuelig frantid. Og kon.Lende norske regjcring vil i bedste
fall finne seg i 1-iyagtig samme situasjon sen quisj.ings regjering
dag, skriver eftenposten.

EORGENPOSTEN SKRIVER" ET TEGN PL ONT OG GODT?

Oslo 12,00 Den 9. april 1940 betegner fullbyrdelsen av
den fornedrelse son demokratiet hadde fdrt vårt land inn i. På 5 års
dagen kan i sorgen og snerten f3le den lindring sen vishoten an on
ny era for 1andet gir, VoldsoJet ble det norske folk vekket.opp.
Vistnek badde alle hört Quislings nanende og advarende ord, men alike-
vel som störsteparten av folket en troskyldighetens sdvn til lyden av d
de herskende par'Giers politiske vuggeviser. Den 9. april 1940 ble der,
for også en oppvognen til nytt syn på de personer som til da hadde
stått for landets styre og stoll og de forhold de hadde fört folket
opp ? Ble et nytt krigsår på norsk grunn kan vi derfor tross
lidelser og savn son de foreK,ende år har bragt sa framtiden i nöte
ned håp og tro, Når den fredens dag son vi alle stunder til engang
opprinfier skal landet gå inn i en stor og scierrik frantid i den
he.sjonale sosialisn2s tegn, sI.rivor liorgenposten.

BRLEN.

Oslo 21,30 (26) Natt til igår brente våningshuset til Elias
Ilstad på Ilstad i Saudafjorden ned til grunnen. Eieren selv var bort-
reist, nen eim?ens sönner og to ddtre var hjenne. Ilden ble oppdaget
så seint at det var bare ned ndd og neppe de kom seg ut og det lykkodes
ikke å redde det nindste av innboet.
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DE FALLENES MINUE,

S,R, 23,15 (Norsk) Over alt hvor nordmenn fius har dag
feiret de fallenes minne. Da som aldrig fikk orp1eve den age viventer på da vi kan samles på hjonme1ig grunn igjen e  Vi minnes våre
:Pal1ene landsmenn, men tan»ene går ogsa bil dere hjemmu i Norge som ikke
har kunnet minnes dem med gudstjenester og mbter. Men dette er jo tross
alt ytre forMer, dot er sinn vi mLnnes dem vi har tapt. Og i tankene
er de også blitt minnet av dem der hjemme.

Sverige har det i dag vmrt holdt en mengde
rbter og gudtstjenester. Dansker, svensker og nordmenn har i felles-
skar minnet dem som fram for noen skulde bli innledniugen til harde prb-
velser. En meget representativ forsmaling med prins Eugån red prinsso
Ingeborg.i spissen hadde fyJdt Engbrekts kyrkan i Stoorholm ti3 dgn
tradisjonelle norske minnegudstjenestel En :okkg rcrresenten.ter for
de -ordiske og en rekke andre land hadde tatt nlaPs, put on gripen-



de stund de= s 4ste 9. anril i utlend_23hoten 0  Pastor Bonele Svendsen
minntes i sin proken de tusen nordmenn krigen har krevd. Sorgens og
meninTelbshetens mbrke ligger over oss sa han. Men vi vet na at det vi
her hapet, det vi har klenret oss til i denne. endsl:ge.gens )-Ad det å få

land jesen. det skal rå skje. De menn og k\r_inel vi i min.nes
her gitt os en levende tro 9  på noe stort og helligT,

For on times tid siden ble et stort mbte i.
3tookholme avsluttet. Det hadde ifeeto,',r5 Lr kampfer befrieleul",
eg ble en krafteg manifestasjon av sanhbrighei; og tro pa on snart for-

En rekke kunstn,:re medvirket, 'Iure Nermann ? lesze
s)m ble mottatt med vcl.dsom anplaus. .7 speeiel

-var, Estc'en norsLc mineseer i Stockhcftm Esma3 telte
ste 9,sang i Sverige. Han -sortalte om sire onpleveleer e, epItl

1:210 som nork ntnister i Knenhavn. Tidlig em mergenen neddelte det
danska utenriksdqartement ham, at Danmark var besa, og at regjeringen
feit stillingen haplbs og ga ordre til at metstand ikke skulde ytes.
For Wo3ge var stillingen likedann ble det sagt. :lin:_steeeen
c'run sikk ut rå gaten og så do tyske patruljen_ og erltrelj.",esttilin-
gens, Mce la oss gi rinisteren se1v erdet.-

Det hele var så underlig, rkeUgog
det var ei sti3het som aldrig fbt var rett i .2.1benhef: L-ul folk va/
stimot samlne:,.en en plakatbærer, son klistret opp ee stor p3e:kaI eg vi
eikk berb for å se hva det var. Og dor stod det, Nerge kelenper.

så tyske bombefly dra over hodene på oss nordover mot Norge, og vi
- Iste hva det betydde. Hele vinteren haddc vi snakket en krigon. Fbrst
berettningen on tilintetg,TIörelseskampon mot Poler Ot vilboAdi vert

niag on at hIe enn kunne hende, så måtbe alt vmre bedre cnn a se
kriguns "f‘edslor -emme vårt eget lanifl Også .var i gladel vi var

at Norce lejemp;';, fb1te vi fcr fbrste gang den sindssteme
niug overfallet grep hele det norskc folk, og som i de tunge årone
som keu lear rot ppe den ukuelige motstand mot voldsmennene.

Vi ble i Kbbenhavn en nåne:c t eter rlon
(?, april og jeg prövet så godt det lot seg gjbro og vmre on norske
ån- )resser. q.j.el-orne son ennu den fbrete tiden trodde at ri3dNorge

kiide de få en mindelig overenskomst, inntil også de innså at i Nerge
var de'J enten ellor, -)c)t norske folks kanp var ikke ot reeultat åv ot

elg av -orskje1lige muligbeter. Dot var en selfblgelig reeLson,en
'19.terneedig'het sprunget ut av folkets ukuelige bs- 4.stbe'

lan6L- den varet, den norske folks brutale undel 4 eJle'e
_q iiennke1iga torror. I 5 år har dot norske folk Jtdt i kampon for
1.1 et og selvstenrilghet. Gårder og byer er lagt i aske. 1:ennesker er
svedet; Odelegge1s:n og savnene er blitt så store at vi synos umulig å
bmee (?,t, Men iolket har funnet fram ttl seg se1v, Og dot or skapt oss,
blaudt ese nueske sanhbrighet og en tillit til oss selv, son vi vot
vil skabu en lyscre framtid for den genorasjon som konmer. 
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LENSIIAN RIIJ 	 UTT., ,
Oslo $18 $ oo oW2) Poragrunno: LenancInn Ulls:Raring i W.Idenger ble.
tylig linnet_dddlskutt.ned på: velen.t11 sitt_kontoro Han.var i 40 års
, 'ren og utdannet son juristo W5ring hadde vært_lonsmann i Eicl..-
anger de senore. Han_var stifter.av Porsgrunn_lag av_No$0

STURrIASSON.
Oa`lo $18  $35.-OT- 131 Ordre nro7935t 4'ye prj.ser trennto.L...

_ved priaM.rektoratets k}örin w. idasor prisene på .bronntorv foz..
h153ret_..ne- _1ro2loo pro, M3 for naakintorv og kro3$oo prom 3tEllers .
er besterzelsone soL ic1ljorØ.Doi nye kungJ&Iing blilk.inntatt i.
pristidenele nr .4 •f

prisdirektoratetooslo 7 apr.1.1 1945 oSturassono
• .-.LTJ 1940. .

OSKAIWBOR4 9 APRII,
Itit=ju ned kaptein Bt4kke.  Oslo,2Oco0(l4) Os1oI progran posten

Aktuelt*-.1..k.ring1caatinzen._ kve1d-gikk hör4 et • intervjU av_redakt8
Grundtvig Gunde5sen_ned on av marinens gazae sposialoffiserer kapte;n
Bak3a son var sJef for et bevoktningefartöj 3. DröbknatterLrCion 8 o

_.19.400_Kaptein }31z2:e forte1.3er at det fr66y han bIe beordretg
enbord 3. egent-lig_var et krznfaxtby son var• bregnet • til nineutle(ming,
nen niner var lagt uto.Om forhe_dene på Oskarsborg forter!er kapo.
teinen at det etter 1 april- vax inkor,i:anciert nye la nnakaper av'neytra...
litetsvakteno De kom onbord i fartbyene 2 apriloMannska:gene  va.r  altså.
ik]-0 3vdt 8 ,a2rilo. 8 april var soL D.oarLro  ck.gar  tfortsotter kap.-
teineno Ver o3,30 tiden fiIkv1 se ende1-fartt5yer,_•son kon innover
fjorden so m r,örke skyg:,eroFörate fartdy viste.sec ved belyaning å
vce en stor kryssero Hva.s1ags nasjona:Litet skipene  var  av'.kunne vi
ikke se tVi ..hadde lys•atsteren. ståendo •på en tid $non da .det• begynte å
lyenr,) sjukket.vi deno Ak]urat i sanro..6yeb11.kk nt det fxa oskars.*

_borg egf&rste skudd t/raff såvidt Sec. kunne ae den.förste kryase.ren I.
kom:andotårneto Like etter_på  begynte  de .å.fyre fra.en av kryaserno
nct Osk,`).reborgo-Så kon. det..andre skudet fra Oskarsborg o  g  tr r,ff krys.

forreste- kano altårt-nedsw.re virknin r on det fbrete.skuddet,
De rAbecynte skuddv eks1ing zaellon to av kryøserno oc Kap24s batteri
Det cikk over hodene på oasoDon virkning son de to projekti>.-fra fest
ningen r,lerde på krYsseren f()rtonet fleg for„ meg son voldsonlLn'art&yerfe•-
fortsatie inicertid ganske saite innover fjerder.t.Da de var tv~
av -festningens torpodostasjon fikk den förste kryeseren entorpodo ag
straks etter entilo Krysseren son senere viste seg å vEsre !_,Blueeherv
fortsatte vider e uten at naskinen var lgancooDen drev ned tickiranneto

armen tok etterhvert mer og nor overhånd onb,o-rdoTil slutt rodde orAiac
atore båter bort. fra krysseren og straks...etter- sank den ganske

l'UVk oc 1.31.tunger vnnet•Det viste seG,. sonere å veere oie-‹
tankene sozi eksplederteZe andre fz-rt-'25yene var da ai:lerede-etter ordre
fra HBlueehorn _på vei utover fortel e  r  der etter at han
on, norcebe a2ri.1, e2--;daget en krysser ute ved Filtvedt oDen, skjöt en dc'
skuda not festnincen$Len hverken_Oskarsborg Koppås beavarte iidi
Fra oskarsborg blo det altså bare -skutt to skuddøDen .tredje storkalib-
rede  kanon var laddsmen nok imnnskper til å betjene

(1.?et frangår av intervjuet at det ganle nateriellet nan hadde var gze5et
Eo  dt viellikeholdt tDet nå an Jo. so n en stor kor:21.nent til

verftet på Ho rten$déts Puliksjonzerer. og" i.rIpai-clere_4.05,,boonbardonentet på
festn4ncen fortel.:)er..kapteinen at .det begynte ye4c.1, (‘1 den- raorgen-

wn o holdt klok:1:en., 17 Oingen tredde netj..aevtont_a..ci o

Lnneske igJen der etter angrepettrien det_vis.te sekrtubro  g
var god behoid.Bare en nann var_såreto,Da arIgrepte e nte h-td.d.e b eaet
ninr:an sökt tilflukt de..betsikre..ronienie.der dob-ttDisse ror.:1£ no
fyi4ngsstasjonen og siktestasjonen_ for.r-,ar_nenh

inne fjeletoLuftvernarti11eriet hverkcjInå e11,er h6rte kap., .
'--42nen noe t:t.:.10Ved 18 -tiden ble det landsatt tropper-på: festni9/31. fra e
1;2rysser som-i ne1lontiden'hadS:e lagt  sec  op2 mrhetenoEn erttelo
senere ble_det_egså.landsatt tro2-)eavdelinger Drae oDetn.,
v4dere Kon-batterietoLixeledes ble,det 11.13.e eyolc nings.ft[eutypt
som kante4n Balce.fbrte.overtatt av 6 soluater son ogsa.totr ,roldreta
ut1evet al'e våpen oc o'171 aELunisJon:Dette ble c.lorto-B
s4n elef ble 142tein e liggend on intet_vtoir *.fre?11.1.1.61. C

fortsette å notere inn og utpasseringeroDette forts,, te  til
on merf:onen den 13 a2r1.7..
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DA TYSKIAND OVERFALT NORGE.(Minister Sverre Riisnms.

Osio 09,00  (2)  Den franske eneralstab eg Halvdan Koht har
orde .G.

(Begynnelsen uleselig.)
lAtte den daværende norske regjering være klar over at de allierte
vestmakter bevisst og planmessig arbeidet for å ödelegge norges ndy-
'ralitet og trekke Norge med i krigen. Den davmrende konge og den da-

rende stats- minister Nygårdsvold måtte være klar over at det var
vestmaktene som gikk til angrep på nerges nöytralitet og at Tyskland
ikke gjorde annet enn å forsvare seg lect disse angrep. Tiltross herfer
gjorde regjeringen forsök på å moblisere den norske hmr og den erkImrte
krig, ikke mot angriperne vestfra men mot Tyskland. Hvordan men enn
snur og vrir på saken er det umulig å komme til noe annet resultat enn
at kongen og regjerinpn da tingene ble satt på spissen, ikke gjorde
nde alvorlig forsdk pa å :prretholde Cen noreke ndytralitet 91en apent
tek parti i krigen mot Tyskland, ikke fordi Tysklend angrop Norge, men
fordi det var den davmrende regjerings hensikt å slåss med tyskland,
dersom krigen ble umnJgåelig.

,Teg skal herom gjengi at avsnitt fra en bok
seni Halvdan Koht ga ut i Stockholm i 1942 som har tetelen "Norge Ndy-

2e3t och d7erfallet".- På side 32 fölgende står der ordrett: (Over-
sa.tt her). 3amueren 1940 publiserte utenriks- departementet i Berlin
en samling dokumenter, funnet i Norge, som et forsök på å bevise at de
britiske og franske regjeringer hadde planlagt å okkupere visse steder
i Norge. Til hoveddelen av disse dokumenter ekal jeg komme tilbake
eeinere i denne bck. Her skal jeg bare diskutere et er3ste dckument

m sies å ce%1se at den norske regjering var vi]lig til å hjelpe v_st-
makLene til å uevide krigswarådet til Norge. Det  som på=.,tLs e vise er
en uttalelse av gleg.
• I den tyske boken blir det at ved-
kermende dokument ble funnet i utenriksdeparj,rmentet i Oslo, tette er
ikke sant,.  J,Jan fant det under en ransaking på st a 'Js minister Nygårds-
v(lds private bopel. og det er ikke noe off,N akts';yk]<>e,

Det inneholder personlige no:nater sem en av
- linisterene (Hjelmtveit) satte opp under en forberelende
regjeringskonferanse  0111 kvelden 2. mars 15)40, etterat den britiske og
franske melding am sending av tropper til Finnland .rer f=kemmet
samme dag, Til disse notatee hadde statsminister Nygå-r's7-lee f3yet
n:en kommentarer. Men disse noteter som var gjort t:12_ stötte -ror hu-
kommelsen, ble aldri vist til noe annet medlem av regjeringen og gir
sålede,§ ingen oftisiell eller bekreftet redegjörelse for den konferanse
som fant sted. Fram for alt må det understrekes, at netatene gir noen
fullstendig redegWelse for .ide fremlagbe synsunketr, hvilket framgår
av de omfattende tillegg som statsminister Nygardsvold har fdyet til,

også av det forhold at en av deltakerne i diskusjoeten bare nevnes
nwin uten at e:c ord sies am hva han har ytret.

Det er klart at alle ytringer er blitt meget
forkortet i disse hastige nedtegnede notater. Sammenkomsten pågikk i
virkeligheten i mer enn halvannen time mens redegjörelsen'-ikke er stort
nver te sider lang. En fdlge herav er at det almindelige meningsinnhoId
ikco gjengis korekt, selv om hver enkelt mcningsytr1ng i. referatet virk-
elig er fremkommet, flan har ikke den sammenheng i hvilken den forekom-
mer,

statsministerens siste tilfdyelse ble
resultetet av diskusjonen resymert i ordene, beslutningen med å besvare
del britiske forestilling med NEI var enstemmig og den redegjörelse
sam nå er offentliggjOrt viser at jeg allerede i fdrstningen av kon-
feer.sen framla et forslag til svar som er i samsvar med dyt msmo-
rwide‘,1 som slutteli ble vedtatt Den fölgende diskusjonen behandlet
hovedsaklig ospörgsmalet hvilken innvirkning sveriges stillingtaken
skulde få pa norges. J-eg uttrykte den faste overbevisning, som grunnet
seg på en telefonsamtale med den svenske utenriksminister, at den
svenske regjering i likhet mde den norske skulde sn:6te seg mot gjennome
marsj, og derfor betraktet jeg spörgsmålet sam rent teoretisk,

(fortsette;g1
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DA TYSKIAND OVERFALT NORGE. (fortsatt)

bien jeg sa og jeg tror de fleste ministerene
var enig heri, at hvis Sverige ga sin tillatelse, kunde ikke Norge
sette seg imot det. Andre medlemmer sluttet seg til statsministerens
standpunkt, at det norske svar under alle omstendigheter måtte,bli
benektende. I en tilfbyelse har statsmAnisteren skrevet at, sålenge
han var sjef for regjeringen, skulde "orge ikke frivillig gå inn i
krigen. Også jeg sluttet meg til dette program. Det.er altsa fullsten:
dig klart, at den norske regjerings nytralitetsvilje var yterst sterk.

Under diskusjonen tok en av ministerene opp
spbrgsmålet am hva vi skulde gjöre hvis Storbritania og Frankrike
satte iland hjelpetropper i Norge tross vår protest. Om dette hypo-
tetiske spörgamal ble det sagt meget mer i konferansen enn det som
var gjengtt i de offentliggjorte natater, Disse nevner bare at gej
svarte pa spörgsmålet med ordene: Vi burde nitSye oss med en protest.
Det er gitt at jeg Må ha ytret meget mer ånn denne setningen og jeg
minnes tydeligoat gej bl.a, pekte på at Norge, om det enn var ute av
stand til å slas for Finnland ikke kunde ga med på slås mot Finnland.

Den tyske boken lar meg i denne sammenheng
si- på en virkelig kynisk måte- som riksutenriksminister -ven Ribbontrop
peker på- at vi ikke bured handle slik at vi kommer inn i krigen på
feil side, hvis vi ikke kunde unngå å bli dradd inn i den. fled us-
vikelig instinkt har tyskerne tolket ordene "feil side" som betryggende
den tyske siden. Gm jeg enn i dette tilfelle hovedsakelig talte om
kriger i realisjen til Finnland, erklærer jeg villig at jeg muligens
sumtidig kcm inn på den alminnelige europeiske krig, nen jeg må frst
med stbrste ettertrykk betone den viktigste forutsetningen for den
framsatte mening, nemlig at vi ikke kunne unngå å dras inn i den..
Denne formulering svarer fullstendig til statsministerens uttrykkg ikke
frivillig gå ±ed i krigen. Vi var begge to besluttet på å gjre vart
yerste for å holde Norge utenfor krigen, men vi så stadig klarere hvor
vanskeliE vår oppgave var og med verkende hjerter ante vi at våre an-
strengelser vilde komme til å mislykkes, da hendelser vilde Inntreffe
som tilslutt vilde tvinge oss itn i krigen.

Når denne mulighet ble diskutert, vegret
jeg altid for å uttale meg på hvilken side Norge skulde stille seg,
men istedet sa jeg, at vi under alle omstendigheter måtte akte oss
for å plasere oss på feil side. Disse ord kunne tydes på mer enn en
måte. De kunde f, eks, innebære at Norge skulde stille seg på de sann-
synlige seierherrers side. Det hendte, da jeg minnet om hendelsen i
1807, da den danse regjering etter bombardementet av Köbenhavn som
fnge av dansk æresfölelse vegret seg for å alliere seg med Storbri-
tania og stillet seg på Napoleons side til tross for at den i forvegen
hadde besluttet å slutte seg til Storbritania, dersom den måtte gå
med i krigen. Resultatet ble at Dankark mistet Norge. Jeg sa at vi
burde akte oss for å gjöre et slikt mis'etuk.

Nen jeg må erkjenne at min grunnleggende
tanke ikke var å söke en tilsynelatende framgang for Norge gjennom
en allianse med de,som det syntes, sterkeste maktene. Jeg delte med
det store flertall av mine landsmenn den overbevisning at Norge aldrig
kunne alliere seg med Nazityskland. Jeg vilde ikke at noen skulde vite
at jeg tenkte pa denne måten. Ingen av de krigfi5rende fikk regne med
meg eller mitt land som en sikker bunds- forvandt. Det vilde umulig-
gjöre all nöytralitet. Men i den krig som raste mellom Tyskland og
vestmaktene tvilte jeg aldrig et dyeblikk på hvilken beslutning som
måtte fattes, dersom Norge ble tvunget absolutt til å velge side.
Alle moriJske og materielle hensyn, Norges demokratiske idealer,
lixesom dets sjöfartsinteresser, stillet det på Storbritanias side,
Vi måtte motstå alle angrep på vår nöytralitet så lenge og så kraftig
som mulig, men vi skulde aldri slutte oss på feil side, på tyranniets
og angrepets side,

(fortsettes)
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DA TYSKLAND OVERFALT NORGE. (fortsatt.)

(For ikke å bli beskyldt for bare å ha gjen-
gitt Msrevene setninger, er ovenstående evsnitt gjengitt i sin helhet)

Så lenge Halvdan Xoht. J'eg tviler ikke på
at lont her har talt sannheten.

Det forekommer meg imidlertid at Koht ut
fra sine ee;ne ord likevel er kommet med på feil side når han sier at
han a1rig Linne slutte seg til angriperne. For historiens dom fore-
J.ger allerede det utGömmende og uaykreftelige materialet. Det mot-`15

star alle omulröp og bertforkalringskunster. Historiens dom er den utvil-
somme at Koht og den regjering han var medlem av sluttet seg til an-
griperne 9g erklærte krig mot den S0111bare forsvarte seg selv. Når de;:,
gelder vare sYifartsinteresser, som Koht peker på, vil jeg sluttemed
a sitere fra den franske generalstabs- doklmenter fÖlgende passus fra
et telegram som den franske ambasadr i London, Corbin, sendte det
franske utcnrikcdepartement den 1. juni 1940 " I sin almindelighet

v4.1 engelskmennene gjerne se en norsx regjerinp., som for 4,satt består
uavhengig av Tyskland, Det önsker i Irrkeligl-eten at Nore bevarer

kontroll bare over sin handelamarine, mer ogsd over alle d:
besetningene som er nMerenlig for de hande3sskip sam for dyeblikket
står til de alliertes rådghet. Det vilde virkelig være vanskelig å

j~,te disse 5kpene dersem man måtte erstatte besetningene deres med
slLterte britiske regjering n=er d e r f a r et sterkt

o :m at eer y,orske rejering for sin del ta imot det tilbudet om
evakueri.ag SO2 regieringen i LondJn gir don,

Nr det gjelder e"(theten av de dckuMente::
seel her er freUeL-,t kan jeg, når det gjelde:e Helvdan vohts bek, hen-
Lie ÷1.1 (_,/1feks'mile sem or gjengitt annensteu.3i av.Lsen. J,ktheter

ev•e franeke bereralstei:dekumeatene har aldrjg gæret bes ;rAt "ver-
-1;en ev ',eaj.;makee el:er av det ntiytrale u•Iand. Det ken således
r.3vnesa det sveitsieke militærtidsskrift 'Revde lillitaire Suisse"
fo august 1-944 i en .1.engre art_Lkkel nettopp Ual dies-) dokumenter b1.a.

"T1n est qu_ de lire les texes- 9 lithevet ner) De
etetmajo? fa'anceis publies en 1941 a la diligcnee du 3 auswaerLigea-
allt, pour constaterque ee travails Faneais uï aceo avee met-_ ,hode et seas '

_
•

"-WNOMI3XE hT.DINGER.

Aks'ekurser.fra Oslo Börs 9 april 1945;

4, 1/2 % Stat 1937K 104 4 Stat
r35, 1, 104 1/4 K 103 1/2.-3 1/2 % Stat 1941, 1, K 104 1/2.-
3 112 % Stat 1968, 1, K 103 1/2.- 4  4i5 Hypetekbank 19.8- $106 1/2

3/8,- 3 1/., Fltekank 1941K 106.- Oredltbanken S 145 K
'S.reditkeJecea S 145 K 140.- Kreditkassen S 860 X 850.- Bjölvefossen

21,25 Torregård S 135 K 133 0111S. 134.- Flektrokjemisk
S, 145 ( 14C.- Hafelund. K 730.-•Orkla S 290 K 280,- Saugbruksforeningen
2000 1975,- Union S 5,60 K 5,40.- Agdesiden K 150(:- Borgestad S

222'1/2 4 215.- Bruusgård Kibsterud S 257 1/2 K 252 1/2.- Amerikalin
253 K 230.- BergenskeS 160 1/2 K 160 oms.. 161.- No:edenfjeldske S

18) K 175.- Ivaran S 272 1/2.- Oeean S 282 1/2 K 275, KOSMDS 2.
272 1/2,- Cdd S 247 1/2.- Rosshavet 8.395 IC 390 OM.S,392 1/2,

alutakurser uforandret,

nBs indeks fer 0s1e Börs 7. a ril 1945. •
Ba aksjer 178,95 (+ 0,50) industriaksjer

231,25 0,34) Skipsaksjer232,40 (uf) Hvalaksjer 204,00(+ 1,25)
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ÖKONOMISKE 1.,WLDINGER, ( f ortsatt)

Orkla Grube- akseselskap har avsluttet
regnskapet for 1944 med et nettooverskudd pa 1.313.000 kroner. Styret
foreslår at overskuddet anvendes med 800,000 kroner son 4 % utbytte
til aksjonærene og 500,000 avsettes til pensjonsfondet, mens resten
13,000 kroner Overfi5res i ny regning. Tidligere års udisponerte over-
skudd utgör 3,333;000'kroner slik at den samlede framfZirte post i ny
regning na er på 3,345,000 kroner.

GbW1BORG.
•

Oslo 09,30 (1)
meddeler at regnskapet
17,75 millioner kroner
at.det til aksjonærene
15,50 millioner kroner

Styret for A/B Svenska Kullagerfabriken
for driftsåret 1944 viser et nettooverskudd på
mot 24,05 millionei 1943. Styret vil foreslå
blir utdelt et utbytte på 24 % med tilsamnen
. (Samme utbytte som i 1943.)

LANDBRUKSMELDINGER.

O.R. 13,50 Like så sikkert som våren og sommeren komr£1.
konner også mauren tilbake til hagen oc gjör mer eller mindre skader
på planter blonster og frukt. Det er især den vesle sobte maurenj. som
gjör nest skade på frukttrer samt planter og jordber og grönsaksland,
blomstebed og lignende. De bor somregel i lös jord i tuer og under
stener. De angriper fruktrernes blomster og honning og blomstens be-
fruktningsevne blir ddelagt av dens spytt og frukthösten uteblir.
Naurens mishandling på blomstene viser seg på at blomstene får nörke
flekker. Om hösten angriper den plommer frukt og bær. Biene skyr maur..
En ser aldrig en bie besöker en blomst hvor mauren holder til. Det er
nange forskjellige midler sontkan prives mot maur. Man kan rive ruurtuer
utover å helde kokende vann, eller nan kan putte litt ulesket kalk
karbid i.n i tuen og kaste til. Kalken fuktes til ned vann, og hjelper
ikke frste gangs behandling, så bare fortsett igjen.

Vi skal nevne noe an noen kålslag som er
rellativt lite kjendt og derfor lite brukt. Rosenkål foreksenpel gir
lite mat i forhold til andre kålslag, men den er eæringsrik og vel-
snakende og burde vært mere utbredt. Rosenkål har en höy stengel med
sprette blad og i bladhjörnene vokser fram knopper i form og stbrelse
som små roser. Disse knopper er det brukelige produkt. Rosenkål er
svært hardfr og kan på mange steder stå ute om vintcren. Hodene
plukkes etterhvert som de nyttes. Men de er aldrig riktei gode för de
har været frosset mere eller mindre. Rosenkål er nok ikke det kålslag
som gir så svert meget så den fortjener ikke så stor plass akurat nå.
Nen Grönkålen fortjener en større oppmerksomhet. Det er en av de mest
jernholdige planter vi har og den er både vitaninrik og næringsrik.
Den inneholder bl.a. også endel fett. Gr,3nkål er harfr og tåler frost.
Den greieste måte og lagre den på er å ti3rke den og pppbevare den i
papirposer. Grinkål kan man så direkte på voksestedet, ellers dyrkes
den stortsett som kruskål. :::nutekål er også en av de mange variasjoner
av Lå1 som %i bt5r huske. Det er den nedre del av stengelen.som brukes.
Den er knollformet og har en smak som blomkål. Knutekal vokser hurtig
til natbruk, enten den dyrkes i hus eller ute. Og det er spörgsnål
om noe plante overgår den når det er snakk om å lave födectoff på kort
tid. Den lbnner seg også son dobbelavlingsplante etter för eller annen
avling. Knutekål kan såes direkte på voksestedet enten i hus eller i
benk. Jorden nå være fet, så den kan vokse fort og knoppene danne lite
trevler. Knollene er best når de har en störelse av 12 - 15 en. i dia-
meter.

(Fortsettes.)
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LANDBRUXSIIEIDINGER. (Fortsatt. )

En av de sygdommer som har skaffet grise-
holderne store tap i den seiniare tid er grisekrampen. Nå ser det
imidlertid at denne sygdommen er overvunnet da distriktsveterinær
Sarl Hamstad hur funnet fram til en ny behandlingsmåte sora er meget
efektiv. Sygdommen opptrer hovedsagelig hos unge griser og årsaken
or i den förste rekken den ensidige foring som en or hcnvist til og
da særlig maugelen på fasfor og kalk. Son l'.'orebyggende middel i maten
anbefales fosfortran og miniralnæring i passende doser. Grisekrampen
ytrer seg i forskjellige nervbse fenomener. En rekke veterenærer har
nu begynt å bruke den behandlingsmetode som Hamstad har funnet fram

og resultatet er neget låvende.

Igjennom en serieforsök på rotter har veter-
inærene Fredrik Inner? og Arne Helgeboscad gjort en erfaring sam har
en ganske stor betydning spesielt for peisdyrforing. De Ieer nenlig
påvist at forskjellige sorter frossen ̀1.sk både ferskvannsfisk og,
saltvannsfisk ieeebolder eto2fer sam virkor som virker skadelig pa vita-
fii B, Deh skadelige virkrng av disso stoffer er demonstrert ved
foringsforsJk på re-,ViIkningen går tap når fisken kels.es,Foringa
rri ra fisk av bestent ert villo delv ved tilWenaleg med merings-
midler med 24e-f.ge b vitaminerinnhold kunns resUtwe 1 berneri.
,T,effer med D desrUerendevirkning er hitt11 vist i fölgendo fiske-
sextees -aufjerlinghordugjel,brieling og sild.Stoffer som neutrali-
serer eller innak.uverer a v.taminer kan ette2 ein virkenåte karak
teriseres som a.ti vitamin b eller antianurIn ttian «.P? grånn av

se stoffere sp,s1e11e vi.ekning og deres stab.10 kare.kter er det .13j-
Jig at vi 1 fisl- fors1cje-.11g art har ned ensyl.er ev analog
bsskaffen1e'.1 med .1E) b epaltende hensyn san er påvst kary -3r av
21r,srlkeneeen TRanp1=;s og Hodning ?-2rzaken de 1,1beudd 13.1
Cjalbe21 1 rteegarder det fores -nod store mongr2r rå stld og
e/J.sltng lar seg lett fo.kl.are gjennom a- stoffor a.7 anti-



-13 virking,Iestitutet har se.dt ut en moldieig ce'J; det jiS hår e etor
lager av fallsjakLsO2um av seling son lean rekvi-eee_s1 qe neeeder
veterinæree.e Unske2,santidig som det noddeleles at det er tenkt å be-
gynne produksjon av föllsjykeserum. Men det tÅ5r sees usikkerb i framti-
den omnan kan få innf3rt det. I den anledning annres veterenærene
em og sene inn materiale fra dyr son er döde av fölLejuko Ji1s det ar
aelig hele+hele kadaveret sendos ifin eller så neeict sommulig av
organene ihvertfell nilt, lever, hjerte, lungersmt navlestedet.

H.A.15)1R.

Oslo•12,3C (9) Banevikter Themas Galåen bee forleden dag
påkjör.!; av toget t stykke u.'JenforE320s. Og Wde kort tid etter1

gikk et ras koneeas gyeeve
arbee a r4ann fra Hsstdalen ble revet ne:) TJmn,

le ge tt .
•

CSle 22,00 (30) SerpsbOrg. Ejnmann Johan Småberg, Skjeberg
har oppeettet et lege."A på kr, 20,000 til hje4 for trengende og syke
fortrinsvls far tuberkulöse, Rentene skel utdeles ved bogynnelsen av
hvert års

Oslo 22.30 (31) Vestfold fylkesting ble åpnet i T6nsberg
dåg under 1,delse av fylkesnann Lange. FUr behandlingeno bogynte ble

ministerpresident quisling hyldet. Fylkesnannen ga en oversikt over
stillij.gen 1 fylket, den politiske situasjon i landet og krigssitua-
sjonen. I alt er 12 saker lagt fram til behandling i dette fylkestind.
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•T2g>T ACIDER F 	 'MAKES 

0sIo720poo.f15) Vest-Agder fylkosting trå,tte samirm i ottermid:_ag
under.locleIse av fylkesmann-nieseon. Tinget-har 11t onlag 50. saker
til behandling oG flere..av dem er-av -stor betydning for. fylket.Fylkee..
mannen har således foreslått å avsetto kr.50,000 til ny forebkaGård. for
Agder-fy1kene og fylkesmann Pettorssen i_Atustder vil cJ ro det sam-
no9 11ors har manforeslått fortsatt. avsetning til fylkes-sykehus og. .
:b11- administrasjonsbygning. betyde1ig forh8yelse i. premiene for f elt
rovdyr vil oGså b11' fores1-åttida revldirn og hauk. særlig 1 fylkets
fjellbygder gj5r stor ska:delkeldes blir det lagt_fram forslag til
pens5:.nsordn1ng_for veivoktere o  G  de av fylkets funksJonærer som ikke
står tils1uttet statens pensjoriskasse.

£•".12LTYVERT
Mo,20,30 19) Stavanger: Politiet i tavanger fikk for en tid
sldenzistanke om at en.håndverkamester drev raed sykkeltyverier som bier-
verv-. Det ble satt igang etterforskning og kort_tid etter. b1e mannen

arrestert. 'ved n bsakning-holmo hos ham fant en både stjålne eyk:Ler oG
en hel do -sykkel-ideler. Som-regel haX han skrel:i.ot de stjålne syklene

byttet deleno. bort i .matvarer og tobakk..

D (1)5FA1,1„..
Oslo320130,(20) 8 tavangert IConsul Ha lvdan E.Isaksen er ded.165 år
Gar-Lel.„Han reiste som unG mann til.England og Tyerkianci for_å_ utdanne
seg som skipareder og_..skiDameglor.Zenere bIe han ansatt soM
t1G i faren sin forretning ag kort ticLetter ble han tatt o.som

, eler i firmaet. Ettex farone d8d ovetok hanfIrmaet alene.Innen- Stav.
anger nusiki.iv spiltec. konsul isaohset en .meget. framtredende

1f
Oslo 121,30 024 -..7ustltsdepartementet hJ..x ansatt oand.jur.Thoralf
Undhjem_s m domr:.erf1.4.1moktig ved Vinger og .0dal Sorenskriverembetei

 djurÅge Bothnor er ansatt som domr.erfu:Limektig.ved.Idd og_.marker
enskriverembete._

POLEWICK
Oslo $21 #304 25) I en artik::eI I kftenposten idag polemiserer gen-
oralkonsul iDletrieh, F YliUlsob mot e6 forelag som ble off e- 5ligrjort av
en Innsender i bladet Ragnarok..om at ordfdrernos titel sku13e endres
til HSveling_. Gonralkonsulen .framhever at . ordf kir erne forvalter skat te-
yternes penger og at det derfor vil.e.vcere rimeligere å kalae dem
forvtningssjefer eller forvaltningsledere. Han konkauderte med. &ut-
tale at vi her i landet trenger dyktige menn og ikke prangende

DdDEAAtilut
Osio,21.30.(27) Kristiansand tEn av 4.ristiansands kjente kjeipmenn
Hans,..G.Sans.en c.1.8de igår etter. et Hans. G.Hcmsen viW e
til hZis,tonha fylt For 30 år siden overtok han oG hans bror det

deres..far hadc-r startotImelder Yedrelandsvennen.

QUZ STI 8 OV 0
-',o122130 . 32)  Berlint Der fuehrer-har iftUge en radc.131elaa i det

rINI§Jonalsos•ialistiske rpartiOrganet_besterat at nasjona1unioner mellon
stats of.parti-embeter ..o .g mel:1.om partiembeter l_de forskiellige kreis
skal_op-21.8see..(En kreise er.1 den nazistiske partiorgardsaeion en
av et clau>der -som),--j.ent_1edes av en Gau1eiter og nærmest svarer til., et
fy1ke 1.1.1erge. Ovennevnte bestemr..else.betyr_at en personalunion me1,-
lom partiembet,et og krelseleiter o g statsembetene Ilandrat. og overborg
ermester skal oppl8ses. En kreiseleiter ska1 heIl er_ikke_kUnne inneha
flere embeter innen partiets i sin kreis. Det ddeles videre at -

sj ef en fo.  r  parti-kanseliet har utvidet _dene bester.-.L.eIse t1:1. _egså å
de forskjel3ige ortsgrup7er som er deler av en kreiS. 1)artiergan

begynner disse forholdsregler. med en henvIsning t31 atk: _det •går u t over
de lokaie 'partilederes virksomhet som befolkningens ledere'Dår de
tid som byr på ytterst vanskelige og_mangeaxtede problemer pgså skal
bel:-,stes med o7:2gaver inen statens administrsjon, Den_ Indre krigf8D-
ing har.også vist -heter det.videre- at en mann ikke kan forene et parti
og et statsembete eiler fler4 partifunksjoner i en kritisk situasjon.
Det heter til slutt at.det nEere og harmoniske samarbeld parti o g
stat selvsagt ikle ber5res av dene ar.:74.skiri els 9- _
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FOLKESLNDEREN "N orges Friet"

Begynnelson uhörlig) De såkaldte arisk
tpke herrenennesker son skulde erobere og underlegge scg hele verden,
ma idag innrönne at denne oppgave på tross av all torror, på tross av
fengsler, konsentrasjonsleire og galger ikke on gang kan gjennonföro
overfor vårt lille folk. De har brekket nakken. Vårt folk kan se til-
bake på 5 års lidelser og gru. Yen vi kan også se tilbake på denne tid
ned stolthet, det har ikke böyet nakken for slavedriverne, men kjenpct
uforferdet og tappert og påfZirt fienden alvorligg banesår, I den hellige
yverbovisning om at de store fasistiske rovdyr pa 5 års dagen for '
kkupasjonen er i ferd med å dra 	 vil vi forsterke kampon ned
alle midler og på alle områder. Friheten er ikke langt borte. Den på-
standen var slynget ut i eteren for over tre år siden. Norge, det frie
Norge vil leve og nasismen vil (U5, vil mmre virkelighet 1 den nærmeste
frentid.

Når vi idag ser tilbake på 5 år,3 nasistisk
t)rrcrherredbnme i vårt land. Xvinner og vår ungdon, har vek fått er-
fare ner enn nogen av oss andte hva fasisne i virkeligheten er. Når
nannen ble hentet av gestapobödlene, nåx han ble nyrdet nller kastet
i nazistenes fangshelvede, da stod hustruen tilbakc mod barna. Det er
la henne byrden for fanilien blir lagt. Da tyskeren ble en dagelig
gjest i tusender av våre hjem og plyndret vext land fur alt F.Jon het
leva.edsmidrer de. ver det våre kvinner son måtte snu og vende på

scnnåtee finLe pa hundreder av utveieea. for å holde liv i våre
Hitlerbödienes terfor cg her31nger har 2er lti satt en ste:-1;e1

9e harlia og vår ungdoms sind. Vår ungdon og v5,re barn skulde forvandles
'1:SeaLse

	

siaTe i de såkalte tyske hexe.?e::elks haader. Skritt for
skrie:e, skulde frietsviljen og alt som errindres on v-år f()lksså rike
.cdisjper utviskes av tyskerne. Ddnne arbeidstjenesto og hirdert,skulde

ben ea til hitler 	 Tusener og atter tLsener ermyrde4_ og bengt
t nazibanditenes fangeleire nen ikke har de mært letand t13 og ut-
rydde vår frihetsvilje, Nu nar sej.eren og frihet-n or n=er foxestående
setter våre Lwinner og ungdonner inn alle sire krefter, sanmee raed
det bvrige folk, kjenpe fcr vårt felles mål, et frj..tt orge, renste
for arzityskere og quisltnger.

Den siste 9, april under nazityskeanes
ner-edZ5m= or nå kenmet. De siste rester av den naziske kr:gs-
.11-skine, son far 5 år siden også tok vårt land, blir n knust av vlrt
allierte far öst og vest. H1tlertysk1and er nu selv blitt krigsskue-
plass. Oppgjöret med quislingene og hitlerbandittene er nå umiddel-
bart nmr forestående. Og friheten også for vårt land er begyndt. Den
tapre rWe arne har bafridd endel av Nord- Norge. I de allerede befri-
ddn onråder hj elper se-mtt-pppene og sovjetnyndighetene våre utpinte
og utplynderede 3andamennpa a.Li n?Iter.-

De 5 1L-Inge kostetnune offere og til
dem går idag våre tanker. Vi ninnes våre tapre let-vinter son er blitt

-rdet av de utenlandske tyraner og deres usle
nnes våre tapre frihetekjempereson visner de tyske fengs.ler

våre tenker dveler i dag hoss våre offre• etterlatte. Vi sverger,
på den siste 9. april under nazistenes tyrani, at dere skal bli hevnet,

vvvVVVvvv
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MelcUnger tirsdag 10 apr.

TIL FORTROLIG OREENTERING. IKKE TIL OF.Wk.,NTLIGGMRELSE.
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

Te nforklarin_: O.R. Oslo Radio. S.R. Svensk Radio, F.R. Finsk
Radio. D.R. Dansk Radio. Oslo Tysk kontrol1ert "NTB".

NY FORORDNING FRA. NÆRINGSDEP=LEM.I.,T,

Oslo 22.00. Næringsdepartanantet hat gitt en forordning
on oppdr4Ittl1se og utvidelse av bedrifter innen handel, industri og
håndverk ned hjenneyrke. Etter donne forordning kreves det tillatelse
fra departenentet til å opprette og utvide et hvert foretakende son er av
den art at det betinger medlenskap i Norges Handelsforbund, Norges
Industriforbund og Norges Håndverkerforbund, Unntatt er bare entreprenör-
virksomhet son trenger autorisasjon, lorordningen går også noe videre
enn tidligere bestemnelser i fastsettelse hva som reknes som opprettelse
og utvidelse, Næringsdepartenentets santykke kreves selv an opprettelsen
og utvidelsen er avhengig av tillatelse fra andre nyhdigheter. Dette
gjelder således også bedrifter son komner inn under landbruksdepartenentet
forordning av niende nai 1941 on opprettelse, overtakelse og utvidelse
av bedrifter innen skogbruk og virkeshusholdning. Denne forordning om-
fatter:

L. Fordeling og fordelingsbedrifter innen
skogbruket og virkeshusholdningen, herunder også bedrifter til framstillin
av trekull, trekjære og gassgeneratorved. .

B. Bedrifter i trevareindustrien, herunder
slike som driver franstilling av barakker eller hus eller deler herav,
sant möbel - kasse - og tbnnefahrikker. Bedrifter som onfattes av begge
forordninger må nu sbke både landbruksdepartementet Qg næringsdel)arte-
mentet för opprettelse eller utvidelse kan finne sted.

•
FYIKESRÅDSJJTE I SARPSBORG,

Oslo 22.30. (27). Fylkesrödsmbtet i ./›ustviken ble holdt i
Olavshall i Sarpsborg idag. Fylkestbrer dr. 0. Hæreid ga en neget inter-
essant orientering om situasjonen og rettet en kraftig appell til
tillitsnennene an å gå kraftig inn for å lbse de oppgaver son til en hver
tid melder seg. De forskjellige tillitsmenn ga rapporter son vitnet on
neget god aktivitet i partiet og særorganisasjonene. Spörsmål av såvel
praktisk son politisk art ble drdftet inngående med fylkesfbrQren.

SNER.AS KREVER MENNESKELIV.

Oslo 22.30. (28). Et sneras i Salangsdalen i Trons har krevd
at nenneskeliv, melder Lofotens Tidende. Svære snemasser kom med voldsom _
fart nedover met gården Mbholdt og presset veggen på våningshuset inn.
Fruen på gården, Som var opptatt med arbeide pa kjbkkenet ble presset olDr
mot komfyten og så stygt skadd at hun dbde like etter. Hun var bare vel
22 år gammel og etterlater seg mann og barn. Huset ble stygt skadd.

MELDINGER FRA SVERIGE.

S.R. 23.15, (På norsk).
på norsk 2ra svensk tadio

Fra og med konmende sbndag blir det sending
hver dag klokken 22.15 svensk tid (23,15DBST).
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Nærmere.enkeltheter foreligger om fly -
angrepet not Frannes Mek, Verksted i Sandefjord 2den påskedae og mot
Egersund på Wrlandet 24de mars. I Sandefjord begynte angrepet ved 18,30
tiden. 30 - 40 kom i sluttet formasjon og åpnet voldsom ild not seive
verkstedet oe skip i nærhéten. 1,ngrepet kom så plutselig at de fleste ikke
kom i bes1cytte1sesrummene, men så vidt nan vet mistet ingen norske livet.

- Rakettkanonskytingen varte ca fem ninutter og flyene var langt borte
igjen da luftværnet spilte opp for fullt. Flytedokken og skipet Kattegatt
son lå der ble ranmet. Skipqt hadde neget bren selolje inne og brannen
lyste i vid onkrets. Dokken fikk s1agsidh til en kant as skipet til en
annen. Dokken var på ca 12,000 tonn og Kattegatt, sok tidligere til -
hørte Westfal Larsens rederi 4250 tonn, Sör for verkstedet ble Concordia
på vel 9000 tonn rannet og ble vrak. Det tyske skipet Espana ble rannet
og sterkt skadet. Dranmenskipet William Bluner som lå i opplag ble
senket, Bel Pamela som tilhi:Srer Kristen SnIths rederi ble skadet og
endelig ble Drammenskipet HektOr på 5000 tonn skadet.

I Eersund ble alliette fly ved 18 tiden
nött av kraftig ild. Nettopp da la en tysk konvoy på havnen. Den norske
båten Sarp ble satt i brann og brente kraftig enda to den senere. Ln
nalnbåt ble senket og en forpostbåt ble liggende ned baug og skorsten
over vann på den indre havnen, huligens to fly ble skutt ned. Först da
flyene var borte gikk, som vanlig, flyalarmen. Flygerne var neget
dristige og kretset som måker over havnen og byen. En sivileerson son
tross ådvarsler ble boende i nmrheten av luftværnstillinger på Söndre
Egerby, ble drept. En kvinne på Gamlehjemmet ble drept av granatsplinter
fra tyske luftværnkanoner'.

Ca 13 unge menn fra Dalen i Telenark er
arrestert, Også i Skien er en del arrestert, muligens i forbinnelse ned
innkallelse til Frannbtet har de fleste steder vært lik null. Over-



limge (?) ved Telenlark fylkesykehus er arrestert.
Blandt mulige löslatte fra Grini er red.

Rolf Wærner Eriksen fra Mbrgenbladet i Oslo. Han har sittet i 1/2 år,

Ved Oslo politi tråtte NS nannen,
Schratrum tilbake for en tid siden etter å ha fått nervene ödelagt

pa grunn av alle motgangene. Hans ettermann ble en annen quisling (?), som
likhet med forgjengeren fant titelen kriminalsjef for prosaisk og kalte

seg krininalkommandör. Nå er også han fjernet. Begrunnelsen er at han ikke
passet for stillingen. Han er blitt sorenskriver i Nord - Hednark.

Vedholdende rykter går i Bergen om at
tyske nilitære har forsbk sabotasje mot ubåthavnen i Laksevåg, nen ble
oppdaget av militærpolitiet. Skjerpet kontroll er innfört. De siste ukene

å har passkontroll vært gjennonfört i Bergen og omegn og santidig visitasjon
gliwav vesker, kufferter og ryggsekker. Patruljer av tysk politi, statspoliti

og hirdfolk har streifet rundt am i bygdene og gjennonsökt endog ensonme
fjellbygder og sæterstöler.

Mange meldinger tyder på sterk uro blandt
de i5sterikste troppene i Norge. Osterrikere har vært forflyttpt fra
Ishavsfronten til Tröndelag for transport til Tyskland on nulig. Under
oppholdet i Trøndelag skal de ha gjort mytteriforsök. Oså blandt tyske
tropper i Norge nerkes liknende tendenser. Like etter paske ntrsjerte et
straffekompani gjennom Vestfold. Det var fillete oe trette se4.dater som
hadde marsjert helt fra Narvik, ca 150 mil. Ved Tönsberg så nan at
kompaniet tok  seg  en hvil. De dödstrette soldatene kastet seg langs
veien, Plutselig ble det komnandert oppstilling og de son ikke straks
lysttet ble sparket og slått. Konpaniet skulde tydeligvis til frontene.
Det kan tilfit5yes at tyskerne har hatt fire straffeleire i Finnmark for
Wehrmachtsoldater, vesentlig fra fronten i Finnland. Belegget har vært
på ca 1500 mann.
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Det cr intcressant å sammenholde dissenoldinger nod en krchnikk i 1:orsontidningen idag, Om Norges Befrielse.
IConnentatoren har vanskelis for å tro at stdrsteparten av de tyske
soldatene i Norge vil fortsette kampen når Tyskland ar okkupert og nazi-
Iederne er fjernet. Lcdcrne i Norge er ikke fremned for den plan a
begi see over de stora hav, i en ubåt når situasjonen blir for prekFer.
Vil da soldatene i Norge være som tinnsoldater og la seg ofre for
f 7'ernes hevnlyst os la den forborede slutten. De soldater som da fort-

ter kanpen i Norge kan ikke lenger hevde at de forsvarer sitt ftedre-
land, sier kommentatoren"Da gjör de fUles sak ned de personer som har
fgrt Tyskland i fordervelsen og kan ikke lenger bli reknet son krig
fgrende, Adski1l4se tyske offiserer og underoffiserer er ned fly kommet
ttl Sverige for a sdke fristed.

Menignann som ikke har slike nuligheternå bli igjen og vandre til rgssiske fanseleier.
De tyske soldater i Norge har allikevel

större muligheter for å sdke seg til det ennu nöytrale Sverige. For den
som ikkeer fanatiske nazister, nfi det se see mere lokkende a bli inter-
nert i Sverigee enn å la seg ta til fange eller å falle etterat deres
förere er flyktet.

Fra svensk og oeså fra norsk synspunkt,
slutter Morgebntidningen vilde det kanskje være å foretrekke at det blir
en tnvasjon av trette mofi kanskje ubeseirede tyske soldater i Sverige
enn en svensk invasjon iNorgo. Og også for hver eneste ikke nazistisk
tysk soldat burde det förste al'ternativet vecre å foretrekke,

Hvilken behandling kan desertdrer og -
a481,e flyktninger vente ses mår de komeer til Sverige? Det gir hele den
svpnske pressen beskjed om nettopp idag i form av redegjörelser for den
betydell.g stramncre flyktningepolitikk som nu skal praktiseres. Uten å
vente pa at den nye utlendingsloven skal bli ferdig har den svenske
regjeringen gitt direktover for behandling av ikke önskveral,ge personer.
AvVisning med kontakt med förste svenske nyndighet blir dpt normale. Hva
flyktninger fta Tyskland angår iverksottes avvisning dyeb4kkelig så
lenge det går, dvs. sålenge Oresundsfergen kan brukes. Men for desertörer
holdes enkelte muligheter apen. Hvis svenske nyndigheter skjönner at
degertdrer ved mulis hjemsendelse vil bli stillet not en dfir og skutt
blir de i stedet henvist til lukkede svenske interneringsleirer inntil
vi4ere.

For en norsk quisling eller, an dansk sam-
arbeidsmann vil det ikke lenger lykkes å komne til Sverige og si at han
er politisk flyktning oe Gjerne vil bli her. Avvisning blir også her det
normale, men salenge norske og danske nyndigheter i Sverige önsker at
quJfslingene skal interneres i Sverige og sendes tilbake først når Norge
eller Danmark er fritt, respekterer svenskene dette. Det er imidlertid
meget mulig at avvisningsvedtak mot quislinger kan iverksettes selv bare
engh,61 aV Korge er fritt ogehar innfdtt norsk rett og orden. Besteemelsene
er hårde, men det er da ogsa meningen, skriver Dagens nyheter, De nenn
son har fattet vedtakene er ikke fremmed for humanitetehski;air,nen de
vigst og vist at de derfor ikke er henfallen til fask mentimentalitet
mot den som i nange lanse år har vsert verdens svdpe.

Justisministeren opplyser t4.1 Svenska
Dagbladet idag at teoretisk er mulig å avvise et stort flyktningeskip
som er fullt av flyktninger og son har mat og •brensel nok til a gjdre
Vendereise. Det kan ogsa tonkes at tyske flyktninger kam sendes tilbake
til tysk områdesom er okkupert og hvor situasjonen er stabJ,1. Hvordan
quislingene i Norge vil reagereopa de nye bestadmolsene Gjenstår å se.

stenningen ikke nettoye er pa det festligste dokumenteres ved et
telegram fra en svensk kotrespondent til svenske aviser idag. OkkupasjonE-
aaten eg det statsbærende parti tynges av bekynringer son man ikke for-
sdker å skjule, skriver han. Tysklands militære motganger gjør et sterkt
Lnntrykk, Et utall har ï det sitste savneten hver underretning fra sin
Camilie. (resten av senaingen druknet i forstyrrelsen
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DRUI2T-MC"-SUI=E,
Wverun: går Gikk fire nennesker- son

siklz over StrOSjöoL. i L-endalen på sparkstöting (;jennor isen 100
metor• En-6 år joLte,Inuer Eri druknet .u=s de andre:
hennos mor og far og bes,t;o:lor kisrte a holde seg oppo til en nann
son haLdc sett ko tilh olp Kvinnene var da sterkt nedtatt
os redninL,en I'ant Jted i sisc yoblikk,fortellor Ostled ndingen,

ILDEBRAND,
dslo9,00

hos Per Sngebrotsen i
..tnnost cg endol klmr stk
Bygningen var assurort

Söndag kveld brento våningshuset
til crunnen, DojJ aller nesto av

nodeddeler Ostlfidingen.
lidcr et stort tap

REDAT:MR SRENSE.ANDEFJOh FYLITR 80 ÅR0
Ug1o,9,00,r3T Sandgjo.-1: Reaa-R766r.S157 -7nson i Sandefjord Blad fyl

ler 00 qun 13 april, iktr Sörensen el födt i Lndobu. Han arbeid:
en tid son urnaker. Fra397 har han vært rodaktdfr i Sandefjord Blad
og denne stilling hau.de til 1930 da han fratråtte den 31 desenber.

I denne tiden opparbeidet ian avisen til å bli et stort,noderne dagbla
Redaktbr Sd£onson har vært r.estfoann i Vestfold Presseforening i nange
år. Han har ocså wart ner-_:et rel i det konnunale liv.

STURLASSON. 

0s1o,19,00,(13) Ordre nr,7942RASONRIiTG4.VKUNSTIG SOTSTOFF. 


2å grunn av tilfbrselsvankUTTER-e-UiJr blir det innti1 videre ikke
utstedt nye anvis,linger på kunstig sdtstol'f til industrien, Innkonne
skriader blir ikke bes-rart. Dot vil bli kunngjort når det
blir anledning til å st2,ke tgjen)

Oclo 10 april 1945.
Næringsdepartenentets avdeling for proviantorilLg
og rasjonering. Sturlasson.

Ft•,,DUICS,TON PELSDYPOLSNDEN3
75-1-519 35:TUT- Yorges pelsdyravlslag neddeleler: I enkelte avise:

;Iar det vært inntatt ntelding an at Rogaland fylke har fått dispenså-
sjon fra påbidet on reduksjon av.pelsdyrbestanden oc, at forövrig hele
landet har fått ;.,.settelse ned nedpulsningen son fölge av at Nmrings-
departenentet har utsatt den kontroll son skulle ha wrt foretattli
pelsdyrg rdene innen 31 nars d.år til og nedio juni. Denne nelding T
nisvise&o,idet det faktiske forhold er fblgende: Etter söknad fra
fylkesnannen i Rosaland BruksrådIRogaland fylkosforsyningsnevnd og
Rogaland pelsdyravlslag er fylkesnannen i Rogaland uenyndigot til å
gi de pelsdyroppdrettere i fylket son ved lonananns-attest kan godt-
gjUre at de har for nok til hösten,utsottelso ned teduksjonen til
polsningssesolven 1945. Næringsdeparte=tet har Gitt forsyningsncvnd.
ene me delelse at don kontroll nod overl5)1de1se av nodpolsningon
bestenLolsene son skulle har vært foretatt i pelsdyrgardene innen 31
nars d,ör kan utsettes til nedio juni der hvor dotte önskes av opp-
dretterne not at disse selv gir oppgavc over avlsdyrbestandon pr.1
april d.år En slik utsettelse ned kontrollen innebwrer ingen utsette3
se ned selve den påbudte roduksjon av avlsdyrbestanden.

FISKERIMELDINGER.

r).R 13.15. Vårsildfiskot: Ogst siste &ign er det satt
endel nyc steng for Sogn & Fjordane, Fra Ealvågdistriktet noldes
således on noon få steng i Rylandspollen. Stengenes störrelse
nellom 100 til 300 hl. Dessuten cr det sattrmoon steng ved Dratangen.
Stengenes störrelse er her fra 200 til 500 hl, Fra de övrigo felter
langs kysten er det ikke innlöpet noen neldinger.



ka u.LcsU.1-1.U.L)

q4de Mp1dinger tirsdag 10 april 1945. Nr.1432.

0310 P.rs 10 a ril 1945.

S.106 13/8 Ons,106,1/2

S.145;oo
, S.860,00

8 421,00 OmS#20;25
S.135,00 Gms.134,00
8.145,00

8.28711/2 '
S.2025 Ons;2000
S.5,600ms.5,50
S.157,1/2
8.222,1/2

8.257,1/2
S237;1/2
S.161;oo
S.160;oo
S.WO;
S.282;1/2 Ons.277,1/2
8.277,1/2

NKAKWER 179,o6 (+ 0,05,
DUSTRIAKWER 200;94 (+0,33)

Skipsaksjer 232,25 (+1,15)
Hvalaksjer 204,75 (+ 0,75)

MA1BL01ffSTEN.
U-S-1-0,13,00 (8) Etter hva N,T,B.(0s1o) egfarer har Nors-

ka Kvinners Sanitutsforening 1 disse dager sendt ut årets naiblonster
til alle kanter av landet. Somkjent har salget av naib1mster i de
siste årene stegetenornt og en har, hvert år kunnet notere ny rekord.
I år sendes ialt fire nillionernaiblonster ut til foreningene, Et
större aL.ta11 enr noensinne.

TYVERI FRA BIGÅRDER.
slo, 1 Kristiansand: I det siste har det foregått tyver-

ler i blhg eårdene av sjofel karajter. Folk har nenlig brutt opp
kubene og tatt ut ranner ned honn1ng. Slike tyyerier er desto nere
lumpne som de neflförer at blene dör av nangel pa næring. Det ser ut til
at det er kyndige folk som er på feardeidot de bestjålne nener at det
ikke kan være andre enn vante folk son har gjort det. Politiet i iristian-
sand har fått flere anneldelser onslike tyverier tidligere.

FIRE MENNESKER WENNOM ISEN
Os o 09.00 Igår gikk flre mennesker son dro over sStor-



Ten 1 Rendalen på sparkstötting gjennon isen 100 meter fra land. En
ks år gannel gjente, Inger Brænd, druknet nens de andre, hennes nor

og far og bestenor klarteå holde seg oppe til en nann som hadde sett
ulykken kon til hjelp. Kvinnene var da sterkt nedtatt og redningenfant
sted 1 siste byeblikk, forteller Ostlendingen

GÅRDSBRANN.
.....

Oslo 09,00. (2). Wndag kveld brente våningshuset hos Per
Engebretsen'i Alvdal ned til grunnen. Det aller neste av 1Anboet og endel

klær strök ned, neddeler östicndingon, Bygningen var assurert,men eieren .
lider et stort tap.

?)KONOMISK OVERSIKT VED Ö.E.N..
S o, , 0. ' ' - sjtkuråerfra
4,1/2 % statSob1,1937, K.104;1/b
4'% statsob1,1935 K.103;1/2
-3,;172 % statsob1.1941 K104;1/2

	

. 3 11/2 % statsob1,1938 K.103;1/2
,4*% Hypotekbankon 1938' K.106;1/8
3,1/2 -% Hypotekbank 1941 K.106;oo
Creditbanken K140"00
.Kredltkassen K.850,00
Bjölvefossen K.20,1/2
Dorregård K.134;oo
E1ektrokenisk K.140;oo
Hafslund X.735;400
Orkla K.275loo
Saugbruksforeningen X.2000
lYnion _ _X,5,40
Agdesiddn K.150;00
Borgestad K,2å7,1/2
Bruusgård & Kjt5sterud K0252,1/2
Amerlkalinjen
Bergenske K.160,0o
Nerdengjeldske K.177,1/2
IVaran
Opean
Kosnos 2 .
Odd
Rosshavet'

K.275;
K:272;1/2
K;227,1/2
K.392,1/2

Valutakurser er uforandret.
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TIL FORTROLIG ORIEUTERING w
Ikke til offentliggjörelse.
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Meldinger, onadas 1111 april 1945.

~~~ ~ ...„.

TB or larinO.R. - Oalo Badio 13 R4
F.R.-Finak Radlot Oalo

Obs*: Det  meste  av stoffet skriver  seg

YOLICESENDEREN TALER-------

-Svenak Radio, D.R.uDask Radlo
Tyskkontrollert NTB.

fra nazistiske kilder.

1114%ges prihet.! -» - 12å den 9, ,apr11;ferb1'- deti sJote
okkupasjonsår er begynt. Har De hørt£"--den, gjenklang sOm, har fr;
franka1t i hele den frie .verden?, Det lierjets,.og jeg har seamien-



lagt det pollt1ske, innhold: ..%afle te.hilsenert: taler og kommentarer aom
strötmet inn frh-dEnglant.,Dovjet-Senivei1det bg fra mange, mange andre
land•Den 9 april 1945 var ,den si„Ste under dazistyret om det hersker .det
overhodet ingen tvil•Det bwildVer man ikke å spille Ipange ord på.Det aom  er
'apbrismålet nå er h.Vor mange uker skal.tyskerne.enna fa herje d vårt land
1 det sjette okkupaSjonhå.r..Bkal man regne.etter utviklingen på de for-
skjelllge, fronter så vil det ikke- vare svært lenge innen naz-Tyskland. og
dets 'milittere makt er-fulistendig knust. tyakerne ennå har betydellge
styreker 1 vårt land. det er he1t kiartmen den tyske overkommando har
ingen muligpeter for å kaste noen av disse.'øttreker inn 1 sluttkarapene
Tyskiand og derved sette krigen-1 langdrag.;'1. hitidre dlese etyrker fra
å kotrae til Tyskland er det beste vi.kan utøre. tor å hj-elpe våre alli-
ertetmen vi skal_heller ikke la deni få benytte Vårt lan& Som'hvilehjem.
Neiltvertimot .Hvis de allierte arnieer I den ntermeste framtid la osa si

16pet av de fbrste fjorten, dager fullstendigh slår den tyske armeen,
Tyskland så er det tenkelig 'at de. tyskere som on står i vårt land ka-

pitulerertmen hvis naziforbryterne--'sktille fors3ke a fortsette sitt nazi-
velde da kan vårt rolk bli trukket„ inn i de verste ulykker og det som
kreVes av oss de-alste dager aV' Vår Okkupasjoj er en fitlIstendig folkE
krig mot mot nazistyret.Da-er det 1kke nok nied enkelte sabotasjeaksjoner
Da blir det heIe foiketis'OpPgave- a.delta i kampen.Organiser part1sansog
sabotas:egrupper---- Utrydfl* tyakerne og quial1ngene oVer alt hvor dere
kan treffe demtbdelegg 'de :tyake militære anlegg og.transportforbindelser.

Planlegg en henSynalbs karap.niot netzkveldet.,kjemp'f.or Norges frihet
1,116-• 8006,

FRITZ IHL3N T.ALER.r . e t og hørt,) I over 5 år har vår emigrantregjering ved
sitt propagandaapprat drevet sin virksomhet.Når vi idag tenker tilbake  på
disse•arene og tenker på alt det som er blitt  sendt  ut fra London på
norsktgjenaom radlo og Illegale aviser altter vi kanskje tilbake med  21.43re
inntrykktmen det er ett inntrykk som er blitt klinket fast likegyldig
hvem de er eller hvor de stårloin de er politisk interessert eller ikketdet
er den inderlig hatefulle tonen. I disse fem Arene har de som kjempér for
den nasjonale sosialiame uavbrutt hørt eller lest at de ska1 drepestdepör-
terestforfølges,ja ifølge Worm Maller 1 1940 samles og sprenges 1 lufta.
Samtidig aam vi har hørt dette fra de torskjelligate rOster og på de for-
skjelligste måter har vi hOrt hvor grussamme vi er.Men 1 fø3.ge de samme
rbsterr i var det vi som ennå hadde makten.Dvs.vi hadde makten takket vtere
tyske bajonetter.Men bare vent,ble det sagttnår vi endwantene tommer t i2 '
bake og får makten på engelake,ezerikanake eller r6de bajonetter, Det hea-
øker som kjent mening:~l b3.andt våre emigranter • skel det hevnee a1t4
Hvis det hele Ikke hadde vært så uendelig alvorligthviw ikke menneskene
hadde vært kommet så langt i sitt hattsom Fjeldbu sa forledeni London,
så ville v1 tillatt  oss â.  trekke medlindende på smilebåndet•Men bare en
liten tanke,Tenk om vi her hjemme tsom i følge Lond.onthar hatt makten 1
fem år,genk om vl tenkte slik som disse emigrantend takeraenk bare på
et byeblikk om vi ea :Vel mine herrertdet er alt vel og bra'hva dere  ttal.
tenkt å foreta deretmen nå  er  det  oss  som steller her hjemme'.N& er regn-
ingen full ;nå tar  gi•konsekvensen av denne  hateta og hevnenø'tUe.
Konsekvent tutvilsonit,men allikevel  så uendelig fjernt for oes. Det er

Fortsatt.

,



Side 2. Meldinger onsdagapril 1945,Nr.1433.

IHLEN T.ALER. Fortsette1se.

o nettop her vi kommer til sakens kjerne. Det eietross alt vår oppgave
a redde det som reddes kan etter det spill sni våre palitikere har fdrt
landet inn i. Vi har tatt på oss å gjennomföre det nasjonale sosialisme
slilesom vi kjeriner den.Det er nærsagt umulig så lenge det er'krig og
blokade år gjennomföre det slik vi vi dnsker dd't,men allikevel lvåre arg-.
este motstandere et en stilling når de sammenligner Norges okkupa-



sjon med andre landlat det er utrolig at det har kunnet klare seg tross alt,
Med disse kjennsgjerninger foranosshar vi lov til å smile overbærende
av disse individer bon vrövler og skriker og bærer seg om hevn og het

wnfor våre grenserlsantidig sam de nå ser mer og mer vekk fra Norge oghverandrejja ror seg så langt ut på hatets og hevnens negative eg
det negative hav? at dej fatf,. som den norske emigrantregjering satte inn
sam bdiskopp i det såkalte "befridde Nord-Norge" Arne Fjeldbu ikke bare en
men felere ganger finner det nödvendig å gi nordmennene de alvorligste
advarsler.Sist mandag i en tale i London. Fjeldbu gikk hårt 4a sogar
meget hatt tilrette med hatets bare ser tilbake og ikko
framoVer.Han gikk hart tilrette med dem som var dk-3,kd i at moralenjsær-
lig hos ungdommer var blitt ödelggt i disse fem år,Dot måtte sannhet
være usedvanlig pinlig for en Oksnevad r å være lytter til nettop den
talen.To stemmer som var ledet over eteren,stemmen som var ladet med hat
og hevn i snart fem år og biskoppen som i bestemte ord forddmte netbop
denne mannen,Disse mennesker som pa en avgjdrende måte har bidradd til
å ödelegge asoealen ljos det norske folk. Det kunne være fristende å trek-
ke konsekvensen av emigrantenes skitne propaganda igjennom diSse år.Men jeg
tror jeg har lov til a tale om en bomerang.Fjeldbu gjorde det. Resultatet
av emigrantenes skjendige tale har svekket moralen hos den norske ungdom
c) skept en manglende evne til å skjeldne forskjellen på godt og ondt,
Nd vil kanskje nettop disse rdsber som i fem år har sendt hat og djdvel-

gjennom radio-og hemmelige skrifter söke å ro seg i land ved at det
he e var nddvendigjat det ikke var så ille mentjat propaganda'er propagand.
De vil kanskje forsökeå ddyve sin samvittighet med nettop den slags argu-
menter,Men det viljså beklagelig det enn erjhjelpe lite.Dertil er resultat-
ene av den opphisselsespropaganda så alt for alvorlig. Ganske visst har
det gjort var kamp vanskeligere,men hva har det gjort for Norge? Sikkert
nok har de klart a få ddelagt meget norsk eiendomjnelagt moralen til ti
tusener av norske borgere,Mbn hva tan de peke på av positive resultater?
Og hvor står idag nettop de ivrigste av hatets og hevnens forkynnete ?
Biskop Fjeldb7 gav svar tydelig nok på spörsmålet i sin siste tale,Det var
en meget alvorlig advarsel fra en av de förste av emigrantene som satte fot
på norsk jord etter års liv utenfor Norges grenser.Han er en av de
første som har ?pplevet og sett hva Sovjet -russiske fly kan utrette og •
det er derfor pa ingen måte overraskende at en mann står fram og sier fra,
men det er overraskende at han har mot til å si ifra og benytte en anled-
ning til å tale et fornuftig ord,

Et snöras i Salangsdalen har krevet ettmenneskeliv.
sndmasser kon med voldsom fatt og pxesset inn veggenepå stuehuset

på arden Moholdt. Fruen påegården,som arbeidet på kjökkenetjbleepresset
opp mot komfyren og skadd sa stygt at hun døde. Hun var bare 22 ar gamnel
etterlater seg mann og ett barn,



Side 3, onsdag 11. april 1945. Nr. 1433.

HORGES STRATEGISKE BETYDNING.

S.R. 22,15 Ktigsutviklingen viser klart at Norge bete
betegner et strategisk unntakelsestiltelle, framholder Handelptidningen
i en'lederartikkel. For alle andte okkuperteland kommar betrielsen som
et mer eller mindte uniddelbart resultat av kcigshandlingene.Yrankrike
og Belgia er  trie, tor Rollandeg Danmark alår trihatans I Og mad at
Z(.)r'- Tyk1ai 1 teuettesa' d 11terte Yorg,3bot4rqw=r ,7,6*
en annenv altuasjon, Dets rrIgjOrIng forp.taetter enten et nytt.iwasjous-s
foretagende mot efi forsvart kyst, eller også et felttog tillandhvilket
med noen framgang bare kan utfbres over grensen tIl Sverige.

Handelstidningen redegjbr deretter hvilket'
'colalssalt apparat forberedelsene til en landsstigning er og konkluderer
med at det alternativ sam forutsetter svensk ndlitmr medvirken er derfôr
fra norsk synspunkt av en helt ahnen interesse enn'tldligere, "Vil en.'
kalle en slik inngripen for krig," skriver avisen"må det være tillatt.
Men det forekammer oss at det ville veare riktigere'å tale oih en militær
ekspedisjon med sikte på,*under avviklingen av okkupasjonen, å sikre opp-
rettholdelse av orden og beskytte sivilbefolkningens liv og eiendams-
altså en fortsettelse i mIliteare former av Sveriges samarltgjerning.

La oss se dagens realiteter rett i bynene.
Det tyake nazistvelde . er knust, nosn snhetlig politisk og mIlitær ledel-
se eksisterer ikke lenger. Statamakten er i full opplbaning det er en
ren anakroniameå tale om Tyskland sam kjempende nasjon.

Fortsetter okkupasjonøn av Norge kan det :
ikke lenger oppfattes sam en regulmr maktutbvelse I den tyske stats navn.
Men forutsetningen er der for en omfattende piratvirksomhet.Det er full-'
god grunn for den norske Og den svenske regjering til åd3brto diese framr, _
tidsutviklinger Langående. At en svetsk intervensjon Ikke kan komme på
tale uten etter en norsk henstilling, er selvsagt."Men, er det ikke like
selvsagt,slutter Handelstidningen, "at am en slik henstilling gjbres,må ,
'varet bli slik at tilfredsstiller vår egensamvittighet og anavaret for
etterverdenen.

(Fblger sitater fra Times, Yorkshire Post)

SVERIGE OG FLYKTNINGESPORSM:4LET.
••• me,

S.R. 22.25 (norsk) I en lederartikkel I dag peker Margontidm.
ningen igjen på den mhlighet som gis tyske desertbret til å gjtSre det
mulig å forbli i svelmke interneringsleire. Ved å akape denhe mullhet
for tyake soldater i morge til å tlykte overgrensen og legge ned vapnene,.
lettes en lbsning av situasjonen der, skriver avisen. Ogs6tpå dette
punkt stemmer den svenske holdningen overens med broderlandenes interessex

Det sosialdemokratiake lederarganet hevder
forbvrig at den innvendingen at de nye bestemmelsene vil skape vanakelig-
heter for lojale dansker og nordmenn som i sluttfasen blir nødt til å
flykte over til Sverige, ikke er holdbar. Forholdet'er at man fatter
generellgivvisnIngabeslutning for alle flyktninger. I ventetiden Innen
utvisning av Sverige kan finne sted, fihretas undersbkeIser og de flykt-
ingersom viser seg å ha rent mel i posen slippes frl ag kan bli I
Sverige, Allm"ojale norske og danske flyktninger vil sikkert finne/seg
1 denne undersbkelse ettersam det på denne måte vil bli mulig å ta seg
av quislinger og samarbeidsmenn.

HVa den fryktede masseinvasjon av tyakere
angår, er det vanakelig å anlegge sentimentale*synspunkter, skriver
Morgontidningen. Det samme gjelder quialinger. Asylrett akal vmre et
ukjent begrep for dem.A.t-de avvises fra Sverigeeller ovørlates til lovlig
rettergang ag dom I sine hjemland, er bare i sin orden,

PLANER POR 17. M4.,r. •

8Jt. 22.15 (norak) Sorgdagen 9, apr11 11gger bak oasi,ben nå
er forberedelsene tll den norske grunnlovadagen, 17. mai, I full gang,her
1. Sverige. Svenska Norgehjælpen planlegger storearrangementer med ikke
mIndre enn 600 foredrag og mbter rundtom i Sverige. Partivrig kan netnes
at Norgehjalpvirksomhetens innsamling nå har nådd 54 mIllioner kroner. C.
700 komIteer arbeider rundt om i. landet og  nye  starteadaglig,



Side 4. Me1dinger, onsdag 11, --apt4::1'-'19:43,'1 It. 1433„

WZIYDRSER R.A.F OSp) BORS:
ø ••••

4 1/25'; Stat 1937 SA 104 3/4,ic,',:404.0ms. 104 1/2 Stat 1935,1, 'FZ. 103 -! 3 /21:1-t1941,1, K, 104 3/4
3 1/2% 8ta 1038

, 1, R.loa. 1/2 -..-4%'HYpotekbank 1938 --SA':106
K, 106 3/8 3 1/2% HypOtekbank 1941 K. 106 -. eteditbanken S 145, k 14.0
Kred3tkassen- S 860 ..-'Bjk4.vefOsSen re.'20,50 13q7regård 'S 136
K. 134,- Oiat-35: -;ElekttokaMisk -S. 145„-"Haftlund 8, 745, X. 740,'
Orkla...:.:~0tentagen-S, 2030, E. 2000 Union S. 5,60.
K. 6,40, AgdosiderL1Z.:.%150A. Borgestad i. 222 1/2, X. 215 Bruusgård
Kibstetud S.'255, 1. 20 4Derika1ijeW:SA2.37, 1/2, K..:230
S. 160, K. 157. i/2. IVåran 270, .'[4 265
qrgan S. 282 1/2,.:X,,2.75 Xasmot-2. 277:1/2, X.272 1/2'- Od4

. _

Nw227 1/2 Res Shavet 392'_ _
Valutimateringet .uforandret.'

).R. 13,15 t:keitte uke endel'tdr-
sketiske, Ved Berg o•  på Tettken erAetpa'garn -61~4k; Ip0 - 600;

',gjennomsnitlig 254 kilo; på line 500-2009, gjemomsnitlig
Det har ogsa-vnrt fisket noe'iSelles6y,

men i de övrige distr3kter i,:Trafts.var det praktitk-talt intet flake. I
Vestetål,enog p&Yttertiden gåt det nå hurtig tilbake med fisket. I Andby
oppsyntdittrikt et'det såledethelt tlutt, I ksneå og i Langenes ble det
i siste uke tatt'....trIthadrangStet & 800-1200 kilo, garnfisket er'slutt.

YkT.13etge ble det tatt noen få garnfangster
på 20 1200 kilo og linefangSter på 80 600 kilo.

Vårtil<fifisket•_Det-foreligger hittil.bare
fLmeIdinger on sildefitket, 83. e ea'ne es o neeri bindre steng vedBatalden, dessuten et'det satt et etengy Gulon1.Brearxger. Stengets
stöttelse et fotelbpig Ukjent.

IASSRASJONERING PÅ. RUTMEER.

)slo 13.00 (11) Ettet hva AftenDosten erfarer et,en ytter-
ligere innskrenkning i rutebiltrafikken på trappene. Samtlig- Iokale bil-
ruter dkal heretter vmre plastregulert.

En av msdarbeiderne har snakket med tra-
fikkråd L/Orange sam uttaler at situasjonenj seg selv har tvunget fram
nyei drastiske innskrenkninger i pastatjertrafikken med tutebilene. Gods-
rutene er det så vidt bladet farstår Meningen å opprettholde omtrent sam
nå. For kombinerte ruter blir det gjennomfört en streng plassregulering.

. Trafikkdepartenentethar'ennå ikke bestemt
i hvilken utstrekn3nginntkrenkningah tkal gjes~bres.

ROND.M.

)slo 11,0 (8) Engrørre teinedyrflokk blir for tiden
.jaget av jerv i Rondane,"fortellot 4ertedsjegermesteren i Foldal til
Ostlen4ingen. Det er meningen å ta opp .jaktenpå udyra strakt föret i
fi!:311et,b13rgunstigete.

j:IEwGUTT kV4T.
-

)go 11,30 (9( En dödsUlykk'e hendte iJ3ergen tirsdag for-
Middag da en 19 måneder gammel gutt ble kvalt, Han vat pa en eller annen
måte kommet-teg opp I en vinduskart oger falt ut av Vinduet-ton sto
åpent 4an fa1t imidlettid ikke ned i gaten, nen ble hengande igjon i
skjorte13nningen i en ktbk og ble kvalt. Mbren oppho1dt seg da dette skjed
4,9(ad4e1 brYggerhuset og det var en atbeidet tam'kom gående-forbi son
sa batnet henge i vitIduet. Lege ble straks tilkalt, Men alle opplivnings-
forsft var forgjeves,

UsICERIMELDING.
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LANDBRUKSMELDINGER.
~ 	
17iste,nytt 1. otte lanter.

	

13.50 Det er mange som spör om det snart er tid
å tenke på å sette poteter og av det gode vårværet kan en jo fristes

til å framskynne våronna ikke sa lite.
Tmidlertid skal vi være oppmerksom på at van

vanlig tid for å begynne å sette poteter sjölv her over det tidligste av
landet, er midten av mai. For dem som ikke av en eller annen grunn, vil
forsöke seg på å få poteter så tidlig som mUlig, ok-det ikke noe vunnet
ved å ta risikoen ved å sette svært tidlig. Det er nemlig slik at en må
rekne med å få forholdsviSmihdre poteter nå man skal drive dom fram
-1.1er når de blir liggende og sture i jorda på grunn av dårlig vær.

Vil en allikevel pröve å få poteter så
tidlige som det på noen måte er mulig, så kan en gå fram på fblgende
måte nar det gjelder små mengder: Fbrst legger en potetene fram til lys-
groing. Dette skjer i et rum som er hövelig lyst og temperertr I et
fjös gror potetene godt og et kjökken skulle også være en ganske god plass
Poteten bör ikke J4ge i vinduet der blir det for sterkt lys og den har
lett for å visne. Nar så potetane har grodd så meget at det bogynner å
bli grönne groer, så lange som en om., sa plantes potetene ut I jordpotter
og de settes da i kasser i vinduet. Potetone gror da fort så de vokser
snart opp til store, med kraftig grönt lauv. En venner plantene til lufta

• ved å sette dem ut på slike dager da det er godt vær. Stort sett kan en
si at en kan behandle potetpottene på samme m,to som georginer som en

har i kasser. En planter de ut når det blir godt og varmt i været, det
vil Verne si midten av mai. På denne måten skulle en få poteter omtrent
en maned för det som er vanlig, eller nye poteter förste halvdel av juli

RedUksion av elsd bestanden 

b.R. 13,50 Norees Pelsdyrsavlslag meddeler: I enkelte

‘

iser har det vært inntatt melding om at Rogaland fylke har fått dispen-
sjon fra påbudet om reduksjon av pelsdyrbastanden og at forövrig hele

landet har fått utsettelse med nedpelsingen som fölge av at Næringsde-
Dartementet har utsatt den kontroll som  skulle'ha foregått i pelsdyr-
gårdene innen 31. mars dette år til medio juii.

Etter söknad fra fylkesmannen i Rogaland,
Rogaland Landbruksråd, Rogaland fylkesforsyningsnemnd og Rogaland Pelsdyr-
avlslag er fylkesforsyningsmannen i Rogaland bemyndiget til a gi de pels-
dyroppdrettere i fylket,som ved lensmannsattest kan godtgjöre at de har
for nok til hösten, utsettelse med reduksjon til pelssesongen 1945.

Næringsdepartementet har gitt forsynings-
nemndene meddelse om at kontroll med overholdelsen av nedpelsingen, som
skulle ha vært foretatt i pelsdyrgårdene innen enden av mars dette år,
kan utsettes til medio juli der hvor dette önskes av oppdretterne, mot
at disse sjöl gir oppgave over bestanden pr. 1. april i ar. En slik ut-
settelse mod kontrollen innebær ingen utsettelse mod den påbudte reduk-
sjon av pelsdyrbestanden,

av hundebestanden.

	

13.50 Distriksjegermester Leif Asehenberg uttaler
a til tross for at det er for lite mat griper hundemanien stadig more
om seg. Det er faktisk et kapplöp fra publikums side for å skaffe seg do
hundehvalper som etterhvert frambys. Det er sjblsagt et lengo nærot önske
om å skaffe seg en firebent venn som ligger til grunn for dette, Det er
io også en viss betryggelso ved å ha en hund i huset. Men det er ikke
bare gledelig at hundeholdet griper s&om seg, fortsetter fylkesjeger-
mesteren. Vi kan stadig hdro om lausbikkjer som jager rådyr eller sauer
på beiter on sommeren og ofte anstalter de reine blodbad pa disse fredo-
lige dyr. Det er et dyrplageri så grusomt at det vanskclig kan tenkes
verre,

Distriktsjegermester .Aschenberg sier
videre: "Min personlige mening er at alle hunder somikke gjör nytte •
for seg enten som jakthunder, vakthunder, politihunder, sanitetshunder,
blindohunder eller liknende burdo forbys pa grunn av den knappe ernærings-
situasjon i landet i dag. Sjblvsagt ma framragende avlsdyr av alle raser
ikke komme i betraktning under en eventuol1 redusering av hundebestanden.
Fk5rst og fremst biJr vi kvitte oss med allo bastarder og krysningsbikkjer
som renner lahd og strand rundt.

 • 1
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LANDBRUKSMELDINGER (FORTSATT)
1.4

av t ærol e til traktorer: Landbruksdepartamentet, Produksjons-
ire torate med e er at e for våronna 1945 vil bli stilt til dispo-

sisjon et parti tjærolje til drift av 1ands-jordbrukstraktorer. Det
framheves at dette er det eneste drivstoff som kan bli tilde1t lands-
traktorer. Praktiske forsbk med dette drlvstoff med en 25 hk. Bulldog-
traktor har falt heldig ut. TrID1 rettleiding vil det samtidig med ut
delingen av tjæreoljen bli sendt ut en instruks om hVorledes man skal
forholde seg ved drift av landstraktorer med tjæreolje.

Da dot or- khap tid igjen ft3r våronna
begynner og da det med de nåværende transportforhold er vanskelig å
oppnå hurti ag forsendelse av tjæreolje, ber en eiere av landstraktorer
Ora straks a sette seg i forbindelse med Trafikkdepaxtementet; Mineral-
oljekontoret, og telefonisk anmelde sitt behov. Kjöpekort v11 så bli

Ihrlatstedt oktjæreoljen forsendt fra nærmeste forhandler'. De,landstrak-
torelere som har anledning til å hente dette sjöl, må så snart de får
kjöpekortet, sørge for å få hentet kjæreoljen. Nærmere opplysninger fåes
ved henvendelse til Mineraloljekontoret. Forövrig'blir böndene nödt til
å basere seg på generatordrevne traktorer. På grunn av den vanskelige
transportsituasjon må de bt5nder som ikke har sörget for tilstrekkellg
knott i törst mulig utstrekning seSke å produsere den knott de trenger
til vårorina av eget tt,r+, virke

Eiere av generatordrevne t2aktorer
nytte disse fullt ut ved å kjöre for naboer 1 strst mulig utstrekning
Da den enkelte traktoreier neppe vil greie å produsere knott for dem han
driver 1eiekjring for, iå enhver eom skal ha traktorhjelp sjölv skaffe
den knott som gårmot, Av motorsprit er det stilt st mindre kvantum til
rådighet. Dette drivmiddel vil hovedsakellg b11 tildelt som stbttebrense"
til generatortraktorene, og da först og fremst til de bönder som er ajb1..,7
forsynt med: knott4 også den, strengt nödvendige sm.tSrolje vil bli stilt t11
disposisjon.

s drsmålet å landet:
• * Hlavor Kvisle skrIver i en artikkel i dags-
ressen om boligspöramålet på landet, der han bl,a, framhover at hoved-

arsaken til at man 1 dag lider så sterkt inder mangel på arbeidshjelp i
skogbruket er den at 16nnsforhold og boligforhold fbr krigen var sa
dårlige at folk sökte seg over i annet yrke så vidt mulig*. I og med de
dårlige .1.5nssforhold var det litt av et problem for en mann å stifte en
familie, og ennå 2anskeligere å få stiftet en heim. Det var eLfåtall
av jord-og skogbrukere som viste så pass forståelse at de medvirket
til a skaffe boliger for sine arbeidstakere. Man får håpe ab den ut-
jevning av 115nningene som er foregått under krigen, ikke bare er et
konjunkturfenomen, skriver Kv1slö. Det kan da ikke være meningen at det
bare ar under en krig at arbeidstakerne i jord- og skogbruk skAl komne

opp ved siden av andre arbeldsgrupper.

DRUKNINGSULYKKE.

Oslo 18.30 (14) En drlikningsulykke hendte 1 går på Bjons-
kosen på Hadelaftd idet den 21 årgamle Lars Tokerud gikk gjennom isen

et fiskevann* Sammen ned tre andre'karer var han dratt'oppeater for
a piike, Etter'å ha fiaket en stund gikk de tre hort til en hytte der
de oppholdt seg, men Tokerudi so4var en ivrig fiaker ble igjen på
vannet.

Da de var ferdige til å gå heim, gikk de
,bprtom vannet fot å få med laeg Tokerud, men han var ikke noe sted.
De satte i gang en systematisk leting og fant den savtede liggende på
tre meters dyp. Alle opplIvningsforsbk var forgjeves*

FYLKESBUSET I FLEKKEFJORD....... ....... . _-_-____.
Oslo 18.30 (15) Planene om det store fylkessykehuset som

skal leges i Flekkefjord var oppe til behandling 1 Vest-Agder fylkes-
ting 1 gat, Å bywe dette sykehuset er blitt et folkekrav, og en vil
gjöre alt for a fa reallsert planene hurtigst mulig. En har fereldpig
beRyntå opparbeide ez ringgate* TaMt9a4Z12Q1der pg evantuel bröttarbelde
ViI bli 213:n igang i re Efl har na bbV,UVU kr. tilaisposisJon.
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Osio 21.00 (18) I do siste fjo::ten dager har det vært fintmed BkrG UrJcr kysten' fra Kord Mbre til Bromanger,forteller MorgenaviserPL_Wre h,ar fisket godt_ti1,o det er år fisket betydelig mer
enn i.fjor og langt.o,fer gjennomanitt do siste tl år.

siste uke hadde en garnfangster :24 Nord-Mbre opptil ,5)00 kilo, Remsdal fra 3C00 til 9000 kilo og på Bunnm6re
10?00 kioBat16,ig ble det tuAt opptil 2100 kilo på line, og

	

brefangstex "_CW) me:,:kos at fiskon har-blitt.meramåfallen etteve.2t,o6 nå oMlag 325 kilo_ px. 100 stykker.
— Det fo-regr et godt skreifiske i Vågs6y -
Btercangsrdistriktet I ogn :2Joyane,-,Den vesentlige del av fisken
såvel på 1.48re som Sogil cg b1lr arl7endt fersk.

	

. • . er f.rtatt gode utsikter for drifton.

Oslo 2100  119) ra Bergon woldes at sildefisket I Sogn og
Piordane forteetter og har be(zrot sog. Det er tatt fangster på opptil
1000 hlVed_Bremnger.har anurpore vert i aktivitet. Det er-også tatt
sild på settegarn. Dtr sild.sem fangesbetegnes somvårsi1d.

•
DÖDSFALL.

Oslo 2100 (20) Kbritorojef i Norsk Brenselimport 4/S1 Eilff
Anderzen,_Strbmmen er dbd vel 50 år gammel.

AnderSen.var kontorsj:ef i Ybvorttitglaet A‘S
i'oator til han i 1925 start, sin.egen agenturforretning 1 ktll og ko s.
‘bf6nne forrT6ing cUev han til J_94.01.1a Notak Brensolimport 4/$ bezynte sin
vIrksoMhot, b1e Andreen kontorsjef, der.'. .

VAKSINASJONSATTEST VZ) VIGSEL .

Oslo 21.30 (22) Justisden„artementet har meddelt at påbudet
.0m å Iegge framvaksinz%sjonsatteet ved:lysning ti7 ekteskap må ansees
bortfalt etter.at dot vod lov av. 7. oktober 1943 er gitt almInnelige
reler for vaksinabJon.

L1LLESTRÖMPOLITIEr OJaR TORKUPP7.

Oslo 21.30 (21) Det har nå lykkes Lilleströmpolitiet å få
has på en profesJonell tyvebande som i ?engere.tid has operert her i -
distriktet og I Os!lo De har stjå1et matvarer, klesvarer og andre saker
På et sted har de stJålet 550 kile sUkker. Varene er omsatt på svarte-
-Mdrsen. Veddet innbrudd 1 en villa i Leirsund ble en av tyvene knepet

ferak gjerning av villaens eier, en Oslomann. Seinere ble resten av
banden knepet, de fleste på afeeri 0S1o.

- Meget dramatisk var arrestasJonen av en av
hovedmennene som bodde i en hytte 1 nærheten av Oslo og som var den rene
festning (1). Han hadde satt opp et to meter höyt nettinggjerde wundt
hytta, og innenfor dette hadde han en vakthund gående. Da politiet
kom fbratê gang forsvant mannen gjennom en hemmelig gang som var gravd
fra kJelleren og.ut. Men. neste gangen.pol.itiet var der, ble mannen
tatt.

a1t er nå ti mann arrestert. Bandens
medlemmer unntatt en er tidligerei'straffet.
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Meldinger, torsdag 12. paril 1945,

Te nforklar1 : O.R.- Oslo Radio,S.R.- Svensk Radlo, D.R.-
F.R.- Finsk Redio, "Oslo"- tyskkontrollert

Obs.: Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske

Dansk Radio,
NTB.

kilder,

elpxoP - ANBEFALER SVENSK INTERVENWON 0 G.
MN,23,15.(Norsksending.) Ett er klart 1Tyskland er slått  serklmrte

Bdiskm Aulgn på et dtort Norgesmpte 1 Stookholm il. kveld.Nederlaget
er sa apnebart,sa han, at selv- den blinne må se det. Og enda lar de
tyske lederne krigen fortsette.De Mrer sitt fölk •1ruin og fordervelse
De Tyskland til en eneste stor 11kfabrikk. Framtiden er uviså
ogsa for oss,men vl svenskerhar fått en ohanse til å leve.videre,
takket vMre de alliertes setr er vi blItt reLddet fra en overhengende
livsfare. VI har den glede å slippe.1 se hakekorsetplantet på svenak
grunn,men dets skygge har vi sett. Prkhete ns time nmrner seg for de
land som ennå et under jernbealenpmen det et fare for at deres pine
blir endaVwrrepsærlig tenker jeg på Norge.Det lå ntermest at tyakerne
derga oppleventUelt lot seg internere i'Sverige,men man kan ikke
forutsette at de fblger fornuftenslover,sa biskop Aulgn.
Ikke minst fra ansvarlig norsk hold har man regnet med at Nbrge kan
bli nazistenes siste forskanning,LHVå*det 1nnebmrer har vi sett 1
Nord-Norge og Finnland, Ennå står 2001000 tyske soldater og 101000
quislIngtropper 1 Norge,Man kan regne med mullgheten av en desperat
og hensynslös terror som 1 förste rekke vil rette seg mot .(5A3 inne-
-perrede fangene.Det kan også före tllmordbrand•og herjingiSkaI Nbrge
virkelig vinne sin frihet tilbake med total *deleggelse?Dette sp6re
målet kommr V1 ikke forb1. En alliert invasjon er en uvIss mulighet
Man er 1 Sverlge-mer og mer kommet.til &nnsikt om at en-slik s1tUasjon
kan inntre da svensk Militær inngripét tan bli nbdVendig.Ikke ford1
vi ønsker å gå 1 kriglsa biskop Aulén,intet fornuftlg menneake kan mene
det.Vi nbrer heller ingen apekulasjoner om kamme oss inn i krigen
1 dend tolvte time.Forholdet er ganske enkelt dette:Skal v1 gå til bran-
slukning-når naboens hUs brenner?Eller skal vi si at det er ikke vår
skyld at huset brenner,Vi hat ikke,hjulpet bandittene å sette fyr
på det;Ingen vil på.kalle en slik hjelp med lett hjertelfortsatte bid-
koppen,og var keg 'nordmann villejeg fble ulyst ved å gjöredet.Helst
ville både nordmenn og svensker ønskeat det ikke ble nt3dvend1g,men
da terror og herjing truer kan man bli nødt til det,Det er mulig at
bevlsstheten am at svensk militmr Iling;r1pen vil skje dersot mordbrann
settes 1* verk kan virke:bremsendepa makthaverne 1 Narge,muligens
også lette kapitulasjonen.Her er det spe.ramål som berörer he1e Nordens
framt1d.Det:er ikke bare 1 norsk''.1nteresse at Nbrp bilr akånet fra
Mdeleggelse.pen.sltuasjowkan når Som helatPPpsta at det svenske vakt-
ldet blir effektivt uten at brannslukningsarbeidet blir satt 1 verk,

1 må stå beredtaffirge må ikke brepnes ned, Det norske folk må ikke '
myrdes.Overfor slike eventualiteter kan vi ikke forholde oss passIbe,
sluttet biskoppen.

EN SNIK AVSLORET,

S.R.23,15.(Nbrsk sending) En teologisk Kandidat,Per Værnes/var 1
Finnmark da baskpp Fjeldbu overtok ledelsen av det kirkelige arbeide
der,Ved usannheter og fortielser lykkes-det ham å skjule at han har
vært et,t11 og med aktivt medlem av-N.S,under okkupasjonen.Han drev
det endog'så langt at det var tale om å ordInmre ham som b1skoppens
'assistent,men så kom de riktige opplysningenebia ham for dagen,Han

sitter na 1 fengsel 1 Vadsb.

'AEUERTE SOKER SLEKTNINGENE SINE.

3.R. 23115. (Norsk s ending) Ennå et halvtår etter at evakuerIngen av-
Finnmark begynte bringer avisene i Norge annonser fra-evakuerte som,

Nr. 1434.
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öKER SLUKTNINGENE SINE.Fortsettelse,_ 


leter etter slekt og Venner.Lofotposten meddelte'forleden: Evakuert '
Sigrid og Mamma Olsen,VSter Tana og Agnes Ni1sen,llustre Tana Finnmark,
önsker a koniiie i forbkndelse mod slektninger .og kjente.Nåværende
adresse er InnhavetNordre SaiteW,- Dette-er en ny bekrefte1se på
hvordan norSke -familjets enkelte- med1emmer er blitt spredt rundt
.omkring uten å kunne finne hverandre igjen,

FISKERNE LOXICES MED EKSTRi. TOWNKSTILDLLING.
orsk sendings erne ofoten har hittil fått ti1de1t

ekstra tobdkskvote i forholdti1 hva<de'fisket- å stimulere Lddm,
til sb3rre innsats. Tyskerne tar nå Skritt tilå fordoble-tobakks-
rasjinen til 100 gram pr.1500 kg,levert fisk.

DET ERSLUTT pÅ. KUNSTIGE SOTSTOFFER,
SO .2 orsk sending uns ge sötstoffer har hittil ikke mårt

solgt til privatbruk.Bare industrielle bedrifter og håndverksbedrofter
har hittil fått kjöpe visse rasjoner.Den 10 april meldte slis1ings
Næringsdepartement at heller ikke. disse bedriftene nå vil få tildelt
kunstige sötstoffer.

RASSIii. I TONSBERG.
. • ors sending) 5te april foretok tyskerne og hirden stor-
rassia I Tønsberg og på Nötterby.To personer ble arreert,nem1ig frk'.
Berg i Tönsberg Blud og frk, Sand ved Rikstelefonen,..Årsaken er ukjent.
Tyskerne og quislingene bröt seg mange steder-inn i husene ved å sla
vinduer og dörer i stykker. En del steder, tok de også matvarer.Hird-
folkene ble dedet av en beryktet förste-betjent ved Bergs internerings
leir Fridtjof Foyn Gulliksen.Dagen etter ble det såkalte Vestrela VIk-
leri,den eneste bedrift i sitt slags i distriktet sprengt.Den hadde
en del arbeid for tyskerne.

TYWRNIE TIGGER 0G-TRUER SEG TIL . .
• ors sen ng an efjord og Larvik fortsetter det å:kom-

ne tyske tropper nordfra.De venter på utskipning til Tyskland eg brUker
ventetiden til å tigge bröd og -andre matvarer hos befolkningen.Sr1ig
på landsbygda.förer de et trxdende sprok,meides fra Vestfold.

FOPVISNINGSORDRE.
57W . ors sending) En kjent jurist .sorenskriver Thomas i TÖns-

berg er tidligere forvist fra Vestfold fylke for et tidsrom av to år.
Nå har også hans hustru og to dötre fått ordre av quislingene o'n'å hol-
de seg borte fra Vestfold i to år,

SEKSTI TYSKE OFFISERER bor nå i konsul Lars Christensens hus ved Sandefjord.
eners ape ar att ordre om å fortsette.

OLJEWGER I DRLMEN SPRENGT I LUFT.4.
1 osrk sen ing a apr 1 hle det utført et kraftig angrep

ot et tysk oljelager i Drammen.Store mengder olje ble ödelagt,Gjern-
ingsmennene er ikke funnet.

GESWOSJEFEN I STAVLNGER S.Weoverstormfbrer Fredrich Wilkens er drept
un er skuddveks1 ng me nordmenn ved Stavanger.Dgså en tysk 1bitnant
og 6 andre tyskereble drept.

FLUNGREP Pl. PORSGRUNN FEW,FJORD OG .i;NDRE STEDER.
Oslop22, 0. 2 n er e angrep som en avdeling moskitofly

foretok 1 Porsgrunn onsdag ettermiddag med rakettbomber og mitraljöser
ble det anrettet betydeligmateriell'skade, 7 hus ble tilintetgjort,Bladt
beboerne var det et tall hart og leteere skr.et. På samme måte ble onsdag
4 hus ödelagci Larvik ved Fedafjord. Husene var bebodd av nordmenn.Ons-
dag middag flöy en avdeling moskitofly Som var ledsaget av Mustangjagere
inn over den sörlige del av Oslofjorden.Mellom den fintlige avde1ing og
tyske jagerfly utviklet det seg ti1 harde luftkamper,såvel overSer-
norsk område som over havet.Luftvåp4t og krigsmarinen skjbt ialt'ned
fientlige fly,for sttSrstedelemYbsk3.tof1y *
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MER OM DRAPET I GRUE.

Oslo 18,Z0 (14) samband med drapet i Grue opplyser poli-
timester Stensrud fra Kongsvinger til Aftenposten at det var politi-
mesteren som i går under et forhdr av drapsmannen fikk hans tilståelse
etter at denne tidligere overl:or lensmannen hadde nektet enhver be-
fatning red mordet, Forut for drapet har draps- mannen samnen med
venner vært på et veldig drikkegilde. Drapsmannen og en til begyndter
med to flasker 45 norek sprit. La dette var drukket opp gikk de ti
n annen ven, hvor det seinere kam til en fjerdemann, o her ble det
utover natten desuten dqukket opp to flesket Akevitt. Sa skiltes de
fire. Drapsmannen var i fblge med en av dem, men enten han var for
full t&l a fortsette, eller han ikke vilde, så kom han vekk fra den
anden, Hva det som skjeddo, har vi bgre drapsmannens egen forklaring
på, som meddelt i hovedtrekk för. Da han får se den fdrste meldingen i
avisen om at det antagelig er selvmord, er.han stille og lar sin fa-
milie være ! den tro. Men ugerningen gjårer i hans sinn og resulterer
at hau plutselig begynner a gå a bondemöter. På landet er forholdee

ne gjennomsiktige, folk legger merke til hans endrede oppförsel, og
mistanken venner seg fra Bertu Trangsruds forlåvede mot ham. Han var
også i denne tid fåmelt og veldig nedtrykt. Klokken og pengene gjemmer
han under noen busker i nærheten av Gloma hvor han arbeider. Her er
alle pengene funnet i god benold, slutter politimesteren. Det'er et
merkelig mord. Det er en kombinasjon av et drap gjort i fylla, et lyst-
mard og et rovmord. Det er ogsa endel sam tuler for at drapet ikke
var planlagt på forhånd.

')LITIDEPARTEL3NTET IVMDDELER.

Oslo 21,30 (21) Den almindelige smrdomstol avsa den 18 mais
i år dom i en sak mot en 22 år konstabel i statspolitiet, som var eatt
under tiltale etter den militære straffelåvsparagraf 109 sammenholdt
med straffelåvens paragraf 228 for å ha övet vold mat en annen persor
eller på annen måte fornærmet ham på legame, samt paragraf 115 for i
en straffesak å ha anvendt ulovlige midler for å oppna forklaring i en
bestemt retning eller tilståelse, idet han i august 1944 med sin gum-
mikölle avhdringen tildelte en ung dame flere slag, samt i juni
måned 1944 på gården Fjellseth i Rdyken tildelte J-ohan Olsen, födt
6. august 1891, flere slag så denne falt overende. Retten fant tiltaltw
skyldig og uttaler i sine premisser bl. a.: Det går ikke an at
en rettssal går lds på unge piker med gummiköller. Denslags-a metoder

kan overlates til den illegale heimefront og dens utenlandske allierte.
Det norske politi har ingen undskyldninger for den slags oppförsel.
Han ble dömt til fengsel i 8 år. Av straffen er 94 dagers fencsel av-
sonet ved utholdt varetektsarrest.

Ca I EIDEFJORD.

Oslo 20,30 (19) Et voldsomt ras gikk forleden dag i Eide-
fjord, idet en veldig blokk plutselig,ldsnet fra fjellet. Stein-
massene gjorde adskillig skade på inn- og utmarken til Gårdene i nær-
heten, Raset har desuten sopt all skogen med seg og begravd den helt.
Det må nmrmest betraktes som et under at det ikke gikk folk eller fe '
med i raset. Det har ofte gått mindre ras i fjellet i den seinere tid,
og det har tildels været farlig å ferdes i disse trakter. Det er ikke
usansynelig at noen berghammer kan rase ut fra fj?llet. Det förste
storraset har virkeli satt sksekken i folk, og na er det på tale å
få kyndige folk til a undersöke fjellet, opplyser Bergens Tidende.
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ROVBYRPLAGEN I VESTAGDER.

0.R. 12,00 Rovdyrplagen i Vestagder har nu tatt slik
overhånd at vestagder fylkesting besluttet å forh5ye prisene på felte
dyr.-Det er ærlig på saagsne og skogsfuglen det blir gjort stdrst
skade. Premien pa rev og örn ble forh5yet til 20 kroner. Det ble også
satt en premie på 10 kroner for grevling.

,TAKT I VESTAGDER.

O.R. 12,00 I fjor ble det i Vestagder i fblge disttikt
jegermesterens raport, skUdt 10.400 ryper, århaner 1.240, tiur 720,
alker 12,000, måker 5.100, harer 96G, rev 270.

FOLKESENDEREN "Uorges Frihet"

Det er utkommet en order at patrioter skal
underskrive en erklæring, som er forelagt-dem av qUislings såkaldte
fylkesförere, Disse orklæringer går Ut på, at vedkommende forplikter
seg til ikke å foreta sabotasjeakter, vidre til å angi frihetakjempere
til gestapos myrderbander. Hjemmefrontens ledelse har'derfor gitt det
eneste rette direktiv, Ingen landamann må underskrive noen som helst
erklæring. Vi kan ganske vist at en sådan erklæring som er underskrevet
med tvan ikke er bindende vå noen måte. Det er forsåvidt også riktig.
Men vi ma være oppnerksom pa at hvet eneste landamann som blir tvunget
til å underskrive en slik erklæring, hat tyskerne et nytt våpen i. sine'
hender. Derfor finnes det bare en veg, og det er å nekte å underskrivel
inntil de skulde pröve med voldamidler. I stedet for'1oyantets erklær-

nu i krigens sluttfase bke sabotasjevirksomheten ennu mer. Nu
lyder pårolen fra landsende til landsende, Hele foikets krig mot okku-
pantene, for friheten.

I vårt land som I Danmark den 9, aprill 5
års dagen for norges og danmarks okkupasjonlminnet med forsteket kamp
på alle områder mot de tyske okkupanter. Fra Danmark meldes det alle-
rede om store sabotasjeakter, som er gjennomfört mot jernbanen og
krigsindustrien. De t,ake okkupanter under ledelse av 	 I4ndemann?
nektet alle tropper'permisjon og holdt hele styrken i alarmbetedakap
for å kunne slå til, for å holde ro og orden, som bandittene kalder det
På tross'av dette gjennomf5rte de danske tapre patrioter sine planer
og rammet både tyske transporttog samt krigsbedrifter. Videre sendte
mange tyskere og danake quislinger til de evige jaktmarker, KOrt sagt,
våre danske bredere feiret dagen på en verdig måte. Og slik var det
også i vårt eget land. På Bergensbanen måtte tyskerne innstildrifter
flere timer. Ved Moss ble en jernbanebro sprengt i luttan. I-nerhetet_

av Rörvik ble et tysk transportskip senket etter'en eksPloslon ombord.
Det var en tidtsinnstillet bombe som ekspioderte. Pfi Nbrdlandsbanen
har tyskerne nettopp blitt ferdig med og utbedre en stor skade, som
våre'patrioter hadde påfört banelegemet for over en Uke siden. Natt ti
den 9. april ble denne banestrekkningen.atter'utaatt for angrep ved en
stor fdel1skjærin som banen passerer gjennom, ble sprengt i luften.
Og tyskerne har fatt et langt reprasjonsarbeid.På Saltenfjellet ble .
en ganske stor tysk krigstransport; med krigamateriell, som var på
veg nedover, overfalt av patrioter, som tilintetgjorde tyskerne og tok
med seg et stort bytte. Foröverig er der flere angrev mot tyskernes
forsök for å sikre seg årets sildefangst. Det er om a gjöre at silden
ikke kommer tYskerne, men vårt eget folk tilgode. Dertor er det om å
gjöre å få silden saltet og skjult, og det som ikke kan reddes blir
tilintetgjort. Slik skal det også være. Eampen fortsetter med stadig
stigende styrke, inntil vårt land atter er fritt. Vi må slå til oftere
og hårdere.
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STOCKHOLM.

Oslo 12,30 (10) En Ijompebrenn tilintetgjorde natt t11 i
dag forsb1vingsfabrikken til aktibolaget Hallberg i Trosa 1 Sbdermari-
land, melder Dagens Nyhetor. rabrikken hadde innstilt virksombeten
i samband med streikene, Brannons årsak er ukjent. Man har enno ikke
full oversikt over kaden men avisen skriver om en mållion- brann.

 5K0N0IISKL 1ELDING122.

Aksiekurser fra Oslo Börs 12. a ril 1945.

4 1/2 % E.Itat 1937 K 104 1/4.- 4 % Stat 1935
S 104 1/4.- 3 1/2 % Stat 1941,1, K 104 3/4.- 3 1/2 % Stat 1338,1,. 103.-
Creditbanken S 145K 140.- Kreditkassen S  860 K Bjblvefossen
S 21,00 K 20,50.- Borregård S 135 1/2IC 135 oms, 135- 135 1/2.-
E1ektrokjemisk S  145 K 137 1/2.- Hafs1ud K 740.- Orkla 8285 K 280 oms.
280-232 102.- Saugbruksforoningen S 2050 K 2025 oms 2025.- Union S
5,75 K 5,60 oms. 5,60.-*Agdesiden X 150.- Borgestad S 222 1/2 K 215.-•
Bruusgård Klbsterud S 257 1/2 K 250.- Amerikalinjen S 237 1/2 K 232 1/2,
oms 235.- Bergenske S 161K 160 oms 160.- Nordenfjeldske K 175.-.
Ocean K 275.- Kosmos 2.  S  277 1/2 K 275.- Odd S 250 K 240.- Rosshavet
K 395.-

Valutakurser uforandret.

indeks for Oslo Börs 11. a ril

Dahkaksjer
201,50 (+ 0,55) Skipsaksjer 231,00 (4-

1945.

179,25 (+0,25) Industriaksjer
1,50) Hvalaksjer 205,25 (+0,25)

FIS1ER1MELDINGER.

O.R. 13,15 Vårsildflskot. Fra LIbre meldes det at det
er tatt noen få steng på feltet ved Vannylen. Stengenes stbrelse ligger
mellom 200 og 600 hl. Desuten er det sttt et par steng i Gulen, Brem-
angen. Fra de bverige feltene foreligger der ingen meldinger.

Norges sildesalgslag melder: Vårsildseson-
gen slutter dag 12. april k1, 24. Sild som blir innlevert til silde-
lagene i dag innen kl 24,001 tcgnes som vårsild

. Men sild av stbrelse
til og med 19 stk, pr. kg. regnes for forfangstsild. Prisen for for-
fangstsild er uforandret fra 1 fjor.

HANDELSSTATISTIEHEN I F1NNLAND,

0,R, 12,00 Den Siste handelsstatistikken tiI dqt
finske handelsdepartement v1ser, hvordan Finnland blir utbyttetav
bolsjevikene. Av finlands samlede eksport har således 92 %  gått til
Sovjet- samvelde i de 3 siste måneder. det samme tidtsrummet'har
mangelen på matvarer 1 Finnland stadig bket.

EN MATT ERKLERING.

O.R. 12,00 Utenlands komisjonen i Sverige har gitt en
matt erklæring om den uhbrte framferden til de bolsjevik&ske agentene
mot flyktninger fra Finnland og baltiken til Sverlge.)Det heter at
utenlandskomisjonen ikke er stand til å hindre at funksjonmrer fra
den Sovjetrussisje logasjonen besbker privatpersoner.
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MORDAFEREJ I GRUE OPPICLERT.

Oslo 09,00 (1) De:1 uhggelige mordaferen i Grue er nå opp-
klart, melder Lagerdale, idet en år gammel mann som var arrestert
av lensman.nen 1 Grue natt ti: i dag, har tilstått å ha begått ugdernini
en. Meddelc-:.sen pm ,.en nye a=aastast kom som lyn fra klar himmel og
brakte saken. med et slag inn i et nytt lys. De4 arreetertes til-



stÅelse overor politiet igår formiddag satte punktum for en av de
merkeligste og uhyggeligste mordtragedier i norsk kriminalhistorie.

Den arresberte som ex en smAbruker Og /lbte
fra t3vre Grue ikke langt fra :yrvng der ftbken Tranarud bodde, la oveJ.
for politiet alle kort på bordet cg er_ har nå en ganske god oversikt
am hvordan drapet foregikk. En kan ikke finne noe motiv for ugjerninger
Småbrukeren kjendte bare frbken Trangsrud av utseende og viste ikke noe
om hendes personlige forho1der, Det hele er så ufattelig og uforstå-
elig at en bare kan sdke forklaringen I at ugjerningen er skjed under
sterk påvirkning av alkehol, Gjerningamannen var i mordbyeblikket i der
grad berueRt at han bare glimtvis hUsker det som skjedde. Arresterte
hadde sammen med neen at:dre peisoner 8kærtorsdag ettermiddag oog utover
kvelden drukket betydeJig, Han forklarer således at han var sa beruset
at han flere ganger fait overende i vegen. På en aller annen måte,
men uvist av hvilken grunn, er han kommet inn til Berta Trangsrud.
Han har en svak erindring at han wlakket med henne og har en fblelse
av å se henne ligge på golvet. SQ131 en dröm foresvever det ham at
frbken Trangsrud vde ha ham til å gå ut ig;en og at han slo henne
kraftig i ansikbet. Han forklarer at han ogsa har en erindring am at
han så en snor som hang over neen klær borte i en krok i rommet og at
han med en snare forsökte å heise frbken Trangsrud opp, Dette oppgav
har. imidlertid da knuten glapp. Da han skulde gå igjen lå det en bks
på golvet som han tok med seg • Dbren var stenkt og nbklen har han ikke
greid å vri rundt. Han kan også huske a ha sett bksen ligge i gangen,
men om den er brukt til å bryte opp dbren, kaft han ikke huske. Han
Han mener å huske at uret tirfrbken Trangsrud, som han var i'besid-
delse av da han ble arrestert, lbsnet fra hånden hennes da han tok
etter henna og han tok det epp, Det har også demxet for ham at han så
håndvesken hennes ligge på en stol ved veggen. Han tok vesken, men
huaker ikke at han tok pengene og uret med seg. Videre kan han huske
at han tok med seg öksa da han kom ut igjen. 8å ble alt borte inntil
han våknet på en furumo omlag 200 meter fra stedet der ugjerningen
fant sted. Om morgenen da han var kommet hjem, oppdaget han at pipa
hans var borte.Han hadde en svak erindring om det som var skjedd om
natten og gikk en tur tilbake til liyrvang. På dr.0stedet fant han bksa
liggende utenfor husveggen, Han slengte den utenfor nordveggen på huset
c) krbp inn gjennom vinduet som ikke var helt igjen. Da han kom inn
sa han frbken Trangsrud ligg på golvet I en forvridd stilling. Han
prbvde å 15sne snaret fra halsen hennes, men dette 1,ykkedes ikke.
Mens han holdt på med dette besvimte han og da han kam til seg selv
ble han fullt klqr over at fröken Trangsrud ver dbd. Hans itjerning
stod da klart og tydelig for ham I , all sin gru. Pipa fant han igjen cg
tok den med seg. Han var svært oppskaket da han gikk ut igjen og har
hele tiden oppfört seg svært merkelig.

Seinere meldes: Liket av fröken Berta
Trangsrud har været underkastell obduksjon og resultatet foreligger d.
Det er brakt på det rene at dbdsårsaken er kvelning. Om hun var ved
bevisthet da kvelningen fant sted er vanske11,g å avgjbre,

DÖDSFALL.

Oslo 1230 111) Lærer og,kirkesanger Kr, Emgen,'Stokke er
dbd 80 ar gnmmel. Han var fbdt i Sunnfjord og var fra1887, i 18 år
lærer på Vestlandet. Deretter kom*han til Hedrum'. JStokke harhan
virket i 26 år, Hanvar meget med i det,komunaleliv og-tok del
ungdoms- og misjonsarbeidet til det eibte.
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N.F. Folkesenderen "NorgesFrihet".

MORGENPOSTEN SKRIVER.

O.R. 12.00. Morgenposten kommer idag inn på faren for
at Norge skal bli besatt av sovjetrusserne som kommer til å ordne opp
bak nedru11editgardiner slik som i Finniand,1Blaa6t skriver bl.a.:

Det er denne tiUtand'bn som idag-truer
vårt land og folk. Det tjener til intot å söke å skjule det. Setter vi
imidlertid alle krefter inn for i posistivt, arbeide å gjöre vår
plikt, hver på vår plass så kan ennU meget reddes. Derfor må den orga-
niserte sabotasjevirksomhet stansed og det med alle mid1er som står
til vår rådighet. Og her må arbeiderklassen, som så'ofte för når landets
1Lwfolkets velferd stod på Spill, ta aktiv del i kampen.

Arbeiderne vet nemllg av egen sörgelig
erfaring bedre enn noen annen hva for eksempel Loek Out vil si, Bedriftenc
stengte sine porter og streikekassen ble det eneste man haddc å falle
tilbake på. Sa også nu.

Sabotbrene trmr nu lstddetfor de gamle
Lock Out makere. De sprenger og terroriserer. Kommunikasjonene ddelegges.
Byene får ikke sine nödvendige tilfbrsler og bygaenefår ikke hva do
trenger fra byene, Kaos, missnbye, nöd, forbitrelso og proletarisering
blir fölgene.

Og sa rykker Movjets hsermasser inn i landet
for å ngjenopprette ro og ordenn på sin egen mate, skriver Morgenposten.

FISKERIOVERSIXT.

Oslo 13.30. (15). Fisket i uken som endte 7do april var
gjennomgående begunstiget av gode driftsforhold Det foregikk endel land-
notfiske etter vårsild i Bremengar qg Flor6 områdene. Videre meldes om
etilndre forfangst sildefiske i de indre deler av Ttondheimsfjorden.
52Ptifisket ga meget godt utbytte i Lofoten og klbre 8e;Romsdal. Fisket i
Lofoten foregikk uten avbrytelser for alle fart8ystyper gjgnnom hele uken
og fangstene ble meget gode. Den strste fisketyngden var a finne på
strekningen Svolvmr StaMeund, men samtidig var fisket ti1takende Vest-
Lofoten inntil Stfrvågen. Fieksfloen er nu tydelig på vestsig og utgående,

I Mere & Romsdal b1e det fisket jevnt godt''
over hele fylket. Fangstmengden iår i MCsre & Romsdal er stUrre enn i noe

'annet år otter 1930.
I de övrige'skreiffistrikter er fisket

hurti tilbakegang. Kystfisket ga godt utbytte på Vestlandet. Således ble
det pany fisket betydelige mengder torsk i det nordlige Sogn & Fjordane
der ellers seifisket med garn har tatt seg godt opp. Lenger sör har det
vmrt tatt godt med sel i. Ytre Sunnhotdland og Ytre Ryfylke. Ellers har
on inntrykk av at det er bta med fisk de fleste steder på Vestlandet.
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O.R. 13.50. En av minåmumsfaktorene såvel i den
menneskelige ernæringen som i husdyrforingen idag er eggehvitestoffene.
En  måte å böte på dette er å dyrke mer erter, sier Norsk Jord, Erter
inneholder 2 - 3 ganger så mye eggehvito som kornslagene og d6ssuten er
ertene selvforsynt med kvelstoff, ja det forsyner til og med kornet
som det dyrkes sammen med med dette verdifulle gjödningsstoff. Ertene
liker best en kalkrik, opplendt jord. Det 15nner seg a kalke dersom
jörda ikke fra naturens side inneholder nok kalk. Den mcst lettvindte
ertedyrking og den som bör bli mest almindelig på alle bruk enten de

typiske ertedistrikt eller ikke er å så értene i en blanding med en
ivstrået havresort for eksempel gullregn, eller i blanding med to-

xadsbygg. En kan ogsa såierter sammen med stivt seksradbygg, for eksempel
Asplund. En biJr da bruke en tidlig ertesort. Fors6k har vist at en
blanding på 20 % erter c) 80 % korn cr best. En slik byr også på den
fordel at den de fleste a2 kan höstes på snnme måte som en ren korn -
avling med sjölbinder. Pål-wron har en med fordel dyrket havre med 20 %
erteblanåing.

-Etter det bladet Rogaland meddeler har
landbruksdepartementet.etter tilråding fra ordfZ5reren i Höle gektet
konsesjon til en bymann som har kjöpt hytte fra et tidligere burcisings-
bruk. Ordförer Bergsåker opplyser i det höve at det ex den förste söknad
som er kommet inn blandt en rekke og som alle gjelder samme bruket.
Ordföreren har bestemt frarådet at det blir gitt konsesjon når det ikke
er noen mening i at en mann som har plikt til å drive og bu på egen
eiendom deler opp gården slik såsnart han har fått gårdspapirene i orden.
Styresmaktene ma hindre slike-transaksjoner og holde öye med at bestemmel-
s ne ikke omgåes på noen nåte, uttaler ordförer Bergsåker.

Det er nu avgjort at .det også iår vil bli
holdt skuer og storfeutstillinger i Opland. Fylkesagronom Kværberg
cpplyser at utvalgsskuenestarter i vanlig tid og i löpet av våren skal
det holdes 36 skuer. Årets sterfeutstilling for Vest Oplandene skal
holdes i Gran llte juni. Det blir iår en fullstendig utstilling og skal
omfatte okser, kyr og kvier samt svin. Det er ennu ikke avgjortom det
blir anledning til a utstille rUt og kvitt fe da denne rase epnu ikke
er opptatt i det offentlige avlsarbeide i fylket, nen det arbedes med
saken og spiirsmålet vil antakelig bli avgjort med det förste. Forövrig
uttaler fylkesagronomen at det er store vansker med å arrangere ut -
stillinger iår da feringsforholdene gjör at gårdbrukerne cr m,I.ndre
interessert i a utstille bruksdyrene sine og dessuten spiller transport-
vanskene inn.

Norsk Jord hadde i sitt aprilnummer en
artikkel av Harberg om vannforsyningen på landsbygden, der det blandt
annet framheves at over 50 % av brukene i vårt land ikke har innlagt
vrn. Det vil si at over 100.000 norske kvinner dag ut og dag inn öder
sIliwkostbare arbeidskraft og helse i slitct med vannbwringen. Hovedår-
saken til at så mange er uten Innlagt vann er de ökonomiske forhold. Det
må derfor 14i en plikt for Staten a stötte opp om de bruk som på grunn
av ökonomiske forhold eller andre vanskeligheter ikke,har kunnet 1.5se
vannspörsmålet på en tilfredsstillende måt4 Denne sttitte kan skje i form
av et vannfend som yter stötte til kjöp av rbr osv etter nærmere fastsatte
regler. For de fleste bruks vedkommende kan vel Gravingen utföres av
brukeren selv. Dot er imidlertid ikke nok å få lat inn vann. Man må også
være sikker på at det er godt og sundt vann nan far.

Ordfbrer Envald Haga skriver i en artikkel
om.forholdet mellon by og land blandt annet: En by skal stelles med etter
samme prinsttp som man steller ned et frukttrw. Den skal beskjæres og
ikke fa lov til å sette for lange skudd utover i alle retninger, og den
skal holdee under stadig kontroll. Da kundo kanskje en by bwre frukter
for landet og ikke bare VMTO et sted hvor tilsiget fra landet forsvinner.
Slik skulde synet på byen og bylivet være, skriver ordförer Haga, men det
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vil kreve en hel omveltning av nye, også av•frangangsmåten ved utvidelsen
av byene, Til idag har det som regel gått for seg pa den måte at byen
får en eller annensakkyndig til a streke opp nye grenser ut gjennom de
tilliggende landdistrikt. Landdistriktet far sa vidt uttale seg. Grensene
fastsettes etter byens krav. Der utbetalesk,en orstatning i penger og så
er den sak avgjort, Hele grunnlaget for byutvidelser og byanlegg nå
omiegges hvis det er virkeligi . er neningen å löse det gamlenproblem:
landsbygdenes avfolkning, Vi håper at det iallfall må ku.ne oppnåes at
det ved alle byutvidelser må være landbrukskyndige reprsentanter med
4111;len komiteen som får ned disse saker å gjöre, slutter herr Haga.

Fylkesskogmester Lian i laustagder omgåes
med planer om å plante ut villkirsebær som skogstræ i fylket. De ville
norelltrærne har veldig godvekst og fin form nar de star sammen ned
andre trær og de ser ut til å gro like godt som andre skogströr; Det
er også en træsort som har utmerket fin ved, et godt nateriale til
möbelvirke. Det er inidlertid litt vanskeliG å fa tak i frö da bærene
som oftest blir spist opp av trosten. Nå er det så at hagebrukslagene •
helst har de ville kirsebærtrærne utryddet for å få has pa kirsebærflua,
man når trffirne blir plantet i tett bestand tar det nange ar för de
blomstrer og innen den tid kan situasjonen være en annen, sier fylkes
skogmesteren.

Næringsdepartermntet meddeler at det ur
trykt nye restaurantkort for fett som etter hvert skal avlöse de gamle
kort med röd farge. De nye restaurantkort er trykt på grågrönn kartong
med vannmerke, men er ellers utstyrt som det gamie med 25 merker på
10 gram hvert. De gamle kortene med röd farge har franleis gyldighet.
41_vil bli gitt særskilt beskjed til forsyningsnenndene hvis disse kort
drliil gjöres ugyldige og i tilfelle når, Nennda skal snarest på vanlig
nåte bestille nytt opplag hos fylkesforsyningsnennda og kortene vil bli
levert etterhvert som de blir trykt. Först nar de nye kort er koruet
fram skal utleveringen av de gamle stanse.

Heduark Landbruksråds pålegg om öket rot-
vekstdyrking i fylkets fjell'bygder vil bety en fordobling av arealet
saumenliknet ned ifjor og fylkesagronomen Hoel uttaler til bladet öst-
lendingen atplanen er praktisk*gjennonförlig. Den,eneste vanskelighet er
knappheten pa Nrisse gjt5dse1slag, nen erfaringene fra de siste år viser
at det likevel går an a oppnå tilfredsstillende avlinger. Fylkesagronamen
uttaler at det er blitt dyrket alt for lite rotvekster i fjellbygdene
Hedmark. Bortsett fra gresset er det ingen vekst soh gir sa store og
årsikre avlinger san rotvekstene, i de höyere liggende bygder og da det
ikke er råd til å fore kua skikkelig uten turnips og silo vil en sterk
utvidelse av rotvekstarealet være av-den stbrste betydning for fjell -
bygdenes fea5r1.

'.111 E I PrORSGRUNN OG LARVIK ETTER FLUNGREP.
mo*

S.R. 13.30. Under det britiåke mosquitoangrep not
Porsgrunn og Larvik forleden ble det anrettet store materielle skader.
7 hus ble ödelagt i Porsgrunn, Et antall mennesker ble såret.:

I Lervik ble fire hus ödelagt.

DET NORSKE POLITIKORPS I SVERIGE.

S,R. 20.00. . Det norske politikorps1 terrengövelser sam
begytte den 5te april ble avsluttet idag. 6ve1sene har funnet sted i
sted i et norrlgndsk ödenarksterreng. Avdelingene har vært stillet på en

•reget hård pröve idet övelsene har vært holdt under den værste sneSueltingen
sompå enkelte steder har vanskeliggjort framkomsten for troppene,
Svenske offiserer har deltatt i velsenes ledelse.
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Osio 343 ( 8) Skient Byens elste juristIO,r.sakförer
Olav_Vinje- r avgått ved d5den 87 år gamia 0Han.drev forrtnin i Skien

over 50..år_og hadde en betydelig-praks.s., Han var i iange å også bi
saVt3:rer fer Norges Bank , .
013‘)11150 (7) Osloi Sokneprest.A.P.M.I.,arson er dad, 82 år
g ammel.lion tok toologisk embetseksamen i 1891. I ‘1..8>5 han utnevnt ti1
personaikapolan i Fåbergikonstituort soknepreet samme sted fra1899 til
1903ivar derpå emissser_LOslo krets ov Det. norske missjonsse1skaptble
.i. 19104 utnevnt til sokneprest i 1ore,1umeda1 og innehadde dettk embete
til 192,6. F.ra 1916 til 1924 var han _residerende kapellan til ,Iakobs men.-
Ishet iOs1,0 og sokneprest til sams .monighet fra 1924 til 19$3 da han .
tok avskjed. Fra 1917 var han ved siden av prestestillingen i 4akobs mex.
ighet tilDi1oe prest ved. Krobgat8ttene aykehlts.

.Distrikteleage-85 5rn Bl5rnsen e¥ d8d. 57 år

rkra 1. Han tok medisinsk embetseksamen 19101var kandidat ved, Trondheim•ehus ved Drammens..Sykehus og .ved.Kv innekl./nlkle Bergen. etter at har
Iladdd_bestyrt__.Hadsel ,distrikte1ægeembete i Vesterålen ble haii 1920

e't ansatt_i denns . .

)14t6IRYV
Q:#10,9,3Q , TrondheirxTyverieno av ras3onerl$9 varer
"4;)rtgiezter og mens det ifjor var_. tobakken som var mest ettertiaktet går

det J.•Ikr geet ut over sukkerat,idet grossistenes sukkerlagre b"£ir hjernsMt
D ø 4t4,. .tIrweri fant.. st ed-torsdag ettermiddag Ida det - ble e4r.let fem
p 0. eiv fr,kkø; a et lager hes i byen og en s4kk eukler fra en't Prnbanek‘
VOgn.-Ng*kmo J...,Orkd.a....har også hatt besblc av tyvepakk. Her 931' det i .;. .

V STP D F STI
Oslo$13loo 11 Tnsberg Vestfold fylkesting avsluttet
igårsine forhandlinger. Utonom de ord. nære 12 saker ble brensep3sp8ra-,
ridletiringående behandletet ble vedtatt en henstrrting fra samtlige ord.,
fbrere i 'ylket om å tref3), ekstraordinære rådgjerder snarest mulig. I
motsatt fa„il må ordförerne fraskrive seg et-hvert ansvar for at befolloå
ningen kan komme til å_fryse og. tle 'dermed. fngende mulige ondatede
demier kor:tende vinter.Det_ble henstil3et at rekvisisJonsretterl av skog .
til ved. tiDieggs de kommunale vedutvalg og.at.ved og.hogstprisene blir
forhöyet. Videre gav en sin tilslutning til.fylkesskogmesterens tidligere

departementet om at t5mmerskog kan.anvendes til ved.
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o; 3,00.12. Brandebut En Uhygrelig ulykb hendto one.

g on gård 1 Lunnor,idet en gårdsambeide'r_i 23 års.alderen ble etyg",
.under-vedkaNAng_._Han hoidt.på_sanien.mod on annen å skjeero ved

.on motordreven kappsag og mene sagen var. igang gledhan på hålken
k_overboa]anse o c.faltmed rycEen mot dot hvinende sagb1ad. Sagblacie,

skar_dypt.inn I ryguen på ham.Axbeldskamoraten fikk stoppet sagen
raks_ulykkon var hondt,mem do-sokunder det Gikk for å slå av remmon
motoren hadde sagbladet akåret ryc:-_en opp like inntil benot.Den til.

skadekomne _ble straks tatt_under behandling av Uege som måtte sy dot
Sapende.sårIglen med 25.sting1Den tilskadekomno var meget nodtatt,mon
1eogen mener han vil.s1ippe framlykkon utonvaxic men..

I B Biz
o,13,00. 13 . Porsgrund: For annon gang i lepet av don

sisto tid har revolvorbanditter.vært på forde i Bamble• Ved midm
matt-til torsdac banket dot på ho sen gårdbruker oc dot.ble sagt at det
var folk fra don tysko vexnemnkt som måtto få låne telefon. D mannen
Iukket opp_trongto to maskerto menn,bevepnet med rovoivero iMn.orev ned
tolefonloiningen og begynte.å ranske.hueet. Fra et akrivebord tokde
moIlom to tusen og tre tuson-kroner Ividere at gul,Tur og on skvblyant
og fidm de gikk tv ng de mannen på_gårdon tiI,å fine f r am dethan had.
de.av_flesk som de også_stx& av gårde.mod.Bantttene så ik helt ungo.
ut. Om det er do samLe-eom_for on tid siden var på ferdo-på ei annen gård

bygda vot man ikke4årdbrukeren som donno gang.blo hjomsdkt'bor alene
mod sin mitti.år.gamlo-mor.-

RLO6T F
Os1o,20,00. 18 StavangertTro Opstadf=ger var i somr.er på
voiarbeid Årda i Rjlfylko og her så de on dag sitt snitt tiI å riåmme.De
ble.grepot koxt etter,men aa haddd de gjort onrokke innbrudd og stJålet
..ztvarerlklat_osv. til..on verdi av flere tuson kronor.Yor.fluktforsaket
o. irinbruddene fikk to av fangene,Henry Bindal og RacnarPederson to års

csel_hvorlmens dentredja,peder_Stenberg fikk to og et halvt års fengst

Oalo,20,00.(19) 8tavangortFra on pIombert Jornbanevogn som
stod_på_kai-en 8yava1corforsvant dot forledon natt_et ztort kvantum
bukkera Tyvene hadde.boret hm11 i vognculvot og tappet sukkorot ut på denn
no måten.Det viser_seg_nå at dotor on bando småcutter som hax begått det.

NIffttette tyveriet.for å skafe seg råstoff_ti1.1 lage seg snop
_ .

"1" , O YORHIC
b

M
olb,22,00. 23 - - Politidepartementot moddelert -
Den aa.lmindelige amrdomptolhar den 8-april_i.år_avsagt-dam 1,en straffe4
sak mot-tidIlgere,politifullmektig i statspolitiet ERLIITO WALDBMART.,01~
fedt-Ib august_1908 og tidligere lidytnant_i siatopolitiet MARVITNIJUTRER
STORDAL fdt,-17 Juli-I9124 De_vax av sjef en_for..politidepartementet eatt
Under tiltale_etter r"'.ftetra4IttIexe.straffelove paragraf 109 aamanlagt med
strafelovens_paragrafor....143 oe 132 o €.287mæl..for under miebrUk av tjonm
esteetlIling ii.ha begått etraffbare handUnger: Rotten fant detbevist at

tiltalte l•tyve_honel2t hadde tilegnet seg en stobrxe mengde Itis8rog$o

r1mmt4!
' dertilhbrende Didxik Wystade fIyktningebo eg at do-dex qttor natten

30_auguat_1944 satte ilå på eiendommen Ostgård i ElvelmaL fortsk$V10
tyverieno027idere fant retten_Let bovist at ae tiltalte varezed p å stSe.
lo divereegjonstander under aneivelig.ransakninc hos facd15en Teigen og
Outhts.i_HaMar.Rotten fant_ikko at det_forolå noe_formildende omstendig.
hoteremen tvertimat diverse e25erpende forhold. De tiltaltohadde miabrukt
sin_tj,enestestiUing til_i_utstrakt grad _å skaffe seg personlig vinning..
Oi; de hadde miebrUkt ain politimyndighet til. •simplesto sort tyvori hos -
ergO1.6se _manreskor.,Videre anser retten det-som akjerpende omstendighet
at_begre tiltalte varmodlemter.ev Vasjonal $atling o gsom sådanne i amr,..
lig grad hAade plikt-til renslighet•BegLe .de ti1taIte bIe- d6mt til ddden..
Et benåningsamdragende ble forGlagt ministorprosidenton wom-innvilgot be-
nådning fra~diddeetraffen-og ferandret-straffen_til.fongse1 på_livetid._
Det kan tilf.eyes_at.det. aWldee.omrlige forhold at ministerpresidenten 1
dettetilfelIe_gjorde.brUk av_sin.bonAdningerett. Personer som under de-va:
akelige tider_vi opplever miebruker eine sti1liner_til pIyndring eg fer4.
bryte1ser må.-~e.forberedt ph_at.det r.eageres.med lovene strångesto stra
ZEorilge_krav må_stilLs_til fe1k som er utetyrt red don vidtgålyndighet tm
politiot idaA: har. _
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11,,x• J..9,39„, I vårt land har frihetskampen fått en alt
atateA4o:omt4ng Qg styrke, VI kan si at også vårt lands befrielse
Ikko er g langtborte , blen i denno situasjon kaumer vår ogen innsats
til kvtere av avgjdrende betydning. Fram for alt må vår innsats få
stdrro organlsasjon og styrke. Overalt i landot operorer hundreder av
sabotasjegrupper.-Nn or tiden kommet for å få en organlsort sabbtasj9-
ledelse fylkesvis. Vi vet at det i visso kretser har vært foreslått a
få istanden konferanse mellom represontantene for do forskjellige
sabotasjegrupper for å utarbeide retningslinjono og skapo don felles
edelse, Disse forsdk må med alle tenkelige uldler understöttes og på»
Y1;14q4* *4 9P4 pil- do forskjellige (WbOidsplasser, fabrikker, gruber,

I.~41'Inn9n.,t;aWill~4,09V,g,904 1,4g9.1%9r4 organisere og
bate~ h ømMetrQnten,Deit.-gia4,1*) .-ig, 40 tilfelle mcd L'is-kcVeer~,_
lan4§$13Yene (N$ $ PYeAlk. Dat,Sielder om at,dot Pa hVar eneste arbeldsplags,

476tt fiske, i hver-bY'agj-landsby-ex-by g6t,:opp-on.orgatlisatotisk
lge3,49  4P > /9 l' 4?"314
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Ved ot luftangrop mot pn tysk konvoy uten-
for norskokysten er fen lastobåtor og on vaktbåt satt i brann,

BRENSELSSITUASZONEN.

Oslo 23,30, (30). Ettor vedtak av fylkesnannen i Nord -
,Tröndelag or fylkets bronsolsutvalg og produksjonsråd slått sannen til
ett organ. Rådot hadde igår sitt førsto nate undor ledolso av fylkesnannen.
Det behandlet.16„sakor av stLirsto botydning særlig nad henblikk på å
holde tranaport og konnunikasjonsvesenet igang ved 6ket produksjon av
vedtömmor og torv. Nord Trftdolag har fått ekstraordinmrt hogstpålegg
,Da opptil 10,000 favnor reisvod qg 15,000 kbn vedtdmmer, Det samlede

yglegg for 1945/46 er da 69,000 favnor, Hngsten for.jerhbanen er konnetang og dot ble fattot on rokke Vedtak til sikring av de nödvondigo
behov for brensel i fyIket og dossuten for salg til Sör Trbndolag.

NYE RASSIAER I NORGE,

S.R. 23.20. (på norSk). Fra Norge naldeson nyo rassiaer, denne
gang i Ski nmr Oslo, i Kongsvingerdistriktet og i Solbu i Tröndelag,
I Ski rykket statspolitiot nannsterkt ut og foretok en hongde husunder-
sökolser. Ca 100 personer blo tatt og sanlot i en skolo, non do fleste
slapp ut etter et forhör. Qa 20 skal være arrostdrt og fört til Oslo.
XengsvingerdIstriktet or s:toro rasslacr forotatt av Gostapo og stats»

pOlitl, Oa 150 nordmenn blo arreatortog pplicr4q850 av
Areakon:til arrootaajggegt) PV Laqout,,11ftglg$aon $ 11Y(34ØgPgonk4N5 ZkIngSø-vinger og i gronnotraktono fortnottQr,-Sontrollon lanan vo$0314-0r
skjerpot. Fo1kesko1en i Skottorud er rekvirort oc man vontor tysko noldator
til  disso traktone.,..

Fortsatt sido 7,
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ZaNjUP.MTgEITIM/D  I  1GPOR IDRETTSALEGG.
0810.22tobøk24) tepaxtementet for arbeidstJeneste oc idrot
meoldaiox- / henhold_ti1 miniaterons bostem.elso er_avdeling for idrette-
ani,egg4 Norgeo Idrettsforbunds fra oc med 5 april_1945 overfart tII de-,
partomontot_hvor.avdelingen..nå.danner eget kontoriPor å unns4.-unddige_for-
sinkelser.ved behandlinGen cw-saker_som vedrtIrer_idretteanleså son
nader om_statstaaad Iforesparaler av teknisk_art_46a4bes_alie henvendelser
harom ifraitida.rcttot direkto til.donartementet,,r_

ILLI
-

1~1~
0810422 .000(25) - C.15,.6J:Ii; nye friVillige tiL
det f4exide6t og politikompani_som påk1 settes op2 for,å fortatit,
!At-innsats aoM er cJort i Eoxdr-Nor6e av det tredje
Slarfen for_det..f,terde politikompanitkaptein Rustand fortellex atllde som,
molder soG  ikke behaver å Væxe politimann,mon hvis de dnskex det kan_da
bli fast.anaatt vii få en orlag tre måneders
utdannelso o  gvi1 c1orettor. kor=e- innsats,Bådo utdannelsen-eg insatsen
vU.skjeA. Nexce.Dot tredile politikompani varr den fdxste norske avdel-
ing som dorde ain innsats på norak „I.ordm i EbrdlIorge.oc det f5exdo

vii nå kunie _aVIdae dette.under norsk befal og nersk
se,De aom maldof aeg_har salvsagt_intoxesse aV å f6 hare om de fOrhold.
eom preget trodJe politikompanis inneate o G kapteinkustand forterer at
kompaniet var ute både innsata som apelderpatXU13or jc i den indre
polititSonesten,nne indre poiltit$oneste er ikkeden minst viktige, .
Ihnsikten or å Wolpo_befolkningen der opje$å_påse at hele samfundsmaskip
oriet fungerer knirkefritt oG at forsyningone 1(4191r:.0rfram og:fordeles
blandt befokningon. HIttil har mange norske_Nmwt medi kampen mot.2tttopas
fiender på kentinentetftIndirekte.hax de også kjempet for sitt Ida
har frivillige anledning til å mUdeeeg til dixekte innsate for Zorge.
Bolajavikene er trenct inn i 'innmarkm og txuer ikke bare de dvrige del-
or av Nerd-Noxgelmen hele vårt land..Tiden orinno til å gå mann av huse
fqr kverne-landotbUt cJaIder å beholde Finnmark fot NorBe.Sorol4Torce
f~orge•J'a,det gj-elder hele.vårt land. Frivillige kan molde seg,til
politidepartetentet i kzeregata.44 1Utoq

RASSI4ER I NORGE. Fortsatt fra side 6,

I Selbu forogikk rassiaon 1 -påsken. Smrlig
har hytter og sætrer vært hjensiikt, Nordmenn blo kroppsvisitert og kryss-
forhört, 15 personor ble arrestert, mon on del lbslatt igjon. Dot var
tyskerno san var i. aksjon, Do tok med seg mat; klmr og annot med laste-
biler.

IMBILISERING V KVINNELIG

S.R. 23,20. (på norsk). Fra Oslo neldes at nobiliscringcn av kvinnelic
arbeidskraft tydeligvis skal gjennonföres kraftig. Igår ble endol piker
son var innkalt, nen som har nektet å mönstro, hentet av politi i skolenc
or ,-restert,

INTERESSEN FOR NORGES SKJEBNE STIGER.

S.R. 23.00. (på norsk).a Interessen for Norgow skjebnc blir stadig
större, blandt annet ned stötte av artikler i anerikansk og engelsk presse.
Dagens Nyheters Londonkorrespondont nolder bl.a. idag at dcbatten on on
yopnot svensk aksjon i Norge er mer realistisk onn noensinne i ansvarlige
ueitiske og allierto kretscr. Britiske obsorvatbror hevder at ct alliert
elttoe til Norge krever ninst 15 infanteridivisjoncr derson ekspedisjonen
3kal bli hurtie og spare Norgo for altfor stote herjinger. Ifilligheten av

tysk kapitulasjon i Norge settos ikke hiJyt, neldor korrespondenten,
london mencr at en cventuoll svensk inngripe# vildcvære ct positivtbidrac
Lkko bare til Norgc, ncn også en lösning til dc nangcproblenor son dc
Ulierto nå 1.5so nar den sentrale tyske nctstandon fallcr sa=n. I London
)etraktes on ovent113.011 svonsk inneripon ikke son ck sistc fortvilet for-
;ök på å klanre seg fast til en llicrt triunfvogn, heter det videre,
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INTERESSEN FOR NORGESSKJEBNE. Fortsatt.

Dertil-konner at svenske forberedelser til
kraftåtgjerder sannsynligvis vilde vnre don nost offektive netodon til
å stimulore de tendenser til lokal kapitulasjon son nuligens fins.
Tilslutt heter dot i telegratnet at don mulighet at Tysklands nederlag
kan konme til å bli proklanert av den höyeste Allierte ledelsen, nens
ennu Norge, Dannark og visso hollandske og franske onrådor ennu er
tysk okkupert pa vlsse alliete hold har vakt noen bitterhet.

.orgdmtidniagens korrospondont i Iendon4wskriver at spörsmålet en svensk in.L.er7cnc3jon drUtes ut ifra strongt
nilitmre nnspunkter, En svcnsk intervensjon etter norsk annodning
begynner fra rcnt militært synspunkt å betraktes son nödvendic om ikke
Tyskland not alle nuvavende berekninger skuldo kunne reorganiseres for
a kunne prestere en klaasisk kapitulasjon ned påfblgende evakuering av
Norgc og Danvark.

Tines har blandt annet pekt på at tYskerne
har velbefestode marinebaser i. Norge. Hvilke nuligheter har så den tyske
flatoi nettopp nu. På sakkyndig norsk hold franho1der nan at den on -
stendighet at sjefen for den tyske skipsfarten, gauleiter K4uffnann
har henlagt virksonheten fra Hamburg til Oslo var naturlig a vente.
Farvannet nellom Dannark og Norge og langs Norskekysten er snart det
eneste hvor tyske skip knnu kan gjöre nytte for seg. Også den tyske
marinen har etter hvertmor pc ner trukket resten av sin hje:uevEarende
stywke til Danmark og Norge, På Alliert hold var man tidlig klar over
at tyskerne var i ferd med å gjöre Earl Johansvmrn ved Horten til et
sentrum for den tyske flåten. Det beste beviset for dette er det
konsentrerte og ödeleggende flyangrep not flåtestasjonen den 23de februaw
ar Ennu foreligger ingen neldinger on at noen av de tyske hovcdskip
er ko:,inet til norske farvann, nen det aller neste av ubatflåten, jagerne
og de lette fartöyer er- sanlet der. Dot er gått hårdt ut over den tyske
flåten etterhvert, Bisnarck, Tirpitz og Scharnhorst er senket, Gncisonau
måtte sprenges forat vraket ikke skuldo falle i russernes hende r. I disse
dagene er lonneslagskipet Admiral Schoer senket. Også don lette Rrysser
Köln er senket, nons den lette krysseren NUrenbarg ble skadet nylig av
danske sabotörer i Enenhavn og vistnok ligger der frandeles. Dc tunge
krysserne Hipper og Prinz Eugen og de lette krysserne Leipzig og Enden
er neldt skadet. Det gjenstår da av deres skip lonneslagskipet Ltitzow,
hangarskipet Graf :Zeppelin, son vistnok hittil ikke har cjort smrlig
nytte for seg og de ganlc panserskipeto Schleswig Holstein og Schlessien,
HVa brennstoff til flåten i Norge angår er lagrene av brenselolje nå sh
knappe at det legger en noget sterk dgnper både på overflatefartbyenes
og ubåtenes aktivitet, erklmrer nan pa sakkyndig norSk hold. Som en
illustrasjon til interessen kan vi nevne at over 100 utenlandske avis-
og radio#orrespondenter for tiden oppholder seg i Stockhola for herfra
a fölge utviklingen i Uord Europa,

4w71WSLUNISTE2 HARTHI,NN I STOOKHOLM.
...... ...

S.R. 23,00 (på norsk). Den norske finansninister Paul Hartnann cr!
idas konnet til Stockholm fra London.

OFFISIELLT.

O.R. 08,00. Kirke og Undervisningsdepartenentet: Sokne-
prest i Hönefoss L.B. H6yvik neddeles avskjed i "nåde fra sitt enbeto etter
nådd aldersgrense. Res. Knp. i Hltra 0.0. Holt neddeles avskjed.1nåde
etter nådd aldersg:ense. Sokneprest i Ostre Bmrum I. 0. Holtvik neddeles
avskjed i nåde etter nådd aldersgronse. Kand Teol.K. Mnldö(?) konstituere
son dosent i teologi vcd Universitetet fra lste nal å rekne,
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OFFISIELLT, Fortsatt.

Finans oc Tol1departenentet: Kor=ndör
S.T. Hagorup neddoles avskjed i nade fra fastlönnet offisersti11ing
fra 5te april 1945.

KWiland.örkaptein K. E. Einanc neddeles
avskjed i nåde fra fastMnnet offiserstilline fra 17de april 1945.

Maskinmster I K. 0. Lkernes(?) neddeles
avskjed i nådo fra fast1:5nnet offisesti11ing fra 6 april 1945.

Trafikkdoparte ientet: Postnester i GjÖvik
H. A. E. Holst Rones ned1e1es etter söknad avskjed i nåde i henhold
til alderserense1oven fra oc ned 23de juli 1945.

Departenentet for arbeidstjenesto oc idrett
Nestbrigadeförer 0. A. Gausdal forfromos til brigadeförer i Norges
Arbeidstjeneste fra 15do april 1945.

vvvvv VVVVV vvvvv



TIL FORTROLIG ORIENTERING
Ikke til offentliggjörelse

NYHETSOVERSIKT FRs.
VED

Regjerincens Infornasjonskontor.
Nr. 1436.

Meldinger, lördag 14, april 1945.

R

16 april 1945,
~~~

Tugnforklaring: Radio, S.R.-Svensk Raditb, D.R.-Dansk Radio
F.R.-Finsk Radio, "oslo" - tyskkontrollert NTB.

OBS: Det vesentlig av stoffet skriver'seg fra nazistiske kilder.

OLKESENDEREN MANER TIL FORSIKTIGHET.

eNorgeslrihet.(13,50) I löpet av de siste måneder har gestapo-bödlene og deres s itne quis1ingverkt6y rast som ville udyr mo1 vart folk.
Mdssearrestasjener, razziaer og mord pa ærlige landsmenn hörer til dagens
orden, Det er tydelig at nazibödlene o"deres håndlangere ser at
jtSringens dag nærmer seg og forsöker na, ved hjelp av en hensynsl6s terror
a utsette sin egen tilintetrelse en tid.

I denne forbindelse er dot nödvendig å min-
ne om at vi i vårt daglige arbeide og vår kamp met tyskerne iaktar den
störste reservasjon. Dotte er sagt tidligere, men det er nödvandig å gjen-
ta det i dag da denne advarsel ofte viser seg å v=e lett å glenme, 'Den
fremgangsrike utvikling'på frontene kdn forlede patriotene til å få den
oppfatning at de nå kan, om ikke helt, så dog temmelig fritt, tale om saker
angaende det illegale arbeide, som ellers skal hemmeligholdes. Men dette
er en falsk oppfatning. Akkurat nå raser det fasoistiske rovdyr mere bee-
talt enn noensinne tidligere. Nettopp derfor må vi nöye overvele hvd vi
sier. Vi må alltid huske på at Gestapos agenter kan være i nærheten. Ofte

ett, eller noen få ord, være nok for at fiendon skal få grel.e på
ting. Derved kan frihetskampen påf6res mange ulemper og mange lands-

menns liv settes nå spill.
Vi '(ret alle at frihetskamnen koster ofre;

man alle ofre som ikke er nödvendig, svekker vår kampinnsats. Patrioter,
tenk dere godt om fbr dere lar noen ytringerfalle om det illegale arbeide.
Utsett dere ikke for unödvendig risiko. Tal ikke med noen, ikke engang
med deres nærmeste familiemedlemmerom ting som skal holdes hemmelige. Husk
at fienden har 6rer overalt. Bare et aneste uforsiktig ord kan årsake stor
skade. Slapp ikke av i det konspirative arbeide og iakta alle forsiktig-
hetsregleri

( TIL UNDERRETNING: Denne melding ble gitt
en litt annen form i de senere sen inger, men nnholdet var det samme. For-



skjellen var dog så stor at det er klart at folkesenderens programmer ikke
er gramofonopptdk som gjengis i alledagons firé sondinger.)

WSE UTSIKTER FOR JUDAS-SOLDATENE.

No  s  Frihet 1350 blbns hele dau frihetselskende verden, og
mange fascister også for den saks skyld, venter på at Hitler-Tyskland skal
bryte sammen omp.es den beryktede ariginal J'udas Lie msd erobringsplåner.
Han holder nå pa å stille det fjerde korpsairpo1itibö1er på benene, som
skal sendes nordover for å"erobre igjen Finnmark",s6m Zudas Lie ynder å
uttrykke seg.

Det er forövrig ingen som forundrer seg
over at J'udas Lie gir uttrykk for slike vanvittige tanker. Hva man enn
buskylder jonas Lie for, sa ville det være uriktig å mistenke ham for å
være helt normal, og fra galninger kan en jo vente det utroligste. Det
merkelige er imidlertid at det finnes politibetjenter som er sa naive
at de biter på det,råtne agn som Lie har hengt ut. Enten må de opå være
helt gale, eller, hva som kanskjo er most riktig, har de begått sa mange
forbrydelser mot vårt folk og mot nasjonen at de ikke har annet enn døden
vente, Og da mener de vel at de like så godt kan reise nordover og finne

döden på slagmarken. For det er vel ikke tvil om at det blir resultatet.

(fortsettes)
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1TIAS-80LDATENESFRAMTIDSUTSIKTER (fortsatt)

Quislingpolitibetjentene kommer hverken til
å erobre Finnmark eller Kirkenes som 3-udas Lie skryter om. Det meste de
vil vinne er vel  syv  fot jord i en grav der langt oppe i nord. Og det har d
de også ærlig fortjent,

Det er imidlertid et spörsmål oMikko våre
patrioter på elstlandet kan gjöre mere for at bandittene blir sendt nordir.-
over, Selvom det 1.kke kommer til noen realisering av erobringsplaner, så
kan de godt påföre vårt folk stor skade der oppe. Og dette bör hindres med
alle til radighet stående midler.

Landsmenn, patrioter Organiser klapp-
j t på de quislingbanditter som skal sendes til Nord-Norge for å myrde,
o renne ned våre byer og landsbyer. Slå forrederne ned

VOR LENGE ENNÅ, SVERIGE?

ORGES FRIHET 13.50t Sverige er stemningen meget tilepisset
mot Hitler-Tyskland fordi et tysk fly skji3t ned et svensk fly og drepte
flyets ftirer, mens begge fly var over svensk territorium. Og forholdet
er ikke blitt bedre i og med at tyske u-båter 1 lengere tid har drevet med
å plyndre svenske fiskefarkoster for fisk, og for et par dager siden endog
senket et svensk fiskefart3y hvorved en av de svenske fiskere omkom.

I anledning det tyske flys overgrup over
svensk territorium, har den svenske kommunistsiske gruppe i den svenske
Riksdag interpellert og stillet spörsmål om: Hva vil regjeringen foreta
seg i anledning av et tysk fly skjöt ned et svensk fly over svensk terri-
torium og drepte en av flyverne? Vil regjeringen bryte den diplomatiske
forbindelse med Tyskland?

For noen daer siden skjöt det'svenske
vern atter ned et alliert fly som var pa veg til N6rge med krigsmate-

r1 • 1 og utstyr til våre patrioter. Flyet styrtet ned, men maninskapet, to
nordmenn, reddet seg, paSverige som kjent av Såkalte Itioralske grunnor"
ikke skjöt på tyske fly i begynnelsen av krigen, men 16t de fascistiske
luftpirater herje som de ville mer svensk territorium, så virkcir det
hele litt uforståelig, mildt sagt, at det svenske luftvern utviser en slik
aktivitet når det gjelder å skyte ned de fly som bringer vårt kjempende
folk hjelp.

Det svenske folk har derfor i flere store
mbter på alle kanter av landet protestert mot dette og stillet bestemt
krav am at det ikke skal skytes på allierte fly,som av en eller annen
grunn er blitt tvunget til a legge kursen over svensk territor ium. Det
gledelige ved utviklingen i Sverige er at de som for alvor: vil bryte med
Hitler-Tyskland og den meet originale såkalte*"nbytralitetspolitikk"
som landet hittil har fört, blir flere og flere, mens den pro-tyske del
skrumper mer og mer inn, .Det er nå å håpe at sistnevnte del, som kjemper
med nebb og klöt for å tilfredsstille Hltler-bandens bnsker, snart har ut-
spilt sin rolle, så Sverige med aktelse og ære kan innta sin plass blandt
de frie nasjoner,

•

E FINSKE FLYKTNINGER VENDER TILBAKE TIL SINE HJEM,

	

orges Frihet 13,50 Et stadig stbrre antall av de finske flykt-
ninger sora måtte rbmme til SVerige under kampene.for å drive de tyåke
troppene ut av Nord-Finnland, vender nå tilbake til Finnland. EVer dag,
reiser omlag 300 finske flyktninger fra Sverige til sitt'hjemiand. Av
do 38.000 finske flyktninger som oppholder seg i Sverige, er 10.000 all-
rede. vendt tilbake,

kNSX SR(5VERI.

,

	

rge Frihet 13,50 Det foreligger nå nærmere enkeltheter om
hvorledes det lyktes danske opatrioter å overmanne tannskapet på det 1800
tonn store lasteskip Thula a fbre det til Göteborg. Thula som för har gått
i ruten Köbenhavn-Oslo-Göteborg ble nå benyttet til å transportere tyske

(fortsettee) .
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DANSK WOROV.ERI (fortsatt)

flyktninger til Danmark. To timeJ etter at båten hadde forlatt.dansk far
vann kunne man fra båten s() en IiL;en skipsbåt som lå og drev med fem mannombord. Da'skipsbåten he.&,0 reiwt nödflagg, endret dkipet kurs og tok de
angivelige skipbrddne ombord.

Skipsbåtens manndkap var imidlertid ikkeft5r reddet og tatt ombord på Thula, f6r de hevet sine revolvere og erklærteseg for å være danskefrihetdkjempere. Thulas mannskap ble i en fart over/mannet og kursen satt fer Miteborg.
Bra.gjort, danske frihetdkjempere

Fra S'-rerige meldes at det i går kom innytterligere en dansk båt som var fbrt dit av danske frihetskjempere. Detvar et bergningsfartby som hadde en besetning på 49 mann,

DODSULYKIZE,
Ime

oslo 1330 (7) ' En 45 år gammel mann fra Land, PetterWilhelm Sterud, er omkommet ved en ul4rkke i. 0s1o.- Han skulde gå ned en '
trapp, snublet og falt ut gjennom et aponstående vindu ned på gardsplasson;

fallet skamferte han seg så stygt at han straks etter avgikk ved döden.
Den omkomne arbeidet nå i Oslo som agent.

Han har tidligere vært kjöpmann i Brandbu og har drevet hönseri i nærheten
av Holmestrand.

AKSJUCURS/2 FRA OSLO BORS 14. APRIL:

" 4 1/2% Stat 1937  S.  105, K.104 1/2,
4% Stat 1935,11 5. 104 3/4, K. 103 1/4, 3 1/2% Stat 1941,1, K. 104 3/4,
3 1/2% Stat 1938,11 K. 103 1/2, 4% Hypotekbank'1938 p. 106 5/8,'
K. 1063/8 1  3 1/2% Hypotekbank 1941 K, 106 1/4, Greditbank6nS. 145,
X, 140, Kreditkassen S. 855,* BjUvefossen S. 21.25; K. 26,50, 'Borre-
gård S, 138; K. 137, Oms, 137, Elektrokemidk S.  145; K. 137 1/2, Hafs-
lund S. 760, K. 750, Oms. 750, Orkla 5. 285, K. 275, Saugbruksfor-
eningeb S. 2025, K. 2000, Union 'S, 5,80, K, 5160, Agdesiden S. 157 1/2
K. 150,' Borgestad S. 222 1/2, K. 215, Bruusgård KlUterud S: 257 1/2,
252 1/2, Amerikalinjen K. 232 1/2, Bergenske S. 161, K. 159, •Norden-
fjeldske K. 177 1/2, Ivaran' S. 272 1/2; K. 267 1/2, Odean 'S. 280,
K. 275, *Kodmos 2 S. 277 1/2, K. 272 1/2, Odd S. 250, K.-240, Ross-
havet K 392 1/2,

Valutakurset uforandret.

UNSESSE MERTHA
var tilstede ved minnegudstjenesten for
avdöde president Franklin D.Soosevelt i

jET INTERNASSONAIE RODE KORS
har overtattenda et svensk dkip,

S.R. 12.30 4,000-tony~en Rosa Schmidt, Rosa Schmidt
seiler for Aberdeen 20, aprilmed post til tyske krigsfanger,

qew York 21.15
ffashington.
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LEGAT. .
 ffir1.1.  .....

• O.R. 19.00; Fru.Thora Guldstad, Jernaker, som döde fOI
en tid siden, har grunnet et legat på 10,000 kroner. Rentene dkal nyttes
til understöttelse for ungdom som sker videre opplmring,

"DANSKE PROHIEMER"

"Verden og Vi" O.R. 1910 Da det nå er klart at'det er Sovjgt-Russ4
land som skal befri Danmark og døt övrage Skandinavia, inklusive Sverige,
som slett ikke har vært besatt tnder krige,n, er det kanskje likesågodt a
sette seg inn i den bcasjeiki::Le tankegang dét vil si undersöke det
statgrunnlag som de sovjetiske stater hviler på, skriver det danske blad
"FMdrelandet" i en lederartikkel,

Bladet fottsetter: "Det foreligger opp-
lysninger nok både fra kilder i England, Frankrike og USA. Grunnlaget fo:
dannelsen av selve Sovjet-Rubsland var i ftirste rekke massemyrderier. He:
overklassen ble skutt under revolusjonen eller likvidert etterpå av GPU.
Tallene på ofrene fra den russiske revolusjonen er så mange at man ikke
har grele på demft Flere tusener av hvitrussere ble av GPU sendt til tvani
arbeld langs Stalinkanalen, Den gne utrer4kning har fulgt øtter den andr(

Pa samme maten gikk det i den östlige del
av Polen og slik er det nå i hele dette ulykkelige land. I Katyn ble som
kjent fangne offiserer og geistlige henrettet i tusenvis. Men verst var
det imidlertid i de baltiske stater hvor ti,.prodent v befolkningen ble
likvidert på et eneste å. Det nyeste eksempel er Bulgaria. I Ungarn
thersker redselwg terror.

Det bolsjevikiske statsgrunfilag er uhyre
solid. Når man skaffer avveien hele de besatte lands elite, er det lett
nok å styre etterpå, man risikerer ikke noe vrövi.."

fortsetter: " Det samme kommer t
å hende her hvis landet blir b•satt av bolsjevikiske tropper. Her vil
likvideringen dreie seg om ti prosent som i de baltiske lande. Hør er man
flere,.som er kommunismens motstandere. Hvor mange eller hvor få, vet vi
ikke. "(siste setning druknet i forstyrrelser.)

MINISTER HARTMANN I SVERIGE.

S.R. 15.30 Fra krigens begynnelse og til novanber i
fjor har den norske staten overfört til sin virksomhet i Sverige ea, 350
millioner kroner i gull og fremmed valuta, uttaler den norske finansmini-
ster Paul Hartmemn som for byeblikket er på noen ukers besök i Stockholm
for å forhandle med den svensko regjering, Riksbanken og andre autoriteta
fra finans~ og nmringslivet om ökonomiske og administrative spöramål.

Den narske administrasjonen,i Sverige har
i tidens löp fått så stort omfang at den for tiden'er stbrreen sentral-
administrasjonen i London under hviiken den ligger, sier minister Hartman
Han understreker at man fra norsk side, også etter krigens slutt, kommer
til-å apprettholde en intim kontakt med svendke myndigheter,•

Av den kreditt pa 200 miiliener kroner sa
den svenske Riksdag bevilget Norge til innkjöp og fordyninger etter krigQ
er preliminære avtaler alleredo avsluttet for henimot halve belbpet.

Hva den tyske okkup(ksjon av Norge hittil
har kostet landet av penger, kan ennå ikke oversees, fortsetter ministere
mon det er i all fall enorme-belöp, Gjenoppbyggingen kommer til å ta
land, lang tid.

Med hensyn til handelsflåtens fotnyelse
etter krigen skal Sverige komme i. förste rekko for bestilninger.
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IlYtt MISJ1IX ?

S,R, 13,30 Ministerialrat Waldamar Ludwig tra Bérlir,
som imorgesankom med toget til EaImb med tog fra Stodkholm, fortsatte
med det ordinære flyplan til Köbenhavn.

DCSK-NORSK-SVENSK KONFERANSE,

S.R. 23.00 En dansk-norsk-svensk konferanse, i for-
bindelsemed et nordiske samarbeid etter krigen,ble i dag holdt i. Upp-
sala, Et par hundre akademiske 1ærere og studenter var samlet for a artifte
aktuelle prohlemer og det framtidige samarbeide på det akadamiske amråde.

Konferansen som ble  ledot av professor
Torgny T. Segerstedt, åpnedes med en utredning av prol'essor Gunnar Rune-
berg som bl,a. betonet at de improviserte eksamener I Sverige for land-
flyktige norske studenter hadde gitt et ganske godt resultat og at man
skulle erindre at det ikke foreligger noen store vanske1igheter for a til-
nærme eksamenene i de nordiske landene til hverandre, uten at man derfor
behdvde å tale 0111 ensretning.

De fdlgende talere ved konferansen, for
en stor del nor dmenn, beskjeftLget seg ivrig med tentameners og eksameners
gyldighet i de nordiske land, et ble bl.a. annet framhbldt hvor viktig
det er at et utbytte av akadamAke lærere kommer i stand, likesom en ut-
veksling av studenter både fra de hdyere og lavere skoler. Etter en lang-
varig debatt besluttet mdtet å nedsette en komite for å bearbeide de fram-emne resultater videre,

TIL UNDERRETNING. Folkesenderen "Norges Frihet" brakte i
tillegg tiI de meldinger,sam er gjengitt

på side 1 og 2 en oppfordring til ungdommen om å unndra seg Arbeidstjenesten
og gjeMme seg i skog og fjell og forsöke å slutte sog til partisangrupper.
Ungdommen ble minnet om hvor vellykket boikotten av Arbeidstjenesten var
fjor og ble fortalt at boikotten måtte bli minste like vellykket i.år.

000 0000 000



TIL1KRTROLIG ORIENTERING.
113. ,Ikke til offentliggjörelse.

NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA.
VED

Regjeringens Informasjonskontor,
16. april 1945;

Me1dinger3 söndag 15. april 1945.

Te nforklarin :O.R.-Oslo Radio, S.R.-Svensk Radio, D,R,-Dansk Radio,
F.R.-Finsk Radio, "Oslo"-Tyskkontrollert NTB.

Obs.: Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

VESTVIKEN FYLKESORGANISASJON DELES.

Oslo 19,30 (17) Som et ledd i arbeidet for å få partiets
inndeling overensstemmende med statens har NS förer truffet fölgende
bestemmelse vedr3rende Vest-Viken fylkesorganisasjon, gjeldende fra
19. april 1945: '

I.) Vest- Viken fylkesorganisasjon deles i
to fylkesorganisasjoner, en for Buskerud og en for Vestfold fylke.

FylkesorganisaSjonen for Buskerud
fylke kalles Buskerud Fylkesorganisasjon ( F. 0. 6 ) og har sete
Drammen.

Fylkesorganisasjonen for Vestfold fylke
kalles fortsatt Vest- Viken Fylkesorganisasjon (F, 0. 7.)

Nåværende fylkesfrer for Vest- Viken
fylkesorganisasjon, Kf. Thore Tjersland, fortsetter som fylkesftSrer
for Buskerud. Som fy1kesft3rer for den nye Vest- Viken fylkesorganiSa-
sjon er beordret avdelingsleder, ekspedisjonssjef Willy Klevenberg,
i det denne er samtidig innvilget permisjon fra sin naværende stil-
ling,

Fylkesförer Willy Elevenberg er födt 15.
oktober 1911 på Gj6vi1c. Han ble studer* 1931 og utdennet seg seinere.
i handels- og reklame- bransjen bl.a. i England og Tyskland. Etter
en tid å ha praktisert som reklamesjef overtok han i 1938 Ostlandske
annonseekspedisjon på GS3vik.

Fylkesförer Klevenberg er medlem av Nasjo-
nal Samling fra 1954 og har gjennom årene hatt en rekke tillitsverv
i partiet, bl.a. som lagförer i Gjövik, fylkespropagandaleder i Oplard
fylkesorganisasjon og sveitförer i Rikshirden. Fra 1940 har Kleven-
berg været stedfortredende peder av partiets presse-'og propaganda-
avdeling, först under daværende rikspropaganda- sjef, minister Lunde
og seinere under ministeriPaglesang. I desember 1941 ble han desuten
oppnevnt til byråsjef i kultur- og folkeopplysningsdepartementet og

juni 1942 til ekspedisjonssjef i samme departement.

BEGRAVELSE.

Oslo 19,30 (15) Lensmenn 1Wrings gravferd gikk fra Eidanger
kirke lördag. Kirken var fyllt til siste plass. Hirdkamerater stod
æresvakt pa begge sider av kisten. Höytideligheten ble innledet med
Ole Bulls,"I Ensemme StunderV for fiolin og orgel, deretter sang
Rolf Thallaug," level det er å elska", og sokneprest Charles Ring,
Porsgrunn talte ovor Filipenserbrevet 3 - 12, han endte med å si at
lensmann Nils Röring IT41"en pryd for sin stand og en pryd for heimen
sin og i sin lvisgjerning var han avholdt av alle. Etter talen sang
Rolf Thallaug, "Den store, htite flokk". En rekke kranser ble lagt
på båren, således fra ministerpresidenten ved fylkesförer Olav Dalen,
fra reichskommissar og NSDAP i Norge, fra innenriksdepartementet ved
fylkesmann Knudsen SQM også la ned en krans fra Telemark fylke. Fra
medlemmer av sikkerhetspolitiet og fra med&emmer fra statspolitiet
la politifulmektig Borgi ned kranser, videre la fylkes- organisasjond-
leder Odd Ramstedt ned krans fra NS fylkes- organisasjon i Telemark,
hirdfordelingssjef Thv. Thronsen fra förste hirdavdeling. Det var også
kranser bl.a. fra Norges Lensmannslag,ved lensmann Lyngas, Gjerpen,
fra Eidanger komune ved ordförer Per Versvik, fra Skien og Plormgrunn
politi ved politimester Barman jensen. Blandt dt store mengde signerte
kranser ellers sås kranser fra Porsgrunn lag av NS og fra gamle kakera-
ter fra 1933, Kisten ble båret ut til tonene av "Våren" av Grieg,

Nr. 1437.
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FORGREPET SEG PL NORSKE FLYKTNINGERS EIENDELER.

S.R. 23,15 (Norsk) Nange av quislings statspolitifolk har for.-
grepet seg på norske flyktningers eiendeler. I almindlig het straffes
de ikke, men av og til griper myndighetene inn for et syn_skyld, for
om muJig å berolige stemningen. Nå meldes det at politifulmektig
Erling Valdemar Blomeen samt Marthin Luther Stordal, begge ved stats-
politiet, begge dömt til döden, for å ha stjålet en mengde lösbreg
som tilhbrte flyktningor og for å ha satt ild på eigendommen Ostgard
Elverum. Mot vanlig praksis har uis1ing omgjort straffen til livs-

varig fongsel. Når det gjelder hederlige nordmenn, pleier han ikke
å vise större imötekommenhet når det gjeller nådeandragender; Blomeen
og Stordal er beryktede stbrelser innen NS. Blomeen er 38 år, og var
för krigen konstabel i Sarpsborg, gikk inn i partiet, ble f8rste-
betjent ved grensepolitiet i 1942, og fulmektig ved grensepolitiet vEd
Kongsvinger 1 943. Han cr hirdmann og regnes for meget farlig.
Stordal er 32 år, fra Borge i Ostfold, begyndte ved grensepolitiet
Halden i 1942, og ble overflyttet til Elverum 1943.

LOSLATTE FANGER FRA GRINI,

S.R. 23,15 (Norsk) Blandt nylig löslatto fanger fra Grini er
ifölge svenske pressemeldinger fru og datter'til direktör Seheldrup
ved Kristiania Spgerverk, svigersbn av ham som er Imge, videre
overlmge Galtum(?) ved Ulevold sykohus og skipsrederne Shudy (?) og
Aby. De to siste har vært på Grini hellom 3.- 4 år. En juridisk kan-
didat sön av professor Nilson ved universittet löslatt etter 4 års

derav 3 1/2 år i Uranienbnrg.

RASIA I LILLEHANUER.

S.R, 23,15 (Norsk) Ved en större rasia i Lillehammerdistriktet
er 20 nordmenn, overveiende unge gutter arrestrt, I max.s ble en
mann tatt i Vågå i Gudbrandsdalen. Hån hadde vært ettersökt siden
höst. Han skjøt den som innfanget ham og deretter seg selv. Samtidig
foretok politiet 6 andre arrestasjoner,

ULOVELIG DANS.

S.R. 23,,15 (Norbk) Forleden var det-såkalt ulovolig dans på
ot ungdomslokale i Lunde i Tel emark. Tyskerne fikk vite det og tyske
soldater rykket ut. Nordmennenn löp til skogs og tyskerne skjöt og to
gutter ble drept,

NY LEDER I BYGGNINGSINDUSTRIEN.

S.R, 23,15 (Norsk) Tidligere kontorsjef for bygningsindustr&on
Guneriusen or utnevnt til kommisarisk leder for Norsk forbund for

L byggningsindustrien, et forbund sam nazistene har kjört helt overionde.
‘11,'I 1944 var underskuddet over 340,000 kroner.

GAVEPAKKER TIL NORSKE BARN.

S.R. 23,15 INorsk) Svenska Norgehjelpen har fått ny 1 isens
til gavepakker til Uarna i de svonske bespisninger i Norge og til en
rekke barnehjem, dennegang 200.000 pakker til utdeling ved skoleårets

De vil koste 5 kroner stykket, ialt blir det en utgift på
.000.000 kroner.

NORGES KREDITTER I SVERIGE.
S.R. 23,15 (Norsk) Don norske finansaministeren Hartmann har
på en pressekonferanse i Stockholm bi. a, redegjort for de store
kredittene Norge har fått i Sverige og han understreker den intime
kontakt ettor krigen mellom Norge og Sverige og svensk næringsliv.
Den Norske Regjering erluttaler han, også takknemlig for all den
hjelp sverige har ydet oss alle disse arene. Den hjelpen vil ikke bli
glemt, den vil sette dype spor etter seg.
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GjTEBORGPOSTEN OM V -,,DAGENe

S.R. 23,15 (Norsk) Göteborgposten skriver i en lederartikkel,
at snart skal seiersklokken lyde og gleden gi seg uttrykk, men fort-
setter avisen, hvordan vil denne jubelen bli oppfattet i Norge? Ettor
at Tyskland er slått, blir Norge som tysklands siste bastionfram-
deles under trykket. Det kan i slike omstendigheter være vanskolig
for nordmennene og dele gleden med sine allierte venner, selv om
lbfte om befrielsen er en tröst. Danmark står i en gunstigere sti11inp
Da dets problem henger sammen msd det europeiske fastlandets. Vi vil
håpe at de alliertes ansvaw mot det tapre Norge som har'deltatt3.
kampen i 5 år med alle sine ressurser er så stort t de med all kraft
paskjynnr Norgês befrielse og ikke lar freden i veSt forsinke eller
svekke opprasjonen i nord. Det vilde være en altfor bitter erfaring
for et litet land om det ble latt tilbake og det vilde mære å bega
en stor urettBefrielsen av Norge må kamme umiddelbart etter tysk-
lands nederlag, ukers eller bare få dager kan få store fölger, skriver
Göteborgposten.

At man i Norge er klar over hva det enna
kan gjennstå, framgår tydelig av frie norske aviser. Det er kanskje
krigens störste.prövelser vi går i mbte, skriver en da dem. Vår nasjon
solidaritet og kappvilje mot og motstandsånd til enhver norsk kvinne
og mann, blir satt på den siste og avgjbrende pröve. Prbven vil vi
bestå, vi like bra som de andre befridde land. Bevistheten hva kappen
gelder, vil gi oss mot og styrke til å bære de byrdene som blir lagt
pa oss.

HORTENS FRAMTID VIL BLI SIKRET.

Oslo 23,00 (26) ,Forsla om et st rt sentralt maskinverksted.
. ster s ar s en o

•Etter det store bombeangrep på Horten for
noen måneder siden, er muligheten for livnære en tallrik befolkning
blitt sterkt forringet4 Horten har jo i 109 år for en vesentlig del
levd av marineverftet og marine- stasjonen, og hVis man ikke etter
krigen snarest mulig kan koime igang med en betydelig privat skips-
bygging og maskinindustri, er det fare for at byens store stab av
dyktige fagarbeidere vil söke andre virkefelter.

For et par dager siden var næringsdeparte-
mentets sje lf L. Whist i Horten for a undersöke mulighetene for
gjenreisingen av byens verftsundustri. I ministerens forlegg sås bl.a.
Norges Rederforbunds president, skibsreder Louis Hannevig og innen-
riksråd Th. Dahl. Etter besiktigelsen av havneområdet ble det holdt
et mbte hOs skipsreder Hans Hannevig i Borre,.3der det deltok en rekke
av distriktes og byens autoriteter, således fylkesmann Lange, fylkes-
förerne Tjersland og Klevenberg, kommandbrkaptein Vang Knudsen og
flere reppresentanter for næringslivet.

Einister Whist rettet en takk til skipsreder
Hans Hannevig, som hadde tatt initiativet til nbtet. Etter krig9n vil
vårt land sta over for store vanskeligheter, og skal vi kunne na en
tilfredsstillende levestandardf er det uomgjeng9lig nbdvendig å få
skipsfarten i gang igjen uten opphold. Een vi MA ikke gjbre tidligere
feilopp igjen a tvinge våre redere å finansiere nybyge4.ng av sino
båter i for stor utstrekning ved utenlandske verfter. For Horten vil
det være naturlig å konsentrere seg om et sentralt maskinverksted av
landsomlattende betydning, hvor i fbrste rekke byens dyktige spesial-
arbeidere straks kan finne anvendelse for sine evner. Det gjelder at
både det private næringsliv og staten er oppmerksom på de muligheter
som foreligger i Horten, og at men straks oppnevner fagfolk til å ut-
arbeide planer for gjenreisningen. Fra distriktes representanter ble
det pekt på at Horten også har utmerkdde betingelser som omlastnings-
havn, en tilfredsstillendeforbindelse med landets jernbanenett,
/ bare byen får



Side 4 söndag 15. april 1945.Nr. 1437,

HORTENS FRAMTID VIL BLI SIKRET. (fortsettes.)

Dette spörgsmål vil bli tatt opp til lös-
ning.

På mötet var det full enighet om de ret-
ningslinjer nan nå arbeide etter og det ble besluttet et utvalg av
sakkyndige til å utarbeide nbyaktige Dlaner, på vel tekniske som
finansielle, Dette utvalg skil arteide så raskt, at man i löpet av
den aller nærmeste framtid kar, xlar til å realisere det store
projekt. Det er neninge., bygge på de private initiativ. Men staten
som eier av de store verft=rac3r );il r.aturligvis være sterkt inte-
ressert i å frem,IL disee planer Med stötte fra byens arbeidere og
og næringsdrivende vil Hortens framtit som skipsindustriby kunne
sikres.

BRENNI&EREET. (Stockholm )

O.R, 19,00 S:vinnelige estnia„e flyktninger ned det
sovjetrussiake emblem, sigden, hammeren og den fem- kantede stjerne,
innbrent i pannen, er kon,,et til Gotland, melder Folkets Dagblad.
Disse ulykkelige kvinner skulde sendes til rustningsfabrikker i Sibir,
men ved en gunstig skjebne lyktes det dem å hoppe av toget og flykte
over bstersjöen til Gotland etter store strabaser. Hverken de selv
eller de andre baltiske flyktninger I Sverige er forbauset over
denne brennemerking. En sl1k umenneskelig handlemåte ex kjent også
av sovjet- samveldets övrige grensefolk. Mange estninke, latviske og
tyske soldater har lidt den same skjebne pa'fistfronten. Man har
funnet et stort antal soldatlik, der det sovjetrussiske e:Jblem enten
var brent inn på brystet, maven og ryggen.

MORDDRAMA I STOOKHOLE.

Oslo.24,00 (28) Et morddrama ble natt til böndag utspilt
i Sbndermalm i Strbckholm En 19 år gammel tegner tok atrupetak på
sin 18 år gamle for107ede slik at hun mistet bevistheten. Da han
trodde det lykkedes a ta live4 av hende laget han en lökke av hendes
skjerf og hengte seg. Piken vaknet opp etter en tids forlöp, men den
unge mann er

SVENSK S:\IP BESKUDT i;ST R2D KRIGSSKIP.

S.R. 23,00 Det svenske motorfartöyet "Ritan av Veen,
ble aatt til lördag beskudt av et fremmed krigsakip en halv
nordvest for Hbganes i Skåne. Fartöyet ble ikke rammet, men ble en
stund forfulgt av det fremmede skipet.

YTTERLIGERE RAS3.0N PiBRÖD I FINUL;JM. fl

O.R. 22.00 På grund av kornmangelen i Finnland har man
måttet sette ned br6drasjonen ytterligere fra 1. mai melder Afton-
tidningen. Også sukkerrasjonen er redusert traas i at den bare ut-
gjorde bare 250 gram i maneden, for dem son hadde tobakkskort, og
500 gram for dem som ikke rökte.
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NORSK- TYSK WTE.

Oslo 21,30 (19) Et stort Norsk- Tysk möte, arrangert av
Austvikens fylkesorganisasjon og NSDAP, ble i dag holdt i Sarpsborg.
Fyikesfbrer dr. 0. .HEareid, som i en tale gav en oversikt over situa-
sjonen i dag, understreket særlig nbdvendi?heten av at nordmenn og
tyskere står side ved side i kampen, som na er kolmwt inn i sin av-
gjbrende fase.

Etter å ha behandlet de alliertes "befriEL:€
kom taleren inn på det tyske folks holdning i denne tiden og uttalte:

Tyskland er ikke slått og vil aldrig bli
slått. Den tyske arbeider og vitenskapsmann, skolebarnet og oldingen
er gjennomsyret av den samme vilje til kamp og den samme offervilje.
La også oss stå like samlet, sa taleren, og la oss gjöre felles sak
med vare germanske brödere i kampen for Europa.

Etter fylkesfbrereAs tale ble ordet gitt
til gebietsbeauftragter bein reichkommissaar, Schwartz, som i en
kraftig tale gav i en oversikt over det tyske folks ytelser i denne
kampen og understreket dets ubondige seiersviljo trass i all motgang,

Dot vellykte mbto ble avsluttet med norske
og tyske nasjonalsanger.

EGET SKOLZIUSEUTI.

Oslo 18,00 (3) Det cr i disse dager kastet fram en plan
om å opprette et eget skolemuseum på Hadelandamuseet på Halvdans-
haugen og saken omfattes med atskillig interesse. Det er opå gode
utsikter til at planen kan löses på en tilfrodsstillende mate, idet
det viser seg at den eldste offentlige skolebygnitg i Brandbu fram-
leis eksisterer og hvis den kan erhverves vil den danne en god ramme
om det vordende museum. Det finnes framleis adskillig gammelt skole-
inventar i bygdene som er godo illustrasjoner i. bygdens skolehistorie
og de vil nå bli tatt vare på,

Sport.'
•• • •• •

Romerikes idrettskrets holdt igår kretsmoste-
rskap i innendörsidrett på Lillestrbm. Det var deltakelso både av
kvinner og menn. Resultatet ble: Mcnn sen/or, höyde uten tillöp:

L.) Kjell Arnescn, Eidsvold 1,32 2) Olav
Werdrum, Raken 1,32.

Hbyde med tillbp: L) Kjell Arnesen 1,66.
2) Ove Tonning, Raken 1,61. Junior lengde uten tillbp: 1) Bjbrn
Tinnseth, •Raken 2,83. 2) Ola Darbol Raken 2,82. Hbyde med til1bp:
1) Per Kristiansen 1,32, 2) Ola Darbo 1,22,5. Höyde uten tilløp:
HÖyde uten tillt5p: 1) Per Kristiansen 1,66. 2)"Ove Tonning 1,61.
Kule: Kjell Arnesen 10,90. 2) Olav Gjerdrum 10,43. Damer: Lengde
uten tillbp 1) Hildur Vegorust, Lidsvo1d 2,28, 2) Kari Tærud,
Lidsvo1d 2,25. Hbyde med tillbp 1) Kari Tærud 1,26. 2) Hildur Vegerust
1,26.

Kretsmesterskapet i sprang (innendörs) ble
idag arrangert i Tönsberg. Resultatene ble: Höyde uten tillbp, menn:
1) Leif Lindseth, Tönsberg 1,35. Lengde 1) Leif Lindsae# 2,87.Kule:
1) Leif Lindseth 11,70.- Damer: Hbyde med tillbp 1) Sissel Fossum,
Tbnsberg 1,25. leng-de uten tillbp: 1) Lilly Lyder-Engemann, Tönsberg
2,29. Kule 1)LIlly Lyder- Engemann 8,53.

DÖDSULYKKE.

Oslo 21,30 (20)En 64 år
ble forleden dag påkjört av en bil
skadet. Hun er-nå avgått ved dbden
kvestelser bun pådrog seg.

gammel dame, fru-Agnethe Tangen,
på gaten I Jjamar, og temmeligstygt
på sykehubet som fölge av sine
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aObs. Det vesentligste v stoffet skriver seg fra tazi-kontrollerte kilder
xxxx==xx

(4, INGEWIJ VIL "REDDE FOL=T" FRA UNDMGLNG.

Oslo,10,30, (4) Stk:Nasjonal Samling politiskeför-
ere i Nord-Tr3nde1og var lördag sanlet til nöte i Steinkjær til on-
rading og dröftelse av det framtitige arbeid. Ved ntStets begynnelse
holdt fylkesförer Eggen en taffle hvori han gav en oversikt over krigb
situasjonen og den politiske kamp her heine. Fylkesföreren pekte bl.
g..pa betydningen av at Nasjonal Samling nettop nå setter alt inn pa
a fullföre kampen for å re6.de folket fra undergang til bolsjdvismen.
kaos og ntid. Vi nå aldri elemme i vårt arbeid,sa ta1eren,at vår be-
vege1se fdrst og franst er sosialistisk. Vi representerer en ny tid
nettop fordi vi: vil en sosial revolusjon.Fylkesföreren kara,teri-
serte den sanne sosialianes vesen og nål i korte trekk og uttalte at
sosialismen hos den enkelte såvel som hos folket, Gir seg uttrykk i
den höyeste noral og ansvarsfUelse. Sosialiamens gjennonförelse er
avheneig av vårt folks åndelige kvalitet og det er vår op)gave,sa
han,a sette alt inn for å skape det virkelige folkefellesskap. Videre
uttalte fylkesföreren sin glede over å kunne konstatere at partiets
förere oe tillitsnenn i fylket fortsatt var fast og urokkelig i kanp-
enlmed usvikelig tro på at bevegelsen vil seire. Etter fylkesfrerens
tale fortsatte mötet med redegjörelse av fylkesstabens medlemner for
arbeidet på de forskjellige områder og samtale on. de foreliggende

aktuelle oppeaver."

SPORSMÅLET OM HUSSTELLUNDERVIENINGEN UTREDES.

Oslo,11,30.(5) Elverum: For å få ytredet spbrsmålet on
hustellundervisnincen i. Heduark nedsatte fylkestinGet ifjor en komite
son nå har avgitt en innstilling. Komiteen peker pa det uholdbare i
at Hedmakken ikke har noen fylkes-husnorskole tog foreslåx, at fylket
söker ervervet det nödvendige areal av Vang prestegård for Hedmark-
en til ny husmorskole. I Glåndalen anbefales kjZJigt et areal av eien
dommen Vangen i Vinger. Komiteen fores1år at det utarbeides planer
og omkostningsoverslag så byggearbeidet kan begynne snarest mulig.'
Utgiftene til denne skolen vil antakelig Gå op) i henimot kr,300,

' 000. For Nord-esterdal er spbranålet on a le&-ge distriktets husnor7
skole til Akran i Tynset tatt opp. Fylket har også en husnorskole pa
Graff i Elverum og vil etter komiteens innstilling få 4 husmorskoler

l uFsom kan utdanne 2264 elever pr. år.

BÖNDENE'HOLDER MELKEN TTTRAKE.
"OlIoTIL3• 1 Mysen: En gårdbruker i Rakkestad ble av ras-

joneringspolitiet satt under tiltale for i 1943 å ha misligholdt sin
leverinesplikt for melk. Gårdbrukeren hadde levert 12050 liter nelk til
meieriet. Med tillegg av lovlig forbruk i egen husholdning,oppforing
av kalver og lovlig direkte levering til forbruker,tilsvarte dette en
årsproduksjon på 729 liter pr,kg.mens den dokumenterte gjennomsnffits-
preeden ror xakkestaa var Ii6V '-'ela.LeuLea ianu aeL ;,e-



vist at årsproduksjonen i tiltaltes besetning #adde vm.t betydelig
s•Wrre enn 727 liter pr.ku og dbmte tiltalte til cn bot til statskas-
sen stor kr.700,00,subsidiert 30 dagers fengsel. Rasjoncrinaspolitiet
nente at denne straffen var for nild og påanket saken til prislag5.
nannsretten son fant det nödvendig å reagere strengt for å op-oretthol-
de nest nulig levering av et så viktig næringsniddel som melk og tok
anken tilfölge og fastsatté straffen til 30 dagers fengsel ubetinget
og en bot stor kr. 1000,00,neddeler Indre Suålenenes Lvis.
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PÅSTAND'OM KORM GEL I FINNI,ZD.
6S1o,I11W, too o fölge av kornmangel nå det finske folks

brbdrasjoner settes ytterligere ned tra 1 mai,neldes det til AftOntid-
ningen fra Helsinkin. Også sukkerrasjonone nå senkes ytterligere.

SVERIGE SLUTTER SEG TIL SIPS2UTSPO0LEn.
os1o,11.30,(7) Stockholm: Riksdagens utenrikskamite innsiille

atriksdagen godkjenner Sveriges tilslutning til den allierte skipsfarts.
pool. Den bvenske regjering har,san tidligere neddeletpallerede for
noen tid sidön besluttet at Sverige skal slutteseg til do allierteaskipsfartspobl under forbehold av riksdagens tilslutning

GREP I DANN=.
s 09  9 ø Ejbbenhavn:Under overflyvninger igår slappet alliert flyeen bonbe i byen Tönder 1 Sbnder-Jylland, Bomben slog c*

gjennom taket pa et hus med den fblge at bypingen ble sterkt skadet.
Da flyet kom su overraskende var det ikke eatt flyalarm og husets be-boere hadde fble?lie ikke oppsbkt noc tilfluktsrom,5 mennesker nistet
livet og 6 ble saret,

NYE DODSD04,2R I D.ANWIC.

Oslo,11.,30.(9) Kjbbenhavnæressekontoret til den Hbere S,S.og
politifbrer i Danmark meddelor at t5 dansker er dømt til dbdon for
illegal virksonhet Blandt.annet har de deltatt i forskjellige Sabo-
tasjehandlinger og mord på danskestatsborgere. Domn.ene for de 4 ved-kommende er fullbyrdetImens en har fått donnen forandret til livsvarig
fengsel.

LZDETWELSTE
rwn-1.2rnf

'er;dbd,102 og
sam bakersven
tet han egen f
.var frisk og rbrig like til det siste

UTHUMBRÅWN.
brgro,  0, Drammen: Inatt ,brente den store uthusbyg-

ningen med tilstbtende brygGerhus.på Ulverud gård i Nordre Eiker ned
til grunnen. Også hovedbygningen vat en tid sterkt truetpmen ved iher-
dig arbeid lyktes det brannvesenet berge den.6 voksne kuer'oe 5 ung-
fe brente inne,nens 2 heste2,1 gris og endel hbns. ble reddet. Brannar-
saken kjenner man ennå ikke,m.eddeler Drammens Tidende

INDUSTRIBYGG NEDBRENT,
D.-år6,1 ,3 • 1 Natt til sbndag brente brbdrene Vindheima

treindustri ved Dranmen. Solve bygningen.materialenetnaskiner og fer-
dige produkter strök med, Ilden slog også over i nabogården hvor ut-
huset og et grisehus brente ned, Nhn kjenrer forelbbig ikke til brann-
årsaken.

ASIDSHJELP TIL JORDBRUKET.
•R. ,00. Ned hensyn til mangelen på arbeidshjelp

til jordbruket skriver Sarpborg Dab1ad,b1.a. fblgende :
On det skulle svikte med varohna i ar på grunn av at det er så få
mennesker som har interesse av å bruke sin arbeidskraft i jordbruket
så er neppe bbndene de fbrste til å fortvilz over det.Og det er da .
heller ikke de som har stbrst grunn til det.For de har gjort hva de
har kunnet for å skaffe seg hjelp og tilbudd lbnninger som endog lig
ger 1angt over hva de har wert tidligere år.Derfer kan ikke de bebrel-
des når det ikke blir utfört do arbeider som skulle utföres for å pro-
dusere den mat somkunne produseres. Om det gåes aldri så strengt fram
om det fbres aldri så megen kontroll,så blir natknappheten ninst hos
bbndene,Det kan en vmre forvissot om. t i står overfor on neget
vanskelle tid når det doldor ernmrinessituasjonen nå vi allo mwro
klar over og ansvaret vil konno til å falle meget tungt på den som
har unndratt $ordbruket sin arbeidskraft i cn tid da den var helt
.uunvmr11g. Een Rnsvaret faller ikke bare på don,nen kandkje enda n2.3
på den son lar ungdonnen seile sin egen sjb,Ungdommen br taes ruJ3c.
bestent hånd og ledes dit daer de i denne tid kan gjiåre nytte for see,

CERMESTER ER DÖD.,
Oslå:Drammens elste bakermester,G.Arntsen,

1/2 år gammel, Han var fbdt på J1/4en i Tröndelag og drog
d i 1860 til Drammen der han senGre har bodd.I 1873'star-
orretn1ng som hans sbun nå har drevet i. flere år..4vdbde
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BEIDSHJELP I J'ORDBRUKET. Fortsetelse.

Hvor de i denne tiden kan gjtIre landet og folket den störste tjeneste.
4U1e gode krefter må nå medvirke til at vi kan få nest'mulig abbeids-
kraft frigjort til produksjon av nat på vår egen jord.La ikke manekl
på arbeidskraft bli nedvirkende åråak til sult og savn i denne tiden
framover,skriver Sarpsborg Dagblad.

FIMETIMBIDIN • Forfangst o småsildfisket. 

O.R.1 ,15. "Bergent Det er ogsd i de par siste dögn fore

gått en del fiske åv forfantsild og smasild både i Sogn og Fjord-
ene  og i Hordaland. Fra Bremangerfeltet meldes det således on endel
kasting av forfangstsild.Srengene inneholder fra 150 til 500 hl.gjen-
nomsnitlig 270 hi.pr.bruk.Og fra feltet ved Batalden melffes det om
noen steng fra 100 til 300 hl.gjennomsnitlig 175 hl,pr.bruk.
Fra Hordaland neldes det om kasting på rundt en 7oo sjepper ved Toska
i Månger.Stbrstedelen er blasild,15 til 16 em.og varen er litt ut-
blafinet med brisling. Hittil er det mindre fart i fisket idet det bare
er heimelagene son driver med landnot. Storsnurperne er ennå ikko satt
inn i fangsten, Fra Sr Tiq5ndelag meldes det om litt fiske på feltet
ved Titran. Det er tatt oppp til 12 hl.på drivtarh og fra Lofoten
meldes det am bra småsdldfiskepå settegarn.

OKONOMISK OVERSIKT FRA 6.E.N.
Oslo,4,00.

4,1/2 % statsob141937.
4'% statsob1,1935
3,1/2 %,statsob1.1941
3;1/2 % statsob1.1938
3,1/2%HYpotekbank 1938

.Aksjekurser fra Oslo Böts 16/4-1945,
K.104,1/4'5,104;574
X.103,1/25,104,1/4
K.104,,3/4
X.103,1/2
K.106;1/4

Creditbanken K.140,00




iLKreditkassen




8.855,00
l orBjblvefossen K.20,50 8.21,25

Borregård K.136,00 5;137;oo
Elektrokemisk X137,1/2 5.145;oo
Hafslund K;745;od 5:760;oo
Orkla K.275,00 S,282,1/2
Saubrilksforeningen K.2000 $.2025
Union K.5,60' 5.5,75
4,gdesiden K.150;00 5,157;1/2
Borgestad K,215;oo 5.222,1/2
Bruusgård & Kjösterud K.255;1/2




.4merika1inJen K;235;eso




Bergenske M.158;eo S,161soo
Nordenfjeldske K.177;1/2




Ivaran K.267;34/2 S.275;oo
Ocean K;210;oo 5.220;oo
Kosmos 2 K.270;ooOns.275loo 8.27711/2
Rosshavet K;392;1/2




Qdd K.240loo




Valutakorser er utorandret.

ELTYVER
s 0, 3-0) Trondheim: Bom tidligere neddelt ble det foren tid siden begått et större tyveri av hvetemel ved Svorkmo nblle iorkdal, Det ble stjålet onlag 600 kilo. nel.Under etJerforskningen er

en kommet på sporetetter en stbrre svartebörsaffære. En har allerede'funnet et större lager og det er foretatt en arrestasjon.

OWERT-AFTEN I OSLO. 

s 0, • Norsk-tysk Mozart-aften i Deutsehes Theater

gar ble neget vellykket. Det var satt. ovo et utsökt. program son on-
fattet arier,duetter og ouvettourer fra de.mest kjento av Mozarts ope-
raer. Måria Raides sopran er son stöpt for Mozart og det var en ut-sökt kunstnerisk nytelse å höre henne nettop i et Mozart-program.
Julius Katona forstår også å modelere sin klangfulle tenor inn i nozartsstilen oe Nissens prektige baryton viste seg sou et like föyelig instrup
ment når det gjalt Mozart. orkestret bidrog med sin inrsats under Wmar
Kaellers dyktige ledelse,vesentlig til det strålende resultat.Det var

ulit hus ned bceiectret bifa11 oc: tail-ike fraka11elser.
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LANDBRUKSNYTT, SKITRWISE AV REGLENE FOR ULL-LEVERING.
•R• , •

Norges Tekstilstyre har sendt ut en nelding on levering av ull hvia
det håter: Den arlige avkastninp, v ull vil heretter bli'betegnet
til 1,3/4 kg.ved fUste gangs klip,ing av fjorlann. og 2,1/4 kg,ved
senere kljwinger.Dette gjelder for sau som blir klippet en gang

kalledderaret.For sau son kliPpes to ganger i kallenderåret regnes
etter 1 kg.ved ftIrstegangs klipping av arslam •Ved senere klippinger
1,1/4 kg,w våren og 11 1/2 kom b32'cien. Når det leveringspliktige
kvantum av vårull er pa 2 ke, ellor nere plikter produsenten först
å levere dette sawen tied ?ffistu13a0:.rorsyningsnevndene gir nmrmere
opplysninger om dette, I FrLIntiaskal brikkene når det gjelder
salg av ull sende forsningsnevnds sitt eksenplar av kvitering di-
rekte til nevnda,Prod±senutene er a2.edes frillattt for å sende fab-
brikkens kvitering til 2orsyningsnovnda, Dette gjelder dog ikke kvi
tering fre. Norges Kjøtt og Flekssenfral eller ---7
Kviteringa fra Norges Klött og Fleskesentral nå av produsentehe som
för leveres til forsyningsnevnda innen fristen son er oppsatt,

BEWEMPELSE AV JURBETENDELSZ,

Lederen ac statens laboratoriun for naa'ssundersftelserlveterinmr,
Hauge holdt forleden et interessant foredrag on jurbetendelse og
hvordan den bekjempes,Han franholdt bl,a, at en frisk og normal spe-.
ne vil ha en viss netstandskraft met inntrengende maskitiske-kokker
nen er det den mdinste feil ved spenen blir den lett infisert.
For å unngå slike spenskader nå melkingen gjöres på en ordentlig måte
og så skånsomt sonmulig oså man ikke klenmer stykker slinhinnene

spenen,Båsen må vmre sa romslig at kyrno kan reise ség uten å tråkke
på sine egne eller anbokyrnes spener.En båsbrodde z,å 1,10,-20 an.
skulle vmre h5velig. Båsenes sky1lebe1ckerbr gå aa langt tilbake at
kyrne ikke får tråkke 'på uabokyrnes plass. En gjennomfört renslighet
bade i fjös og på beite er en absolutt betingelse for en heldig resul-
tat av naskitesbekjempelsen.

BIROKTERNE OP2RETT'ER DRONINGAVLSSTASJON.
a r erne s g ost-Agder s al opprette en egen droningsavlssta-

sjon for Wrlandet,blir det i disso dager tatt opp arbeidet ned en
onfattende widersbkelse av bifolkenes sunnhetstilstand i de to fylker.

Det er forbudt å innföro til Sbrlandet drCnninger av den avlstasjon
so_ er i drft på grunn av fare for anitte,Hver eneste kube i hver enesf:,
bigård skal underffikes au det finnes smitte anasena?Nosena er meget
smittson.Det er en snylter son lever i tarmkanalen hos biene og den
svekker biene i Stor utstrekning.I ondartede tilfeller kan bifolket
stryke heit med pforteller fylkesagronon Dahl. Det er neningen at det
skal tas_pröver fra bikubene både i 1945 og i 1946„PröVene skal sendes
inn til Veterinmrhöyskolen til nikroskopisk undersUelse.Ellers for-

,teller fylkesagronomen at intetessen for biavlen er i stadig vekst
og birökterlagene arbeider godt,

DEN NORSKE TOBAMCEN KAN BLI KONKURRANSEDYKTIG.

rr.Svendsby skriver i Nationen bl.a.at norsk tobakk gjerne kan kon-
kurtere med utenlandsk tobakk hvis den blir avlet og'fernentert rik-
tig.Nå i disse krisetider skal alt gå så fort for seg,Det blir jo hur-,
tig-tbrking og hurtig-fernentering og fabrikkene mangler de ingredi-
enser som skal til for å få første klasses vare,Det ville være urime-
lig å forlange at vi på denne måten skulle kunne levere en vare som
star på höyde med tobakk som er framstilt på vanlig måte,men hvis vi
behandlet plantene på den riktige måten og tørket dan slik son de skal

- Wrkes,lagret den tilstrekkelig lenge og deretter fermenterte dem et-
ter alle kunstenS regler åå skulle vi kunne konkurrere ned hvem sam
helstpskriver hr.SvendsL5y, Når krigen er slutt nå vi ta dette spörs-
mål opp til.alvorlig: behandling. Hele produksjonen bör kunne.organi-
seres slik at tobakksa.v1ixi i. Norge kan bli rasjonell o6 lönnendefor
de fabrikker -son tar p4 ppg 'Irtax,IPt$114Aga.

GMK%.GAS,SEN ER LIVSWLIG,
enera orgassen er i e så farlig som kokain'og nå bort fpr en hver

pris som sbart som råd er når krigen er slutt,sier dosent Ernst'Seljei.?
Fortsettelse,
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DEN NORSKETOBLKKEH--Fortsatt.

til skogalands Tidend. Man har slått fast at så små mengder som kula-
oxsyd som 1 til 2 hundredels prosent kan medföre forgiftninger.Det
er naturlig at nervene blir bdelagt når et nenneske plutselis blir
arbeidsudyktig ved foriftningene.Særlig de sagte,snygende,kroniske
forgiftninser sliter pa nervesystemet selv hos ellers friske mennesker.
Gen-gaseen er så farlig at man nå advare not å bruke den lenger enn
höyst nödvendis.

UTNYTTELSE AV FnLLBEITENE.

Oppland Landbruksråd har i den sonere tid arbeidet med en plan for å få
sendt husdyr på fjellbeite til avlastninS av heinebeitene og det
ser ut til at denne sak:en nå går i orden.Landbrukssekretær Graffer
opplyser at Landbrukskontoret har samarbeiLet ned beitekonsulent
Haug i denne sakén og planon går ut på at nan'får sendt ikke bare
okser som vanlig,men også ungfc og gjeldskyr,Derved vil en betyde-
lig del av heinebeiteit kunne utnyttes mere fordelaktig til nelkekyr.
Det har forelöbiv ikke noldt sog nange hgsdyreiere son er interesert

a få utnyttet dette fjellbeite,men de komrler nok når planene er ut-
arbeidet.Landbrukskontoret har tatt opp forhandlinger ned en nann i
Torpa om leie av beitested til dyra.

GRFTE-DRENROR AV SPÅN,

Dt er store vidder i landet vårt som ikke Sir så god avling som de
kunne sjöre fordi de mangler 6rtifting,nen idag er mangelen på
gröfteseaterieler"stor.Mange steder bruker man trematerialer istedet-
for teglsteinrör,men skogen skal dekke så mange livsviktige behov
at det er ikke å vente at den skal kunne dekke alt.Herr..,:tnders Buen
Jondal har fått patent på å frArlstille og leege den drensrör av span
flis og han sier at spånflis er et ypperlig nateriale til rör.Og her
gar det meget nindre trevirke med enn-ellers .Sånflis-rbreme er dess-
uten ganske sterke og hr.Buen nener at de kan fa lang levetid.Tver-
snittet av rbrene blir forho1dåvis stort og det ligger derfor stött.
Flisa.kan leveres i en viss bredxe og tykkelse og en bredde ppp til
30 sn, Selv om det ikke er meget tör:er sam kan leveres til frwastillJx
av slike rr nå håper jeg at nyndighetene stiller see velvillige til
sakenlsier hr. Buen.

VÅRSILDFISKET LR  ;IVSLUTTET.

	

s os21,00, 25 Bergen: Vårsildfisket ble avsluttet klokka
24 natt til 13 aprilpmelder Bergens Tidende, Sild son ble innmeldt til

3 Noregs Sildesals-zag innen klokka 24-12 april ble regnet son vårsild.
Sild av störrelAe ti1 og med 19 stykker pr.kg. som innmeldes senere
regnes som forfangstsild. Prisen pa forfangstsild er uforandret fra
ifjor. Salgsstyret I Noregs Sildosalslag har gjennon Fiskaren rettet
fölgende neddelelse og takk til fiskerne:

VintersildsesOngen ble etter besteine1ser
fra departementet avsluttet 12 april k1.24. Fangstresultatet i år lig-
ger noe over fjorårets og nå således ansees son swrdeles tilfretsstil-
lende under de nå rådende forhold. Salgsstyret vil også iår franbære
sin aller beste takk til fiske ne for den innsats og det vågemot sam
er utvist under fisket.

WJONERINGSSLK.

	

Oslo,21loo.(2-6) Sarpsborg: En gårdbruker i Trbmfjord er av
prisretten dönt til 30 dagers fengsel og ilagt en bot stor kr.1000,00
for overtredelse av rasjoneringsbestem _elsene. Han hadde unnlat å le-
vere 2000 kg.korn til statens kornforretnin og i stedet foret dyrene
sine med kornet. Han ble dessuten dönt for a ha nektet å avgi for-
klaring for rasjoneringspolitiet.
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To NORDMENN SKUTT 1W GESThP0.
es apo: ar s u o or enn i Bygdö Ålle

117,0slo. 8 Gestapomenn trengte inn i bundtmaker.Bargens leilighet
gjennan en naboleilighet..De fant ikke Borgen hjemme Imen hans hus-
hjelp,Etter• at Gestapo hadde ventet en stund kom den f erste besbkeb-
de,en ung nann,Han ble skutt da han prövde å konne unna.Det samme
gjalt neste mann,Man antar at det er hushjclpens venninne som har
hjulpet Oestapo.

NYE hRRESTSIONER,
an e siTs-Wa-2resterte i Osla er direktör ErnstG,Mbrtensen,ved '

Nbrsk Korrespondanseskbleparkitekt Ernst Ubtzfelt,direkWr Sam Knudsen,
.AstrupgHans Harb Lappe,Kbnrad Bryde ,kontorsjef J'ohnnIr GleT Jahansen,
en 16 ar gaumel gutt,Bjørn Sundsby.

LSKJERMSOLD,ATER I WP.
or en s en on fallskjernsoldater til en gård i Sell,Bonden tok

'i mot dam pnen var littlösmunnet og siden har garden vært onringet
av ea400 tyakere.Fallskjermsoldatene tok inidlettid kanpen opp.
To av dem ble drept,en såret og to kam seg vekk..Bonden ble skutt
ag gården nedbrent,

AMISTASIONENE I LILLIH2~~DISTRMIKTET.
Qm arres as onene 1e aumer distriktet ved påsketider neldes det
at ea9100 unge menner arrestert og tyakerne toretok mange rassiaer
husene i strUene. På VIngnes ble 20 mann tatt.F

'7,1,P3NIA4WER  FUNNET. 

11*påske  kam tyskerne aver en del lApen på en gård son tilhbrer bank-
sjef Björnstad i FåbergSparebankg den ,$,~ 133.$(31?1-0 det tatt
mellon 20 Og 30 unge menng4)n Q444,),1,3,g 4pre ver ettez'e*I.ter
på bega politiet seg'tt1fabrika/W13jt3r14q44 .‘4' ta 11,apa.taa§anar,
Den ene kom seg vekkIden.andre .1ge;tatt.MenS 4an lå i sengen.Entyskf.
er dekket ham med pin• MaskinP4.,4O1 bleng br§lin 4.9dde P4 e4X Qt-qPPI,
9bitt44 bYkk:15,1»f494tten.-4«:).-P4,44/132.~# 9g.kam seg'vekka rae-pri gizk..Vskerp41.#s på faren og M4s4and1at'ham hene nPrenmatte
• ik r401,4'eette' ytterligøre skrekk 1-Zien.4ø:-spe1Ukeweketne  Veg-
g" 0".X' PeligPiP4nQ“.1£ 1NasinP4 *_ ., _ . , ,

hed m.ex»ottiN"—
vizkpoill4et over Wirge den nwrmeate tram44 Ntte frangar av detea-
ete bes1;eXlgeer'forflyalarriog :4..varEe480M idaS  Otterlta,led.res•

	

quiqlingevieQne* '

.n'
ør . 61**Adler Rolt Otaliksen

1;ri#tiall ,N44~,ø4=0 o,ensaalogilarald Toten tatt av GeztapO.—
Guiliksen og Thorstonson ble tart til Dramnen fde to andre til tysk
fengsel i  Tønsberg. Nben dager senore kon plutselig aaen nenn i tyske
uniforner samtidig til fengskone i  Drannenog Tönsberg ag hentet fang-
ene,Siden har tyskerno ikke sott den.
Den beryktede Gestapomann Groffmann nedvirket ved arrestasjonene i •
Porsgrund.En annen beryktet Gestapamann som nedvirket var Werner
Mülier sau kom til Norge son krigsbarn etter forrige krig da han var
9 år gauuel.Her fikkihan god pleie og har bodd i Norge siden.Han
talerflytende norak.

SOUT',AKICFOR GJESTFRIHETEN gikk na aktivt inn i Gestapos tjeneste og har
under hele krigen arbeidet sou uestapos. agent i Norge.

FLYTEKWEN SLNE.
ys>,:erne ar ikke kunnot redde den store flytekranen son de bragte
tli 146be bg  nom ble  14satt tOr Pabotatajc Aarei*Det meldes at flyte-
kranen som Skullebrukes ti1 iandeettiM av lokonotiver er sunket,

TYSKESKIPBIIR .:.NGREPET.
Lugrepenenot ys. e skipunderveis
ke havner tiltar Stadig 1 styrke.Fr
grepene har Ejort kraftig virkning

fra Javner iGslofjorden til tys-
a Os1anes at alle diss& an- •
på de tyskeNorges-troppenés noral.

. •Fortsettes,

SVENSWNORGES-SENDING.
S. .2 0
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Svensk Norgessending, Fortsettelse.
MYTTERI BIJ,NDT DE TYSKE SOLD:TER,

an re ag var e P mytteri da tyske soldater skulle ombordi to.tyske skip 1 Frodrikstad.De tyske myndigheter _lot flyalarn ga
for a holde byenv54-ner borte,Deretter ble automatvåpen rettet mot de
gjenstridige soldatene som fikk valeet nellon å 1 gå opp lcindgangen
eller bli skutt.De valgte det förste. Tidligere har det mært neldt
on nytteri-ti11Z5p blandt bsterikske soldater og fra Oslo neldes at det
er gjort nytteriforsök blandt de 08.0 50 tyske soldatene som betjener
det store luftvernbatteriet ved Vestre Holmen like utenfor Oslo.
Fire soldater ble skutt.06 ytGerligere en bekreftelse på nytteriten-
densene er dagens T.T.melding om at vedetbåten Snekken, eller Orn
son den hette da den 7aI norsk tor,pedobåt,er komet inn •il Strönstad.
distriktet i mor es etter at mannskapet hadde ejort nytteri ved Fre(V,
rikstad og fört båten til Sverige der den viste hvit t flagg.

TEGN Å OPPLOSNINGBLLEDT DE TYSKE SOLIWER I NORGE 7
AV s or o yning og interesse or nor menn er en artikel i Lfton-
tidningen idag.Rapportene om nytteriforsök blandt de österrikske sol-
dater 1 Norge er ett blandt flere andre tagn om at det allikevel
fins håp om at troppene 1 Norge kan ka)itulere ,mener avisen.Man bör
pröve a stötte og tremme denne utvikiingen og hvo,-for ikke hef?,yrine
ntoest;err-14,ernek 1Je tlInbrer nå,fortstter aviseli,en staL Oi
er befridd av de allierte.De skal snart få egen regjering som skal
slutte fred eller i allefall våpenstilsta' nd ned de a11ierte.Derme4
löses de österrikske troppene også fornelt fra alle moralske for-
pliktelser mot-Hitler#Det gjelder bare å få gjort dem oppnerkson på
det,f.eks, gjennom radio-utsendinger.For tyskerne selv vil neppe pa-
peke disse fakta for österrikerne. .1;:b det ville være resonans for
slike, neldinger er utvilsomt,nener Sftontidningen. Tidligere dannet
österrikerne i Norge egne avde1inger.Nå: er de blan-et opp med riks-
tyskere,men franleis er de en sruppe i grup:eene. Etter å ha franholdt
nödvendigheten av at Uterrikerne i Norge fat vite at de ikke,som
tyskerne forteller dem,blir benrettet eller utsatt for darlig behandlin
i konsentrasjonsleirer on, de konmer til Sverige,skriver avisen til slut
Fra svensk synspunkt kan valget stå mellon å narsjere inn i Norge og
nedkjempe okkupsjonstroppene eller be dem komme til Sverige.Det bör
ikke være vanskelig å velge.Det kan være en utvei til å spare svenske
og norske •öster rikske og tyske liv og til å skåne norsk bebyggelse.
.411e soldatene vil nok ikke komme,mener avisen,men desto lettere blir
det å ta opp kampen mot de son blir igjen.

INNBRUDD I'NZADS-MUSEET.
Os o,2 ,00, 38 Trondhelm: Nandals-nuseet i Namsos har vært

utsatt for et fantastisk utslag av vanddlisme. Da politiet kan tilste-
de viste det seg at dörer var brutt opp,vinduer slatt inn ned hele
karmen og museumsgjenstander av uerstattelig verdi var kastet hulter
til bulter. Santlige bygninger i maseet har vnrt hjemsökt. Maken til
hærverk skal en lete lenge etter,skriver Ldresseavisen. Vandalene har
brutt opp hoveddören og dörene til tre av stueene inne i bygningen og
en har inntrykk av at de har gått fullstendig amok. De har knust alt
de har konnet over med ett eller annet redskap,kastet tingene not veg-
gen og i det hele tatt lagt for dagen en ganske ubegripelig ddeleg-
gelseslyst. Lv de ting som er ,5delagt kan en nevne glasstöy.fra et
glassverk som er nedlagt for hundre ar siden og den hundre ar ganle
døren til kvernhuset.Den er blitt splintret.Nandalsmuseet er et inter-
essant nuseunsanlegs og gjenstand for levende oppslutning fra hele
Namdalsdistriktet. Det kom istand for onlag 15 år siden. De nest verdi-
fulle gjenstander fra museet er heldigvis under krigen flyttet til et
sikrere sted. Politiet 1 Nansos opplyser i går kveld at det viser ses
å være 4-5 ungdomner som har vært pa ferde. Bare et par av den er sa
gftmle at de kan sttaffes og dis e kan nok mære forberedt på et used-
vanlig kraftig oppgjör ned politiet.
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Meldinher tirsdag 17 apr.

TIL FORTROLIG aRIENTERING. IKLE TIL OFFLYTLIGGARELSE,
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

tvnforklarin O.R, Oslo Radio. S.R. - Svensk Radio. F.R. Finsk Radio.
D,R. Dansk Radio. Oslo Tysk kontrollert nNTB".

BISKOP BERGGRAV BEFRIDD AV HJEUZFRONTEN.

s,R. 20,00. Fra Oslo meldes at biskop Berggrav er blitt
befridd av norske patrioter ogefört sikkerhet. Kgpet ble utfört inatt

ble fullfört av en gruppe pa omlag 20 mann som apenbart ikke hadde noen
vanskeligheter med å overvinne vakten i hytten i Asker hvor biskoppen har
sittet under politibevoktning i tre år.

Såvidt man vet bestod vakten av 11 politi-
menn, 2 av dem holdt vakt i selve hytten og de övrige lå og sov i et hus
nærheten.

Biskibp Berggrav, den norske kirkens store
forgrunnsfigur i opposisjonen mot tyskerne og NS myndighetene måtte i februar
1942 nedlegge sitt embete. Dette skjedde blandt annet som protest mot
Nasjonal Samlings ungdomspolitikk. Kort etter ble han internert i Asker
hvor han siden da har oppholdt seg, Biskop Berggrav fyllte 60 år i oktober

(se også side 2, nederst)

OPLAND FYLKESTING HOLDER W2E,

Oslo 19.00. (16) Opland fylkesting ble åpnet på Gjövik idag,
Fylkesmailn Frbisland bnsket velkommen og holdt deretter en tale hvor han
bl.a. kom inn på den aktuelle situasjon.Videre ga han en oversikt over jord-
b2uket i fylket i 1944 og kom også inn på skogdriften, fol.syningssituasjonen

Deretter holdt fylkesförer Thrana en tale
dey. han bl.a. uttalte at en kjenner ( noen ord ulese]ige) myndig-



hetene i fylket, Fylkesfbreren sa videre at det gjelder å holde stb kurs ---
eosiale og nasjonale problemer vil være bestemmende for framtiden.

Fylkestinget har ialt 45 saker til behandling
Tinget fortsetter sine forhandlinger onsdag og man venter å være ferdig i
lbpet av noen dager.

IZETTSPLANEN FOR SWEEREN 1945 GODKJENT,

Oslo 19.00 (.17). Hirdidrettsfdrer Charles Hoff opplyser at
stabsleder Urvar Sæther har godkjent idrettsavdelingens plan for somleren
1945. I disee dager settes det igang terrengkonkurranser og skytekonkurranser
i de forskjellige fylkinger. Hirdstafett vil også iår i likhet med tidligere
år danne det viktigste innslag i arrangementene. Stafetten arrangeres ddn
27de mai i Oslo. Som v-nlig blir Bislet utgangspunktet og löypa blir den
samme som ifjor.

DISSE DAGER HAR KVINUENES HJELPEKORPS holdt et mbte der de forskjellige
-flUtr k sledere var innbu . et le åpnet med en tale av korpssjef, riks-
1Ier Olga Bjoner. Fullmektig Astrup Og kontorsjef Guldberg i arbeidsdirekto!,
raet talte om kvinnenes arbeicisinnsats og vanskene med å skaffe arbeidshjelp
til jord - og hagebruk. Foredragene ble.fulgt av en interessant diskusjon.
136tet fortsatte ifbrmiddag med et foredrag av korpssjef Olga Bjoner som
redegjorde for Kvinnenes Hjelpekorpss oppgaver. Distriktslederne avga til-
slutt rapporter fta sitt arbeide og kontorsjef Guldberg besvarte endel sp§rs-
mål. Korppsjefen avsluttet med en appell.

R.A.&4».Y.
r!..lit
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AYSIbRINGSKUNSTNERENMENER AT HENSIKTEN HELLIGER HIDLET.
Mer

Oslo 24,00 (34) Fylkesfbrer Rogstad hadde sammenkalt et
tillitsmannsm3te i Trondheim tirsdag kveld. Fylkesföreren talte om den
politiske situasjon i dag og den innsats som kreves ag enhver nasjonal-
sosialist,

Nasjonal Samlingd Sör-Tr6ndelag kan se
tilbake på fire- fem harde kampår,SODI vi bare har kunnet mestre ved en
imålbevisst og utrettelig virksomhet, sa fylkesföreren innledningsvis. Det
oppstod situasjoner som nödvendig8jorde hurtige og ubnnhörlige avgjdrel:
ser.

Alle disse vansker og situasjoner har vi -
mött med fast tro og aldri sviktende kampmot som sa har brakt oss seiren,
sa fylkesföreren videre. En samlet innsats, hvor alle har gjort sin plikt
har gjort at vi har kunnet slå motstanderen på det ene felt otter det-
andre, Vi har maktet dette fordi vi bare har kjent ett hensyn og det er
hensynet til vår bevegelse. Kompromisslöst har vi gått inn i kampen.
Denne kampen har vi gjennomfbrt og kan vi bare gjennomföre ved ærlig og
redelig samarbeid med våre tyske kamerater.

Sitausjonen er i dag alvorlig. Hele verden
har nå i over fem år fulgt det tyske folk i det_smektige kamp for Sin
tilværelse Gang på gang har dette folk mestret de vanskeligste situa-
sjoner. De vet at et sammenbrudd vil bety bolsjevismen og kaos, ikke
bare i Tyskland, men i hele vår verdensdel. Derfor vil det tyske folk
fortsatt holde ut,

Denne sammLe ånd og moral må besjele oss
Nasjonal Samling slik at vi f llt ut fölger den ene rette linjet Et

ærlig og redelig samarbeid med det tyske folk, Europas Farer, Adolf
Hitler sa i sitt opprop i går at den avg6rende fase er Ummet. Han slo
samGidig fast at de asiatiske horaer pany vil bryte sammen i kampen mot

Isrde germanske folk. Dette vil dkje fordi hver Mann og kvinne på sin plassi samfunnet gjbr sin plikt, tro mot sin Förer. Dette gir oss rett ti
Dette gir oss rett til a före kampen med

alle midler, for historien vil ikke spd2re on hvilke midler vi i dag
kjemper med. Nei, spörsmålet vil mære om vi maktet den oppgave som
historien ga oss, sa fYlkesfbreren til slutt, (se side 8 for rettelse)

BISKOP' BERGGRAVS BEFRIEMSE 2,

S.R. 23.15 (norsk) Dagens store hyhet fra Norge er at biskop
Eivind Berggrav, den norske kirkes primas, er blitt befirdd av norske
patrioter og blitt f,5rt til sikkerhet. Etter de forelöpige meldinger
fant dette sted i natt da omkring 20 nordmenn innfant segoi den sports-
hytten Asker, nær Oslo, der biskoppen nettopp denne maned har sittet
under bevoktning i tre år (fölger detaljer som på side 1).

februar 1942 var biskop Berggrav gjen-'
stand for den heftigste kritikk fra Reiehskommissar Terbovens side og
da kirkekampen i Norge snart etter ble svært tilstisset, bl.a. på grunn
av motstanden mot den nazistiske ungdometjenesten, ante man at visse kon-
sekvenser måtte fölge. Biskop Berggravs navn kom i förste rekke.

Langfredag 1942 skulle han tal-e i Vår
Ilrelsers Kirke i Oslo. Dette var kunngjort på forhånd og en masse men-
nesker hadde innfunnet seg. Dagen för hadde imidlertid Quislings Eirke-
departement meddelt biskopen at han ikke fikk lov til å tale. Da de
frammbitte fikk vite dette, kom det til en nasjonal demonstrasjon utenfor
Eirken som ligger ved Stortorget midt i Oslo. Forsamlingen tok oppstil-
ling utenfor kirken og sang "J'a, vi elsker", mens quislinghirden forsökte
å splitte mengden, 1.:retter ble biskopen internert. Han satt en kortere
tid i Bredtvedt feL .3e1 ved Oslo og ble så overf6Tt til sin sportsstue i
Asker. Fra quislinghold ble det riktignok forsökt å framstille over-
föringen som en frigivelse, men forsbket var naturligvis dömt til å -
strande, Biskopen har hele'tiden vært omgitt av sterk vakt.

(fortsettes)
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OP BERGGRAV 2 (fortsatt)

For noen måneder siden inntraff forresten
en dramatiPk begivenhet utenfor spyrtsstuen, idet vaktsjefen, en quisling
polltimann, hle skutt. Det visteeseg at det var tyskerne som skdbt ham.
En tysk patrulje hadde vært ute og da quislingvaktsjefen ikke stanset på
dens tilrop, skjdt tyskerne ham,

fjor fyllte biskop Berggrav 60 år og ble
varmt hyldet, bl.a. i svensk presse. Avisene i Norge fikk naturligvis
ikke lov til å nevne ham.

Her i Stockhotm har nyheten av hans befrie
se spredt seg  som  en löpeild i kveld og er samtaleemnet, ikke bare i
norske, men også i vide svenske kretser:

OYENVITNERAPPORT FRA FLYANGREPET PIIREXSTAD.

ElfR, 23.15 (norsk) Det fofeligger nå et byevitneskildring av
det allierte flyangrepet på'Menstad ved Porsgrunn, 1angfredag ved 1600-
tiden. Angrepet fant sted i strålende vær.

Fdrst strök et tre-motors fly i. lav höyde
innover Menstad. To ganger kretset det over, uten at flyalarm gik. Så
spilte luftvernet opp fra endel skip som lå ved Hydros kaianlegg. Straks
etter kom 50-60 fly innover stedet, så gikk flyalarmen. I neste dyeblikk
trådte flyenes kakettkanoner i virksomhet.

Det var fantastisk, saelder dyenvitnet, som
befant seg 200 meteb fra kaien; Spruten sto ut av kanonrdrene som vann-
slanger. Måleue var fire skip, bomber ble ikke sloppet. Rakettkanonene
virket i förste omgang som en perforeringsmskin, deretter ble det ikke .
mellomrom mellom hullene, skipssiden ble skåret opp langsetter Som med
en kniv. Tre skip veltot over på siden ved slutten av angrepet, det -
fjerde sank ved 1900-tiden. Angrepet varte 10-12 minutter,

Et fly kom bort i en höyspentledning og
styrtet brennede til marken. Besetningsn omkom.

Det skip som ble senket, var det tyske
dampskipet Scharnhdrn, på tonn og fölgende tre narske pkip 1
J;yskfart: Thora IV, av Arendal, Gudrid av Oslo og SVanefjell som tilhbr,
te Olsen og Ugelstad, Oslo. De tre var ialt på vel 7.000 tonn. Seharn-
hbrn var et moderne skip av stykkgodsklassen, spekket med luftskyts.
Skipet lastet salpeter. Lagerskuret som Scharnhörn lå ved ble antendt
og mange tusen sekker salpeter skadet.

Videre sank to lektere, En nordmann, den
ca. 30-årige Thoralv Narkussen, ble drept. Han befant seg i skogen i
nærheten og bewnte å lbpe og ble rammet, Syv sårede, deriblandt tre
tyskere, ble brakt til sykehus.

RAZZIA I TELEMARK...

.R. 23.15(norsk) • Tyskerne har nylig foretatt en razzia
skogene ved (Krygdye?)foss i Telemark. Tyskerne trodde det var foretatt
slipp av våpen og emmunisjon idisse trakter: Endel tyskere f±kk se en
hytte der det lå endel nordmenn på fisketur, skjät pa dem og såret flere
Ved en gjennomsdking av hytta, fant tyskerne'en kasse som de fantmisten-

kelig. Kassen viste seg a inneholde brddd

EN AV DE FIROENDEI FI POSTEN.

S.R. 23,15 (jorsk) Den kvinnelige lederen for det kontoret
Quislings justisdepartement som behandler sdknader om navneforandringer;

er fjernet og erstattet med et aktivt medlam av *Nasjonal Sam24ng, fru
Vesla Knudson-Fiane, enke etter nazisten KnutKnudson-Fiane-i:Te1egraf-
verket, som ble skutt for en tid siden.
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BRINGER EN FORSINKET APRIL-TALE" I DRAMMN.

Oslo 22,30 (31) Minister Riisnsee talt i Dråmen i dag,
Ministeren sa

I disse dagene for fem år siden fikk folke'
vårt gjennom okkupasjon og krig kjenne det store livsensalvor ag den jeri
hårde virkell:ge verden, I fire mannsaldrer hadde folket nytt hva en kall(
fredens velsi,gnelser. De norske styresmaktene hadde gang pa gang slått
fast: I et oppgjr mellom stormaktene var det Norges vilje i alle tilhöve
og for enhver pris nöytralt å stå utenfor. Ikke en gang hösten 1939, da
det ulykkelige Finnland ble overfalt vå den mest brutale og kyniske måten
ble det for alvor så meget sam spörsmal om gl•g± opp den strenge nöytralit4
enda overfallot gjaldt et nordisk broderfolk,- enda de fleste skjönte at
nå meldte seg atter og for hele Norden den uhyggelige faren fra det
'=Lsiatiske folkehavet i aust, Nå kjente vårt folk asiatenes blikk stirre
motNorden. Men sterkere enn alt annet var Norges "vilje til nöytralitet

fred, Annet ville heller ingen norsk regjering oha vaget derfor.
Det-var ikke annet a vente at Pkkupasjonen

av Norge for fem år siden kom til å stå for mange som et overfall i lik-
het med bolsjevikenes overfall på Finnland. Vidkun Quisling med Nasjonal
Saging våget p ha en helt winen mening. Mren mengt og meget er kommet
for dagen i disse fem årene. Kjpnnsgjerningeesom ikke på noen måte lar
seg bortforklare har gitt Vidkun Quisling rett, Ikke Tyskland som folk
trodde men Frankrike og det edle England hadde vedtatt å före krigen in.
i Norge. Ved en okkupasjon av norsk jord ville de allierte stenge av
vår handel me Tyskland,

Det v4..k+dgste er allikev$1 at hva Norge
anc;år, ble plenene opp:eettholdt etter den finske kaitulasjon i mars maned

Noen uker ,enere vals de a1lert i ferd med å virkeligjbre placen
Tyektand kjente disce og hadde i lenger tid forberedt seg på a krysse
dem. t er nevkreftelig dokumentert at de allierte visste både at deres
blaner og forberedelser var röpet og at Tyskland forberedte sitt mottil-
tak. Det var derfor med hensikt at England og Frankrike utvidet krigen
til Norge.

På hvilken side stiller så regjeringon
Nygårdsvold Noro'e april 1940 1 avgjörelsens byeblikk på den virkelige
overfallsside. Hvorledes får den folket til å ofre norsk blod/ Ved å
utnytte den tilsynelatende situasjonen og manglen på kjeanskap til de
sanne forhold, ved å gi falske opplysninger om hvem den rette voldsmannen
ero

Dette er en regjerings forrederi mot folke
De vedtakene sommeren 1940 som Stortingets presidentskap og politiske
pertier gjorde om Kenge og regjering var derfor ikke annet eller mer enn
de eneste fölgeriktige vedtak etter det som her var hendt. Regjeringens
adferd hadde også voldt nödstilstand for vårt land, Stortinget maktet
ikke å skape en ny ardning. Plassen var forbeholdt redningsmannen, riks-
byggeren, Det finns ingen som helst tvil om at en i kraft av hendingene
kan slå fast: 1)aldri har Norge det norske folket med kjennskep til
de sanne forhold vært i krig med Tyskland, 2) Nasjonel Samlings Förer,
Ministerpresidenten med regjering er Norges lovlige regjering og ved en
statsakt höytidelig godkjent av Tyskland, 3) Med denne regjering er
Norge ikke i krig med Tyskland,

Den fransk-engelske voldferden var et -
angrep på Norge. Allikevel senere er vårt land blitt gjenstand for ei
langt farligere. Bolsjevikene förer krig mot Norge. Vi har i 'disse
dagene rundet femårsdagen for det gamle samfunnets sammenbrudd. Sin verd
har på et slikt tidspunkt en oversikt som denne fra sjefen fier det norske
justisdepartementet over de viktigste kjennsgjerninger sett i sin sammen-
heng t. Samtidig har jeg pekt på de statsrettslige virkningene av disse
kjennsgjerninger. Dette er sannheten, dette er det urokkelige grunn-
laget som er vart,

(fortsettes)
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RIISNEST TALE (fortsatt)
4.1

Komme hva komme vil, ingen kan röve det
fra oss, Aldri f3r var kampen så hard, aldri för var det å mörkt om-
kring oss. Det tjener til intet å nekte for at det sor ut som om de onde
krefter Satans makt har fått overtaket. Men dette rörer ikke og kan
aldri rbre ved sannhet og rett. Rett og sant er også grunnlaget for
kampen vår mot bo3sjoviT:nain. Fins det noen landsmann som ikke erkjenner
at bolsjevikenes seir ville være vå-rt folks undergang? Ikke bare under-
gansen for vårt nasjonale lav, men likeftom den fysiske utslettelsen av

norske folket?
Det kan .k,nsTe dem som troskyldig har håpet

at bolsjevikene ville la Norge i fred eller nbye seg med Finnmark eller
stanse iallfall ved Narvik eller Bodb,, Det er neppe mange som håper så
troskyldig lenger, Dertil har medgangen gjort bolsjevikene for apenmun-
net. En offelltlig uttalelse fraaden seinere tida Trondheim er neste
etappe for den PC:3de Armo • har nå vakt stor forferdelse, ikke bare på
denne sida av Kjblen.

For et framtidig bolsjevikisk kontinent
ville Norge landet vårt, ytterst mot vest, mot verdenshavet være et
likefram nbdvendig ledd. Det er vel heller ikke tvilsomt at Stalin også -
ville finne det nbdvendig å rydde ut nordmennene og fylle landet med .
asiater,

I dyp sorg har nok alle norske kvinner og
menn sett mot Finnland i de siste mlnedene. Ennå leker rovdyret med
offeret sitt. Bolsjevikene er for slu til å forhaste seg.

Men mange landsmenn har hittil håpet på
befrielse og beskyttelse, fra anglo-amerikanerne, Slike forhåpninger har
lenge vært likefrm forbryterske. De er og blir utrolig tåpelige. HVQM

biller seg at plutokratenes Soldate• i tilstrekkelig store mengder
le finne seg i å stå videre i årevis her i dette fjerne fordbmte

Europa.
Innbillet noen seg at denne soldaten skulle

vær'3 villig til å ta opp en kamp mot bolsjevismen. Hva skulle han ha å
kdempe for? Det finns en eneste soldat som klart ser flbskvas svindel og
falske spill og aldri lar Jeg lokke og som derfor slåss mot bolsjevismen
til siste åndedrett: den nasjonalsosialistiskb soldaten. For det annet:
Ville de anglo-amerikanske vennene overhodet ha kjent seg sterke nok til
å skride inne mot bolsjevikenes framferd?

For det tredje, skulle bolsjevikene greiet
å bryte vår front, ville de for sin del'vært ferdige med samtlige mot-
standere. Men anglo-amerikanerne? Nei, de har tilbake J'apan. Her ville
de i lang tid sårt trenge sine soldater.

Fast Qg urokkelig som noensinne er grunn-
laget vårt, kampfellert-Ikke dot gamle, råtne, borgerlige samfunnet kan
motstå den asiatiske bolsjevismen, det kan bare en ny tid. For hver
dag blir det alltid flere sOm forstår: Redde vårt folk - de gormanske
frednefolkene •hele Europa, kan bare et sosialistisk og samlet Europa

bygger på de snregne, nasjonale verdiene i de enkelte rolk,
Skulle et folk som det tyske kunne gå

under? De norske nasjonalsosialistonocskulle vi vise oss uverdige våre
kamerater? Uverdige våre falne? For hvam har .Adolf Hitler fbrt sin kamp
kamp og kjemper han i dag? For rasen vår, for folket vårt, for deg og
meg. Först og framst for den rasen, hbret:til det ypperste av denne
rasen. Sannelig, for stor og hellig er kampen vår til at Vi skulle svik-
te i avgjbrelsens time.

Stillingen i dag krever at vi har å gjöre
Nasjonal Samling sterkere enn hoensinne, ogsa tallmessig. Vi har sett
at selv i disse mbrko dagene er dette meget malig. De mange utanfor
rekkene våre som i dag forstår at vår kamp er dot norske folkots kamp,
men som ennå Ekr lunkne eller unnfalne og engstelige, gjör det klart for
dem åt folkets kamp er den enkeltes kamp. Utenfor folkeetten og folket
ditt, intet liv for den enkelte.

For det annet, som aldri fbr må NS trenge
gjennom og bli sterkere også i administrasjonen, i hele det offentlige
liv,

(fortsettes)

1
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1.6 twe• wo.

RIISNES (fortsatt)
•  ••

--
Når det gjelder livbergningen av folket

har vi også en arren oppgae Den gjelder de desperate forbryterne
som opptrer med bomber, .tidsantenaere, maskinpistoler fra London og floskva
Over hele landet forddmmer folker, (31sse portisanere og sabotdrer. Likevel
dette er på ingen måte nok. Ska.:+ denne stnnsvake ödeleEgelsen av bedrifte
og ferdselsmtdler fortsette, vil det vi hittil har opplevd av savn og nöd
bli for intet å rekne. Gir hfer ae-In og kvinne vel akt på hva de ser og
nrer melder fra til myndighetean, vil bandittkrigen snart være slått
ned, dette makter myadigheteae aldri uten folkets hjelp.

VI har alle plikt til å sörge for at
partiet aldri et byeblikk på noe etod svikter. ned Fdreren skal det fast
og ubrytelig gå inn for disse o=avene. Finnsdet unntaksvis en enkelt
som lar trykket av de ytre hendIagene virke for sterkt på seg - tillits-
menn, slå ring om og hold ham Be ham huske: i Nasjonal Samling er
han et ledd av en mektig maktfak'eue., en meget sterk maktfaktor. Utenfor
er han verge15s.

Dt kan se mbrkt ut, men de som sier at
vi snart er ferdi'- 1ler at Tyskland umulig kan seire, de skal vokte seg
1itt. Det kan hende de ber tatt feil för en og annen gang disse
årene0 La ikke yeblikkete hen:lager stenge for det vidsynet og framsynet
Vidkun quisling krever hea s3tt :elk,

Vele_ens historie og vår egen ",eerfaringen -
ayner hvor varsom en skal være med sin mening fdr den endelige avgjörelser
er

Tyek1and i dag stod Norge bedre de to
Eangene :(arl den Tolvte g.kk på aad sin overmakt? Verdens historie

garer er det gått s anske annerledes enn ventet."

uvenstående tale av minister Riisnæs ble
holdt i Drauraen hvor Drammen lag a-r Yasjonal Samling arrangerte en stor-
stiletnasjonalaften i Drammens Teater tirsdag kveld. Salen var fyllt t
til siste plasz og blandt de inrbudte gjester sås fylkestingets represen-
tatner. Pa mötet var det tale av minister Sverre Rissnæs og kunstnerisk
anderholdning, b1.a av atabsmuslekens strykeorkester under ledelse av

im Johannessen og ab operasanger 12.1-.1a11au0
1,:ecet ble apnet av propagandaleder Tyri-

bakken og en vakker prolog ble lest av enhirdmann.
laihister Rissmest tale fornet seg som en

appell til det norske folk om å alutte opp om NasjonalæSam1ings oppgaver.

0P2KLARING AV 1-1/UC1?EIR= ÅN:WD1U2,,:.!)1T:=T I TRONDHEIM.

Oslo 23.00 (33) Dst fantastiske hærverket på Namdalsmuseet
b1e/oppkiart i dag (tirsdag) Pelitiet avhentet i dag morges to av de
mistenkte guttene og utover dagen ble det sörgelige mysterium rullet opp
på politikammeret i Namsos.

I ettermiddag var over 20 gutter samlet
på politikammertt i Namses.

Dt viser seg at Littene har brukt Namdals.
mmseets lokaler som leikeplass oz de har holdt pa der i et par måneders
itd.

Under den lösslupne leiken på museet er
så den ene tingen etter den annen gått i stykker og etter det politiet
mener vil det ta minst 15 år fdr alt det ddelagte er restaurert. Guttene
er i alderen 11 - 17 år. Det blir nå vergerådets oppgave å ta seg av
saken, forteller Adresseavisen.

For det tredje, Nasjonal Samling,. Aldri
har forholdene som i dag gjort det nödvendig at partiet av all kraft og
evne går inn for dket produksjon. Vi kan ikke lenger regne med at Tysk-
land, sem hittil viL skaffe fo1ke.t vårt en vesentlig del av det daglige
bred og endre livsndd-ven(dge Det kan likefram bli svelt ihjel
i landet vårt.



Side 7 Meldinger, tirsdag 17. april 1945. Nr. 1439,

BRANNEN VED ROSENHOFF SKOLE.

SÖR. 23.15 (norsk) Forleden ble Rosenhoff skole i 0s1o, som erinterneringssted for soldater som er gjenstridige ved avreisen til fronter(
Tyskland, herjet av brann. Man tror at brannen er oppstått i forbindel-

se med uroligheter blandt soldatene.
Oslomeldingene går videre ut på at mn ser

stadig flere berusede tyske soldater i gatene. Heller ikke tar de det så
ndye som för med hilseplikten overfor dffiserer.

Nord-Norge begikk en tysk Obergefreihter,
s Joachim Lilienfeldt, selvmord på Drag i Tyssfjord for en tid siden.

Npfin var fddt i Hamburg og ville 27 april blitt 28 ar.

RADIOEN SOM PRCPAGANDA1EDIUM- DAGENS NYEETER SVARER AFTONTIDNINGEN.

S.R, 23,15 (norsk) Dagens Nyheter tar i dag opp Aftontidningerr
forslag i går om f. eks ved radioens hjelp å informere . österriker-



ne i Norge om det meningslöse i å fortsette kampene.
Men hvorfor ikke tale til tyskere av alle

slags? skriver Dagens Nyheter. Man bör foreholde dem rizikoen ved fort-
batt terror og påvise forskjellige praktiske muligheter for de enkelte
og for mlliteeravdelinger til å komme ut av den fortvilte situasjon.

Avisen understreker at dette, og eventuelt
andre tiltak, må skje i forståelse med den norske regjering og norsk hjem-
meopinion. En forutsetning er videre at den eentrale regjeringsautoriteter
i Tyskland har opphdrt å eksistere, slik at den tyske krigsmakten i Norge
er fri for sitt folkerettslig anerkjente lydighetsforhold.

Sverige gjör, slutter Dagens Nyheter, alt
f redde de mange norske og danske krigsfangene i Tyskland. Eidlene-

gangsmåten - som hittil stort sett er ukjente for almenheten, har måt-
teG velges med hensyn til målet. Sverige bör likeledes oppby all-sin evnE
for å redde titusener av menneskeliv i Norge. De veier skal brukes som
sikrest fdrer til målet. Det er kanskje ikke de veier som hittil har
wertmest omtalt, meh dette kan ikke avgjdreå fdr situasjonen trer k1arerE.
fram. Kanskje vil det vise seg at forskjellige metoder stdtter hverandre,

militære forberedelser får preventiv virkning.

HJEKMEFRONTEN SPRENGER BRO P.. SORLANDSBANEN.

3.R. 23,00 De norske hjenMeStrykene här, ifölge
meldinger som er innkommet til norske kretser i Stockholm, igjen foretatt
en vellykket brosprengning på Sörlandsbanen.Det var Solbergsbroen mellorL
Kjosen og Drangudal stasjonet som ble sprengt i luften den 10. april.
Det vil ta lag tid fdr broen kan repareres.

SEILQUISLINGNYHETENE SKAL lia<3 SPRES.
••• ,•••

S.R. 23.00 Norske kretser i Sverige erfarer at ut-
sendingen av nyheter og kommunikeer gjennom höytalere på gater og torv
Oslo, fullstendig har opphdrt siden krigsbogivehhatene har tatt en kata-
strofal utvikling for tyskerne. Hdytalerene ble somkjent satt opp fordi
nordmennenes radioapparater var blitt konfiskert. Over höytalerne ble
hver dag de offisielle tyske krigsnyheter og kommunikeer gitt,
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STURLASSON ORDRE S. 7993:
S iker o stift.

Omsetnin s- o bru sreoulering,. 


Nærin,ssdepartementets Avdeling for Industri
forsyning har den 17, april d,å, fasteatt bestemmelser am omsetning og
bruk av spiker og stift. Bestemmelsene trer i kraft den 20 d,m.

Ved disse bestemmelser blir spiker og stift
totalrasjoner slik ut aIL spiker og stift til noe som helst formål kun
kan amsettes os brukes med tillatelse fre. Avdelingen for Industriforsyning
eller den Avdeingen bemynidger.

Unntatt fra omsetnings- og bruksforbudet er
hmlstift, formstift og •Wnnestift. Unntatt er videre omsetning og bruk
av spiker og stift inntil et belt5p som ikke overstiger kroner tre pr.- for-
bruker pr, kvartal. ..?, raoks e prieen satt til kroner 0,50 pr. for7-
bruker pr. kva:etal Salg av spiker,og stift som kommer inn under denne
unntakelsesbestemmelse, kan bare skje not at kjöperen avgir skriftlig erk
klmring av et nærmere bestemt innhold, og brukstillatelse for  s
spiker og stift vil bli gitt i form av KJOPEKORT, 4mindre mengder

Salg av spiker og sti7f for tyske oppdrag
eller direkte til tyske myndigheter) kan kun skje mot tyske'spiker/stift
kuponger, utstedt'av..ichskairmissariatet, Salg av spiker og stift i
större mengder til tyske tjenestesteder og myndigheter skjer direkte
fra produsenten mot kjöpetillatelse fra Reichskommissariat eller den
Reichskommissariat bepyndiger.

Söknad om spiker oe stift til bygge- og
anleegsarbeider sendes på spesielt skjema ;endel-ord uleselige) ..til
NMringsdepartementets Jern- og Stålkontor, Grubbegaten, Oslo.

Endel institusjoner og organisasjoner
av Avdelingen for Industriforsyning få tildelt en kvote spiker og

tift pe, måned, 43knad QM spiker og stift til arbeider vedrörende
" disse faste kvoter sendes direkte til vedkommende vitnebmrer. Kvote-



bmreren vil selv underrette sine medlemmer eller underavdelinger.

OPPG*VEPLIXT.
nhcrS»ci besitter spiker og stift på•

epe eller andres vegne, er plikti til å inhgi månedlige oppgaver pr.
manedens siste dag til ern- og Stalkontoret, såfremt vedkonmende er
i besittelse av et 15.valJtum upiker og stift som overstiger 25 kilo for
hver enkelt sort eller dimensjons vedkommende eller et semlet kvantum på
50 kilo uansett sort og dimensjon. Oppgavene skal mmre postet innen
den ferte I den måned som fölger etter den måned oppgaven gjelder'for
og skal avgis ft5rste gang pr. 30. april d.å.

Bestemmelsene er tatt inn i rundskrivelse
fra Jern- og Stålkontoret, som vil kunne fås utlevert ved henvendelse til
forsyningsnemndene,_bygn-Ingsrådene,Kontrollkontoret for Bygge- og Anleggs-
virksomhet og Jern- og Stålkontoret, Det nye skjema (nr. uleselig) vil

utlevert ved henvendelse til forsyningsnemndene, Kontrollkontoret
Jern- og Stålkontoret. Rundskrivelsen vil dessuten bli tilstillet

de institusjoner som de nye bestemmelser antas å få betydning for. Det
henstilles til forhandlere og forbrukere'av spiker og st_ift om å gjøre
seg kjent med rundskrivelsens innhold,

Oslo, 18. april 1945.
Næringsdepartementets Avdeling for Industriforsyning.

RETTELSZ TIL ROGSTADS 1ALE (side 2, meldine 34)

Oslo 08.30 18, april Ragende rettelse bes foretatt: Innlednings
setningen Nasjonal Samling i Sör Tr6ndelag kan se tilbake på fire-fem harde
kampår006,øø-ø*. bes endret til: "Nasjonal Samling i Sör Tröndelag kan se
tilbake på harde kampår, hvorav de siste fire-fem har satt smrlig store
krav til oss. Vi har bare kunnet mestre vanskelighetene ved målbevisst
og utrettelig virksomhet
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STIRLÅSSON.
.....

OPPGAVEPLIKT FOR TRESÅLEPRODUSEMER.

Oslo 19,00. ( I medhold av forordning av 15de november
1944 om Norges Lærstyre, jfr. forordning av 23de oktober 1940 om å
gi opplysninger Om. beholdninger m.v, av visse varer, pålegges pro-
dusenter av tresåler og treheler å sende oppgave til Norges Lærstyre
over:

1944.
2. Beholdning av tresåler og treheler pr.

20de april 1945.
Oppgavea nå være hoslagt innen 25de april

1945, Unnlatelse av å sende inn op)gave eller avgivelse av uriktig
eller u5:u1lstendig oppgave er straffbart og kan medföre inndraging.

Produsenter av tresåler og treheler som
hele 1944 sendte oppgaver til Norges Wrstyre på skjema L 1006 er
fritatt for å sende inn oppgaVe.

Oslo den 17de april 1945.

Norges Lærstyre.

VIKTIGE KIRKESAEER UNDER BEHANDLING

Oslo 18,00 (12). Ekepedisjonssjef Feyling uttaler til Fritt
Folk at det for tiden er en rekke for kirken betydningsfulle aaker
under bahandling. Flere av dem har i lbpet av de siste tredve år vært
forsbkt opptatt og gjennomfbrt ogodet ser ut til at det skal bli

aNasjonal Samlings regjerings sak  gjennomföre disse gamle önskemål.
Men la meg heller fortelle litt om de enkelte saker hver for s?g.
For noen ar siden stod de kirkelige fonds i alvorlig fare for a bli
oppslukt av Staten, Riktignok ble det ikke gjort alvor av å slå
kirkens fond sammen med statsfondene. Men Kirken måtte bbye seg for
kravet om å ta de kirkelige fonds opp i statsbudsjettet og statsregn-
skapet.

En har nå utarbeidet utkast til lov om
,,?.. og undergisningsfondet. Etter dette kirkefondets budsjett og
regnskap ikke ga ifin i statsbudsjettet, men settes opp $mrskilt av
Kirkedepartementet, Denne lov vil bety at et mangearig bnske fra —, r-

toneangiveride kirkehold vil bli innfridd,
Prestelbnningskomitean av 1937 utga 8

februar 1942 sin innstilling om presteskapets lönninger,
Da samslåing av de kirkelige fondsmikkevil

medfbre scle bereknede lettelser for fondsforvaltningen så lenge det
tungvinte lönniyngssystem for geistligheten fortsetter, har Kirkede-
partementet tatt opp forslag om at prestelönningskomiteen tilråder
regulativmessig avloenning av geistligheten gjennömfbres på den måten
at de kommunale lönningsytelser til geistligheten, i samsvar med
forskriftene i den geistlige lönningslov, inntil videre opprettholdes
og kvaralsvis innkreves gjennom vedkommende skattefogd. Saken har
vært forelagt Finansdepartementet.

I samme lovforslag tar også Kirkedeparte-
mentet opp forslag om at de tidligexe lokale kirkefond (år navnet "
menighetsfond".

Prestelbnningskomiteen av 1937 la 29 januar
1942 fram .4.(resten av setningen uleselig)

Kirkedepartementet er i alt vesentlig.
enig med komiteen idons grunngiing for å frarå salg av prestegardene

Avgjbrende for departementet er imidlertid
at all offentlig forvaltning av prestegårdene yil bli til beste for
hele samfunnet, samtidig som den bkende avkastning av
går inn i kirkefondet og skrittvis fbrer fram til det mål å gjbxe
Kirken bkonomisk sjblhjulpen.

1 Produksjon av tresiler og treheler i
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(fortsatt)- 1.,.ffAtER"

den nye preetegårdslov vil gårdsavgiftebe
fle bort prestegårdenes inntekter går,inn i kirkefondet* - -

KIrkekomiteen 1938 (nyoppnevnt i 1943) her
utarbeidet detalSene om de1ing av Stavanger og Skien bisped6mmer og gieø.
oppretting av Agder bispedbmbez<1 eant deling av Bjfirgvin og Vidaros bispe.
d8mmer og oppretting av et-biepedmme for M&Ja og Romsdal*

Som man vri se har vi lagt an på å i5ae
oppgaver som det har vert arbeldet. på i årevis, elutter ekspediejoneslifen.:

AND FiLKESTING M6TER
•••• .. . ...

Oslo 21-•00 (22) . . Herdaland fylkeeting trådte i formiddag sam-
men i Bergen:.* Apningen b1 e forett av fylkesmann Ole Rbmeke, eem i en
bredt an1agt •ale trakk 'opprotrIngelinJene for. tingete arbeid*

De-, var mött fram representanter for de fles.
te kommuner i Hordaland fylke Det . er. i alt .38 saker som foreligger tri
b ehandl ing og en .tok.fatt på . behYr1;:il ingen umiddelbart ett er at tinget -17
var åpnet* . -

. I i,mband mod Hordaland fylkesting.arranger.
te Bondeungdomelaget  e'Ervingn2g går kve%d stort festmbte* Programmet
var meget avvekelende med ang, mueikkog oppleening og et foredrag av-
redakt rorTxygve B. (Hansen??) aver emnet "By og land".

. En rekke tingrepresentanter var ti1 etede
og mbtot ble 1.° det hele tatt meg4t vellykket*

YINMUD  SAG 1\1'1) BRETIT

14 0 ,7,d, Oelc
. , 211..terud Sag i Eidei;kog brente ned;til grun.

. eni, !ri.,-.; der  GIåmdalen* Sagen vwr den st5rste i bygda og ti1hb;rte Eidsekog:
kommune.c Al1e-maekincyr etrhk mcW" :..41endet lyktne å redde hele vinter.
skurt)n QOM 14 stab1et ,-.)pp like, vod*. Sagen vil I.D.I.i bygget opp igjen så
snart råd el-,,

BRA HOGST I 'JARPSBORGDISTRIKIET
..

Oslo Seli,:.:ote3ren 2 0 skogbrukb.
-likszer (?Gjt5revik) o.)p1.yeer t h(Jgetengår bra,rundt om i -de mindre sko&I
kommunerp mene don gir dår1tgere. starre lt tyder på at en i langt
ist&re grad onn tdJ1ger kommol: å måtte eette inn byfe1k i skogs.,
arbeidet

by 1.1g forteller sekretæren at en akter
å gå inn for en eketbronntorvprodukeJon i år ic'tet det i mange distrikter
er store mu.1 igheter for o slik 7.,:duksJonr-

KORS BRW KAN G2nES TIL NCRV.I.QE

Oslo 22,,00 telegraf1sk meddelelee fra det
,InternaeSorQ.e R5de F:w:e (4enf formularbrev nu eendes til fo11 I, dbn
rakuert d. av Nerd _Worge* F:,:leen for aveendeleen er kr* 1,20 som

vanlig_for '.:or'ulul4rbrer innen Elpuropa og brevene sendee til Norges Rffide
Kors, Opplyeningekontoret, Bankp:lar,zen Oalo frankert konvolutt

merket _formularbrev"‹,Ma bes vennIiset skrive aveenderens og mottakerens
navn og adresse med trykto boketae:cf, elve h!.leen kan imieertid skrivee
rit d h krif TaajonalitT,.; må 19.6..f6zes beggo paxter4

b.r)S111,YKK.E.
•

0e10 22.*00. (29) , E n, ...delsZykke som har krevet •t menneekeXIv
.har_hendt nærheten av Skin,'Dc 4ø.år gamle HaUxer Gundersen fra
Kra bberbdet=J. fikk underkroppen.knust av en etor ateinblekk*
Han döde neeten med en gang.0

• •
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"WO,VADIS, EUROPA?"
1.1 111.. 	

	

O.R. 12.00 I sin lederartikkel i dag skriver Aften-
posten bl,a, under. tittelen "quo vadis, Europa?":

" Og heropå bjerget flires det. Nå ende-



lig nå det fint. Men, det er ogsa en annen som flirer. For kloen
fra öst strekker'seg lenger og lenger fram, i nord og i sör. Vi sitter
snart inne i den, men det bekymrer ikke Europa, Det har andre ting å
tenke på.

Europas eneste tanke er å få has på de
ideer, på det statsstn. som kunne bli dets rednine fra arbeidslöshet, fra
ökononisk slaveri, krig og kaos. Ned med nasjonal-sosialismen, knus
Tyskland Slipp Asias horder lös fra Balkan til Norge I La b6mbeeska-



drene legge i ruiner de siste minner om Europas-eldgamle kultur, la oss
sjakre bort vår verdensdel til Krmels og Wall Streets 3j15derI Det gjør
ingenting. Og vi har kirkens velsignelse.

quo vadis,Eunopa?"spör Aftenposten.

Xt11-3UL-EL:IL-KL\IUDSEN' DÖD.

Oslo 08.30 (2) Forhenværende direkttir ved Röros'kobberverk
\, og Sulithjelma gruber, konsul Emil Knudsen, er avgått ved dbden, 88 lA
ar gammel,

Konsul Knudsen nottok sin utdannelse som
berg og hytteingeniör i Freiburg i Sachsen. Han var kjent i inn- og ut-
land som en framrakende organisator, gruvemann og metallurg, Under hans
ledelse ble Sulitjelna gruber utbygd til vårt lands stbrste grubefore-
takende.

Han vant internasjonal anseelse gjennom
flere viktig e oppfinnelser på malm- og metaLlsmeltingens område og gjaldt
fcr å være en av sin tids fremste eksperter i grubeanli6gender. För og un(
under forrige verdenskrig fikk han mange oppdrag av regjeringene i ster-
rike, Serbia, Bulgaria og Tyrkia samt fra ledende finansgrupper i forbind
delse med planleggelse og utbygging a gruver og smelteverk.

Konsul Knudsen var meget musikalsk og kom-
ponerte en rekke solo- og korsanger, og flere verk for kor og orkester.
Han skrev også i de seinere år flere strykekvartetter.

Konsul Knudsen var ridder av frste klasse
av St. Olav og innehadde en rekke utenlandske höye ordner.

FERIEllEIII FOR NORSKE ARBEIBERE.

Oslo 08,30 p.) For en del år siden ble det sti,ftet et sel-
skap for a 16se den store oppgave å skaffe norske arbeidere tilfreds-



stillende ferieheim som samtidig kunne anvendes som rekonvale$ensheim for
arbeidere som har lidt av yrkessykdammer.

Etter hva Aftenposten har erfart, har sel-
skapet drevet et meget intenst arbeid. Således er det kjöpt J,nn en stör-
re eiendom på Ldrenskog som er på ca 100 mål og denne eiendom er etter-
hvert gjort til mbnsterbruk. Den skal danne grunnstammen for ferieheimen
Reisningen av Selve hovedbygningen må naturligvis utstå til etter krigen.
Men planene ligger ferdig.

Innehaveren av AiS Ferieheimeni direktör
Björn Blix, har allerede da eiendammen ble kjbpt ved gavebrev overdratt
den til norske arbeidere c) likeså sikret driften ved a stille et större
belZip til disposisjon pr. ar i frantiden.

BRANN I NOTODDEN.

6-10 13,30 (5) Natt til tirsdag ved 23.30-tiden begynte
det å brenne i et skur i O.3. Landavenka gård i Tollgata.i Notodden.
Flammene slo høyt i været og samlet en mengde mcnnesker. Brannvesonet
var snart på pletten og la ut tre Slanger, En forretningsom 11gger vegg
i vegg med skuret ble også antendt, men ilden ble straks slokket. Selve
skuret, som tjener som lager for flere forretninger, brente ned til grun-
nen. En pumpe som tilhörte Telemark LIneralvannfabrikk og hadde an verdi ,
av omlag 15.000 kronor og en del möbler, ble flammenes rov. Brannårsaken
er ukjent,
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AKWEKURaER FRA OSLO BC,RS

4'1/2% Stat 1937 K. 104 1/4,- 4%. Stat
1935,1, S; 104 1/4, K.- 103 1/21- 3 1/2% Stat 1941,1, S. 105 1/4,
K. 104 3/4;.- 3 1/2% Stat 193811, K, 103 1/2,- 4% Hypotekbank 1938
S. 106 3/4, K. 106 3/81- 3 1/2% Hypotekbank 1941 unotert, Credit-



banken S. 145, K. 140,- Kreditkassen S 855, K. 840,- BjölvefosSen
K. 20t? Borregård *S.'138,K, 137, Omc, 158,- Elektrokemisk S. 145,
?, Hafslund S. 760,-K, 745,- Orkla S: 182 1/2, K. 2751- Saugbruks-

lkoreningen S, 2025., K, 2000 Union J, 5,75, X."5,60,- A?lesiden
157 1/2, K. 150,- Borgestad S. 222•1/2, K, 215,- Bruusgard '

Klösterud K. 255,-Amerikalinjen S. 240, K. 237 1/2, Gms. 237 1/21
Bergenske S. 160, 159, Oms, 150-159,- Nerdenfje1dSke S. 1851 K.'180
IVaran" K, 2701- Geean S, 285, K. 280, Gms. 280,-' Kosmos 2 S, 28C
X. 275, Gms. 277 1/2,- Odd K. 240,- Rosdhavet K. 395, Gms. 397 1/2.

Valutakurser uforandret.

4 NINEDERS FENGSEL.
..... . ..

Oslo 13.30 (7) Det blo i går avsagt dom i saken mot en
kommunefunksjonær på Notodden som for en tid siden ble arrt5stert for mis-
ligheter. Han var bl,a. ti:Ltalt for å ha misbrukt sin anvisningsmyndighet
i et tidsrom av to år og der-:ed tilvendt se ot belöp på 2.400 kroner.

Dommen 15d. pa 120 dagersfengsel. Han ble
videre ftadönt sin sti1ling.

RIGL KTNISTER I BUDATEST ANKGEMET, TIL FINULAND,

S.R, 13.3) Den svenske minister i Budapest og endel sv
legasjonspersonalet ankom til Helsinki söndag og fortsetter til Svorige
i dag, Ministeren har uttalt at russerne utvste ster vennlighet mot de
svenske under reisen. I Plöesti hadde man stillet en egen vogn til lega-
sonspersonalets disposisjon og farden gjennom Sovjet-Unipnen var på alle
mater vel arrangert,

TYSKE FLYKTNINGER TIL SVERIGE,

S,R. 13.30 En tysk flyktningnebåt ble tirådag korgen
tatt i forvaring sC)r for 1a1m7dr. To franskmenn og ti tydkerep alle sivil-
personer, var ombord. Flyktningene er blitt tatt i forvaring og båten
skal föres til Kalmar.

' Ved forhdr har flyktningane oppgitt at
båten, som ikke var bestykket, tilhörte den tyske marines utrustnings-

41; reparasjonsverksted

••• 4.11,

0s1o22.30 (30) Den kjente innbruddstyv Hilmar Wilfred
Rudolf Hansen Lundin er i dag, 17. april, römt fra Botsfengslet hvor han
sonet dom. Lundin er födt 23. desember 1906 i Skafså i Mo i Telemark.
Lundin er en usedvanlig dreven og forslagen innbruddstyv. Han ble ved
Oslo byrettsdom av 9, mai 1944 dömt til 6 års fengsel og 5 hrs sikring
for en rekke innbruddstyverier i Oslo. Han be4kk nesten alltid inn-
bruddene i privatleiligheter QM dagen når de sto tomme og stjal fortrins-
vis klær, sblv-Wy, smykker og penger til betydelige Jpe14,p. Da han alltid
opererte alene fikk han tilnavnet "Den ensomme ulv".

Da det bl.a. er å frykte for at han straks
vil gjenoppta sin gamle geseheftlutloves belönning til den som gir opp-
lysninger som förer til pågripelse,
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Meldinger, onsdag 18. april 1945.

TIL FORTROLIG ORIENTERING. Ikke til offentliggjbrelse.•
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

Te nforklarin : O.R.- Oslo Radio, S.R.- Svensk Radio, F.R.- Einsk Radio:
D,R.- Dansk Radio, Oslo- Tysk kontrollert "NTB".

RAZZIå,I R=STAD.

S.R. 23,15 (Norsk) Den 5, april foretok gestapo, sikkerhets-
politi og lokalpoliti en razzia i Rakkestad, med talerike arrestasjoneI's,
Blandt de arresterte er lensmann nton Ramstad. Som ny lensmann er
ansatt en 23 år politikonstabel Magne Hamstein, som har vært ved
tiet i Rakkestad siden februar i ar. Han har været meget aktiv ved
post og telefonsensur.-

Befolkningen blir også advart mot en 17
år gammel hirdmann Age Grbnmbrn (?) som löper omkring med rifle og
ravolver. I alt ble sa. 30 personer arrestert i Rakkestad, Her er endel
navn:

Gårdbrukerne Karl og Thorleif Grinstad,
Hans Toffer (?), Leif Holmsen og Rådal Smittel (?) med to sbnner.
Disponent Gundersen på Rakkestad sag og hbvleri, forretningemennene
Johannes Torp cg Odd Störlö, kontoristene Thor ,Tulem og Jon jörgensen,
a:beider Asbjörn Lie, snekker Roald Sandtorp, drosjeeier Arnstein
Klbfsrud (?), Ole Sigrud, kontorist frbken Tulla Sigröd, frisördame
frbken Mary Vesteid, skoleelev Sigrid Sbnstegård, apoteker frbkem
Blinheim.

s2ERK INNSIMENKING PÅ NORDL=SBIEN,

S.R. 23,15 (Norsk) Kullmangelen har bvunget tyskerne til
sterk innskrenking av trafikken på Nordlandsbanen, Enda det står
30 - 40,000 mann nordenfor som venter på transport. Fra 23. mars går
bare et transporttog og et blannetog i hver retning pr. dbgn.
Tidligere var trafikken det fem dobbelte. For å spare har tyskerne
sluttet å kjbre spesiel luftvernvogn i transporttoene. Avdelingene
må nå selv rige opp mitrealjbser og maskingevær pa open vogn. For
en stor del ma tyskerne gi seg til fots sbrover.

POLSK J.2-JÆIDER SKUDT.

S.R. 2315 (Norsk) Fra Tromsb meldes at en polsk arbeider ble
skudt pa byens torv den 15. mars. Grunnen til at tyskeren skjbt, var
at polaken hadde nektet å gi ham sin tobakkrasjon.

‘ir
Videre meldes fra Tromsb at det or tegn

på at tyskerne avskriver Nord- Norge militært. Praktisk talt alle som
har arbeidet for dem er oppsagt fra 1. april. Oppsigelsen gjeller også
lagerarbeidere og kontorfolk, Gestapo tromsbavdeling er tynnet betrak-
telig ut i den siste tiden og de få som er igjen anstrenger seg for
å vise hvor nbdvendige de er, for å slippe a blt sendt bort,

Hirdsregimentförer Erling Steinnes (?) er
flyttet til Oslo med sin familie. Det meldes også om en rekke rbmninger
fra Tromsökanten til den befridde del an Nord- Norge.

TRYKKERRIHETEN I NORGE ETTER KRIGEN.

S,R, 23,15 (Norsk) Trykkefriheten skal det værnes om i Norge
etter krigen, fremholder sjefen for den Norske Regjerings Informasjons--
kontor i London Tror Gjesdal, som i disse dager er i Sveri,ge. Og at
særskilte presselaver er av det onde, tilföyer han. Når det er klart et
almenheten kommer til å være on omhyggelig kontrollant av pressen.
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BISKOP BERGGIWS BEFRIELSE.

S.R. 23,15 (Norsk) Det store oppslaget i svensk presse i dag,
ved siden av krigsnyhetene, er meldingen om biskop Berggravs befrielse.
Sveriges folk g1eder seg med det norske, skriver Mbrgontidningen,
Nordmennene vil i lange tider minnes denne modige mannen, hvis ufor-
ferdede opptreden har gjort hans navn legendarisk.

Terboven har rast mot ham, militær og
politi har forfulgt ham. Men det gikk ikke å få ham på kne for erebere:
ified hbyreist hode kan han gå ut blandt sit folk, når befrielsens time
snart slår for hans landamenn.

Erkebiskop Eidem uttaler: " Jeg kan bare
uttale min takknemlighet mot Gud og min store glede over biskop
Berggravs befrielse, som har en stor oppgave å fylle i krigens siste
fase, og under norges og den norske kirkes gjenoppbygging, Så desperat
som det er i Norge har vi hatt stor grund til stor uro for biskop
Berggravs liv. Vi vet ikke hva man kunde satt i verk. Nå bör vi ikke
mere noen uro lenger?.

Biskop Iulen uttaler: " Vi her i Sverige
istemmer av ful3este hjærte nordmennenes store glede og tilfredshet.
Biskop Berggrav kan ikke unnværes når Norge blir fritt. Heller ikke
når det gjelder den norske kirke. Situasjonen må haz vært overordentlig
farlig ettersom patriotene tok dette skritt,

-i'orfatteren Harry Blomberg skriver blandt
annet: Budskapet kommer med kraften av et elektrisk sttit til oss alle
i Sverige. For Berggrav har i disee ville år vokset til etsymbol for
alle dem som har vaget å hevde rett mot vilkårlighet, samvittighetens
makt mot våpenmakt. I sin spertshytte har han vaert arbeidsgiver for
en mannsterk soldatstyrke. 12 til tennene bevepnede menn har bevoktet
den ensomm våpenlöse mannen, Og enda har ryktet visst å fortelle hvor
usikre de har kjent segoverfor ham, De har fnt at han har hatt
sterkere makter enn vapen på sin side, Nå han nu er befridd trekker
en hver venn av Norge et sukk av lettelse og glede, .

sendingene på tysk og engelsk til ut-
landet i ettermiddag over Sveriges Radie var en vesentlig del av
programmet viet befrielsen av Berggrav. Frå Oslo meldes at affæren
selvsagt ikke omtales mcd et ord i aviseee, men den er kjent av alle.

Det synes for QU del her i Sverige å herske
noen ttil om hvordan de gjeldende norske sraffebestemme1ser er å for-
stå, ikke minst med hensyn til Udsstraff. 1 et referat i en StockholAs-
avis idag gis uttrykk for don oppfatning at de 1ovene sox den norske
regjeAng i London har Eitt har tilbakevirkende kraft. P. framtredende
norsk juristhold framholder man: Dödsstraff •ar gjeldende i Norge ettei
den militære stfaffelov også slik denne 1b11fr krigen. Den kunde da
bare anvendes i krigstid for krigsforræderi os for blottstillelse av
krigsmakten. Under okkupasjonen er det allerede på et tidlLg tidspunkt
foretatt visse utvidelser av dödsstraffens anvendelse idet den er
innfört for visee grovere forbrytelser som tidligere kunne medföre
fengsel for livstid, for eksempel for landsformderi og grerTere legems-
beskadigelse, ulovlig frihetsberövelse og grovexe smdelighetsfor -
bryteUer. ./11e endringer er skjedd ved lov av den norske re.gjering
Londo#x. Lovene er gitt i full .overensstemmelse 2led demokratsk retts-
onpfatning og den norske grunnlovs paragfar 9DS son forbyr pi lover
tilbakevirkende kraft.

den tyske ledelsen i Morge gjör seg klar
til belciring, cr utvilsomt, mener Handelstidningen, men lande 4; kan
forsvaros bare dersom krigsmakten kan holde sammen. TUfellet ned
torpedobåten som kom til Strönstad er noe som aldri vip_e ha ferekommet

en krigsmakt med uangrepet moral. U'an har grunn til a kalle beseket
Strbmstad et gledelig varsel. Vi r her okkupasjonsmaktens beeynnende

dft1,6sning. Siden blir det et annet ispörsmål hvor langvarig prosetssen
og under hvilke former den vil forlöpe. Gestapos Norgefi1ia1,

åd troppene og Quislings livdrabanter kommer til a sörge for at en
ikke blir smertefri, men det fins visse, ikke ugrunnede forhåpninger
om at den tuoro - teutonicus som har blomstret i den annen verdene-
krig skal få rase ut i et bedre familieslagsmål. Det er interessant å
samholde Handelstidningens betraktninger med en uttalelse av Deutsches
Nachrichetbureaus militeere nedarbeider. Blandt de nye stridsomr&dene,
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KONO/as.KE1LDINGER:

.Aks'e'curser ra Oslo Bbrs 18. april 1945.

4 1/2% Stat 1937 IC 104 1/4.- 4 % Stat 1935
1, S 104 1/2.-K 103 1/2.- 3 1/2 Stat 1941, 1. S 105 1/8 K 104 3/4.-
3 1/2 Stat 1938, 1. K 103 1/2.- 4 % Hypotekbank 1938  S  106 3/4 K 106
3/8,- Creditbanken K 140.- Kreditkasson S 850 K 840.- Bjblvefossen K
2075.- Borregård S 138 K 137 Oms, Elektrokjemisk S 145 K 137 1/2
Hafslund S 750 K Orkia S 282 1/2 K 275.- Saugbruksforeningen
S 2075 K 2000.- Union S 5,75 K 5,60.- .")gdesiden S 157 1/2 K 150.-
Bergestad S 225 K 217 1/2.- Bruusgård Kibsterud S 265 K 260.-
...merikalinjen K 237 1/2.- Bergenske S 162 K 161 Oms. 161-162.-
Nordenfjelddke S 185 K 180.- Ivaran K 270.- Ocean K 282 1/2.- rlosmos 2,
S 277 1/2 K 272 1/2.- Ons. 275.- Odd K 240.- Rosshavet S 400 K 395.-

Valutakurser: Uforandret.

L.MBRUKSIELDINGER.

O.R. 13,50 I 1920 beyndte professor Vitan, ved Valjo
labaratorium i Finnland å undersbke arsakene til de ymse smaksfeil
smbrret og am det var mulig å forebygge feilene. Det viste seg snart

at mange feil.var evhengi av smbrrets surhetsgrad, eller dot vi kallei
PH. Etter at man Uadde fastsatt betydningen for smbrrets holdbarhet,
-ortsatte forsbkene med det mål for Uyet, kunstig å innstille smbrrets
urhetsgrad, til det hbvelige PH området. Disse forsbkene fbrte til
overraskende gode resultater. Det viste seg nemlig at QM smbrrets sur-
hetsgrad oversteg 6 forsvant foilon oljet og fisket og andre feil seLv
ved lengre lagring av smbr. Også feilen talget og mettall, som hörer
til samme feilgruppe, ble yndet til å opotre i smör. Oppdagelsen av
visse smbrfeils avhengighet av den aktueile surhetsgradnförte til
muligheten til å 6kille, me11om ambrfeil av bakteriologisk og kjemisk
natur. Dette gjorde at det blev forholdsvis enkelt å finde ut årsaken
til ymse smbrfeil og hvordan de skuldo forhindres. Hvis det i sm6rret
fra et meieri fore"kom smaksfeil, som ikko forsvant ned innstilling av
PH over 6 var det tydelig at feilen stammet fra mikroorganismer.
Sterralisering av kjernene og ambrrets skyldevann förte nedsten uten
untagelse til at feilene forsvant, Bare de feilene som stammet fra
gnmel flbte, ellor dårlig syre kunde det ennå gjbre seg gjeldende.
Men også disse foilene var lett å påvise. Det riktige og ettertraktede
mål og beherske smZirretsholdebarhet var således nådd.

I fblge en årsmelding fra Hagan landbruks-
.cole i Eidsberg? fikk man ifjor gode avlinger av rotfrukter og hby,
mens potetavlingen ble ca, 30 % mindre enn vanlig, På flere av skolenE
jorder har det vist seg merker på bormangel i rotvekståkerene. Og det
heter således i berettningen fra skolen, at for å ffi en vellykket
rotvekstavling er det en betingelse at det kan sakffes bord. I den
forbindelse kan det nevnes at bestyrer Brodli ved statens landbruks-
kjemiskekontrollstasjon i Trondheim i et foredrag nylig framhevet at
bor er et meget viktig mikronæringsstoff. Nordenfjeldsk er bormangeler
meget almindelig, Ved sterk kalking kan bor binnes så sterkt at plan-
ten ikke får tak i det og derfor gjbres der intet nytte av stoffet.
Praktisk talt alle kulturvekster, med untagelse av timotei reagerer
på tilsetning av bor. Et kg. borsyre eller et og et halvt av boraks
pr. mål godt nedharvet, ansees som et E.(21 et passende tilskudd, men
den knappe tilgangen av dette stoffet som det er nå, kan man forelbbiE
ikke få bor til gordbruket. Det er således bare forsöksstasjoner som
nyter godt av det lille man har å disponere over.

(fortsatt)
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LANDBRUKSMELDINGER, (fortsettes)

Erter kunde det være god grunn til å
dyrke meget av nå, da de er så eggehviterik, skriver professor Knut
Vik om en orientering om hva en skal så i år. De andre vekster dekker
ikke på langtnær behovet for eggehvite, men det er den haken ved det
at det er nedsten ikke erter a få i såkorn hamlon i år,.. Erter dyrker
man bcdst som en innblanding i havere og bygg. Som 20 % innblanding i
havere har den gitt 11 foll, Samtidig har haveren gitt likeså mange
foll SOM ublandet, Da ertene nå står dobbelt så höyt i pris som haverer,
blir avlingen i blandingseden meget mer verdifull onn ublandet havore.
De ertesorter som finnes mest av omkring i landet er vr1 Ringerikes-
Grönnert, torsdag- to og Norsk- gråert. De kan alle sammen dyrkes
sammen med Gullregnhavere. Rineerik og swrlig Torsdag- to er litt
tidligere enn den, og går forsavidt bedere siammen men halvtidlig haverc
eller bygg,

I opplandet er der holdt en rekke møter QM
vedhogsten til jernbanen. Mbtene har været ledet av skogforvalter Paul
Sandbu,(?) som også skal forestå hoGsten. Mötene har vært godt besökt
og skogelerene som har skog inntil jernbanelinjen, stiller seg Velvilli-
ge til de krav som har kommet fram om å skaffe jernbanen brennsel.
I de store skogdistrikter ved Kutjern, vil det i nær framtid bli satt
i gang en meget onlattende vedhoGst 1 tre av de störste skogene. Her
skal i 16pet av sommeren hogges onlag 80,000 kubikkmeter og det skal
opprettes en vedhoggerloir til 40 a 50 mann. Hogsten skal utföres av
ledige industriarbeidere, da den ordinære vedhogst legger beslag på
all arbeidskraft i bygdene. Veden skal fortrinsvis hogged som ved-
•Wnmer og der er avsluttet mange kontrakter av ved til staton. I de
nIndere skogene skal skogeierone selv s6rge for driften og for å få
voden bragt opp til jernbanelinjen.

BRAEN.

Oslo 20,30 (34) Litt för klokken 13,00 i dag bröt det ut
brann i Tollbugaten 3 Oslo, en eldre fon- etasjes bygning. Ved brann-
vesenets framkomet brentc det på loftet og på taket mot Tollbogaten.
Det ble straks gitt ordre itl utrykning til stor brann og varmen ble
begrenset med vannstråler, Likesa ble et par slanger lagt ut til
sikring av tilstötende bygninger. På grund av de dårlige trappeforhold
var det umulig å hindre varmen 1 å spre seg over h$le det sammenhengen-
de loft, der det var lagret tildels meget'brennebare saker, I löpet
av vel en time var varmen under kontroll. Loftet og opzilaget ble helt
ödclagt. Ved å sette inn ekstra nannskaper lyktes det a bogranse mann-
skadene i de underliggende etasjer til det mindst nulige.

Bygningen er assurert for 1. 550.000 kroner.
Brannorsaken er ennå ukjent,

BRANN.

Oslo 21,00 (39) Fra l i Hallingdal blir det meldt at det
natt til tirsdag har været en stor brann oppe i fjellet, der den
kjente Bergsjä turisthytte er brent ned til grunnen, forteller .:12tenpos-
ten. Hytten ligger flere nIl fra stasjons- byenA så nan har ennå ingen
sikre etterretninger. Men lensmannskontoret pa opplyser at lensmann
Solun er veist oppover for å undersöke saken.

Det var en reingjeter som hadde sett hytten
brenne. Fra Vassbygden gikk neldingen videre til Ål, nen kon först
fram så seintSQUI ved 19,00 tiden igår kveld. Undersbkelser viser at
dot for byeblikket ikke var noen fastboende i hytten. I påsken hadde
noen av eierens vanner bodd der i noen dager men siden har hytten været
stengt.
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AUTOMATTMEFONEN I SKIEN 20 .ÅR .

os10 18.00 (25) Det ex dise4 dager 20 år siden
den automatiske telefon ble innf6xt i Skien.Den var den fbrsto auto.
ma tis_keetelefon t Skandieuvia, Telefonen ar löpet av disse årene.
blitt meget populmr ibyen og det er nu snart ikke et hus igjen-hvor
det ikke er en «ller flexe telefoner, Telefonsentralen ez for1engst

,-eg det er nu planer om å bygge en ny tidsmossig sentralbygning, Det
dvoMigo tomteanlegg ex tikret og planene.er ellers.så langt fram.

skredet at en.venter å kunne gå igang mod bygg1ngsarbeidet.s4 snart.
de n6dvendige mater'ealerkenskaffeeD

SEIEN BAPTISTMENIGHET &.8 IR.
	 ~41.

oslo 18.00 (2e) . 	 Skien baptistmenighet som er landets
eldste paswerer 435 års dagen den 22de apr£1. Menigheten omfattet den
förete tiden Pozsgrunn, Solure_og Skien. I 1930 bygget monigheten sitt
eget lokale son_har.owleag 600 sittep1aeser. Siden 1877 har den drevet
sbhdageskole, un#donsaxbeide seden 1896.og.i.de siste årene også junior.
virksomhet.,Sideul.0ler elet_opå dravet diakonissevirksoMhet..-Den nue.
værendeforeendex er .A.,Anonsene-som overtok i 1939. I anlednieig av
jubileet vil det bli holdt on rekke m6ter_i kommende elke.

UNDVERK OG INDUSTRI I STÖPESKjEM.

44ii10.13.30. (27).  Norges Håndverkerforbundm4dddier-
at delin6'en av de kombinexte håndverks og industriforeningernu er
endig gjennomfört på grunnlag av overenskomst meilom Industrifor
bundet og Håndverksforbundet stadfestet av nmr1ngsdepartementet.12te.Janua
1945. Industr£tedlemmene or 16st gra sItt modlemskap i de.kombinerte
forentngene ogedisse.foreetter som.rene håndverksforeningereti1sluttet
Nozges Hårdveekexforbund..Deete gjelder foxeningene Bod.61 Exummundal)
Drammenl- Egexaund, ElvexumtFredrikstad t Harstad, Hortent-Mo i Rana, Moss
Otlo, Pozsgrunn, Bandnesi.Sandnessjöen e_Sarpeborg, Stavanger, Txondheim eg
T6nsberg._

Tallet på industrimedlemar 3. de fleste
aw disse foreninger har vært helt ubetydeligj I flere
Foreningene har overalt vært båret.oppe av hAndverkerne. Den organisasjons-
messige adskilielsen får således ingen stor Nexaktisk.betydning. De delte
foreningene omfatteX fra nux av HåndVerkerforbundetEe medlemmer innen
foreningene distrikter.- . .

_ . Alle de delte foreninger skel nu
andre navn i overensstemmelse med den forandring s om er skJedd. Istedetfo-
Håndverks Og Industrifoxening'blir det nu bare Håndverkexforeningent
.r eksempel Drammen Håndwerkerforening.

Sett over et lengere tidsrum ex
dolingen av de kombinerte håndverks og industriforeninger bare en
videref6ring av den linje man godkjente i 1918 da Den Norske Fa1les
forening for Håndverk og Industri ble delt i et Håndverkerforbund og.et
Industriforbund. Nu er delingen_også forotatt lokalt Og med detteer
sikkert begge parter.tilfreds. Samarbeidet.meetkomindustriens og hånd.
verketsorganisasjoner vil naturligvis kunne fortsette_ileeste foretåelse.

HINGSTEUTSTILLINGPIMYSEN.

Oslo 18.30.(28)-.   Hingsteutstillingen på Mysen Idzettee
plass idag, somerax den förate i. rokken av statens fem hingsteutstillinEez
Wil utstil1inen var innzaldt 6 hingster som alle_m6tte, men bare to av
dem oppnådde a bli.kåret. Dette var seksårshingstene Obronent som ti1-
h6xer AsbJ6rn-Dcihl, Forgn Og Sandune, som tilhbrer Erik Pzrtterudt R6denes.
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HINGSTEUTSTILLING. Fortsatt.

.I sin tale ved uts til3lngens alutt
uttalte statsD konsuIent Gjölstad blandt annet at det mindre gpde
resUltat av denne.utetilling_irste rekke skyldes at flere av de ut-
stilte hingsters fedxe lkke var prenierte som voksne.og vIdere at de .
utstilte hingater hadde en ikka så liten svak avstamning 2å morsiden.
Statskunsulenten 2ointerte merIigat o22dretterne burde vise_ator for.
sIktighet ved kjöp av avlshingster oG,ikke kj62e eldre, tidligere
IremIerte hingster, Det ex da bedxe a kjöjpe yngre, u2ret erte'hingster

Ilited.utskter til å avle godt. Det er-enkelte hesteavislag soM bör beaörge
hlngsteholdet da disse treffer sine bestemmelser ut fra hensynet til .
avlen og ikke i.förste rekke for å tjene pengerl noe som er tilfeljet med
de pengespekulanter.som også kjb2er avIshingster.

Dere har_et godt hop2emateriel1 I
dette av1srådet OG når dere får de rette kombinaajoner vil_nok også
de god. "resultater vIee  seg  når det gje1der avlshingstene, uttalte
statakonsillenten tilslutt4

KRISERUTEPLAN FOR BILRUTENE I TRöNDELAG,
tmdi•••• •••• ••••1•••••••• .......  •••t  ••‘••• •••ef.f ••••••'•4 •••••••17•••    ••11.411,•1 ,•••  ••(.1•••i  41 •• 1.4 ,ffid• 1.11", • •••t •••••  • •

Oslo. 18430.(29) 	 Ved. henvendelse til overingenlören fox
veives anet i Sbr Trbindelag får Dags2osten o22lyst at en nu-har ut.
arbeidet en kriserute2Ian for bilrutene I Sör-Tr6ndelag fylkel, Denne.
planen er nu godkjent av generldlrektoratet for transport. Dtter planen
utgjtir den saMlede innskrenking for bIlrutene i Sör-Tröndelag 5416 vogn.
kIlomater r)r...UJID Planen omfatter ikke Innskrenkinger i den kombinerte
-ode.. og 7n.s.sas jaxtrafik1c4 .

DÖDMLL

Oslo 19-.00 (32) Den apostoliske prefekt fer r.ondiraintrP
distriktet, Oy2riausWItte er ded. rammet av,hJerteslag, Biskopen var fbdt
I Kbiln i 1890 og ble student i 1910..Han b1e prestaviet I 1915 og kom
1922 til Halden, der han I Idpet av •ort tld satte seg inn I e norske
forhold. 1932_bIe han utnevnt tll overhode for den katolske kirke
Trondheimsdistrlktet,.BIskop Witte satt inne med grundige kunnska2er
teologl og filosofl,

Som midlertidig ttterfblger av bIsko2
Witte ble allerede I 1935 1f6Ige den katolske kirkes lover•utnevnt sogne.
presten I .01avskirken i Trondhelm 2astor Johannes Antonlus.Deutsh. Han h.
har nu automatisk overtatt embote., .

SALG Iffit ARBIKL111~ STURLASSON,

kiwi1o.19430 	 I medho1d av paragraf sek8 i for
ordning av 23de desember 1940 med seinere endringer_om.relsjonering av
tekstil og.lærvarer rn,v. og paragraf 13 i forskrifter av 6te okt-.4Der
1941 med. seinere endringer om leveribg av rasjonerte tekstIlvarer
til bedrIfter og handlende bestemmes: . .

_ - 1. Den mIdlertldlge sperring av salget
av disse arbeidsklær til forbrukere aom ble-kunngjort i: 7,2easen_31te mars
1945 o22heves fra  Og  med torsdas 19de aprtl 1945. Fra og med denne dato
kan de al.'beldsklær som er nevnt nedenfor_bare selges eller 2å annen måte
overdras til.forbrukera mot levering av s2esIe1le anvisnIngexfor arbelds.
klær mad 2åtrykt varebetagnelse eller.mot k382eti1.latelser utstedt-av
avdelingen-for industriforsyningen på akjema.W22,

Overall varelistex nr. 7001, arbeIds.
klær av dongery vareliste nr, 7002 1  arbeidsbenklær av uIll'varellste nr.
7002 1.arbeidsjakke av dongery eller twill„ vareliste nr. 7003, kJeledress
av dongery, vareliste nr. 7004,'lagerfrakk Gria,vareliste nr, 7005 1,
laboratoriefrakk Gr.B og C. vaIcliste nr. 7005- 1  lægokItte1 Grt. B og_C 1
vare1Iste nr..7006 1  arbeidsbusserUll varel_iste.nr. 7007 1  vind akke vare-
liste nr. 7008 1  kelnerjakke vare1iste nr, 7009 1  ermforkim Gr.B og Cy
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SALG AY ARBEIDSKLER. Fortsatt.

varellstenummer7010, brukso1Jet5y, hukser, varelistnummer 7012 1  forklæ
uten ermer. B og_C, varelIstenumnr 7011, bruksolje:tbiy lårings
varblistenumar 7013, bru oljetbyt frakk varelIstenum r 7014, bruks01.104
tbyt Jakke(trroye) vare11'stenummer 7015, bruksolJethy: ermer vare1.1ste .
nutner 7016, brukaolJetr; fork1mr varelistenummer 7017. .

Vaxellste 7002 Gr. A. omfatter alle
benklær som er sydd av bruksbegrenset stoff i gru22o A. .

‘111, 	 2. Fra og mva 19de a2r11 1945 kan
bare de-detaliforhandlere som har fått me1ding_fra fylkesforsyningsnemnde
om at de er godkjent som forhandlere av-de arbeideklær som er nevnt unde:.
2unkt 1.  få  gjenkJ62ebevls av forsynIngsnemnda 2å slike arbeldsklmr.

34 DetalJforhandlere som ikke ex
godkjent som forhandlere av de under 2unkt 1, nevnbe arbeidsklær skr.1
selge ut sIn beholdning atv slike arbeidsklær ArbeIdsklærne.kan bare
selges mot de nyo anvlsningor og de kjö2ed111ale1ser som er nevnt undevc
punkt

Det er forbudt å kIöpeeller
på,annen måte erverve de under 2unkt 1. nevnte arbeidskImr som er omsatt
i-strid med bestemmelsene under punkt 2 og 3. .

AnvIsnInger og kih;petIllatelser
som det er solgt arbeIdsklmr mot, skal- s endes Inn til forsyningsnennda
1 egne konv6lutter for godskrift_på merkekonto,

Forbrukere som har behcv for
arbeidsklmr i sitt yrke, kan som hlttW. sdke forsyningsnemnda 2å van1ig
s6knadåkort for arbeldsklmr. Foz brukere som  er i  besIttelse av-ube
nyttede ugyldiggJorte anvisninger 2å arbeldsklær må legge disse ved som
bilag ved innsendelse av ny sMcnad.-Forbrukere som-heretter får utstedt
anvisninger for arbeldsklær vil av orsynIngsnemnda kunne få e22lyst
hvilke forretninger de anviste arbeldsklær kan febes kJ4.2t.

Oslo den 19de apr11 1945.

Uleringsde2artementets avdeling for Industriforsyningen.

DÖDSFALL.

Oslo 20.30. (35), Tidligere statsråd GJerdt Meyer Brunn
er dtid 72 år gammel. Etter å ha ;fartet en.del år-tilsjbss og blandt
annet tatt-styrmannsdkaamen bare 16 år gammel txåtte hann_i sIn faxs
forxetning der hans rIke.evner böd ham det.rette arbe1dsfeltl_Han overtol
snart led4sen av forretningen og drev den fram t11 å b11 en av de 1.eden
I bransjen._Hans adm1nistrerende evner gJorde.ham snart til en meget
beuttet mann i det_kommunale arbelde. Han var fro.1903 t11 1915 erdförw
i_Arstad kommune. Også,l;de Videre kretser ble man eppmerksom på ham og
etter at hau.11903 vax Valgtant_1Sbndre Bergethus, representexto han

"i årene 1919 20 Bergen i Stortinget. I 1920 ble han statsråd..Også
innen nmringslIvet ble de i åreneo 1.6;p lagt beslag på hans arbeidskraft
Han var blinddt annet med1en av direksJonen 1. Bergens privatbank og ay
styret...1 Vinmonopelet.

FYRSTIKKFR.

Oslo 20.30.(38). Folk snakker altfor meget om fyrstik.
for tiden, svarte en ilter stemme daAftenpostoni formiddag tek tele -
fonen tiiJitlal Teendstikfabzikk A/S,All denne 2raten og skrivingen
skaper baxe unbdig nervösitet., Men er det 1kks fyrstikkmangel? På
ingen måte. I hvert fall pruduseres og selges det like mange fyrstikk-
esker t11 innon1andsk.forbruk_idag_som det ble gJort för krigen..V1 lagex
temmelig nkraktig 14 mIllioner esker pr. rAned. Når vI så regnex at det
her.1 Norge finnes omiag 2 millioner mennesker Som er over 15 år og at
de under 15 år ikke bruker fyrstikker., akulde det altså bli syv esker 2r.
måned til hvert eneste foxbruker i hele.:landet. Og mer-var det sanneligel]
Ikke bruk for fb.r. krigen
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STATENS HINGSTUTSTILLING,

Oslo 12,00 ( 13) Foran statens hingstutstilling har NTB h&tt
en samtale med statskonsulent Björnstad som uttaler at den utstillin-
gen som åpnes på Monaken onsdag er den 86 i rekken, og jeg kan ikke '
tenke meg at noen tLere utstilling har været holdt under så vanske-
lige forh2d soni i år. De4-, er ikke ba -re den ting at utstillingen må
deles i em litriktsutstillingersA011 det som er langt værre er at
det p[ektisk i;a:et qmelig a utstillingsdyvene fram til de
faste,atte utstillingssteder, Den  - 2:ekteårsak at utstillingen er
stykket opp er transportforholdens. Ved å holde utstillingene ute i
distriktene, vil utstillibrne få realtivt kort veg til utstillingssteet
men det kan naturligvis ikke unegåes at man73 utstillinger likevel
får en gar.ske lang t2easport. Vi får ikke lav til å branspotere hing-
stene hverl:en med bil eller babe, Vi har på ny tatt saken opp med jern
banen 5. håp cm å få lempe litt på forbudet, men noe resultat foreligger
ennå ikke. De som har ximelig veg, får kjbre landevegen, men under
disse foxhold må vi regne med at anske mange uteblir. Det er så sin
sak å holde hir.gst3utstiiliriger1a 5 steder, Det gjdr det vanskelig å
danne seg et helhetsinntrykk av arets mbnstring, sier statskonsulenter,
videre, T1. årets utstilling er meldt 82 hingster. Det er noe ferre eun

fjord. Programmet er foskjbvet. Et er det vi idag vet, skal vi avvik-
le utsti1linger2 på homarken, ved Gran og i Brumunddalen på de bestem.-
te dager, 13 trolig også utstillingen i Trondheim, men utstillingen pL
Stav må slbyfes, Denne utstillingen var årets stbrste med 31 påmeldte
hingster, men nå har vi fått melding cm at vi ikke kan disponere utstil-
lingspladsen. Evor vi skal holde utstillingener jeg idag ikke i stand.

kity
til Sansynligheten t,ler for at det blir 2 utstillinger i Dalen,
en den sndre og en i den nordre delen, men hvor er ennå ikke besten.t
Denne oppdelingen vil skape nye vansker.

POTETENE I 3ORDEI\T PiTnt, riT,1STEDER.

Oslo 12,30 (18) På flere s,eder i lUtfold har en allerede
potetene r!2jorden. I :5e.rpsborg- distriktene er det fbrste gang at
potetene er satt så tidlig, Også på andre steder er jordburksarbeidet
usedvanlig langt fremgkredet.,

SARPWORG.

Oslo 12,30 (19) Siste sesong ved iistfold Frukt og bær-
presseri betegner en rekord hva produksjonens stbrelse angår. i seson-
gens :;_dp det presset 180.000 kile sUkkerroer og av disse-er det ut-
vunnet veldige mengder fbrsteklasses sirup. Det er også presset större
mengder frukt å bær.

GLAMDAIENS KRETS V NS.

Oslo 12,30 (-) Glåmdalens krets av NS, den störste i landet
utstrekning, er nå dalt i tre kretser, Den sydligste, som har fått

navnet Gl&mdalens Krets, overtas av den nåværende kretsfdrer ntor
Brynhuldsvoll. I Wr- stcrdal krets ble kontorsjef 1Tils EggeA, Haaar,
ansatt som krwesfbrer av fylkesförer 22s sist söndag i samband med et
stort mdte i Elverum. Kretsföreren for den tredje krets NOrd- ster-
dal vil bli ansat seinere.

UTSATT FOR ULYKKR.

Oslo 12,30 (10) Under skifting på Verdal stasjon var on
stasjonsbetjent utsatt for en stygg ulykke. Han stod i dbren til en
traktor, og da denne skulde kjbres inn i godshuset ble han klemt
mellom traktoren og dbren i godshuset. Brystkassen fikk on hard trYkk
og den ene lungen ble revet lbs. Han ble i all hast kjbrt til syke-
huset, men det er lite håp om å redde hans liv. Den tilskadekommende
heter Paul Kristiansen og or i 50 års alderen.
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MELDINGER FR.; STOCKHOLM. Fortsatt fra side 2.

sier han, er Norge, som er intakt, men hvis skjebne avhenger av
utviklingen på de nord tyske slagmarkene. Norges betydning som land-
og sjöfestning har Uet ytterligere i den siste tiden. -

Hvordan steraningen er blandt de desparate
quislingene i Norge framgår blandt annet av et foredrag son "minister"
Riisnes holdt igur i Drammen, der han erklærte at hans pertifeller
ikke vil vise seg uverdige i forhold til sine tyske kamerater ---
(resten av sendingen fallt bort på grunn av forstyrrelser)

i,J1ER GODT

S.R. 23,00 , Norske sabotbéer har sprengt en av de fabrik-
ke- soa forsyner tyskrene med notorsprit, nenlig Tofte 'fabrikk i
Hurua, hvor samtidig et lager av 70 tonn motorsprit gikk i'luften.

Vidre meldes at et fartöyA 500 tonn
den 12. april ble tilintetgjort på fjorden, da det la a lastet olje
og benesin for tyskland.

-OGS.Å. I D.1,1\I1.-...RX.

S.R. 23,00 Ved ti tiden i formiddag hörtes, melder
Wbenhavn radio, en kraftig eksplosjon på Förebro i Köbenhavn, der
hvor maskinfabrikken i Kan blp sprengt i luften. Ingen mennesker
ble skadet, men den materielle skade er meget stor.

DDSFLL.

Oalo 23,00 (47) Ln kjendt Mann i Telemark, trelasthandler
Irthur Svendsen, Solum er död 57 år gamael, Han var kjent som en meget
dyktig mann på sitt område og var innehaver av en av skiensfjordens
mest kjente trelastbedriftet.

UTSTILLINGW PÅ STWV. •
Oslo 23,00 (44) Statskonsulent Björnstad opplyser til NTB
at utstillingen på Stav blir holdt etter programmet den 25, april.
Det blir ikke noen pppdelt utstilling i Gudbrandsdalen.

T1L RED:

Oslo 23,30 (43) Melding nr. 36 for idag trekkes herved til-
bake og erstatted med fölgende melding: Den midlertidige sperring av
salget av i.àe arbeidsklær til forbrukere som ble kungjort i pressen
31. mars 1945, oppheves fra og med torsdag 19. april 1945. Fra og med
denne dato kan visse nærmere spesifiserte arbeidsklær bare selges
eller på annen måte overdras til forbrukere mot levering av spesielle
anvisninger for arbeidsklær med påtrykt varebetegnelse eller mot kjöpe-
tillatelser utstedt av avdelingen for industriforsyning på skjenaet

' 22
Fra og med 19. april 1945 kan bare de

detaljforhandelere som har fått.melding fra fylketsforspingens- nemda
cm at de er godkjent som forhandelere av arbeidsklær, fa godkjent
gjenkj.5psbevis av forsyningsnemda på slike arbeidsklær. Foriivrig viser
en til annonsen i dags- pressen.

vvvVVVvvv
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Tegnforklaring: O.R.-Oslo Radio. S.R.-Svensk Radlo. D,R.-Dansk Radio.

Padio."Oslo"- Tyskkontrollert N.T.B.(0å1o)
Obs.Det vesentligsteEtvstoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

5cx
PROPA GANDAEN I KRIGENS T;TENESTE.

Oslo,19,15.(2ett og hbrt) "I 1914-18 drev de allierte med en ihor-
dig og omfattende lbgnpropaganda mot Tyskland og folk trodde på det
son ble sagt.Tyskiand tek den gang disse propagandaangrep saM mindre
farlige og fant ikke noen grunn til å ty til lignende midler.
Tysklands ledelse mente at krigen så allikevel ville bli avgjort på
slagmarkene og etter krigen ville verden erfare at det hele var lbgn
og dikt.Nå stommer det for så vidt at verden etter Tysklands nederlag
litt etter litt fikk vite at det var nbye uttenkt lbgnpropaganda.
Churchill og andre har nedg,itt det gjennom bbker og taler og dermed blia
det,De allierte la 1kke skjul på at de nettop anså den slags midler sol
et av de mest effektive og lot enhver forstå at ptopaganda i tilfelle
av en nyokrig ville ut vikles 1 langt stbrre grad. Lbgnprepa gandaens
ble forsavi2t ::kke skrinlagt ,men tatt op allerede 1•1933 da Adolf
Hitler ga det tyske folk tilbake troen pa fedrelandetpgjennom Nasjonal-
Sosialismen. Således har vi i de fem og et halvt år krigen har vart
opplevet en propaganda uten sidestykke.Da dr. Gbobbels hadde innsett at
propagandaen er et usedvanlig viktig oiddel i kaalpen og fra tysk side
har man forffikt å donme opp ior den djevelske lbgnpropaganda som yar
oversvbnaet vcrdcn fra Tysklands notstandere. Men mens Tyskland mill-
tmrt allerede ved krigens begynnelse kunne tilrive zeg initiativet 1
enbavgjöncnde grad satt de alliirte ned den store fordelen at'de ved
hjelp av propagandakrigen lå et langt stykke foran Tyst1and, Lbgnpro-
pagandaenOradet nasjonalsosialistiske Tyskland som var innarbeidet
11ke siden 1933 ble intenDinUaartog de allierte hadde den fordel at det
var de tyske sty.nker somogikk fram.g1kk til angrep og besatte områder
Redselspropagandaen var pa hbyder son fikk noenlunde sundt tenkende
mennesker til å reagere,men ikke desto mindre viste det seg å mwre used
vanlig effektiv. Saruden med denne redselspropagand.en 1b) en annen pro-
peganda,nenlig skremmepropaganda, Dette gjalt i fbrste rekke ce forskje7
lige europeiske staters ledelse,nemlig de stater som av naturlig og sele
fblgelig e grunner sluttet seg opp om Tysklands kamp.Gjennom propagan-
daen ble dyktige aåplonater i disse lands ledelser bearbeidet i den
grad at de da den ventede situasjon i den militære situasjon inntraff
gjorde kuvending leller forrederi.De ble fortalt at hvis de fortsatte
kampen ville de bli totalt tilintetgjortIden eneste chanse de h-dde eve
å kapitulene og då skulle alt bli bra. På denne måten ?ppnådde de alli-
erte store seirer,son igjen gjorde avgjbrende utslag pa den militwre si-
tuasjon, Det må innrbmnes at de allierte ved en dyktIg og utspekulert
lbgn,skremme og kapitulasjonspropaganda har oppnadd resultater som har
stillet Tyskland ved flere anledninger over fot nærmest ulbselige

L.Iroblemer. De er imidlertid allikevel blitt lbstImen det har hver gang
•Pkostet Tyskland betydelige krefter og tvunget den tyske ledelso til a
foreta store forandringer i deres stratcgiske planer..I disse dagôr
opplever vi den alliertes'propaganda-offensivs klimaks.D et skytes,
som det heter fra alle rbr,Tyskland oversvönnes av propaanda gjennon
radio.flyblader.ryktespredning osv. De store milltære seire Ljbr pro-
pagandaen forholdsvis lettvindt,idet det hele går ut på at Tyskland har
tapt krigendat:det bare er vanvidd å fortsotte en allerede tapt'krig.

nr11 - 1' t d -.I 0.
i2k eg desperat,Det heter alierede nå at hvis Tyskland lkke gir seg
så vil'allikevel de allierte sendo ut meddelse om at de har vunnet
krigen,og hvorfor ? Ennå står store slagkraftige haerstyrker i Tyskland.
vet dette godt nok.Den allierte, ledelse har også ikke en men mange
ganger spurt i de siste uker: H Torfor setter Tyskland ikke inn de re-
server som de vet eksisterer ? Og hvorfor er stemningen slik som den er
hos de tyske kjempere ? De allierte fbler også megen godt for hver dag
som går at det ikke er slik son det heter i propagandaen at det nenlig
ikke finnes tyake styrker bak frontene,nonlig i det besatte Vest-
Tyskland, En aldri sa hardnakket propaganda kan ikke tilintetgjbre d1å-
se styrker,som nettop någjbr sitt til a Jaaekke de allierte,Fortsettes.
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Propagandaen i krigenstjenestc.Fortsettes.

Ikke minst Elsehhomor vet hviolke fbger denne krigen bak trabtene kan
tå hvis krigen ikke blir avgjort i aller nærmeste framtid,
Bak den nåvmrende 1ntense,men allikevel merkelige hysteriSke propaganda
skimter v1 også on stadig tiltagende uro mellom de allierte seg imol-
lom,Det kammende SeL Fmahele~es fiasko,er blandt de kjønn%jerninger
som gjör at den dyktig utspekUlerte propaganda gjennom manp ar holder
på  å  bli endelig gjennodskuet.Prob1,12elJ Polen som nettop na ulmer mer

L:nn noonsinne kan slå ut 1 lys lue hva dag som helst. T„skland har •
`911nder hele krigen vmrt på defensiven når det gjelderIgitpagandakrig.
De alliertes fiamferd har imidlertid gjort sitt til a gi'Tyskland net.-
top nå på hånden kort som kan få de aller störste fölger,Den tyske led-
else vet soM den allierte ledelse vet at en krigsforlengelsefor de
allierte kan .<2;4 de alvorligste fölger. DotU st imIdletid kjennsgjern-
inger og lkke propaganda. Det ropes og skrikes' om at den dag er nmr
da de allierte styrker mbtes i Tyskland;smrlig nå hvis det går slik
som så mange frykter eller kanskje hkernemlig at berbringen:v11 bringe
en gnist som sprenger de alliertes sakalte samarbeid i lUtta,Ett står
imidlertid fast idag :Tysklands fanatiske og tapre'kampet det neste
som kan rSdde Eurppas folk fra den störste ulykkepet liv 1 terror-
fattigdomikaos og elendlghet under SovjetsSigd og hammer."

LEVEOMKOSTNINGER.
wo.

Oslo 20.30. (18), Statistisk Centralbyrås beregninger over
lgveomkostningene pr. 15de mars gir som resultat at hovedindekstallot
kie;opp 0.1 prosent fra måneden för fra 152,9 til 153.1.

Indekstallet for matvarer er steget 0,2 %
fra 155,2 til 155,5. Gruppen grbnnsakeb, mol, gryn o.1* er gått opp
2,2 %,•mens gruppen fisk og fiskeboller er falt 0.3 %. De andrs utgifts-
postene er uforandret,

IMING BMRNSOM SKJENDER SINFARS MINUE,
an e n ng rling Björnsons fd selsdagholdt han et foredag 1 Celo

Kringkasting k1,18,30 (Aktuelt)hvori han uttalto bl.a*tbleende om sin
far Bjbrnstjerne Björnson:-

Som et vidnesbyrd om hans sterke kampliv
som nok som viser at hans reaksjon mot den politikk som tbres av hatets
fordunkling og da så mange spbr meg om hvordan hin far v111e ha stått
til striden idag skal jeg åpent ut-Gale meg heromfa8m jeg egså vil til-
föyepat hadde jeg vmrt 1 den minste tvil om min far lmed sltt tempe-
rement,og sannhetssbkende vitenskap hadde stått i vår kamp„at han ikke
med sitt fulle hjerte hadde gått inn for den nye tld,så v111e dette
nok ha virket på mit, sinn,Mon da dot cr helt utenkelig undef de
kjennsgjerninger som skaper et stannpunkt, Nei aldri hat jeg ftilt me
sikrere i pakt med far og hans livsinnstilling cnn 1dac, Don har Gitt
eg dtyrke og kraft i mitt arbeid både til sO1vesaken sci likeoverfor
alle de ungelannonyme brever jeg har mottatt,som de oncw -yucr.Ta det
hatets kilde som driver våre motstanderoJeg står på mine fedrcsgr.un
og det er arv også i slikt,Allerede i forholdavis ulg alder forstohan
at Norges framtid og skjebno måtte knyttes til Tyskland og gikk
han aldri gjennom hele sitt liv fra denne linje.Som intet land uten-
for Bkandinavia forstod og lose hans diktning som Tyskland.Bans bondo-
fortollinger er den rene folkelesning som ikke minst skyldes blodots
2ellesskap i den germanske rase.en han så ikke alene den politiske
sikkerhet dette follosskap kunne gl mot imperialistisk overfallm-n
den tanke er sikker at savel de ideologiske egenskaper lå vel
til g:unn for ot slikt fellesskap, "

I tilknytning til obenståendeble d(A 4tt
en oversikt over Erling Björnsons eget llv og virke,hvorunc-,erhan hedro-
,tes,nerfor å mmte sln fars sbnn,enn for sij egen innsats r<1 de 1'33.•
skjelligefelterlog hansstilling til dagens kamp.
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alfONOEISK OVERSIKT VED 0.E-,N.

'O'sl'
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o',13,00.(7)•AKSJEKURSER.'
3;1/2 % statsob1:194 •.' 04,1/28.103 1/2
3,1/2 % statsob1.1938,K:103;1/2
4'% Hypotekbank 1938,K.1061/25.10613/4
3,1/2 % Hypotekbank 1940K.106-
OreditbankenK,140-
BjölvefassenK.2050
BorregårdK.138-S.140-,
ElektrokemiskK.137,1/28,145-
HafslundK.745.4.S.7601.
OrklaK.277,1/28.280-
SaugbruksforeningenK.20158.2040
UniamK,570-8:5,75
AgdesidenK.150-S.157,1/2
BorgestadX.220.,.8.227,1/2•
Bruusgård & KjbsterudK:262,1/2S . 267 4/2
AmerikalinjenX,240-
Bergenske,X.161-8,162-
NordenfjeldskeX.1806.185
IvaranK.272;1/25,277,1/2
OceanX.282,1/2
Kosmos 2X,275-:,8277,1/2
OddX,242,1/28.250-
RosshavetX. ??.

Valutakurser er uforandret.

‘,..2 71UMES FOR OSIO BMS VED 6.E.N.18 a ri1 1945. 

'ts1o,9,00,(1) BankeskTa; 179,10(,- 10) Ifidiustriaksjer 202,53 (0,33)

Skipsaksjer 237,85 (1,30) Hvalaksjer 207loo (0,50)

IRSIWTER.Ved 

Uslc,9,00 (29 Bergen:Den 12 ds.ble det holdt representantskaps-
mbte i Norsk Forsikringselskap Æolus til behandling av regfteskapet fOr
1944. Regnskapet viser at premdeinntekten i 1944 var på kr.12,7 mill.
Selskapets utdeIer uforandret utbytte med kr.40 prea)csje.

Bergen Hansa Bryggeris regnskap for 1944 foreligger
• I disse dager, Regnskapet vtset et netto overskudd p3. kr.623 000. Det
ble bes1uttez, å dele ut kr,120loo pr,aksje

V.1-71~41),
73-slo,18,00.(8) Oslo: Et bevis på godt kameratskap ble demon-
strert i byretten i Oslo Igår . En tidligere 12 ganger straffet kar
stod tiltalt for under et drikl,ekalas å ha stjålet en lomAebok med
kr.1500,00 fra en kamerat, Han hevdet imidlertid at han bare hadde
tatt vare på boken og ikke stjålet den. Den'bestjålne påstod bestemt
at han ikke hadde levert boken ti1 tiltalte,men det var ellers intet
i veien for at han kunne la en mt,nn ta vare på pengene sine selv am
vedkommende var straffet 12 ganger tidligere. Han kan allikevel
være verdens beste kar,mente den bestjålne, Han ville også f9r framtia
ha fu14 tillit til mannen som had-e bestjålet ham. De var deu°4 ven-
ner trass i det som var hendt. Ti1talte ble funnet skyldig og dömt til
fengsel i 10 måncder samt tap av statsborgerlive rettigheter,i

NYTT BEFALSXURS FOR XV=LIG ARBEIDSWENESTE.
0Slo,18,00. 9 andag 16 april tok vinterens siste kurs
fer A,T.X.befalet til på Fagernes. Kurset skal bare vare til leirens
åpning i begynnelsen av mai og vil således bli av ganske kort varighet.
EA stiar del av kvinnelig arbeidstjenestes leirbefal er innkalt til
dette kurset. I löpet av de oa.14 dager'kurSet kommer til å vare vil det
bli gitt undervisning bl.a. o 'forvaltning,gymnastikk og den såkalte
indre tjencste,hvorunder det bl.a. vil bli gjennomgått et nytt disipli-
nærreglement.
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OKSE TIL KUNSTIG SED-OVERFÖRING. 

s o,18,00. 10 Hamar:-Til Hedemarken er * disse dager
kommet en meget vordifull avlsokselidet-det har lykkes foreningen for
rödt og hvitt fo å leie 566 Gusum Hero,som skal.plasseres på veteri-
nær Gaustads stasjon for kunsyig sed-overfdring. Oksen er av landets
beste og var "Sp:Iss"i sin klasse for 2 og 3 års okser på statsutst::.1-
11ngeh i Hamar i 1944,

"JE'BLIR HOPFTSUINWBYGD AV  DIMENSJ=R,
- 671UToo Kongsvinger:Gue er nå iferd med å bli on burels'
ningSbygd av store dimensjoher2skriver Dlåmdalen. De kommunale myndig-
heter i bygda har 1 samrL6.med skeg-.7?!d o3 jordstyre satt opp en plan
hvorav det går fram at bysda kan skaffe ialt 17000 dekar sentralt be-
liggende folter, I samband med vedt6mmer-hogsten vil det nå knnme på
tale å snauhogge fiere av disse feltene og man venter derfor en stor-
stilt bureisning i Grue 1 den nærmeste frantidQ

STURLASSGN.
Oslo,18,00.(12)0dre nr,8000. OPPHEVELSE DEN MIDLERTIDIGE SPERRING 

av salget av spikor og stift. Den midlertid ge sperr av salget av
spiker og stift som ble kunngjort i pressen 27 mars d,ar oppheves fra
og med freda.# den 20 d.m.

De anvisninger på spiker og stift som er
utstedt för 27 mars d,år er ugyldiggjort. Kjöpe og brukstillatelse for
spiker og stift vil heretter bli gitt i form av KZIPEKORT. Produsenter
og forhandlere kan straks levere spiker og stift mot disse kjöpekort.

Oslo 20 april 1945.
44,1pæringsdepartementets avdeling for industriforsyning. -Sturlasson.

ATTENTA: IdOT POLITIEESTER OLE LANGERUD,HÖNEFOS3.
mI

Oslo119,00,(14) Klokkd 9,05 ble det forövet et attentat no
politimester Ole Landerud,Hönefoss,på AllemannsbrUa ved HZinefoss, Mis-
tenkt or attentatet or tre ukjente mannspersoner. Den ene var 25,30
år gammel.middels höy,tykkfallen,glattbarbert,rund og trivolig,rödmus-
set ansiktIlysoblond,kort.tykk hals,Lredskuldret.if&irt grå,b1t hat,
mbrk,grå kappe eller frakk. Signalement på mistenkte nr., to og tre
savnes. De tre forannevnte personer kom kjt3rende gjennom HUsfoss og
over Allemannsbrua i en 4-dörs Bulok,antakelig 1938 modell,angivelig

A-nummerbensindrevet, Bilen var mbrk.rödbrumlvirket nylakert 1 lakken utel.
å være blank. Den var forsynt med enstonende signalhorn med fyldig sig-



nal,dypere enn 5-dur.Bi1en hadde innebygget reservehjul bak,hvorav kun
beskytterkassen såes., Muligc opplysninger bes gitt tie3 statspolitiet
i Oslo eller nærmeste politinyndighet.

FISNERIOVERSIKT., 0
• BergplliTorskefisketiene,

Det var dårlige fiskeforhold Uffd-Sr hele den for-16pne uke og sterkt ned
gående fiskeutbytte,Det msldes om linefangster i ?? på 300 til 1100 kg.
Borgetue det tatt fangster på 800 til 2000 kg.Fangstmengden i hele

distriktet ble litt.lavere enr ifjor.
Om fisket ettor fforfangstsild foreligger det hittil idag bare en neldir
Således meldes detfin: KaXelvåg-distriktet om en fangst på 600 hl.

WiTE AV IMIGSMARINEN,
s o, 9,00, Trondheim: De:frivkllige 1 den tyske krigs-
marinen hadde innbudt til mote igår kveld,Fylkespropagandaleder Steen
holdt foredrag og talte om vår kulturello ari; som gjennem sjdfolkene
var blitt kjent over hele verden. Steen advarte tilsluttalle mot den
lagnad som nå truer folk og land,at de blir lemmet inn i Sovjet-Samvel-
det,

SKJERMBILLEDFOTOGRAFERINGEN,
s o, 9,00, rondhelm, Dagsposten opplyser at'man nå er
ferdig med skjermfotogrdferingen av 14000 kviLler og barn,Nå skal man
begynne med industrler,bedrifter og:fabrikerlhvor alle arbeidere og
funksjonærer skal skjermfotograferesi
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TI ÅRS FENGSEL FOR TYVERI AV RAS,TONERINGSMERKER.

Oslo,21,30,(21 Politidepartementet neddeler: Den allmindeli
smrdomstol har den 11 april avsagt dom i en straffesak mot 1,tivoli-
arbeider Horlof Dahl Ilenriksen,födt 1922 1 X?endal,bopel ,e
dal og tzveliarbeiCAer Berner Leneeland,födt 11 januar 1921 i Sandnes,
bopel,Sandnes,som begge cr tiltalt etter den militære straffelov s prg
109,salaienho1dt ned straffelovens prg, 258 1samt flere av Næringsde-
partenentets forordninger om svart og snikhandel,rasjoneringslegiti-
masjoner,n,v, idet de nabten til 29 og 30 juni 1944 brt3t seg inn i Bob
forsyningsnovefi i Telemark og stjal flere hundre rasjoneringskort og

‘1,
flere tusen frakLpte merker av rasjoneringskort,bekledningskort,m.v.
hvoretter de delte byttet oe delvis omsatte dette på svartebörs mot
kontant betaling eller breneevin, Retton fant de tiltalte skyldig og
uttalte at drt i straffeskeri)ende retLning måtte tas i betraktning at
det her gjelder forbryeelser som er egnet til alvolrig å skade folkete
sikkerhet og vclferd I formildenderetning anförte retten at begge vai
unge mennesker som tidligere ikke er straffedönt Isamt at de begge har
avgitt uforbeholden tilstaelse for retten.De tiltalte ble idbmit 10 års
fengsel. Videre ble det hos Henriksen inndradd kr. 7686 og hos tange-
land kr. 6000,

LAKSEFISKET BEGYNNER, 

slo,21 23 . -737 Bergen: Laksefisket med kilenot kunne

etter datoen begyene den 15 april, De fZirste nöter har også vært i
vannet oE etter det Bergens Tidende erfarer ble årotå frste laks tat
utenfor Bergen mandag...uet var en fisk på vel 4 kilo,noe som stiller
et godt fisko i utsikt*-Hvis da ikke laksefisketnes'store problem,
mangel på laksenotsteng vil sette hindringer iveien.

BILGUMISITUASJOLTEN ER WTSI±LIG. (Orginaltittel).

Oslo 22.00. (24). Generaldirektoratet for transport meddeler:
Leveringene av bilgummi, spesiellt lastebilgunmi, har hittil under kriE,

vært ganske tilfredsstillende og de fleste lastebiler er for tiden ut-
styrt ned bra ringer. Imidlertid har produksjonen av lastebilgunni nu
måttet stoppes på grunn av nangel på råmaterialer ogdet må derfor regnes
med at lastebiler og busser ma innstille kjöringen nar de ringer son
sitter på vognene er utslitte, De beholdninger av bilringer som finnes er
meget snå og vil snart veze oppbrukt.

Deneraldirektoratet retter av denne grunn
en inntrengende henstilline til bileierne om å ta best mulig vare pa
sine ringer. Den behandling bileierne gir ringene vil være helt ut be-
steinende frr hvor lenge vognene skal kunne holdes i drift. Bileierne
må ubetinget sörge for:

unngå enhver overbelasting.
Å holde korrekt lufttrykk.

3.Å begrense hastigeheten til den tillatte
maksimalhastighht 40 kilometer pr. time for lastebiler og busser og 60
kilometer pr. tine for person - og varebiler.

unngå langkjring i særlig varmt vmr.
Å reparere alle skader på det tidligst

å. pålegge ringen ny slitebane så snart
nönstret er passende nedslitt.

/;.holde felger og hjul i full stand.
Spesiellt må det sbrger for at sideringene pa felgene ikke er böyd.

.;påse at bremsene er riktig justert
så de tar jevnt, at kingbolter oe foringer ikke er slitt og aksler ikke
böyd.

Ved å ta de forholdsregler som her er nevnt
vilde de fleste biler kunne holdes i drift tenmelig lenge, Blir rIngene
derimot overbelastet blir lufttrykket ikke passet eller blir det kjört
for fort, kan bileierne med sikLerhet gjöre regning med at ringene i
låpet av kort did blir ödelagt når våren og sonneren setter inn. Det vil
da ikke være til å unngå at bilene blir stående. Av hensyn til hele
transportvesenet er det derfor enhver bileiers plikt å gjre sitt til at
bilene kan holdes i drift så lenee son mulig med den gummi som fins,

mulige tidspunkt.
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IELIZFORSYNINGEN SJ'fflOTERES.

O.R. 22,00, Fylkesmann Petersen i Austagder uttalar
en santale ned agderposten at han akter å gå til strenge forholds -

rZgler mot nelkeprodusenter i fylket på grunn av den store svikt
relkeleverensen til b:ene i don siste tiden. Den nesten totale svikt
nelkoforsyningea som eretråtte som falge av sabotasjeaksjonene mot

jerbanene medförte at jeg så meg nMsaget til personlig å undersöke
hvorfor fylkot må tilft3efs nelk fra andre deler av landet. J'eg ble
straks klar over at det her forelå misligheter med leveransene. Det
m er nest iöynefallende, or at do e7steiktene som ligger nærmest
yene og tettbebyggelser har on uvan:ig lav melkeproduksjon pr ku,
uttaltc t'ylkesmannen,

Han har seedt inn til prispolitiet en
llste over en rekke av de steste gårdbeukere med over 100 kyr som opp-
lagt har ieveet for lite nelk og disse vil bli ilagt kraftige mulkter.
Alla kyr sLi:i iJkB lastr beviselige ekstraordinære grunner for ikke å
melke over 1000 kilo nelk prt ar vil ubönnhörlig bli slaktet ved ekstra-
ordinært forelegg.

NS MÖTEI BERGEN.
e. ----- ----- -ae-
O.R. 22.00. Bergen krets av Nasjonal Samligg artangerte
igår kveld et större möte i NS huSet. Major Bakke talte over emnet:
4Enig og tro selv oM Dovre fallerft.

REDAKS2*ONEN, Landbruksmelding nr.7 1 Se ovenfor) Fylkesmsnnen i
- TsT-7,Agder ruer med strenge ftwhdedsregler mot dem:som ikke oppfyller
leveringsplikten av melk- trekkes tilbake fore1t5big;

TO SMAGUTTER DREPT VED EKSPLOSJON.
tslo,2 ,00. Tönsberg: Atter er to amå gutter falt som offer
for en eksplosjon. Denne gang hendte det i Sandeftiord.-De to guttene
son begge var i 8 års alderen fant en gjenstand pa &kten og plutselig
eksploderte den. Begge guttene ble drept på stedet, et har gjentatte
ganger vært advart mot a ta opp rare ting på gaten, det kan vmte livs-
farlig og det berettes så alt for ofte om ulyker av"denne art.

TO FISKERE 0MEC0113T.
s  o, 3loo, Kristiansund N.: To fiskere onkom onsdag ved
Smbla,melder Indalsposten. Brödrene 3.ohan og Olav Skarpnes var sammen
med en tredjeilCarl Skarpnes dradd ut'på fiske ved Smöla i en fering og
på feltet Lle de overrasket av veeret9Feringen kantret og alle tre falt
i sjöen. Det lyktes Olav Skarpnes å konne seg ope på båthvelvet og etter
meget strev fikk han tak i broren og halt ham opp. Karl Skarphesset
var imidlertid forsvunnet. Brödrene klorte seg fast på hvelvet,menetil

*IL.21utt måtte Olav slippe tak i broren og denne gikk under og onkom,
'ffiren liten motorbåt var like i mrb,eten då ulykken skjedde og etter en
del strev i sjöen kon den Olav til hjelp. Sterkt forkammen ble han halt
onbord i motorbåten. Det lyktes også åffinne liket av Jbhan Skarpnesset
Den omkomne Karl Skarpneaset var enkemann og ettetlater seg 4 barn.
Jahan Skarpnesset etterlater seG hustru og 3 barn.

NYE ARRESTAWONER I NORGE.
b-7N7 ,1 . ors sendir Svensk presse nelder at skoleinspektör
Sverre Lbftgård iAsker er arrestert*Videre er rektor Kristvik,lektor
og banksjefDrablös i Volda på Vestlandet arrestert, Vbd en'större ak-
sjon på Kbllbotten utenfor Oslo er ea.10 personer arrestert9noen for
å ha nektet å underskrive en orklæring on at de tar avstand fra sabo-
etasjen i Nbrge,noen for å ha nektet å möte fram i det heletatt til det
nbte de2 erkkaringene ble forelagt til undertegning. 11 politibiler
var i aksjon under rassiaen,



Slde 7. Meldinser torsdag 19 april 1945. Nr.1441.

SVENSK NORGESSENDING.
-8=715. BR.,IND I INTERUSJON:.1. FLR=BRIK.

En större brand-herjet ic.år Internasjonel Farvefabrikks lager og
av farver og kemikalier i TolJbodgata 3,0slo.Skaden er meget betydeliE.

meldingen til svtnse aviser heter det ut ilden op)stod ved linkoklre
BWD I TURISTHYTTE. Turisthytta ved Bergstb i Hallingdal er brent

ned natt til tirsdae.„Don lier flcre mil fra jernbanen og har vært
lukket noen tid.Sikre oj)plysninscr om brandårsaken forl1iger ikke,

FYRSTIKKWIGFIIIN I OSLO BLIR STLLJG STUR
unulig å konne over en cske

frstikker på dct åpne marked 9men fyre.uikkor ef blitt en stor artikel
pa svartebbrsen. Mungelen er nå så stor at det ansees for påtrengende
a be ukjente personc)r on fyr,heter det i pressemeldinger.,son til7t
fyer at det er eb mysteriun hvor f;trstik ene ecentlie tar veien,for
sa vidt bekjont framst.iller fabrikLone i. Norge 14 nillioner esker - pr.
nåned.

'UISLINGEN SKLTJ INTENERES FIR DE KOI=. 'T?IL SVEIIIGE
S.R,23,15. 1en quislincer som  rirkom  cr til Sverige blir satt

på frifotmaddeler Svunska Dbladet,Noen få tidligere utskrevne quis-
linsers vedkomeonde vonter man at nordmennene eventuclt vil begjære
den internert.i quislingleiren i Helsincno har man den senere tid mer-
ket en påtagende uro blandt de internerte.Det virker,uttaler sekretær
Steen Larson i utlendingskon_isjonen,som od quislingene skulle uære
önsker•om å 1comtie seg uver til lorge, for å forsvinne def innen op)-
ejbrets dae koruiero ,nen de fleste rbnlingene blir oinsport av politiet.

Helsingno skal det nå settus opp et tre meter höyt pigetrådeherde
oe oplhbrer ikke rönningene da vil det bli rekvirert militær assi-
stanse ved vaktholdet.

BISICOP BERGGRLV.
.R.2r,15. Mens nan overalt venter ned spenning på å få vite
hvor b1so Beresrav nå befineer seg fortsetter den svenske prcssen å
ut ele sin uforbeholdne elede ov er befrielsen.Den er det fbrste vir-
kelig store gledesbudskap over Kjcilen,skriver Sveriges störste kriste-
lige avis,Svenska Morgonb1adet.1\lbste gane blir det budskapet 02 Norges
befrielse.håtte det ikke vare for lehge.Bcregravs befrielse er en del
av Norges befrielse,noe av den ånd soJr. besjeler ham behersker også det
norske folk.Heri ligger dets frihet midt under ytre o kkupasjon. Heri
lig_er også håpet 01-1 frihet når den ytre tvangen'bristeralet er ikke
alltid nan blir fri bare ved at ytre bånd bristerpmen notdmennene blir
det har de latt sin sanvitighet ok.upereslheller ikke
sin rettssans og frihetsvilje. Det er dom til uvisnelis ære,skriger
Svenska _orgonbladut, Stonkhommstidninsen skriver bl.a.Engstelsen for
den sjebne som skulle ra.L.e biskee) Berggrav der han befant seg som
gisel i tyskernes hender,ved krigens desperate sluttfase er na fjernet
gjen_om et kup av notn nehjertede menn som sies å ha handlet p, hele
nasjonens oppdrag.Han er i tide redcot for Horge og for de store opD-
gavene som venter ham i gjonobygningens vanskelige tid.

"sist)EN  SVENS= PRES,EN
Blandt mengden av telegran:ler og kom entarer

dae angaende Norges stillinc,merker nan seg en uttalese av Daily
Telerafs poiltiske medarbeider ,sonblir slått stort opp i den svenske
pressenylikeson den gjongir Moskvas og andre kommentarer til tyskernes
trusler on å sette seg fast i Norge,samt hvi ke ohaner de eventuelt
ha i ut slikt forehavende. I den forbindelse nevnes Terbovens tale til
tyske offiserer i Oslo-området,son formet seg son en )olitisk ap2c11.
Den omtalte flyansamling i Norge har nindre betydning,Det kan neppe
drcie see on mer enn noen få hundre fly os det kan ansees som en flukt
for å vlonne tid,för tysl:erne må kapitulere definitiv,Noen be4dning
for krigsgangen kan overfbringen av tyske fly til Norge ikke fa. I
verste fall kan det bare bidra til å -ökb bdeleggelsen Norge under
sluttkAppene. M.ed Danuark son uteangz,unkt kan de allierte gå n i
Norge os i tbrste rekke bdelegge u-hartbasene ,skriver Morgontidning-
ens kronikbr,Fra disse basebbopererer fribyt ere nå så langt som ed
Nord-Lmerikas kyst.t Sverige kan bli innviklet i denne slutkanDen er
en nuliehet so vi stadig ner må rogne ned,santidig ,fortsetter kom-
mentatoren aktualiseres mcr o  g  n3dvendigheten for Sverige.Fortsatt
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SVLNSK PRESSE: Fortsettelse.

å bryte den blokade san har stengt våra forbinde1seb mot vest i over
fem ft.. For prktisk ta]t ingen 1.flgjering eksisterer lenger i TysklEnd
har vi ingen mui.cheter gjennom leiclelAtor å få inn de fornödenheter
vi .lest beh3vel. fe.2ha,xe.2e on leide med de desparados som har gjort
Norge til sitt ,iste Ylboldssed er nokså utenkelig alternativ.

DEN SVYMW R/T-P11: I.MLDNIqG,
reke avismeddelelser am at deni

svenske regjerig ha. avv t for,7.o f.2a den norske regjering som
sklle inneb-ere 'atgjerder refte-J mot tyskerne i Norge,franholder
man ide.g det sven,ske if-enriksdepartement overfor T.T,Offebtlighet
kan selvsagt ikke gs ti3 irva sca i delne henseende har forekommet,
Det er imidlertid sik et den s‘rLeke rojering med st,::)rste oppmerk-



sonhet fölger ut1..k3ingen i Norge,sc,.n. den pa grunn av Sveriges belig,
genhet har gJ forutsetniner for å kunne iakta*Det må vel,framholdel
utenriksdeparteentet anses for å lig e i sakens natur at det i båd(
Sveriges og Ncrgez interess,, r står som framste önskemåk at det norskc
spörsmålet s_tal kun e 113ses m.ed minst mulig blodsutgydelse og ödelegge-
else.Man kan,hetor det ti3 F-Lut •.b.,Tære forvisset on at den svenske
regjering skal 2a sin sillingtagen til de situasjoner som kan oppstå
bli avhengig av dosse synspunktor,



TIL FORTROLIG ORIENTERING.
Ikke til offentliggrelse.

NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA
VED

Regjeringens Informasjonskontor.
21, april 1945. Nr. 1442.

	 - --------

Meldinger, fredag 20. april 1945.

Iforklaring: O.R.-Oslo Radio; D.R.-Dansk Radio, S.R.-Svensk Radio,
F.R.-Fchnsk Radio, Oslo - tyskkontrollert NTB.

Obs.: Det vesonitigste av stoffet skriver seg fra nazistiSke kilder.

NAT1ONENER FORTRUET,
Oslo 12.00 Under overskriften "Ansvarslöshet" skriverNationen i sin lederartikkel for torsdag 19, april 1945:

"En.innsender i kationen i går beklager se(over at dot etter sigende skal foregå atski1lig ulovlig byggevirksomhet
på landsbygda, og nevner således at en Uslo-grosserer skal ha en jakt unde
oppförelse ved Hol

Vi har undersökt forholdet og det viser se&dessverre å være tilfelle. Vi har gjentatte ganger her i bladet pekt på
hvor mörkt det ser ut for gjennomfbringenav arets store vedhogst og den
store innsats som må gjöres i jordbruket forövrig. Dot er mangelen på

so% r.norm ke,e rlet cr nÔdv1ie?+: sn1-1 ken
Lir

 
satt inn i disse viktige arbeider. Det er lanuetds og folkeus

7.bens det gjelder.
Under slike forhold r det trist å konsta-tere at pengesterke og ansvars1bee Oslc-boere nytter arbeidskraften til

elike lukeesforetagender, Det er etter vår mening en forbrytelse av
g:coveste art og bbr straffes deretter, Våre myndigheter a.rbeider dag
natt for at de kan redde oss gjennom denne tiden, og den alminnelige
mann or også fullt oppmerksom på hvor landet ligger og er villig til å ta
sin Wrn, Han forstar at vi na helt og holdent har oss selv å stole på.

Vi har mottatt massevis av henvendelser
fra arbeidere og funksjonærer i Oslo som vil ut å gjöre sin plikt for
landet. Det er g1edelig å se og vi tar det som et godt tegn på at den
kjempoppgave vi har å lbse allikevel skal lykkes. Ilen det er også dobbeit
trist a se at pengesterke Oslo-borgere som kanskje for en stor del har
tjent sine penger på "okkupasjonsmakten" skal opptre slik i en for landet
sa kritisk tid og de bbr ikke få noen nådig behandling.

•Det er ogsa en annen side yed denne saken.
Hvis det i det hele tatt skal brukes materialer til bygning nå, så er det
da te9melig opplagt at dette bör komme jordbruket til gode. 1 alle disse
te:igsarene her btkidene på grunn av for sterkt arbeidspress og på grunn av
luffanglende materialer ikke hatt anledning til å foreta de nMvendige ut-
bedringer og reparasjoner, og alt er på langt nær i denstand det burde
være. Det er absolutt påkrevet at ikko noen materialer går til spille til
unyttig bruk og en tredje og ikke ninst viktig ting, er transporten. Det
er jo nesten haplst å få kunstgjödsel og nödvendige ting til våronna fram
i rett tid, og det het også oi en redegjörelse fra myndighetene for en tid
siden at man på grunn av sabotasjen måtte rekne med opp til tre ukers
forsinkelse pa transporten av nödvendige ting til våronna. Under slike
nærmest katastrofale forhold skdl bilmateriell nyttes til å kpre materi-
aler for bygging av sportehytter, det er helt utrolig og man haevirkelig
spörre hvor kontrollen er."
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WIDERINGER I BUSKERUD'.

.R. 13,30 Tre attentater med politisk bakgrunn har,
ifdlge meldinger fra Oslo, funnet sted på Ostlandet i de to siste dögn:

Det ene fant sted'i Hönefoss igårmorges da
byens politimester, Ole Lan4erud ), utsattes fce et revolger-



attentat, Han ble alvorlig såret, men man mener at hans liv står til å
redde,

Onsdag ettermiddag ble mellom Hokksudd og
Vestfossen landbruker Sverre Hals Skutt mens han arbeidet på åkeren, Han
ble drept på stedet.

Samme formiddag ble en mann ved navn Olav
Ruislåtten drept ved et revolverattentat mellom Hol og Gello i Halling-
ddhy

Begge de to sistnevnte var sannsynligvis
medlem av Nasjonal Samling.

Ts KONTORER SPRENGT I LUFTEN.

.R. 13.30 Et sprengningsattentat ble i går etter-
middag, ifölge en Oslo-melding, begått mot den kvinnelige Arbeidstjenestens
kontor i Pilestredet 10 i Oslo. Kontoret ble så godt som fullstendig
ddelagt, ingen mennesker ble alvörlig såret.

Meningen med attentatet er tydeligvis å
vnaske1iggjdre registreringen og innkallelsen av unge kvinner i sommerens
arbeidstjeneste.

ZTET H110OM ÅKOLflvE UT AV POLITIET EERE IFOLGE NYESTE q-Lov.

,R.4i6.30 En ny lov undertegnet av Quisling og .Tonas
Lie, som er offentliggjort i siste nummer av Norsk Lovtidend, gir Politi-
departementet i Oslo ny myndighet, som hvis den omsettes i praksis, gjdr
det umulig for personer i polititjenesten å bli befridd for denne for
dyeblikket, De kan, ifölge loven, holdes itjenestei halvannet år etter
det tidspunkt de dnåker å forlate tjenesten,

LVNEWTEINEN I PILLAU SOM FLYKTNING TIL SVERIGE.

R. 13.30 Besetningen på en motorbåt som fdrtestydk
orlogsflagg utenfor Keilskrona, har i dag morges begjært internering.

Gmbord befant det seg fem militære per-
soner, blandt dem havnekapteinen i Pillau. De vil alle bli internert.

MTAPOSENSUREN.

,R. 13.30 Generalpoststyrelsens utredning angående
tieller av Gestaposensur av brev fra norske og danske flyktninger
Sverige, er nå blitt forelagt offentligheten, Generalpoststyrelsen er
av den mening at intet er kommet fram som berettiger til den formodning at
de påtalte feilforsendelser berodde på overveiet handling fra postperso-
naltts side.

Det framgår videre at slike hendlinger
alle tilfeller måtte være meningslöse, bade hva angår de vunne resultrater
og det vidtlöftige apparat som ville måtte settes i gang.

I spörsmålet om postforsendelspns behand.
ling i forbindelsen mellom postverket og sikkerhetstjenesten, viser ut-
redningen at det neppe kan gjöres noen berettiget bemerkning om den måte
hvorpa denne forbindelse har vært ordnet eller mot de forhold under hvilke
den fungerte i praksis.

Utredningenbehandler også de praktiske
post-forhold som hå rå i krigstid og anser det'som forståelig at mistenk,-.
somhet kan oppstå, også mot svenske postverket, særskilt da enhver feilfor-
sendelse kan medfdre fölger som man ikke behöver å ta i betraktning i nor-
male tider, DEn vesentlige årsåk for en slik innstillinghos almenheten er
sannsynligvis, sier postverket, den svenske sensurs hemmelige karakter.
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"SABOTSJE MOT NORSK SPRITFADR=."

Oslo 21.00 Natten til don 13. april trenget vepnede
banditter inn i TofteSe1lu1osefubrikks soritfabrikk. Arbeiderne ble bak-bundet og f3rt vekk og anlegget ble s2rengt i luften. Sabotörene kom seg
unna etter fullfört

Dermed bar det lykkes å ddeleege en av de tto fabrikkersom frafJ.stil1er sprit. Honsikton har antakelig vært a ramme
"1.e tyske forsynineor,E.en det er en kjennsgjerning at don sbbtsto del
oduksjotlen av nersk sprit-gål ti3 ute.).ukkende norske formål. Fordelingen
skjer etter fblgende skjema: T'l teknisk bruk i denaturert tilstand,'
2) Til teknisk medisirsk bruk. 3) Tilmotorsprit for livsviktige
4) Til motorsprit for landbrukstraktorer. 5) Til dekning av befo1kningenE.
brennevisnrasjoner.

ITår nå en betydelig del av spritproduksjonEe
er fallt bort som fölge av sabotasjen på Tofte, ma resten naturligvis for-
deles på de forskjellige formål etter deres viktighat. Sprit til teknisk
og medisinsk bruk kan overhodet ikke redusercs uten de alvorligste konse-
kvenser, Sprit til bilor og traktorer trengcs også i störst mu34g kvantum
men selv her vil det bli nMvendig å skjære ned av de allerede pa fårhånd
knappe tildelinger. Brennevin til private og restauranter må bære den
stbrste reduksjon, hvor kjedelig det enn er a måtte beröve befolkningen
denne 1uksus i en vanskelig tid. *

e Den uheldigste virkningoav sabotasjen er
at den rammor landbruket midt i don viktigste våronna pa menneksealdre og
dessuten 1astebi1trafi1:ken nettopp nå da Våre transportmidler på forhånd
er anstrengt til det ytterste, ikke minst som fblge av tidligere sabotasje-
"-andlinger mot knottfabrikker og bolverksteder.

Sprengningen på Tofte er derfor et hardt
slag mot landets matforsyning I forhold til dette blir det av underordnet
betydning at Staten taper mange millioner kroner i utgifter.

FRETHEIF:4R,'PERMISJON,

Oslo 20,30 (25)* Sjefen for Landbruksdepartementet, minister
Fretheim, gis tjenestefrihet i tre måneder Som sjef for Landbruksde-

partementet fra lördag 21. april 1945 klokken 12, for a arbeide med ut-
byggingen av Norges Bondcsamband og med utformingen av videre pihner for
Nasjonal Samlings bondepolitikk.

For samme tidsrom konstitueres landbruks-
kandidat T. Dehli.Laurantzon som landbruksråd og bordres tik å bestyre
Landbruksdepartementet som midliertidig konstituert minister.

Trygve Dehli Laurantzon er födt 1 Oslo
25, februar 1903. Han cr sbnn av general J'acob Laurantzon og frue, Berg1jot
f. Dehli. Han tok eksamen artium 1921, eksamen fra Landbruksskolen i Oslo
1 924 og fra Norges Landbrukshögskole i 1927.

Dehli Laurantzon har foretatt en rekke
studiereiser til utlandet, bl.a. til England, Tyskland og Ita11a.' Han var
en tid bestyrer av Hoel gård i Nes oe seinere av Freberg i Furnes. Siden
1931 har han vært eier av gården Dalfarmen i Vang på Hedmark

1941 overtok han stillingen som redaktör
av vårt störste jordbrakstidsskritt "Porsk Jord," som han ledet på en
ypperlig måte. I 1944 ble han også redaktör av böndenes hovedorgan
Nationen etter redaktör Eides dÖd.

STURLAWON: REGULERING AV REISETRAFIKKEN.
_eee- ..............

Oslo 21.00 ( Med virkning fra 1. mai 1945 er alle gene.-;
relle reisetillatelser utwtedt fbr 20 april 1945 erklært ugyldlge.

Wknader om ny generell relsetillatelse
kan inneendes på vanlig skjema til lensmannen pa landet for videresendelse
og i byene til politimesteren.

Oslo,"20. apr11 1945,
Politidepartementet, Lederen av Sikkerhetspolitiet4
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NATTEN TL FANDENS GEBURSIW.

Oslo 23.00(40) Med den samme hengivenhet som alltid feiret
i går (19. april) tyskerne i Oslo isdolf Hitlers föllselsdag med et stort
möte i Colosseum.

Mannlige og kvinnelige forkjempere for det
nye Tyskland hadde fyllt teatret tiå siste plass, og da 2resgjestene med
ReiehskommiSsar Terboven og Ministerpresident quisling i spissen trådte
inn i salen, ble de. hilst med oppstrakt arm av forsamlingen mens orkestret
stemte i med festlige fanfarer. Blandt æresgjestene la en videte merke til
admiral Ciliax som representant for Wehrmachtsbefehlshaber in:-"Norwegen,
Der Reichsbevollmæchtigter in Danemark, SS-Obergruppenfahrer dr, Best,
rihef des Propagandastabes in der Reichspropagandaleitung der 1TSW,P,
ruppenfahrer Wachter, som var kommet til Norge fra Derlin.

Mbtet ble åpnet av 	 ' leiter Grebe som
minnet om der Fahrers ord til sitt folk den 30. januar, da han oppfordret
alle tyske menn og kvinner til å kjenpe til det ytterste kot de krefter sor
vil det tyske folks undergang.

Ordet ble så gitt til kveldens hovedtaler,
SS-Obergruppenfahrer dr. Dest.

I dag vil vi på ny stanse opp, sa dr. Best,
og vi vil minnes i nasjonalsosialismens barndomsdage de nedbrytende'krefter
som en gan for alle fikk oss til å stille oss på ;,dolf Hitlers side, på
livets side i kampen.

Selve nasjonalsosialismens ide er ikke noe
nytt, men det var nöden og ulykken etter den föfste terdenskrig som frtt
apnet det tyske folks byne for ideens storhet og livsrett. Midt i dette
kaos sbkte vi, först enkeltvis og seinere samlet, å skape et grunnlag av
sunne byggende krefter, sam kunne reise opp igjen vårt land og redde 2årt
folk,

Vi kunne 1.2:ke forstå dette at det enkelte n
raenneskel at individet skullde være det ypperste, at den enkelte personlig-

kwetsutfoldelse skulle vaare det hdyeste resultat. For oss har enkelthenne-
sket fått sin betydning nettopp fordi di så den enkelte som et ledd i det.
hel i folkefellesskapet,. Livet som liv har i seg selv ingen betydning,
men for at nasjonen skal leve må den enkelte ofre alt, selv livet, om det
kreves,

Vår oppgave sto allerede fra ft5rste stund
klart for oss: Vi ville samle det fyske folk , sveise det sammen til et
ubrytelig fellesskap under en ledelse og med et program, nasjonalsosialisme
Mens vår nabo i bst, Sovjet.-Russland utryddet store deler av folket og förtt
en tilintetgjörelsespolitikk som aldri för i historien var det for oss
om å gjöre a samle hele folk-et til samarbeid for den felles'sak. Og hvor-
for? Jo, fordi nasjonalsosialismen ikke bare var et system, en teori, men
levende liv.

Dr, Dest kom så inn på der Fahrers skjebne-
bestenate misjon i det tyske folk. Takket'v2re der Fahrers geni ble nasjone.1
sosialismens ide virkeliggjort i Tyskland, sa taleren. Der Fahrer var av
skbjebnen bestemt til å være det brennglass som sallet alle by gende krefter
og tendte den nyb tids flamme.

4".dolf Hitler er det tvske folks eneste red-
ng og siste håp. Vi ikke bare trer, men vet at  vfer kamp har livets rett•
a oss venne blikket mot der Fahrer, hente kraft til å före kampen til
seir.

Dr. Bests tale ble lönnet med entl.siastisk
bifall.

SA-Gruppenführer Wachter fra Berlin sted

For få dager siden var det fem år siden
tysko seldater satte foren å norsk jord, begynte han. Dette skjedde ikke
fordi Tyskland på saame mate som vare fiender hadde imperialistiske
planer, men for å bevare det tyske folks livsrett og hindre våre britiske
motstandere i å skape en ny trussel mot det tyske folk. Da tyske soldater
kom til Norge ikke som fiender, men som venner og beskyttere av det norske
folk.

(fortsettes)

så opp på talerstolen.
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WIDENS GLBURDSD.AG (fortsettelse)

De tyske soldater som i dibsse fem årene haee
opholdt seg i Norge, har uten tvil til tider rettet blikket mot heirllandet
og de har önsket sammen med det tyske folk å ta del i de seire som krigens
förste år hrakte oss.

e
og mot de teener av tapre monn ogkvinner som både heime og vod fronten

sin og ncr un.1-1 aet. Bekymiee og spent f64..ger dere utv1k1inger
dere brenner framlete etter å kejmpe med, etter å kaste den brutale

fiende vekk fra tysk jord. Ganske =lig grad er deres tanker hos våre
landsmenn i Bïijn , som i diee'e daGer eg disse timer f4orbereder seg til å
bekjempe våre fiender _era veel; og fT'a det med alle mid1er.

Nr sagt alle Tysklands byer er i dag mer
ellor minfl.re merket av krigen og framfor alt bærer rikshovedstaden krigens
ansikt. Men trass i den sterm som er i vente, hersker det ikke en sney
av undergangsstemning i Berlin, men seirsvilje og tro på at de overmenne—
skelige offer som blir krevd til slutt vil resultere i Tysklands seir.
Jeg kan i dag bringe dere en hilsen fra riksfostningen Berlin og jeg kan
forsikre dere om at fiendens stormlbp mot Tysklands hjerte vil strande og
koste ham uhyre ofre.

Jeg kan godt forstå at tyskerne i Norge i
et slikt dyeblikk synes det er utilfredsstillende bare å være tilskuere
til sitt folks skjebnekamp. Derfor vil jeg si til.dere: Vmr overbevist om
at dere ikke er unyttige i. dette land.

Taleren refererte i denne forbindelse
Reichskorimissars telegram til der Führer i anledning 56-årsdagen som på

glimrende måte tolket d-en ubrytelie vilje til kamp og seir som besje1e:-
Rilytyske soldateri Norge, og som ogsa gjdr det klart hvilken oppgave de
tyske soldater på norsk jord har i Tysklands kamp. - ee-

Reichskommissars telegram lyder: "Mein
Fahrer, Overalt i Norge hver det står tyskere, er de i das kommet sammen
for å gi uttrykk for don uforandrelige kje3r1ighet og troskap hvormed hver
enkelt fdler seg u1selig knyttet til Dem, mein Fahrer, SaM tidlisere
så også i dag og i all framtid.

" De har betrodd oss den norske bastion og
vårt hbytidelige Idfte lyder i denne skjebnetunge.tid betingelsesldst og
fanatisk: Vi alle, 1ikeyy1dig hvilken rang vi har, innestår rred vårt liv
for at festningen Vorge vil bli holdt inntil Tysklands seir definitivt
sikrer æren og fri'fr.eten og dermed framtiden for vårt folk.

Heil, mein Fahrer, Gez. Terboven
Reichskommissar."

La den s amme vii)je som besjeler Berlins
forsvarere besjele hver enkelt av dere, fortsatte taleren. Ber linerne
er fyllt av en ubendig seirsvilje, for de vet at den tyske ledelse sitter
inne med de resurser som skal til for å tvinge fram krigens vendepunkt.

La oss i dag på der Fahrers fddselsdag 1
bve a være trofaste til det sisto. La oss sette vår lit til ham og kom

i" hu at vi för har måttet sanne at han trass i alt hadde rett.
Fölg ham og tro på ham. Bevis at dere

er ekte nasjonalsosialister, sluttet taleren under minuttlangt bifall.
Mötet ble avsluttet med förerhilsen og de

tyske nasjonalsanger.

TERBOVENS SISTE 21. APRIL I NORGE.

Oslo 23.00 (41) "Tekst til bildet av Reichskonmissar
Terboven:"

Den 21. april er det fem år siden Qau1eite:
Josef Terboven kom til Norge etterat han var utnevnt av der reihrer til
Reichskommissar fUr die besetzten Norwegischen Gebiete. -

I denne tiden har han arbeidet for åfå
i stand et stadig fastere sanarbeid mellom Vorge og Tyskland på alle om-
råder av det politiske, kulturene og ökonomiske liv.
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ET EVIG ICTUELLE SPI3RSEL.

.R. 23.20 (norsk ) .:r.v nye innlegg i diskusjonen om Norge, skal
vi gjengi et utdrag av en artikkel i siste nummer av den frie norske avisen
"Bulletinen",

"Vil vi," skriver avisen, "få en kapitula-
.

sjon i rolige former, eller vil de fanatiske partimenn tvinge igjennom at
Norge skal forsvares hensynslöst fra by til by, fra delföre til dalfbre
til landet ligger som et stort Finnmark?

Vi kan også tenke oss andre alternativer
som ikke er stort hyggeliger, Vi kan få et indre tysk oppgjör mellom dam
som vil kapitulere og dem som vil frotsette motstanden. Og den tyske disi-
plin kan bryte sammen slik at vi får kaos med plyndringer og planl6s bde-
‘1111,,melse.

Vi kan ikke under slike forhold rekne med
hurtig hjelp fra våre allierte. En invasjon av Norge er en krigsoperasjon
i stort format. Den vil måtte ta uker og måneder å forberdde og utföre.
Den eneate makt som kan gi hurtig hjelp er Sverige, og mange setter sin
lit til svensk intervensjon. Vi tror Qsså det ville vmre klok politikk
sett fra svensk synspunkt."

"Een," fortsetter den frie norske avisen,
"det ville være farlig å bygge for meget på håpet om svensk intervensjon.
Vi må derfor stole mest mulig på oss Hva har vi å sette inn i en
slik situasjon? Vi har våre hjemmestyrker, de norske tropper i Stor-
Britannia og politistyrkene i Svetige. For å sette inn de siste må vi ha
den svenske regjerings tillatelse, men den regner vi å få i en slik situa9.;
sjon.

Det et klart at disse spy:-kene ikke er
sterke nok til å få bukt med tybkerne, men de vil ganake .T.kkert kunne he-
vare store deler av landet fra ödeleggelse,

Det svenske utenriksdepartenents meddelSe
i går har framkalt nye kommentarer, Det sosialdemokratiske hovedorganet,
Eorgontidningen, skriver at det ikke kan være i sakens interesse i dag å
utbasunere hvilket standpunkt regjeringen har inutatt,

Lv meddelelsen i går framgår imidlertid at
utviklingen fölges med oppmerksomhet på regjeringshold og man kan forut-
sette at situasjonen er gjenstand for fortsatte overlegninger.

Det synes rimelig, fortsetter Horgonti&.
ningen, at om en inngripen skal finne sted, må det være i en situasjon da
hele det svenske folk anser det som uundgåelig. Hittil hår an Slik situa-

n ikke inntrådt. Den mulighet bör ikke ansees for utelukket, at situa-
s onen i Norge og Danmark kan klares opp uten den store risiko for blods-
utgydelse og herjing gjennom desperat tysk motstand som en svensk inngripen
i visse situasjoner kunne medföre.

Når moostanden i Tyskland opplb5rer er det
tvertimot trolig at de gjenværende tyske motstandsrupper, blandt annet
Norge faller sammen.

Til slutt skriver Morgontidningen:
Skulle deribot den situasjon inntreffe da en svensk inngripen ma ansees
fox' uundgåelig er det ingen grunn til å tro annet enn at regjeringen og
RiWsdagen vil være beredt til a diskutere endog vidtgående åtgjerder.

Eh avvåntende holdning synes imidlertid
dagens situasjon å være det riktigste, både fra svensk og fra norsk side,

(fortsettes)

tillegg til dette kan vi regne med det
svenske frivilligkorpset, Dette er ganske visst ikke særlig stort for

blikket, men, slik som stemningen år i store deler av det svenske folk,
kan vi trygt'stole på at den dag det ble kjent at Norge befinaer seg i den
ytterste nöd, ville Frivilligkorpset bli kjernen til en hjelpellær pa titu-
sener."

"Det viktigste er kanskje allikavel," slut-
.

ter Bulletinen, "at den svenske regjering pa denne måten ville kunne gi
hjelp, uten at Sverige formelt gikk inn i krigen, og dette kunne bli en
hjelp som monner,"
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SVENSK INNGRIPEN (fortsatt)
 • •• 

Dagens Nyheter framholder at neddelsen fra
regjeringshold innebærer et Mfte om energisk å pröve forskjellig veier
som kan före til målet: Norges og Danmarks frigjörelse uten unödeige lidel-
ser.

Sverigs opptreden beror, skriver avisen,
når alt kommer til alt, på tyskernes oppförsel. Gjör disse seg uimottage-
lige for fornuftige arguenter og utfotdrer opinionen med terrorhandlinger
som overtreffer hva vi nitil har sett, å blir konsekvensen at deres
stilling totalt forverres, også militpt,

Da aktualiseres straks spörsmålet om vepne
påkreveb av tvinende humanitwre motiver. Fra svensk side vil man

imidlertid gjerne betone at de beste reultatene nok vil oppnåes på forh
handlingsveien,

PL.:,NER OM D,TUSEUIII PÅ KONGSVINGER.

Oslo14.00 (15) Det har vært arbeidet med palner om oppretl
else av et museum for Solör-Odal i Kongsvinger, forteller Glåmdalen og na
ser det ut til at planene blir realisert. Det er tatt ut passende tomt
like ved Byparken i Kongsvinger og den skulle Mve godt til et slikt anlegg

Tomten vil antakelig bli kjöpt med det
frste. Det er museumsarkitekt Halvor Vreim som skal ta seg av planene.
Det er meningen at museet skal inndeles i tre eller flere tun, helst ett
for hver bygd, En verdifull del av nuseet vil bli treskjæreren Ola
Bogers store samlinger av treskjærerkunst.

NGERSKAPSPERMI=N,

Oslo 23.30 (47) Innenriksdepartementet har godkjent at
Trondhein kommune gir sine kvinnelige funksjonærer tjenestefrihet i tre
maneder med full lbnn tinder svangerskap.

Kommunen er visttnok den förste i landet
som gjennomf%rer denne reform. Tid1igere er det bare kvinner i Statens
tjeneste som har nydt godb av denne rdittighet. Kommunene har hittil bare
gitt permisjon uten lönn,

HORDALAND FYLKESTING.
t.11.

Oslo 21630 (33) Hordaland fylkesting avsluttet sine fori-
handlinger i formiddag etter å ha sittet sammen siden mandag forniddag.
I löpet av didse daGene har en rekke viktise saker vårt oppe til behand-
ling og inngg.ende dröfting.

Fylkesmann Römeke avsluttet fylkesfinget
etter nrst å ha refertrt et hilsingstelegram fra ministerpresident quis-
ling som svar på den tolegrariske hilsning som ble sendt fra fylkestin2.et
förste matedag.

TRYGVE DEHLI LAURAUTZONS VITA

Oslo 23,30 (42) Redaktörene bes om å ta ut det tidligere
sendte vita (se side .3) og erstatte det med fngende:

Trygve Dehli Laurantzon er födt i Osld
20. 2.1903. Han er sönn av general Ja6ob Laurantzon og frue Bergljot,
f. Dehli. Han tok eksamen artium 1921, eksamen fra Vinterlandbruksskolen
i Oslo i 1924 og fra Norges Landbrukshögskole i 1927. Dehli Laurantzon
har foretatt en rekke studiereiser tJ11 utlandet. Han var en tid på Hoel
gård i Nes p§. Hedmark og var seinere bestyrer av Freberg i Funnes. I ?
kjöpte han garden Dalfarmen i Vang på Hedmark og i 1935 gården Sörbryhn i
Romedal.

I 1941 overtok han redaktörstillingen
vartstörste jordbrukstidsskrift "Norsk J'ord" som han ledet på en ypper-
lig måte. I 1945 ble også redaktør av böndenes hovedorgan Nationen
etter redaktr Eides död.
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DET..BLE FOR HETT I STAVANGER,

S.R. 23.20 (norsk) Den tyske kommandanten i Stavanger har flyt,
tet til Bjergstd, noen kilometer nordvest for byen. Her er det minert
tilfluktsrom i fjellet og fort opp barakker for kontorpersonale. Mange
privathus er rekvirert til militært bruk.

"FANATISIC BEGEISTRINW1 -

.R, 23,20 (norsk Frie nore aviser melder 17, april at
mellom 100 og 110 Firm var innkaIt td1 våpenbvelser pa Blestad i
Vang på Fiemark, mötte 37t restan skulle hentes viste det sig at mange
var gatt i dakning Enkelteavc 1.ern som ble he..ntet nektet å trakke i uniforn
De ble du låst i'dopot uniforme og fikk ikke mat för de hadde
tatt unifor=a på. seg.

SUNDLOS WSKELIGHTrq:
91E, 


B.R.  23.20 (norsk) Fylkesmann Sundlo i Sogn og Fjord.:Ale står
snart uten folk i administrasjonen. Tyve funksjonærer er borte, dels rftt,
dels arrestert, Vad Prispolitiet er bare en konstabel igjen.

Fylkesmann Sundlo er identisk med oberst
Sundlo, kommandant i arvik i 1940, da han som quis1ingmann t tyskerne

m få frie herider.

VINNELIGE KONTOR SPRENGT 2 (se side 2)

.R. 23.20 (norsk) Den narske hjammefronten har onsdag rettet
et kraftig slag mot quislings Arbeidstjeneste ved å spreage dens hus i Pile-
stredet 10 i Oslo.

Tross nederlaget i fjor forsiJkte NS også
i år å kobilisere norske gut.1;or og piker til Arbeidstjenesten. Nylig ble
det meldt fra Oslo at unge piker som nektet, ble hentet på skolen av politi

Hjemmefronten rettet for en tid siden en
parole til pikene om å bolkotte Lrbeidstjenesten. I fjor tok guttene don
hardeste sWyten. I år skal pikene holde fronten like fast, heter det i
parolen. Den arbeidstjenesten samler Ungdommen i leire. Når
som helst kan krigen blusse opp ter i landet også, og hva vil det da bli
til med slike pikeleire som tydkerne og quislingene har myndighet over.
Dere kan bli tvunget til å gjöre tjeneste for fienden ved soldatforpleining
og i.lasarettene, mens guttene står på den andre siden, i våre hjemmestyrkar
og sammen med de soldater sam kommer utenfra for å hjelpe til å befri
Nore.

41;LITISKE ,WTENTATER I NORGE TILLEGG T1L MELDING SIDE 2.

S.R. 23.20 (nOrsk)
på Hbnefoss, Ole Landerud,
tidligere vært konstabel
statspolitiet i Oslo,

Den nazistiske 58-år gamle politiMesteren
er alvorlig såret ved revolverattentat, Han har
Oslo, krIminalkommandør i Trondheim og tilknyttet

SVE1SK4 NORGEHEN

S.R, 23.20 (norek) Som för meddelt håper Svenska Norgehjalpen
å kunne sende 200.000 gavepakker-til.NOrge til skoleavslutningen, I dag •
opplyses at i hver pakke skal det.sendes med 1/4kilb 50•.tonn
forutsatt at det kan skaffes-penger til dette.
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STURLASSON ORDRES

" Prisbestemmelser for utleie av kontormaskiner."
Vja-TURFIgjöring nr. 554 av-18. april 1945har Prisdirektoratet sittprisbe,§temmelser om utliee av:

elektriske regnemaskiner, hånddrevne regnemaskiner, standard (konto
skrivemaskinor, reiseskrivemaskiner.

Bestammelsene gje1der for firmaer og privat
som leilighetsvis loier t sine.kontormaskner. Firmaer som driver ervervs-
L:Ssig utleie av kontormaskiner, kan sne l'ylkesmannen,i Dsle kontrollnemn-
- a, om å få benytto andre pr:ser og leievilkår enn de som er fastsatt i
kunngjringen, Fy1kesmunnen (Oslo kontrollnemnd) kan også fastsette priser
for andre kontormaskiner enh de som'et^nevnt ovenfac.

Eldre leieforhold må innen en måned bringesi overenstemmelse med kunnsjdrinsen.
Det henvises fordvrig til Pristidende nr 04for 1945.
Prisdirektoratot, Oslo 21. april 1945,

AN- OG AVSETTELSER.

Oslo21.00 (31) Fra statsråd 19, april 1945:
Innenrikdde artementet: Distrikslege iUogusdal T. Rose meddeles etter
sökna avskjed fra os med 1. mai 1945.

Distrikslege i Ned (Hedmark) K. Ree, meddeles i
henhold til sknad avskjed fra og med 21, april 1945.

Distriktslege i Lvenes G. Kapstad meddeles i hen-
1d til söknad avskjed fra og med 19(?) juli 1945. Samtidig fritas han

.Lor å overa 2 distrikts1egesJilling.
Distriktslege F. Lövdal beskikkes til distrikts-

lege i Torpa fra den tid Innenriksdepartementet bestemmera
Distriktslege I. Folkedal beskikkes til distrikts-

lege i Ulvik fra den tid innenriksdepattementet bestemmer.
J-ustisdel3artementet: Kst, byfogd i Oslo W.F.L. Christie utnevnes som
r;'57£'757Fd7i*-Cr5TE-I'ra 1. april 1945,

SKOGSg£CEN I TINN.

Oslo 20,30 (27)Som tidliger
tillatelse til kjöp av statsskogene i Tinn.

Det er nå av
en faskyndig takstnemnd på tre medlemmer som
eiendommene,

meddelt har Tinn kommune fått

landbruksministeren oppnevnt
skal befare og verdsette

011ikeND FYLKESTING.

Oslo 14.00 (13) Fylkesmann Fröisland vedtok på fylkestinget
for Opland at det skulle utskrives en arkitektkonkurranse i forbindelse med
de planlagte nybygninger ved Opland landbruksskole. Det er forutsetningen
at byggeproblmene blir löst hovedsakelig etter de retningslinjer som plan-
komitten allerede har utarbeidet. 'Landbruksnemnda i tinget sluttet seg
enstemmis til fylkesmannens vedtak.

Opland fylkesting sluttet aine forhandlinger
i går etter tre dagers arbeid. Det ble fattet vedtak i samtlige 45 saker
som tinget hadde til behandling, Fra Ministerpresidenten kan det et hils-
ningstelegram til tingets medlemmer med önsket om et fruktbringende arbeid
under forhandlingene.

Skoledirektör Vorum holdt et interessant
foredrag om framholds- og arbeidsskolene i fylket og ordförer Drövdal og
fy1kesmAnn Frdisland holdt korte taler til slutt. I går kveld var tingets
medlemmer Gjövik og Vardal kommuners gjester til en enkel middga,
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"EUROPAS REDNINGSMANN"

O.R. 12,00 Fritt Folk skriver i dag under titelen
"Europas rednincsmann" bl.a.:

Frasenes og de*lettkjdpte drdmmers tid er
forbi. Verden håper på et,nytt og levelig liv, etterat'krigsraseriets van-
vittige crescendo er kommet til en lösning. Tydeligereog tydeligere ser
enhver at Ragnarokk bare gir td muligheter: nasjonalsosialimse eller bolsje-
visme.

Europa'har erfart, som Reichsminister dr.
Göbbels uttrykker det i sin tale i gar, at de allierte ikke har annet å
by opp enn overvektig antall, stupid ödeleggelsesvanvidd og dyrisk tilintet-
L'brelsesraseri. En hel verden anklager dem. Aldri vil historien kunné
Wrtelle om denne tid, uttalte dx.*Göbbels, at et folk forlot sin förer,
eller at en förer forlot sitt folk. Nettopp deri ligger seirenl

I åndelös"spenning fölger verlden den gigan-
tiske sluttkamp som vil avgjöre om kulutr, ktistendam og sivilisasjon skal
for-vises til historiens avsluttede kapitler, og om de livsformerSODI
skapte forutsetningen for denne kultur, skal matte vike for det bolsje-
vikiske massemenneskes tidsalder. Tyskland kjemper videre med ukuelig fare.-
tisme. Tyskland er fortsatt troskapets land, skriver Fritt Folk til slutt,

FISKERTIIELDING,

O.R. 13.15 Torskefiskeriene: I uken som gikk foregikk
det litt fiske i Berg og Torsken i. Trons og litt utfor Tromsö. I Berg oo
Torsken hadde en garnfangster på 50 - 390 kilo og linefangster på 500-t500
kilo. Fra Tromsö meldes det Orn linefangster på 674 - 3150 kilo, I Karmsdy
og Zzomsdysund og Hillesby har fisket mært ubetydelig og kan nærmest ansees
soa avsluttet for i år. Alt i alt har det vært ganske bra med fisk i Trons
‘r. Fangsten er noe større enn i 1944.

Mbre o Romsdal: I forrige uke foregikk det
et avtagends, men ganske betyde ig torske iske i Mbre og Romsdal. Det har
i år i Mbre og Romsdal vdtrt rikt med fisk under land og det har foregått
et langt stbrre fiske enn en årrekke tilbake.

Forfanst u_sfflAsildfisketl Om sildefisket
Sogn og Fjordane meldes det fortsatt forfangstsild. Ved Rogane er det

satt noen stong på 100-500 kilo. Også på'feltet ved Batalden er det kastet
noen steng fra 200-300 hl, Fra Florddistriktet meldes det dessuten om
kasting av et par hundre hl, amåsild.

TORVPRODUKSJONEN I OP.LAND,

Oslo 14.00 (14) Brenntorvproduksjonen i Opland fylke vil
år begynne tidliger enn vanlig og man venter å være i gang omkring l.nti.

, Bestyrer Bölien ved Skjeldgosia Brenntorv-
fabrikk på Eina fôrteller til vestopland at produksjonen i år antakelig blir
större enn i fjor, da været i fjor sonmer Yar svært fuktig for torven.

BRANN Pi LOTEN

Oslo 22.00 En to-etasjes leiegård på idalsbruk i Löten
brente ned til grunnen i går ettermiddag. Seks familier som bodde i huset
ble husville, Skaden anslåes til 25.000 kroner.

LAADS SAG OG HÖVLERI BRENT.
	 Oslo 20,30

Oslo 20.30 (26) En voldsam brann herjet i dag den store
Lands Sag og HavIri på Odnes i Nordre Land. Ilden bröt ut ved 1700-tiden
og fikk sttaks godt tak i de ttirre materialer sam gar lagretder. Brann-
mannskap fra Dokkal 11 og andre steder ble straks budsendt, msn sagen vil
sanasynligvis brenne-ned til grunnen. Også stasjonsbygningen som ligger
like ved er truet. Det ex foreldpig vanskelig-å tttale seg om årsaken til
brannen men det er mulig den skyldes jernbanen. Senere mAldteSat det var
lykkes å redde selve sagbygningen og jernbanen er utenfor fare, Hele lagret
brente og skaden kommer vel aver en million kroner. Brannen ikke slokternå
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L.ANDBRUKSI/MLDINGER.

Blomkålesn vekstkrav o. d knin • Blomkålen er igrunnen en nokså kravfullve s Den erever god dord og 4jöds1ing for a trives, men den krever ikke
så meget lys og den kan derfor med fordel dyrkes i nordhellinger som ikke
J.DasSer for annen kål, ejerne også mellom frukttrwerne, mens disso ennå er
små,

En av de viktigsto ting en btir husko vedyrkning av blomkål, er at den trenger mye fuktighet i jorden. Röttene
ligger grunnt og blomkålen bibr ikke plantes i for höge driller da det lett
kan bli for trt. Blir det langvarig törke må blomkålen vannes för törke_
har rukket å stanse veksten. Swrlig tidlig Lomkål kan lett bli ödelagt
ved slik vekstttans. Det'gjelder også at jorda har evne til å dra fuktig-
heten opp til plantene, Forsbk har vist åt mulljorda er den beste blomkal-
jord for tidligog middels tidlig hösting, mens de seinere slag har gjort
seg like godt pd leiraktig jord.

Blomkålen plantes med ena:vstand av 45 cmmellom plantene i raden for de minste og tidlieste sorter, og opptil 60 0M.
for de större og seinere. Avstanden mellom radene ca. 60-65 ami Da blom,
kålen er vanskeligå oppbevare, lbnner det seg å plante til ymse tider ut-over forsommeren, På den måten kar en ha kvit og fin blomkål stadig i
lengere tid. En kan også gjöre det på den måten at en planter både tidlige
og seine sorter, men de seine sortene kan ikke måle segemed de tidlige
kvalitet. De ymze sorter av Erfurtergruppa ansees for a være de beste. En
kan vanligvis rekne at haustinga for de tidlige sorter tar til ca, to må-
neder etter plantinga, og blomkalen skal höstes mens den er kvit og fast,
n kan nesten si at den må hbstes'på dagen. Hvis en dekker blommen tilmed et grnt blad mot solstrålene, varer det lenger för den blir mörk.

STatenshjtutstj1ijn å Momarken åpnes i disse dager og statskonsulent
-- E-j'örnstad uttaler i den forbindelse at utstillingen i år holdesunder van-
skeligere forhold enn noensinne. For det förste ma utstillingen deles
fem distriktutstillinger og dessuten er det store vansker med å få dyrene
fram til de fastsatte steder. Det er ikke lov å frakte hingster hverken
med bil eller med bane.

Ved å dele opp utstillingen oppnår man at
utstillerne får relativt kortere vei til utstillingenstedet, men på den
ansen side er det vanskelig å danne seg et heilhetsinntrykkav årets
mönstring.

Utstillingen på Stad(?) må slöyfes i år
av den grunn at man ikke kan få disponereoplassen, bier statskonsulent
BQörnstad, men ellers skal utstillingen pa Homarken, )Gran og i Brumunddal
savidt mulig avvikles etter programmet, muligens også utstillingen i Trond-
heim. Det er stadig stigende interesse for hest og hingstutstillingen ar
årets störste begivenhet i utfdlLett. Premieresultatet avgjör mange handler

JordforslagSverige. Et forslag til lov om at det skel kreves
tillatelse fra regjeringa til å erverve jord- og skogeiendommar til en
verdi av over 5.000 kroner, er av regjeringa i Sverige oversendt lovutvalge'
Forslaget vil bli forelagt Riksdagen. Tre av regjeringas medlemmer er
imidlertid ikke enig i forslaget og har fört til protoksls sine avvikende
meininger.

Lovens hensikt skulle ware å hindre folk i
å kjøpe jord- qg skegesom rein pengeplasering,dspekulasjon eller for å
'eruke bondegarder som sommerboliger eller ovakueringssteder. Söknad om
tillatelse til å erverve jord- og skogeiendommer skal avvises dersom det
viser seg at sdkeren tidligere har vanskjöttet eiendommer, heter det i
forslaget.

(fortsettes)
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LANDBRUKS DINGER ( Fortsatt)

Bureisin i Grue. Grue er nå iterd med å bli en bureisings-
yg av s ore dimensjoner, skriver Glåmdalen.De kommunale mydigheterbygda har i samråd med skogråd og jordstyre satt opp en plan der det gårfram at bygda kan skaffe ialt 17.000 ddkar sentralt beliggende felter til
bureising. I samband med vedtömmerhogsten vil det nå komme på tale å anau-
hogge fleire av disse feltene og man venter ed storstilet bureising i Grue
i nærmeste framtid,

betendelse i Telemark, Den amittsomme jurbetendelsen, mastitis,
rjer rundt om 1.-elemark og man har mkJI,ot gripe til sterkø kontrollmid-

ler for å unngå at sjukflommen ,3prer seg blandt besetningene.
Opplands Mjblkelaboratorium har sammen med

Rjukan Mbierdl begynt å ftreta kontroll samtlige kyr som kommer inn under
meierikets leveringsområde. Alle kyr blir undersökt og det blir foretatt
senepr6ver som blir sendt til Oslo for bakteriologisk undersökelse. Det
er förste gang en slik gjennomfört kontroll blir brukt 3. Telemark og det
er meiningi å arbeide ut statistisk materiale omkring undersökelsene. Et

m slikt tiltak har sjölvsagt stor interease for mj6lkekontrol1en og pro-
dusentene skulle ikke være minst interessert.

M blketilförslen til Oslo Det har vært bedre med mjölk til Oslo de
s ste agene og r fts estyreren Meieribolaget opplyser at mjölketilförs-
lenogikk opp forrige uke fra uken fiJr, men siden har den holdt segopå samme
niva, Halvmjölkrasjonene dekkes fullt ut og det blir muligens ogsa noe
skummet mjölk å få,

Bondebladet Agder Tidende skriver om den
kritiske situasjon. at det må forlanges at leveringsplikten blir oppfylIt
så langt råd er, men på den annen side kan en ikke i disse tider sette seg
ned og rekne ut hva kyrne skal produsere. Når mjölketilförslen har vært
så liten, så kommer det for en stor del av at så mange har gått over til
vårbmre kyr, mener bladet.

Vårarbeidet på kulturbeitene, Det kan være grunn til å minne om at blandt
aYle-Wanare ting som= gjøres, må også kulturbeitene ha litt stell
om våren, Men dette er et arbeid som kan gjöres för det egentlig vårar.:-
beide ut på jordene tar til, Dersom det har vært mye nedbör om hausten,
er beitens ofte rnre cli)pt,Åkket og det vil da lønne seg å kjöre over beitat
med en litt tung akbJmrull. En får da jevnet overflata meire til og en
får også grassrttene som frossot opp om vinteren meire i kontakt med
jorda igjen. Smrlig vil det være av betydning å få rullet beitene godt
pb myr og på nye beiter der grassrbttene ikke har fått ordentlig feste.

Eer det fleldter på beitet som plantedekket
er dårlig på, så kan d(t vmre grunn til å rake eller harve opp noe'litt
her også etterpå uå i litt frö. Er det vanskelig å skaffe beitefrö, så
kan det være litt hjelp å så i litt vanlig 1itlyfr6 også. Morkms stubber og
slikt er det bra å få bort. Her blir det da også aktuelt å så i fra.

Også til slutt kdn det være grunn til å
minms om at gröfter og kanskje enda meire gjerder, bör'sees litt nærmere
på nå. Kan en få dette i orden för våronma setter inn, så vil en spare
seg mange ergrelser utover sommeren.

MRBETENDELSEN -DEN ENE MEIDING MOTSIER DEN ANDRE.

Oslo 10.30 (3) En melding forleden dag om aMittsom jui".
betendelse rundt om i Telemark er dessVerre blitt misforstått, idet mange
tror at sykdommen har fått en særlig utbredelse i den siste tiddn,

Det er imidlertid ikke tilfelle, Fylkes-
agronom Roald KVam fotteller til Rjukan Dagblad at sykdomnen tvert om er
lite utbredtfor tiden, men at den forekomMer ehkelte steder, dog uten
at det,er fare för smitte i större målestokk.
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PRODUSENTAVTLLER.

Oslo 20.30 (24) I et rundskriv til forsyningsnemndene harNæringsdepartement gitt en orientering angående dyrkningsavtaler. Det
heter her bl,g.:

Dct godkjennes heller ikke i r at firmaerleier et bestemt areal for dyrkning av blomster og eller grönnsaker til
fordeling blandt bedriftens arbeidere på prosentvis barsis. Kan ikke ar-
beiderne og funksjon=ne skaffes parsoller enkeltvis og slik beliggende at

kan utföre arbeidet selv, får firmaet iangå en dyrkningsavtale med en
 etörre produsente ved dyrknirgeevt,ele•ir,ones kontrakt om kjöp av poteter -
slik at kjöperen stiller en Iel arbeidehraft til rådighet for vedkommene.
produgent Kontrakten må opprbetessldk'at produsenten (trekkes?) ettergjeldende prisbestemmelserp leveringsdagen for den arbeidshjelp som
stilles til rådigheb ,,?.. etter gjeldende pris for jordbryksarbeide
distriktet.

Bedriften eller firmaet kan på denne måterinnkjöpe det kvantum poteter som svarer til dekning for deres arbeideres-
og funksjonærers- rasjoner fra höstenaV. Under forutsetning av at produ-senten har behov for ekstraordinær arbeidshjelp kan kjeperne . stillestil disposisjon et produsenttillegg svarende til det arbeid som et utfört
og inntil et visst kvantum pr. arbeider og funksjonær i bedriften. Dtte
tillegg må så fordeles på arbeidere og funksjonærer i tillegg til de
rasjoner som tilkommer disse i fölge deres yrke.

På same måte kanoprivatpersoner som ut-ferer frivillig jordbruksarbeid få anledning til a kreve et visst tillegg
til sine rasjoner. Hverken bedrifter eller enkeltpersoner kan gjere krav
på produsenttillegget både i poteter og grennsaker for det samme dags-
k_beid. 5/Iskes produsenttillegget i både poteter og grönnsaker må antallet
1,gsverk ökes tilsvarende.

For tildeling av et produsenttillegg krevesutfört to dagsvork (ni timer) jordbruksarbeid for 1. spptember og seks dage-
verk fra og med denne dag. Det kan bare opparbeidet makåimum ett produ-
senttillegg for hver arbeider og funksjonær ansatt i bedriften, likesom
antallet av produsenttillegg begrensen av det arbeidskraftbehov som er fast-
satt for vedkommende selger.

Det kan ikke sluttes dyrkningsavtale for
dyrkning av grönnsaker, men for den arbeidshjelp som bedrifter stiller
til rådighet, vil det bli gitt anledning til kjöp av et tilleggskvantum
grennsaker som belönning for frivillig arbeidshjelp i jordbruket.

Firmaer som dyrkeropoteter og/eller grönn-
saker på egen eller leiet jord for egen regning, ma være forberdt på e
rekvisisjoner og restriksjoner som blir gjort gjeldende for andre produ-
senter i kommunnn også blir Gjort ?jeldende overfor firmaene. De kan
således ikke gjöre regning med å fa benytte produksjons jord
eller jord sove. 	 for firmaets regning til dyrkning av rasjonene for
funksjonærer og arbeidere. Dette kan i tilfelle gjöres i form av salg
"mot vanlig anvisning) til arbeidere og funksjonærer . Det vil prin-

ielt bli forlangt at firmaenes produksjon skal gå inn i den vanlige for-
deling av varene. Produsentrettigheter kan bare ånnvilges lederen av
dyrkningen og arbeidere som er faet beskjeftiget med jordbruksproduke
sjonen.

AVSKJED 1 NADE
•••

Oslo 22,00 (37) Distriktssjef Benum ved Bergens Tollkammer
er i disse dager trådt tilbake etter nådd aldersgrense.

Etter å ha vært tilknyttet etaten en rekke
steder rundt om i landet bl.a, som fullmektig hos distriktssjefen i Osloy,
ble han i 1931 distriktssjef for Bergen tollkammer, der det under hans
ledelse har vært en rivende utvikling. •

'Distriktssjef Benums etterfölger er over-.
kontroller Krosby,
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AKSJEKURSER.

4 1/2% Stat 1937 K 104-1/4.- 4% 1935,1,
S. 104 1/4, K. 103-1/42, 3 1/2% Stat 1941,1, S 105 1/8,-K. 104 ,5/8,-
3 1/2% Stat 1938,1, K. 103 1/2,- 4% Hypotekbank 1938 S. 108, K. 106 1/2
0, 106 3/4,- 3 1/2%'Hypotekbank'1941 K. 106,- Creditbanken K.140
Eteditkassen S.855, K.845 1/2;- Bjblvefossen S. 21,50,,K.
Borregård S 141; K. 139, 0,1401- Elektrokehisk S. 145; K. 1371/21-
Hafslund S. 755, K. 7471/2,- Otkla S. 280, K. 277 1/2; 0. 280,- Saug-
bruksforeningenS; 2050, K. 2020, Union 'S.5,80;K4 5,70,- Agdesiden
S. 157 1/2,K. Borgestad S. 227 1/2, K.s225, Bruusgård Kiösterud
8, 267 1/21 K. 265,- Amerikalinjen S. 245, K. 240$- Bergenske S. 163,
, 161 1/21- 'Nordenfjeldske S. 185, K. 180,- Ivatan S. 280, K. 272 1/2
cean S. 295, K.285,- Koamos 2 K. 275,- Odd 8.. 250, K. 242 1/21-

Rosshavet K. 395,

Valutakurser uforandret.

Inum FOR OSLO TARS 19, APRIL:

Bånkaksjer åleselig), Industriaksjer
203,40 (+0,47), Skipsaksjer 236,85 (+1,08), Hvalakser 207,85 (+0,85)

UFORSIETIGHET ELLER ?
4•••

Oslo 1300 Bladet Indre Smålenene skriver i dag at
det stadig viser ses at hoggerne ikke tar hensyn til at de befinner seg
nmrheten av elektriske ledninger og at en uriktig felling am et tre kan få
de st,rste fölger. Trass i. at elektrisitetsverkene nange'steder stiller
'atis hjelp til disposisjon for å hindre denslalgs skader, later det til
ingen tar hensyn til det, Det er skogeierne som er erstatningsplik-

tige i slike tilgeller Ög det vil nå sikkert bli reist krav om at også
hoggerne skal få ansvar, hvis ikke uvesenet stopper, skriver avisen.

VE(,1VEDLIKEH0LD I HEDMARE.

Oslo 13,30 (12) Fra Hamar meldes at Hedmark fylke arbeider
med en omorganisasjon av vegvedlikeholdet, Fylkeamannen foreslår åt lens-
mennene 16ses fra alt teknisk tilsyn med fylkes-. o'herredsvegene $ men
bibeholder det politimessige side av vegtilsynet,

Det er meningen å foreta en skrittvis over-
gang til egne oppsynsmenn eller vegvoktere for det tekniske tilsyn. Fylkes-
mannen er videre stemt for at fylket slutter seg til det av'vegsjefen an-
tydede forwla og at Staten overtar vedlikeholdet av riks-, fylkes- og
herredsvegene, prinsipielt uten refusjon av fylket eller herreskonmuner
subsidimrt mot refusjon etter fastsatte faktorer som står i et rimelig
forhold til disse konnuners nåværende utgifter til vegvedlikeholdet.

Ved henvendelse til Vegdirekb3ren får
tk!tB opplyst at en er inne på en landsomfattende plan. Det er imidlertid
for tidlig på det nåværende tidspunkt å komme nmtmere inn på saken.

gTwTPÅSKUDD FOR SNUAHOGST AV SEOGENE,
Oslo 14,00 (16) Som kjent sendte'LandbrUksdepartementet for
eh tid siden ut oppfordring til kommunene om å melde fra hvot meget skog

fantes p de forskjellige steder sum kunne tenkel; epparbeidet til
nybrottsjord. Bladet Glåmdalen epplYsat,atÆrnadval kommune har ikke
pindre enn 6.200 mål skog son snaUhogges,oglegges ut til dyrkningsjord.
Nord-Odal har 1500 mål som også er brukbar,
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Meldinger, ldrdag 21.„ april 1945.

TIL FORTROLIG ORIENTERING. Ikko til offentliggjörelso.

TWNFORKURING; O.R.-Oslo Radio, D,R.-Dansk Radio, S.R.-Svensk,Radio,
F.R.- Finsk Radio, Oslo- tyskkontrollort N.

Det vesentlisto av stof.f.'et skriver seg fra nazistiske kilder.

FOLKESEEREW "orges Urihet".

Den alreene ke.igsubvikling, de alliertes
stormancrep fra öst og vest not du tyske nazityske posisjoner, likeså
den ökende frihotskamp i vcirt land, forserer demoralisere blandt de
tyske okkupasjonstroeper. På sarime måte som i Wyskland flnner man
mange tyske soldater i vårt land, at enhver motstand er ryttelbs og
derfor innr6mmer en tapt kamp. Deserteringer er en dagelig foreteelse,
og da dsterikske soldater som rmmer til skog og fell. Den meralske
opplösninggjör seg uttrykk Over alt og naziledernes forsök på å
transportere trcgTeee fra l'orge til Tyskland, for å kaste dem inn på
frontene der, ejör disse tro)per utrykk for, direkte motstand. Ted
hjelp av gestapo og SS troppSr, foren.er tyskerne å holde kontro11
ove:ookkupasjeustroppene, men for hver dag som går er det stadig værre.
Nu rax hitierbandittene med allo midler forsöker å utkjempe den aiste
kamp i vårt landl nå2 de minerer fabrikker,kraftverk og offentlige
institusjoner, nar de fbrer saelmen =eingsmidler og amunisjon til
bestente omr3,der, hvor nazihordene tenker å skanke seg, er vi forplik-
tet til å gjöre alt for å hindre olesninceprosseben for okkupasjonFg..-
troppene. Eoto;et er allerode Gjort pa detto området, men nor kan og ma
gjöres, vi ma forsterke propagandacn og spredning av nyhetsne om
nazitysklands saamenbrudd blandt okkupasjonstroppone. Vi ma henvise
til at kampen er tapt og fortsettelse av krigen er nyttelös..flen vi
må gå videre, oppfordre do tyske soldater og offiserer, til a bryte
med do nazistisko offiserer, til å kempe mot disse for å påskynne
okkupasjonsarmeens sammenbrudd, til a slutte seg sammen i grupper, til
å söke til skogs eller fjell,kjempe mot hitlerforbryteren som har
sprenct alle broer bak seg, soel altid er mulig når det gjelder de
krigstertte soldater, som cr beredt til å vende våpenene mot hitler-
ordenen. I serdeleshet gjelder dette de Uteriske soldeter hvis land
den r3de arme gir dagelig frihet,

Llle våpendyktige menn unge som gamle i vårt
land som ennå ikke ahr gått aktivt inn i frihetskappen, må slutto seg
samelen, i partisan oc sabotasjegrupper og i skog og fjell, tilintetgre
fienden, pa samme mate som de italienske frihetskjempere.

FraBveriee neldes at don'svenske prest
xclffeubtJ som er prest i den svensL koloni i Oslo, under et besk
i Stoekholm, har gitt en skjildring om neringsforholdene i vårt land.

xel .leebe Taler: t hungeren griper mer og mer om sec i Norge og at
det norske folk praktisk talt trenger alt, Det er vel ikke en eneste
nrodmann i vårt land, som ikke vil undewstreke hvert eneste ord av
xelWeebee skjildring. Forholdet i vårt land er faktisk slik at
det ikke kan beskrives. Et helt folk sulter og hungeren har allerede
krevet mange offre. Dette forstår våre svenske brödere også meget
godt. De har under denne krig utvist en hjelpsomhet mot vart folk,
som ikke kan vurderes höyt nok, for hvilket våre landsmenn er Bverige
meget takknemlig. Hvs ikke den svenske hjelpevirksomhet hadde msuit
så storslått, hadde allerede flere hundreder av gamle og barn› lidt
sultedödens kvaler.

(fortsatt
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FOLTWENDLREN "Norges Frihot", (fortsottes)

l'ustor WIjo uttalerpat hjolpevirksomheten
'ice'verige .r öks I de er det be.rn og gamle over 60 år som får

av denno men man kan uten overdrive1se si at hele det norske '
folk trer Det svenske folk "nv. dket Nelpevirksonheten meget,
så at det Sendes 1000 tenn matvaror til vart land px, mnd. mot
tidligere 500 tonn, Men selv om denno mengde med næringsmifid1or vil
ikke Strekke 1i1 for barn og ganleevo.y? 60 år,•der, skal så uhyro meget
mor .U1, For ::,>a C.go2  siden. OXdJiCA melding on. at Gbteborg.hadde
sam: 122,000 kroner til hovekooro.',; til Norgeshjelpen, Disse
pergorvu.r saLlet inA hwodxklic oeidero og fonksjonærer
i Wtebeg. rå ftre1:Lzger der em at der fra 31.7kne er kon-
met •.roner. Lette bilde av det svensko folks
storo u. og CUS0234'

Fra for,kjel).1.ge deler av NorGo fr,rt-
soer uold'qt)'e fortottr,c ned elecelsene
i denne ct,ter flkeva-32. blil
lagt L ter hvùrt som bog t:LJ'etkr. Jr fore-
liggor dor yte-lgele c- meldirc ou, 'en Yske evel'comandc, lande4
som fortsetteI å evakuere sine tropper e3rover, oter hvert som kenuni-
kasjonsm:Merne tillater det, har sentlt spesleit utdannede bdelegge1sef
tropper, sant p::ofsjone1le branns;;iftere oppover for å forsterke Ule-
leggelsesvexkot, Det er således kommet en slik komandomed tyske ddo-
leggelsel3tropr:.,, til Trotis, hvor Ge allorede har begyndt å forberede

,Ir;jorn.ingc3:, for å ha elt klert, når do 0111ikke så lang
d-evet bo.A fra deGte 7‘,:t er selvsagt ut del tyske

fortseto ned :-deleggulsecvrrk ofer hcle
ned jordon pL2 ir nåte s,e.1 i JirL1mar, en, det

eg,3a s J e 7-,1go kan hvis vårt tolk
der opre til noti)exze, v) cn slIk .*ersverskail.p el*
meget van-. (7,= av, r.t i e .v d aic erer kapp,
har proket så lengc ca ikke Gr beredt og våpen-
lde'e. Men på .1Tcktte ra vi e olt som står i v()Jr uaLt for
2.  rodde cZVJ,aniots eiger(1,m. våpen vi iigLor L3t, vi ta

	

tyckc ':e.penlage-re. Dot (,2 andre tidligere ogdet  oi
og;.3å 1:uliu,ter å gjennonfbre sliku ajener i dag, '‘'idero nå vi or-
g„).12.isors fc.vars,;arder, som tar opp kr.pen ont dc brannsiftere, som
don t.yske konx:u') lonner etter see, for å bdelegge Våre byer, landsbye.
og fiskevær. Dot visor seg at der h\,er ker3pviljen og en.Lheten or til
stode, der er r også nu3ignete: - 2*ge vandalene eller dot
som er det riktigste,å ddeleggo dem heL,. Lardsmenn 1,Lroter,

vil jevne alle våre ivr, 1-ndyor og fi.)kevezwtil
Vi må kryese deres planer og for:I.Lr,ere docte, organisero forsvars-
gardor, shiffe vpcn fra de tyske vanendepoer, sla bronnstliterne ned.

411, I går kom to norske skip inn til Strmbstad
i Sverige. Besetrineen som bestod av 15 lc-.nn, ble ev 5 av v.re frihets'
kjempere tvinu..t til å före skipene inn til Sverieo, Lrd gjort.- en
heltedåd som mlner til ettorfblgelse.

Fra Danmark meldes det at tyskerne nu har
gitt ordre til at der på alle danske båter skal være tyske vagtposter.
Denne forholdsregel blir byensynlig foretutt med den hensikt a beslag-
legge hele den danskehandelsflåte. Den danske handelsflåte disponerex
foröyeblikket omlag 1.000.000 reg1 tonn,oe dot befinner seg onlag
400.000 reg. tonn i danske farvann.
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i)KONOISISKE

.:dcsiekursel. fra Gslo örs
4 1/2 'j.) Stat 1937 S 105 K 104 1/4.- 4 ,JStat M 1935, 1. S 104 1/4 K 104 1/4.- 3 1/2 Stat, 1, K 104 3/4.-

3 1/2 Suat 1938, 1. h 101 3/4.- 4 5.; flypotekbank 1938 S 106 7/8
K 106 1/2. oms. 106 3/4.- 3 1/2 50 Kypotekbank 1941 K 106.- Credit-
banken K 142 1/2 oms, 145,- KreditkassenS 855 K 88 Oms. 850.-Bjlvefossen S 21,50 K 20,75,- Bocrogard S 144 K 132 oms. 143.-
I,1ekerokemisk 2 145 K 137 1/2,- Hafslund S 755 K 745 oms, 750.-
Orkla 5285 15. 283 oms 282 1/2.- Saugbruksforeringen S 2050 X 2020.-
Union S 5,90 K 5,75.- .;gdesi'lenS 175 1/2 K 150.- Borgestad S 227 :1/P.
LruusgPIrd hiösterud S 267 1/2 K 262 1/2.- .;kmerikalin:en K 240.-
-Jergenske 1 161 1/2.- lordenfjeldskeS 185K 182 1/2.- Ivaran S 280
L: 272 1/2.- Ocean 8 220 K 210,- Koemos 2, S 280 K 275 oms. 277 1/2.-
Odd S 250 X 240.- Rosshavet K 395.-

Valutakurser: Uforandret.

01;-,BIs indeks for Osl_o 13örs 20 apri1 1945.

Dankaksjer:179,70(+ 0,50). Industriaksjer:
203,53 (+0,53) Skipsa-sjeer: 237,90 (+1,05). Hvalaksjer: 208,35 (0,50)

NSUF

Oslo 12,00 (4) NSU1P förerm5te lå essheim fLirerskole ble
i går morges åpnet av ungdomsfUreren minister xel Stang. Tilstede
ved mötet var ungdom3- fylkingen fra hele landet. T,ange hadde vært
mange dögn undelveis, men som altid når ungdommen förer möter var
stemningen den beste. Til tross av den alvorlige situasjon vi nå er
midt oppe i er alle mtedeltakerne fulle av optimisme og tillit til
tiden sor,1 kom,;ier. Lbtets försto dag gikk med til raporter fra staten
og fylkesområdene. Desuten fikk en foredrag med etterfUgende menings-
utveksling av ungdomsförer Trond Rönning am " opplwring i ISUF" og
av kontorsjef Ivassnes om "Iirv og mi1jU". Mötet fortsetter i florgen.

STORE L0TER I BERGEN OG TRONDHEI1j.

Oslo 12,30 (5) KSW,2 arrangerte i går på der fuehrers
födselsdag store möter også i :ergen og Trondheim. Begge steder var de
store 1okalor fyldt til siste plass.Det ble holdt taler som ga uttrykk
for den urokkelige vilje til å fortsette kampen sammen med Hitlex
for det tyske folks frihet inntil sciren er vunnet. Nötene som var
preget av seierstro og kampvi1je ble avsluttet med förerhilsen og de
tyske nasjonalsanger.

Oslo 13,30 (7) En dramtisk brann herjet igår kveld et
burcisningsbruk i Snertingdal som tilhörer Erling Olstad. En 5 ar
gammel gutt satte fyr på en halmhaug som lå inntil låveveggen. Ildon
grep straks fatt i låvebygningen og bredte seg videre til våningshuset.
Begge bygninger brendte i 161)et av kort tid ned til grunen, 1 hest,
2 kuer, 1 kvige og 2 sauer ble flammenes rov. Innbo, klær og matvarer
strbk også med.Brannen skulde desværre også koste et menneskeliv. Under
fors6k på berge husdyrene ble kona på gården sterkt forbrent og måtte
leggcs ine på sykehuset i Gjövik. Her avgikk hun ved döden i natt,
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DEN NYE, LEDER _PT L.:4,NDBRUKSDEP..^,RTI2TNT.L,7 UTT;,LER SEG.

O.R. 12,00 Mor3en-.2oeten har hatt en samtale mod den
nye leder av landbruksdopartement . . Delli-Layrapon

seJ•i föi c rekke krover oppmerksonhet
or oppgaver som ir.rever ibsning. Jeg tenker i förste rekke
på mat og vod uttalte n nyL k.onstItuerte landbruks.J.Inister.

.orEyni.lcssituasjonen har hittil vært bra,
og forsyningene franever ser gurske lovende ut, og vårt landbxuks
ytelser 11J.: enna -A'6rre betydning i det år som kom, enn i noe tid1iger.
ar. Man 21å alle planer for jerdbruket til rette, uttcler hang
kien uten at aLe ge{:viljen J,vl opjga-.7en ikke kunne 1öses.
Det or i alles interesse at alt blir joït, oE det kan ikke skje
untagen by og land rekker hverandre handen, De. andre næringer nå av-
gi de.0 manglende arbidskraft, og böndor oc skogsarbeidere ma motta
den tilbudte hjelp. Tiden er så alvorlig at alle strre og nindre
motsetningsforholl nå kunne utgjevnes.

Om jordbrukez:2litikkon utteitoLauranson,
at for å kalde det nasjoalt ma målet være å bli best nulig splvberget.
Men vi må oc;J.,‘ ha den sosiale side for 5yet. Personlig legger jeg stor
vekt på den. vi må fölce linjer serl ved siden av å rytte landsts goder
og ridomLier ocså bidra til cn rett.r2ordic fordelin av samfunnsgOdene.
Det gjelder ikkebalD å slelffe )ondebefolkon levelige vilkår, vi
må også tenke på de.i anire befolningen. d5t1d=e er :do i eli
situasjon, men så ha ocså tönder og landbrilksarbeider;, '.:Iennomlevet
noen år, som de ferresto av dem, som ikke har vært knyttet til jord-
bruket har fått forståelson av, For framtiden må der sörges for en
forandring, ,Tordbruket må ikke igjen komme i slike uholdbare tilstender.
Landbruksdepartementet har lengearbeidet med disse spörgsmål, og
Norges Bondesa-.1bandhar beskjeftet seg med mange av sakene.. Justis-
depar.;omenet hax sanb=lnd med landbruksdepartementet e,ezbundcsamban-



det e(i-A ned et utqalc for revirl orrvår_bgndelåvgivning, ut,t&dte
konstituert landbruksmlnister

O.R. 12,00
fra Stathelle ('7)
fri fet, pol±o1
nannskap.

EL dttg r6mning var foretatt j ry,1,2_
oc flore arrestanter var kowort

Lr satt ic,ang on enersisk etterfornilig stort

FLUL S1= I 1LG.
 ••  

0.% 22,00 dac er det 5 år sij.on Terboeu, bir ut-
nev--t av der reichskcr:aissar i det besatte Norce. nrekke
tilsynelntend,, —vindeligo va:_w.er oesto0 den gang i vorge. Dette
landet som er on noe annet land var he.iist til ipn?ort, så seg
plutselig avskårot fra alle utenlandske tilfbrs).or .oa grund a den
forrodderske pelitikken til den flyktede NyEår:T.s':oltL angående
handelsflen. 1.år in i dag 5 't.r seinere kan fastslå, trass i alle
kricsbetincede vanskerikke har furnet sted noe hungorsn3d i Norr_;o,
at trafikken regolmossig har blitt cjelnr-lfört, at niærincs1::.vet
uhindret har gatt sin ganc, at le.beidslösheton, bönderne ee fiskernes
nöd er blitt 8:7njulpet, at kulturl:'_ 7et har blumstret, skyldes dutto
srste roichskonmisarlsforutseende og rott1inflode

politikk.

0s1') 13,30 IgjeL er det av riro,s& efjec,A
er ulykko pa grunnav uforsiktig omgang mod
fingrot med en cranat han hadde funnot i'fjæra.Den eksploderte mellou
fingerene på hau oc skadet ham så sterkt, at han ceiore døde på
sykehuset i Tromsb. Det kan ikke advares innstendig nok not å 11:1gre
med ukjenta gjenstander. Det skjer stadig ulykker furde folk ikke cr
forsiktige, enda alle nå burde være klar over at slik letsj,rii'.(1et
kan koste on livet.
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KUPET P.& SKIPENE OG

S.R. 23,15 (Norsk) Dot forelizger nærucre detalller on kupeb
da de to norsko lasteskip "..ktiv" på 650 tonn og "Denofa 3" på 250 tonr
ble fört inn til svensk havn 19. april.

".,ktiv" var koumet fra Bodö inn til Fredrik-
stad til 1:itanfabrikken mod last for tysk produksjon. Bkipet ha blitt
angrepeb flere ganger under konvoireiser se5rover fra Bodö, men uton
skader."Denofa 3" lå også i Fredrikstad. Natt til 19. april gikk en
gruppe nordmenn vepnet ned maskinpistoler os håndgranater og sikk
ohbord i "kti  r"og tok konandoen, og tvang bcfal ogomannskap undor
dekk, hvorsttcr dc rolig avventet dagslyset for å ga ut på havnen.
Det lå fIcre tyske lektcre vcd sidon av "Å"sktiv" da kupet skjeddc. Kl
6 gikk ut og passcrte flerc tyske vaktbåter, en rekke vakt-



stasjoner og befustninser. Santidig gLck en annen gruppe onbord i
"Denofa 3" og tok kouandocn, nettopp da den skuldo legge ut fra kaien
på tur til Oslo. Såsnart begge skipene var i rom sjö, ble kurson satt
for Strnstad, dit de kon ved 9 tiden. Når det lyktes nordmennene os ta
skipene liku for nusen på tyskurne, skyldes det mener man i norske
kretser, neppe slaphet hos dc tysku vaktbåtenc, nen fölgende to om-
stondighoter. For det fi3rste, en så cneståendefrekkhot, at tyskerne
ikke trodde det nulig, for det annet at kupet vat planlagt til mindste
detalj og blc gjennonfört helt utter plancn. Lt skipene na ligger i
Svorige, botyr at skipcne kan settes inn i farten med levnctsmidler
til Norge, straks landet er fritt.

HERJ-ING LV TYSK POLITI.

S.R, 23,15 (lorsk) Tysk politi herjet 5-6 april i Horten og
omegn. Grundige undersiJkelser ble forctatt langs allc gater og veiger.
Frontkjemporen Fordinan Lilholt (?) sönn av slaktermester Lilholt i
Horten, deltok aktivt ned dot tyske politict.

MILITÆRTOG

S.R. 23,15 (Norsk) Et nordgående militærto ble 5 april angro
pet av fly nellom Vigrostad og Varhaug stasjoner pa Jæren. Flore
tyske biler ble skadet og k tyskere drept. En av togbotjeningen ble
lettere skadet.

FORBLRLDEIML

S.R. 23,15 $Norsk) Tyskerne i Borsen har nå fullfört en om-
fattende lorbercdelst til sproncning av kaier, gater bygninger og
andrc anlegg. En sentral for sprengingen or anlagt på fjellet.
Fra Oslo neldes at tyskerne har begyndt og nincro alle nilitætt
viktize onråder i Oslos onegn.

FLI:UNDLRTRYKKELSENS ÅR.

S.R. 23,15 (Norsk) I dag er dot 5 år siden Terboven kom til
Norge, Fem undertrykkolsuns år. Og do nazifisertc aviscr i Norge har
fått ordre om å minne i forci av hyldningsartikler til rikskonnisæren
som skildrcs som en ucgennyttig Jlann, som har reddet Norge fra nöd og
kaos.

( Vidcre i neldingen, se side 4. Nr. 1442
F.MENS GLBURSD.G.)
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Meldinger söndag 22 april 1945.

DEN NYE LLNDBRUSMINISTER OM AKTUELLE SARSMåT,.
••••

•alr

Oslo,17,00.(1)Se Lytterraport nr.1443,sido 4.)
Den nyc landbruksministeren ble etter sin

utnevnelse intervjuet ov Oslo-pl-cssen og uttaåte seg da om en rekke
aktuelle jordbruksproble_-ler.

Det er to oppgaver son krevertiyeblikkelir2
lsning: skaffc brensel og liatvarer,Riktignok har forsyningssitua-'
sjonen hittil vmrt bra og sclv ou utsiktene for den nærneste frantid
scr ganske levende ut,vil ytelsene til vårt eget landbruk allikcvel
bli uv langt slrre betydning nnn noonsinne tidligerc. Brenselsspörs-
målet blir kanskje det vanskeligste å lbse. Skogen har vi nok,nen
ho ing og transport blir det værre ned. Vårt lrnd cr jo i den heldige
stIlling at skogen de forlpne år ikke er blitt overarbeidet slik
son nange andre europeiske land. Selv Sverige som står utenfor krigen
har måttet angripe sine skoger hardere enn oss- for ikkc å snakke
on Dannark,hvor hugsten i stutsskogenc har vmrt et par huddre prosent
av tilveksten. Det blir nå lanfibruksdepartenentets oppgave legge rlt
tilrette,non tracs i alt vil ikke spörsnene bli Mst hvis ikke
alle legger godviljen til.

Ua mener De egentlig on bondens stilling
idag ?-- Bondebefelkningen har det godt idag,men så har den til,gjen-

- gjeld gjennomlevet så nange vanskelige år tidligere at det vel cr de
ferreste som ikke er knyttet til jordbruket son forstår det fullt ut.
Gjennon vår jurdbrukspolitikk nå vi sbrge for at disse uhelffige tilstan
der ikke konner tilbake igjen. ,,rbeidet cr forövrig allerede tatt opp
bl.a<gjennonBondesanbandet og den konite Eon justitsdepartenen et i
samråd med landbrukadepartwientet og Bendesambandet har satt ned Ier
brince vår landbruks-lovgivn ng i overensstennelse ned tidens krav.
Ser&vsagt spiller prispörsnålet i denne forbindclse en stor rolle,og
det er viktig at vi stSrger for at landbruket også i framtia sikres at
landbefolkninen får en levestandard son svarer ytil de andre befolk-
ningslag.

Nvilke utviklingsnuligheter tror De på for
vårt landbruk ? Det er ingen tvil 0.11at landbruket vårt har
rike utviklingsnuligheter. Olav Sebstad,en ganmel jordbruksapostel sica
et sted:" En av de egenskaper det spörres mest etter for en landmann
cr utholaonhet". Idac har den nbrske bondebefolkningen anledning til
å vise on den er i besittelse av denne utholdenhet. I fen år har det
vmrt stilt store krav til landbrukcts utövere,likevel nå do holde det
gående og makte de opågaver son blir itålagt dem. Så får en bare håpo
at alle har lmrt så neget av denne tiden at man nå forstår at

By og land,hand i hand" ikke er et almindelig slaordpnen en nödven-
dighet. Tvers over r.11e politisko notsetninger nå na alle stender og
klasser rekke hverandre hendene,slutter konstituert minister Laurantzol

EN " FORRETNINGSWN."

0.R.14,00. Den berönto "spritagent" har igjen vært på ferde
og bedradd flore mennesker.Denne gang er det kommet anffieldelse a han
fra en mann i Helgeland Som hat botalt ham kr.350,00 uten å ha fatt
valuta igjen for pengene.Det sanlede beløp son han har bedrudd folk på
er nå komnet opp i over kr.20,000.

RUTEBILENE PLYNDRES.

O.R.14,00. .31verUm..på rutebilen nellon Elverum og
Trysil er det i vinter ens'18p beg4tt. en:rekke. tyverier.Swrlig er det.
fersendelsor med mat og kbmr som er-forsvunnet,fortellw.Ostlendingen.
Politiet har arrestert to mann fra Trysil son har t1L14.tått.
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TRONDHEIMS NYE FOLKETS HUS NEJTEN FERDIG,

Oslo,17,30, (9) Trondheim: I anledning av at Folkets Hus,
Trondheim nå på det nmrmeste er fullfört ble det i middags holdt et
featmbte i don nye bygningens kinolokale. Ti). ntitet var innbudt fagtor-
eningsstyrene i Trondhein og onegn,Fornannen i Sanorganisasjonen,Olaf
Tiller holdt en velkomsttale der han pekte på betydningen av dette bygge
foretagende og professor Holmgren,som har visert byggets arkitekt,ga en
oversikt over byggetiddn og de problener son har roist seg under opp-
förelsen av Folkets Huso Ht%sen 1939 ble degc gitt bygge-tillatelse til
huset. Grunnarbeidene ble satt igang og den 17 mars 1840 ble grunnstein-

n lagt ned, Tanten,som ialt utgjør 2087 kvadratbAterler holt utbygd.
Bygget er imidlertid ikke helt ferdig og det gjör derfor ikke det inn-
trykk sam det ferdige bygg skal gjöre. Således mangler det viktige
ledd i eksteriöret. Det sanne gjelder også en del av interiöret. Alt
ilgger vel tilrotte for en ökonarlisk dri2t av bygningen. Utgiftene til
bygget har 3,2 millioner kroner.Eiendammens samlede kostende
komelar opp i 4,3 ad.11ioner kroner. Av dotte belöp er det avskrevet
ven 1,2 millioner kroner under byggetiden,slik at den bokförte verdi
av bygningen idag er 3,33 millioner kroner.

NALMISMUSEET ER ÖLELAGT SOM FRA ARST AV ME NT, (Se raport 1438,)

Oslo,17,30,(10) ( "gibiondhein: Advokat Aursnes,som er formann
styret for Nandalauuseetputtaler til Dagsposten at skadene'etter gut-

tebandans herjinger .kke er så store som fra frst av antatt,Det er nå
foretatt opprydning på nuseetos det viser Seg at det aller meste av
det san er ödelagt vil kunne skaffes igjen. Det eigallerede flere år
siden de mest verdifulle tingene på nnseet ble pakket ned og sendt bort,

'ER bjeEN2ELSNOD I SVERIGE.

Stookhoin: Den store nnngel på brensel i Sverige
har som kjent fört til at man har g tU rasjonering av gass og
det er nulig at det nå osså vil bli [ennfrt rasjonering av elektrisk
kraft,melder Dagens 1Vheter. Regjeringen har dossuten truffet tiltak
som ranner den sveske selluloseindustri,idet en mengde ved aom var be-
stent for selluleeeproduksjonen,er blitt beslaglagt..

DYREBESKYTTELSWFORBUNDETS GULLMEDALJE,
Trondheimt I generalforsamli ngen i Trond-

heim Dywebeskyttelsosforening fredag ble byveterinmr Laukvik overrakt
Norges Dyrobeskyttelsesforbunds gullmodalje som utmorkelse for sitt ene-
stående arbeid for dyrebeskyttelsen,

YRKESSKOILR FOR SKOGSARBEIDERE,
0,11,1q,00. ArbeidssriWaden i Opland har gjort fra ilegg on å
akipa til smrlige yrkesskoler for skogsarbeidere, Fregtlegget er gjprt
en nolding til fylket an r?gnskapsbudgett i Opland.Dethar vært plan-
agt 57 kursor.i Opland i ar og av disse er 34 gjennonfört.6 instruk-
törcr er i virkserihet.En instruktör har igangsatt 5 kurser i Nordre Land
og :rf,tnedal.

HING:ITTS.Y.L
Det annot nilingstsjå i år ble holdt på Gran

teesdas ,Det var samlet nnnge nonnesker trass i de nange trafikkvansker.
17 hingster var fragu?Stt.GJ.lvar i Sör-Odal hesteavlslag fikk annen pre-

i elste k1asse,1 klasso 2,hingster 4 fikk Sagbu i. Hadeland heste-
og L'inn,d.gre Toten prenier. Lskaruder og D61e-Svorten Eiker

hesteegnslag b11( godkjent i denne klase, Avlsnandi i det sönnenfje'el:e
ges'eebjeltskasse godkjente Saksbue. sffin utleiohingst.

•

SLVREV-HWPINGENER BEGYNT,
HValpingen i (1.c n2.rIge söivrevgårder i Hade-

Wandsbygdone er nå begynt og dot foregår uten uheld,Det er kaugot nange
kuld til verden i de siste daggnel nange på hvalper,Pet er 1kk3
leelgtan hValposykel noen-revegard.Det gjelg-e. e s)g, å skafg i.skgav-
fall gra Vestlendet. da det har vist seg gt etee egsa under negmrende for-
1,131;.j. egså er nulig å tilvirkp f1ng.pe1s,
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HORDALANDFYIKESTIN3 -.($e rapport nr.1442,side 6.)
0i10,2 , 0,- Bergenl.Blant de Saker som ble behandletpå .Hordaland stIng,som nottot cr avsluttet,var også spörsmålet
QU hvor neste ars fylkesting skulde loges. LIeningcno var delte,men
de flestc tingrepresentc:ntenc stento for at det skulle legges tl
Rordheinsund„ Fylkesnannen sluttet ncd å si at han villc gjöre alt for
at tinget kunLe holdos der.

t).E.N.s INDEU FOR OU0 BTRS 21 april 1945.
......

0510,20,30, Bankaksjor 179,25 (+ 0,55) Industriaksjer 204 oo
(+0,47) SkipSaksjer 237,65 (+0,25) Hvalaksjer 207,50 (+0,85)

NORDMENNEUE ML BEARBEIDE DE FIEUTIIGESOLDATER.ITM-esIrriligt720;"3-07- er aet den stbrste oppgave nåa hindre at tyske og 6sterrikeke trop)erkomier fra Norge til TysklandDe krefter som den tysKe overkommando i vårt land benytter under disse
forhold må tIlå,ntetgjöresenten det er på land eller sjib4Derforma viforsterke arbeict for å bearbeide de fientlige so1dater,i smrdeleshet
bsterrikerne for å få dem til å desertere.Det gjelder kampen om vårt
eget lands befrie1so.I denne kampen må vi overvAke at ikke et eneste
norsk skip arbeider med transport av fiender.Det cr våre kampoppgaVer
idag,som en hver nokmånh."må gd aktivt Inn for,
Et hvert slago mt de fazistiske rbvere er et slag for Norges befrielse.
Derfor må ogsa D U vmre med.




.iriAtiansand. Gnister fra jernbanen var
lbrdag årsak til brand i Ugland Ireverefabrikk på 4ukland i Torridal.
,Både lagerbygning og bakbygning brente ned til grunnen melder Fedre-
1.ande)'vennen. flaskiuene bakbygninc,en ble fgllsteldig bClelagt og i sag-



bygningon brente,foruten materialene også et par möblementer som ble
p-)bevart der, Det var også en ti,d fare for at selve fabrikkbygningen
zkulle bli antent,men ved'iherdig arbeid ble dette avverget. Skaden bep
löper seg til omlag kr.20,0b0,meng assuransesumen for begge bygningeno
er kr,11,000,1jaterialene var ikke assurcrt.

NY FREDN'INCI-SLOV FOR LAS:SOG WRET, 

0s10,21,30,(14) JIinsiterpresidenten har 5 april 1945 vedtatt og
Undortegnet mid1erticUg endring av den ukentlige frodningtid for
1aks og ajbauro. Don ukentligo frodnIngst4A som er fastsatt i 1ov om
laks og sjöörretfiskerione m.v. av 27 fobruar 1930 prg.20 skal i året
1945 være fra 1rdag k1.18 til mandag k1.18 for kilenot,lakseverP eller
liknende redskapor SQ111 er utsatt i sjöeM stCfrre avstand enn 1500 me-
tor fra utlöp'aV olv hvor laks går opp. Herved gjn?es ingen endring
i bestemmolsene oL11 forlengning eller formortning av don almindelige
ukcfredning fastsatt i modhold av don nevnte lov eller Iidligere lover
for lakse og sjO*rretfiskerione. Don nye lov gjelder for året 1945 og
gjentar baro  den  midlortidige lov av 10 februar 1944,

LLG AV ItDKLIJVERFRO ER FRIGITr2 PÅ dSTLLNDET. 

Oslo,2 ,30. 15 Som det fraJgår aT annonse i dagens avis er
salg av rödklöverfrö frigitt på bstlandet, Grunnen hertil er den for-
holdsvis rikelige ti1f3rsel av denne vare. Forretningene plikter å for-
dole varen slik at ikke noon enkelt kjöper kan foreta uforholdsmessige
stort innkuöp. Det er heller ikke tillatt å selge rödk1överfrb fritt
fra forretning på (jstlandet til andre landsdeler. Likeledes er salg
direktc fra produsent til forbruker fortsatt ikic tillatt. Timotei og
"blandfrWIer framleis rasjonert og kan bare solges mot tilvisning.
Fylkone utenfor 9Bt1anect er allerede tildelt rikelig mod rödklöverfrö
som er fordeltdistriktsvis.Dersom det skulle vise seg at ikke alle
kjöper dgt tildelte vil en ta under overvelelse å frigi salget av röd-
klöverfri3 også i disse dist_iktor,

NY WSEFOGED I BERGEN.
b"Slo,21,3 Nmringsdepartementet har ansatt skipsreder
Edvin Ellingsen,inde pr,Bergen som havnefogd i Bergen,

BRJD I.UGLANDFABRIKK,
Os e,21,30:r13)
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WELEGRAMVEKSLING MELLOM TJENER OG HERRE.

Oslo,22oo.(20) Mlnisterpresident Vidkun uis1ing har sendt
dette telegran til de:e her reichiis Terboven Oslo: "Bbystærede
herr reiehskomisar. i altece:nng aer :Lenåraagen for Dcres virkaanhet
sora reighskonelsar tillater eleg senLe mine oppriktige -.47kkönsk-



ninger,jeg tCr utteyke håpet om at det; kameratslige og forstaelses-
fulle sanarb i s har utviklet sc; YAåde nallom oss person1i og mel)ole.
den tyske eg norske forvaltning ril vare en garanti for at de nåwrr
ende eg kommende vanskelieter blir tehe2sket og lbt lykkolig
måte, Ld:ed gernansk L,ilsen,Pees Vidk!in

bar sendt fblgende•
vurtolegramr Til horr ministerprl.ent Höyst-
ærede reg 111c:elt C. jer. uode
biu;kar fuG:Li:erw

sam Ggs jeg bek2efteI på, nytt
med opprikt de sa2arbeld so.ci knytter
oss personlig sa=„n eg den intime Lonk i hviiken våre medarbeidere
arbe±der fer det summa mål, 2å denne J.:1&Gan kan vi være sikkerp4 at vi

(3/ til enhver tid og i fullt orfat s1a.nestre/opagaver som or stilt oss
i Norgo og dermed samtidig staqg gi ct betydelig-bidrag til den store
kamp som trass i allo vanaker ma og vil före til soiren. Iffed gormansk
hilsen,Deres Terbovon."(Sign.)

•

DE LåR ALLIKEVEL BRENNEVIN. (Se rapeort 112.12.side 3.)
sio, ,30, Foranlediget av foresp3rsler fra publikuns
side ber Vinmon=let ola å få opplysc at dri2tsstanson ved Tofte Sprit-
fabrikk ikke vil inecirke på salget inneværende salgsperiode,son
slutte: de:_ 30 juin 0.,år.Dc varer san sele;es i perioden forefinnespå
selsk).pets lager. Det cr mulig at det p.g.a.transportvanskeligheter
kan bli ni. rtidig veremangel ved eeekelte utsalg utonfor uslonen

tte har inteb mcd aeritstaasjonen å gjöre.

1102.1-2-YeNS= I OSLO.
%.1o22,00,(2:01. esleb,leres-,easortea var denne gang vo Wolf-

gang alxiadeus Mezceet. En fikk 113e, et rikholdig utvalg Mozart-nusikk
franrakende utfCrclso av sangsolistene Maria Hajon.nargarethe 'Låuehlen-
book og Julius katona.Det store symfoniorkester spilto bl.a.ouvorturen
til operaen" Ttus" og to satser av Ess Dur symfonion,ned stor ipesisjon
under Helmar iCaoblers kyndige ledelso.

QUISLING ER FRMLEIS OPTINISTISK.N.S.U.F.s FUERMÖTE.(Ce rapport nr,l443.-3
bslo,2 0. ördag ddag 15Zsökte arTistw:.president

N.S,H.F.sförermöte på Jesshein. E:i.isterpresidenten skrittet nrst av
fronten av ue avdelinger befal i ungdonsfylkingen og föreraspiraeter SIDIU
haddc tatt oppstil3ing. I ministerpresidentens fölge så man minister
2uglesang og ungdons2eren,einister arixel Stang.Etter at ninliterpresi-
denten hadde inspiacrt skolen og N,J.forlegninger ote.sacllot al3e seg
i gynnastil±salen,CLer ungdons2"Ure:eenönsket ministerp.aes.tdenten hjarte-
lig velko=on. Han uttalte sin gledu over n.ftten av et ninisterpresi-
L.nten var koriciet til dette iffitet. Ministerpresidenten grep der etter
'Irrdet og holdt en kvnttig og nanende tale til do unge. Talen var full
av optimisme og tro på det godess seir, De unge hilste sin förers tale
ned ster ende jubel. Utover dagen underholdt ninisterpresidenten seg ned
hver enkelt av mötedeltakerne. Han spurte interessert om deres arbeid
og planer. Witet ble avsluttet i går kveld. Dot ble på alle Jelåter vel-
lykket og ga deltakerne nye inpdlsor og nye krefter til det fortsatte
arbeid rundt on i landet,

KRIG I Kji3BwNWN. f5STERRIKSKF SOLDLTER GY,r, SLNWEN NED DLNSWI

3.P.„23,co, I K.6benhavn skjeddu idag en alvorlig eks-
plosjen,som if,tSlge danske kilde kostet 5 mennesker livet nens 10 ble
s2,e'0>K1101-ken 8,45 trenge ot antall danskufrihetskjeln.pere seg inn på
gardeskasernen ved hjörnet av strc Voldg-Ide oa å

	

en kanon.Foretagendet ble op)st()J c.1 vo:1-
scr,1 skuddveicsline b&de med hr°).dvåpon
ertary.kso sold,er som lå i '

(,t s3g ti3 ro,;uiert -j
t"'uljer rtivurunder ende1 tilksue iiavngtt do.nier ble frt

Kibbenhavns likhas.
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KRLFTIGE ESPLOSJOEER I KJUBENHLVN.
S.R.23,00.Ifölge opplysninger fra Dannark  hörtes,

knaftigoeksplosjoner inatt i KjöbenhavnS sentrum.Det var Universi-
tetskafeen son utsattes for et attentat.Kafeen ble ddelagt og endel
vinduer i merheten ble knust.Ingen mennesker ble skadet.

N LZI-IDRETT.
Oslo,23,50. krets förstc utarldrs-idrettsstevne ble holdt

söndag ned idrettsklubben Tjalves ter,:enclöp for senior,junior, og old
böys. Löpet son gikk fra Fossun-bytLa ved Rda,hadde sanlet 30 deltak-
ere hvorav flere av Våre beste,kjente löpere. Löipa for senior og
junior målte onlag 4,5 kilometer,nens junior B. og old boys löpeon1ag
3,5 kilometer. Ldypa gilt fra idrettsplassen mot terrenget ved Oster-
vannet i en slöyfe inn til mål, Det ble startet i to puljer ,idet soni
orene åg juniorene L ble sondt först avsted og deretter kon junior B
og 30itnlekara. Weet ble son ventet en overlegen seier for Mathias Even-
sen,Trygg son i nål på den gode tid 2l, . Nr. 2 ble Erting Gur-



ansrud,Hellas ned tidon 22,08. Han startet i junior L. Det viste seg
dessverre at flere av lperne tok feil av lbypa og nåtte bryte löpet.
Forövrig var arrangenentet godt og gutbene hadde bare sodt å si on 153713e
leg_er Olav hansens arbeid. De becte resultater ble: Senior, Mathias
Lvensen.Trygg 21,54, Junior Lrling Guransrud,Hellas 22,08.. 2 Karl
Petersen,Trygg 25,01. Junior B. 1 Lrne Knutsen,Dugnad 23,13,- 2 Polde
Wosniter,politiet 23,29. 3 Lrno Rui,l'ryg,Ti 24,54.4 Sverre Viusmoen,
Trygg 25,22.5 T.Tlf Brandt,Trygg 25,41. 5 Oluf Festoe.,Trygg 28-
01d Boys Kåre Clavsen.Oslo Turn 25,54. Prenieutdelingen foregikk i
Fossunhytta uniddelbart etter löpet. Tjalves formann Hj.Mortensen fore-
tok utdolingen,

seg iland nå.
sending) Sko1einspetör Gloopestad i Bergen er

eksludert av Pasjonal Samling. Han har ro(LT gjennom lengere tid-.
Sosialrådnann P.Gerhard Berge i Bergen har

sagt fra sec sin stilling,son han her hatt suieuen ned vervet som ord-
förer i Haus og bestyrer av Bercens guttehjen på Garnes.

KAOS I Sn-TIWNDELLGS FOR3YE=SNLVND.
S.R.23,15,(Norsk sending) Tilstanden i Sr-Trinde1ags forsyningsnevnd

nærner seg kaos.En N.S.mann Eriksen overtok overtok ledelsen for en
tid siden.Endel av kontorpersonalet har forsökt å si op) sine stillineer
to av deel ble straks arrestert.Eriksen henvendte seg til departenentet
for å få dem stillet for særdoristol for sabotasje not landets forsyn-
inger,men fikk avslag og en av de aruesterte ble lslatt,Eriksenw for-
gjent-er var N.S.mu=en Erilm Sandsbt son nåtte fratre etter påtrykk
fra höyere hold cllers ville hen bli satt under tilaale for nislig-
heter. Til gjengjeld har Sundsett nå everfor departenentet rettet de
albor igste anklager not Eriksen,fylkesf3rer 2ogstad oc forsyningssjef
i Trondhein,N.S.maienen

B.ln V FOR TF,SESTOFFI E02D-NORG:1,.
S.R.2-3,15,-(Nersk sending.-) FRa ddt befridde Nord-Norge neldes on et

enornt behov for lesestoff.Norske ivndigheter har sendt adskillig lit-
eratur nordover.Vi skal gjengi utdrag av et brev fra en bokhandler i
Kirkenes: -Her har,skriver han,vært total nangel på åndelig fde.I det
siste året har vi ikke hatt böker i det heletatt,De bökene vi har .lot-
tatt er blitt nött ned stor begeistring ,nen det var bare et fåtall
av befolkningen som kunne få böker.Hele sendingen ble utsolgt på fa
tiner.De fleste nåtte gå skufeet hjen.Nyheten on at böker kunne sendes
fra .ancland spredte seg son en ildebrand og folk ba stadig on mer.--
Oså en reJ:ke andre bokhandler ha.r t'!.pnet i Eord -Norge.Husene er brent
sa de måtte holdu utsalg i kjelderne.

TYS=RNL SMUGLER SPRIT MM,FL NORGE T1L SVLRIGL. 

=X3TI-5. orsk sending En stor smuglingsaffære i Nblderud ved

Norske-grensen behandles nå av det svenske statspoliti.Tyskerne
Norge har seluglet adskillige hundre liter sprit over grensen ,og denne
har de gitt til personer i Dalsland not natvarcr,særlig kjött,smör oe
br&5d.
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1.Teldinger wildg 2a, apt.

TIL FORTROLIG ORILL2=1 T1L OFFENTLIGGJMELSE.
Det vosentlige av sto2J:et skriver seg fra naztstisko kilder.

Tegfork1nrig 0,R. Oslo Radio, Svensk Radio, F.R. Finsk
D.R. Dansk Rad!o, Oslo Tysk kontrollort aNTB".

N.F. Folkesenderen  4W orges Frihet".

FJRERM6TET P.LL;FESSHLEll.

Oslo 09,30. (3). I sin talo på FSUFTs förernte på J'esshcin
ldrdac poktc n:'Lnisterpresident Quis1ing bl,a, på at vi nu befinnor oss
på overgangen til en ny tid. Dette tidsskifte kan vi iike konne igjennen
uten dc sveareste kanper, sa han og fol-bsatto:

En storm fra det indre Lsia er •rutt  abs.
Kampen Går om den euxopeiske folkw6t som er b[2rer av vordenskulturen.
Når en vot hva donno kampen drcier seg om, har en plikt til å mcdvirke
til at den Gode og rettferdige sak seirer. Det norske folk står idag
.L'orvirret og redd for frantiden. Fo1kat kommer ikke forbi oss, for
en kilpDe i en stormfull tid. Vår innsats oc offer,rilje skal ikke avta i
ko_incrIc3e tider. Gjo.anoil alle farer og motgang skal vi vinne fram til
slutz, koste hva det koste vil, s1uttoz ministerpresidenten.

S3ndac fortsatte nötet ued særnöter oc an
errilddacen holdt minister Fuglesang en talo dor han bl.a. pektc pa don

n9ye sem enhens son bestk' nellon den pllitisko utvikling og utviklingen
pa fronten or, slo fast det faktun at vi nu befinner oss i et gigantisk
sluttfaso. Mod -Iförerens parole: Gjbr Nesjonal San1ing sterk vil vi ikke
ct yeblikk være utro mot do idcalene vi har s'_ttt inn for, sa ministercp,
Selv on det kan se nörkt ut na, ser vi sciron gjennon alle vansker. Tro
oc overbevisninc skal prego hver tillitsmann.

Ministeren ontalte så den hcroisko innsats
det tyske folk VisW11.Talen ble nottatt ncd kraftig bifall.

Derotter fant avslutningcn stcd ned taler
av bl.a. minister Lxc1 Stanc, son riintes höydcpunktet under nötet, nenlic
Förerens bcsök og talc. Det bar prec av kanptiden. iTcg fölcr mec over -
bevs n, s1uttet ninisJuer P.targ, at 1-5reren vil brince oso gjenner,
vansker. Vi skal slutte oss sterkore opp 011han. Ta Förercns appell ned
dere hjem oG la bli det det skal bli. Vi vil stå sanmen til sciren
cr vår.

.DERE I OSIMLVISENE

Oslo 11.30: (10). Under overskriften "Mot og seire skriver
Fritt Folk idag bl.a.:

Enhvcr motstander bbr nu skrive opp det
faktun at nasjonalsosialismen ikke cr en frukt av db propaganda oller
saueflokkucntalitct. Nasjonalsosiallemsn cr foruten å være det tyvende
århundres ide, også en gnist av forsynets vilje her på jorden.

Gjennon motgangcn lutres vår ido oc blir
til religion for oss. En nasjonalsosiclist blir aldri beseiret sålenge
han er fyllt ned overbovisningens holligc glöd.

Barc beviatheton on at vi kjenper for cn
rettferdig sak, for ordcn or;ikke ninst for fred og lykke for vårt folk
oc dc slekter son konner, er nok til å gi oss det mot som våre motstandere
ikke kan forstå, non son for oss cr en selvfnge. flbt cr seir. Oslo,
Trondheim og Narvik skal alltid forbli norsk, Kirkenes skal igjen bli
nordk oc Skandinavia vil aldri bli russisk. Garantien herfor cr hverkon
svensk papirnöytralittt , skripsrcdcr - og disponentfirömer on Lnglo
h=ikansk synpativeto not bolsjevikisk ekspansjon, nen utclukkendo
nasjonalsosialistisk nct og scir.
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OSLO4VISENE. Fortsatt.

Aftenposten skriver Idag redaksjonellt on
"Vår siste mulighet".

Den storsvensko presse. blåser Gjallar-
harn for en svensk befrielse av Norge, England skal befri osst England
son f8rte kri.gen inn på norsk onråde, san rbvet Vår handelsflåte og
siden i fon ar har forsöktå sulte oss ut. .

US." skal befri oss, son fortsetelse av
salIg Roosevelts berdensbefrielse.

Sovjetrussland skal befri oss og cr
allerede bra igang. Også I Norge har bdasjovIkene seirct i kapp145pot
riod sine Allierte.

Håkon og överstkonnandorende Olav skalbofil
oss og glede oss nod sitt neervmr til de noste gang stikker av,

Nygårdsvolds "polisor" i Sverige skai,
befri oss og över seg flittig i brustoinskaqp.

Sabottkone skal bekri oss - for Våre
sistc transportnidler. For britisk reknIng dalor våpen og sprpngstoff
ned fra himmelen.'

Fra tyak side orkleeres at festnIngen
Norge skal forsvares, fra hvilken kant anrepcne onn konner. Og otter
hva vi daglis ser, har vl ikke grunn til a"tvIle hverken på viljon eller
lqvnen.

Men hva skal det bli av vart ulykkelige
folk under all denne befrielsen? Vil det pver hodet bli noen overleVende
til å nyte befrielsen? Og hva slags bofrielse blir det?

Bare nonnesker helt idlotisert av krigs -
propaganda, kan tro at kapplöpot gjelder befrielsen av Norge. Det gjelder
ikka befrielsen, nen beSettelsonav dot strategisk viktige Nore ned sikt(
på  den nye krig,  son  politisk er i full forberedelse.

Det narskefoiks ennste ehanse cr dorfor
t satt urokkelig å holde fast på sin beslUtning on å holde peg nøytral
I fremode makters krIger, selv am krigen not folkets vilje f?3rrs inn på
norsk onråde,

Den sikre vei til undergang vil være am vl
lar'oas forlede til  å gi  slipp på dette grunnleggcnde prinsipp for norsic
poiitikk siden forrige.arhundre, I 'tillegg til den totalo rulnering av
vart land vilde vl nollaa ruinene få en norak borgerkrig for fremode
Interesser qg dernod niste et hvertgrunnlag for Norges frantid sam en
selvstendig stat.

DODSFALL.

Oislc1.09(3ø (4). Myesterettsdammer Hans Bang er Ifblge
Aftenposten avgått ved döden, henved 82 år gannel. Han ble juridisk
kandidat 1881 og etter å'ha virket en tid i Sandefjord; bl.a. som kst.
byfogd, kam han til Oslo, der han tok advokaturen i 1890. I 1893 ble Bang
magistratsekretær og i 1906 liknIngssjof i. 0s16. Han ble ht5yesteretts -
donnor i 1919 og hadde denne stilling til 1934, da han tok avskjed.

G2,RDSBRåNN.

Oslo 11,00. (11). Våningsbuset til gårdbruker Snapa I Grue
er brent ned til grunnen i helgen. Huset var en stor to etasjes tianner-
bygning av eldre dato, son brente ned på utrolig kort tid. Det noste av
i#nboet ble allikevel reddet.
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FL;ZWD8r2

O.R,. 32,00. Ln flasl:epost ble funnct for en tid siden
mellom .ndenes og Haugenes. Flaskeposten er blitt sluppet ut et sted
nellem Bernuda og Cape iletteras i Nord den 20de januar 1937
ID0. 35 greder 9 ninutter restlig og 74 grader 9 minutter nordLIG
lencue av Graphic Offiee, dashington. (Posisjonsdataene er misvisende
og skal sannsynligvis vLu'e 35 greder G l'inutber nordlig bredde og 74
grader 9 ninutter vestaig lendn).

Den har altsi drevet onkring i sjöen i
år fbr den ble funnet utenfar: :ndenes.

VOLDSON

OsR. 12.00. En voldsom brann hrejet fredag Land
SQ6 og Hövleri i Nordre Land, Brukets store lager av planker og andre
neterieler strbk mcd. Skaden anslåcs til over 1 million kroner.

KUNSTUTSTILLING.

Oslo 11.00. (8). lunstforeninc skal ha ut -
stilling av en reLke nalerus arbeider i nai måned. Både anatbrer og
profesjonister skal_ delta. I den anledning har foreningen tatt opp en
interecsant ide. De deltakende ualere skal male et bilde av ett og sanie
notiv hentet fra ,rendals omegn, 11e disse bildene som skal stilles ut
uten signatur vil bli utloddet. Publikun vil på denne måten få anledning

, i1 en noningsutveksling on hvilkut bIlde som er best. Ltterat publikum
.då denne måten har gitt til kjenne cin mening vil allc bildene bli be-
dbmt av en komite av fagfolk, Idoon L'nftittes ned betydelig interesse både
av kunstnere og publikud.

ROV=PREIIIER.

Oslo 11.00. (9). Fylkes,.lannen i Lust Lgder har foreslått
for fylkestinget å forhbye tevillingen til rovdyrprenicr fra 1000 til
2600 kroner. Ran anser fornyelsen nödvendig både av hensyn til en resjone
viltplcie oc ev hensyn til at det cr Gjort vedtak on å ytc en prenie pa
200 kroner for hvcr jerv som blir drept i det sydlige Norge. Utgiftcne
til rovdyrprenier har steget betraktlic i de seinere år, sier fylkesmanner
i sitt forelegg for fylkestinget. Han foreslår 2 kroners -orenie for vandrc
falk og rypefalk ol; 3 kroner for hubro og hansehauk, 7 kroner for grevling
og 10 kroner for brn og 10 kroner for rev i tiden fra lstc mai til 30tc
septcnber.

'41111V12ILiRII2LDIIZGER.

O.R. 13.15. l'orfangs - og anåsildfisket: Det har i de
siste dbgn forecått endel fiske av forfan,fls oc småsild på feltene i
Sogn & Fjordane. Fra Kalvågdistriktet neldes således on et steng på 400
hl. ved Våganes og et på 300 hl, vLd b:yklebust. I Florbdistriktet er det
satt noen få bra steng på tilsannen rundt on 5000 hektoliter. Fra de
øvrice foltenc langs kysten foreligger det ihgen neldinger.

RETTELSE.

Oslo 13.30 I neldinc nr. 10 (Fritt Folk skriver) skal
begynnelsen stå: Enhver notstander bör nu skrive opp det faktum at

nasjonalsosialisn.en Ikkeer en frukt av t o m propagenda osv.
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LLNDBRUKSNYTT,

OsR. 13.50. I et rundskriv til forsyningsnemndene har
næringsdepartementet gitt en orientering on dyrkingsavtaler. Det heter
bl.a.:

Det godkjennes heller ikke iår at fornaer
leier et bestent areal for dyrkine av poteter eller grdn.nsaker til for-
deling blandt bedriftens arbeidere på produsentbasis. Firnaer som dyrker
på egen eller leid jord nå være forberedt på at rekvisisjoner og be-
stemuelser son blir gjort gjeldende for andre produsenter i komnunen
ogiL vil bli gjort gjeldende overfor firmaene, Det blir forlangt at
iirlffilenea produksjon skal gå inn i den vanlige fordeline av varene. Kan
ikke arbeidere og funksjonserer skaffes parseller enkeltvis oc så nær

ostedene nt de kan gjöre alt arbeidet sjöl får firnaet innga en dyrkings-
vtele ned en st'drre potet og gr3nnsaksprodusent, dyrkingsavtele

en kontrakt 0£1kjöp av poteter not at kjöperen stiller en del
-Irbeidskraft til rådighet for vedko.-Imende produsent. iontrakten nå være
ppptrukket slik at produktene leveres etter en pris son gjelder på
Leveringsdagen og arbeidskraften betales etter de gjeldende priser,for .-
jordbruksarbeide i distriktet. Under forutsetninc at produsenten har
Dehov for ekstra arbeidshjelp, vil kjöperen få til fordeling blandt
lrbeiderne et produsenttillegg svarende til det arbeide son er utfört.
?or å o§onå produsent tillegg kreves at arbeideren har utfört 12 dags-
v-erk jordbruksarbeide för lste septenber eller 6 dacsverk etter lste
septenber.

Hvalpingen i sölvrevgårdene på Haden.and
sr nu i full gang oc hittil har den forelöpet uten uhell sier for-
lannen i. Pelsdyravlslaget hr. Lyngåtad Det er kannet nange, tildels
stql_ kull til verden og kull pa 7 - 8 hvalper er ikke noen sjeldenhetDet er ikke neldt on noe tilfelle av mancersjuke så det ser ut til

It pelsdyrene har greid fiskedietten canske bra. Fiskeavfall fra Vest -
_andet utgjör nu en stor del av forct, men dot hår vist sec at det under
)like forhold også er nulic å produsere fin pels, sicr herr Lyfigstad.
).ppgjret fra skinnaukkjonene viser et godt ökononlsk resultat, nen netto-
ltbyttet ble nindre enn för da foringen ble uforholdsmessig kostbar.

Liner, gran og furubar er lekkerbiskener
'or kaniner, enten dot cr sonner eller vinter. Gi dem gjerne så store
;reiner aå de har noe å gnage på,.så sparer en ganginga på 15112?a,:aniner
;kal ha for bare to ganger an dagen..I den varme sonnerti_da nå vatnet
;kiftes et par gancer on dagen. Hutner med unger kan få litt skunuet nelk,
en den må ikke være blåsur. Når kaninhunnen skal parres slippes den inn

;i1 hannen, aldri anvendt. Drektighetstida cr 28 til 32 dager. La barna
'å mwe ned å sanle for til kaninene i skog og nark, nen la dem ikke få
'oringa og stellet ned kaninene på egen hånd. Det kan like gjerne være noE
;on kaninene ikke skal ha som blir stukket inn til den. Kaninungene er
ærlig öntålige og hange av deu har hok satt livet til på denne nåten.
:11‘m også huske at kaninen nå ha tid og ro til å fordbye naten.

Kverke hos hest er en sykdom som ytrer seg
landt annet ved svulstdannelser i underkjeven og som kan bevirke at
yret blir kvalt. Det har forekw.,-let endel tilfeller av kverko i tistfold

den seinere tid, mens tilfellene i Oslo og ,ikershus har vært. n.ere
predte. Det gjelder å være så aktpågivende som nulig. Så snart en merker
oe nistenkelig må en få dyret ut av bruk. Son oftest vil de da ikke være
oen fare. I nere ondartede tilfeller må nan ty til behandling ned serum,
a kverken er en snittson sykdon nå en være forsiktig med å sette hesten
nn på en frenned stall, Forövrig har anitten lettest for å oppstå der hvor
et er Liange dyr tilstede for eksenpel utenfor meierier og utenfor jernbare-
tasjoner. Kverken er en såpass alvårlig sykdon at en nå sende bud etter
n veterinær såsnart en nerker noe nistenkelig.

Fprtsatt,



Side 5, Meldinger nandag 23. april 1945. Nr.

LLND132UKWYTT, Fortsatt.

(1.e celnere årene har det iP2rt arbeidet
ticd å få istard fellesbeite for sau ned en fast gjwter. I Hordaland var
det igsng ialt 10 drifter ifjer. Resultatere for de drifter son har vwrt
igang har vwrt forskjellige, Jten i det store og heile or det fwrre dyr
som konner bort når un ejLeter ned driften, Ikke allo cjwtere er like
flinke, nen det og32Lstor forskjell på do ynse streknincer hvor de har
g gjwte i, De flestc streknincer Jang?er etencegjerder pc1de nest ut-

tte steder. Forde1en ned sae,drift cr gt det er nye lettere for den
enkelte saueholder å få sauen ut pa beLte. Etter wepgaver fra 1944 var
beiteavgiften gjenncelanittlig 2,50 kroner dr. dyr i Hordaland. Stat-
tilskottot son noen drifter har fått har naturligvis gjort nye for a
holde utgiftene nede.

Ordf3reren 1 Strinda gjorde 1 siste note
i herredstinget vedtak on å s3ke departenentet on avståelse av bruks-
retten til en eiendon som blir særlic dalig dreveteieren. Det gjelder
en eiendom på 90 dekar. 60 dekar er bortforPaktet og resten hareieren
sjöl. Han har ikke oppfyllt de dyrincspalegg han har fått. Slåtten rr
som regel ikke blitt utf3rt f3r til h3sten oc han har ikke engang avlot
poteter til eget bruk. I herredstinget ble det cjort et vedtakom a over-
ta de ökonomiske ansvar i liknende tilfeller.

Nwringsdepartenentet har i et rundskriv
til forsyningsnenndere bekjentgjort at dot korn son tidligere var opp-
fört i kornregnskaene son rensetilleg til såkorn iår skal irndras.
"flet var opprinneltc tenkt at produsenteneskulde få male rensetillegget
1 bygg'rec,havre son for for hestene i våronna oc renseti1leg#et for

kveite og rug skulde overföres nytt regnskap. Treskeresultatene for
19,1/'x er inidlertid så dårligeat detto ikke kan gjennonföres. Forsynings-
nonnden nå straks sende innnelding T.)1 detce korn på sanme uåte som er
brukt i hovedinnneldingene. Rensetillegget debiteros med 10 5;for svinn
og resten skal innneldes for salg. Forsyningsnonnda må også snarest under-
rette produsenten on det korn son nu fordres levert. Leveringen skal under
alle onstendigheter kunnu eftektuures av produsentene innen lste juni.
Når såkornavrensing for en produsent ikke utgjør mere enn 50 kilo skal
det ikke innmeides men overf3res nytt reenskap såfrant produsenten ikke
sjöl önsker å få det innlevert straks. Det innskjerpes tilslutt at pre-
dusenter son ikke etterkonner innleveringsbestennelsene for korn vil bli
innraeportert til rasjoneringspolitiet.

Oslo 13.30, (14). I disse dager har det vwrt holdt unghestsj
i en rekke bygder i Nordfjord og nange dyr ble vist fran. Som dommer har
fungert staQskonsulent Skarb3 oe husdyragronon Elias Faleide. Interessen

le-rtee,v1e- ste':r'X'" (Irn  4'er "1"6""1

5). Statshingstene med hoppefölgene vil bli se'
til fjells ved St. Hanstider såsnart dct barc cr nulic å overvinne tran-
sportvanskene. Statskonsulent Bj6rnstad uttaler at alle forberedelser nu
er Gjort og ialt skal det slippes 13 hingster i hesteavlssætrene, derav
10 statahingster oc tre hinster son staten har lcid for soaleren. Staten
tar oeså i bruk hinggtehavnen i haldor som den har lcid av Istre Slidre.
Her skal R3kensvarten 1426 gå. I Sikilsdalen slippes Juttl, Tåkåstan 1437,

Skarstan 1448 oe Gjende 1362. I Heindalen skal Alfar 1340 og Borgen 1416,
Grinisvarten 1337, slippcs på Xongsvold, Gjettvangen 1463 i Brattstigen,
,.1kre 1273 i Bekkelegret, Mens Kolbjdrn Gjestvangs 3 åring skal gå i Tronhie
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5K0NOMISIC EELDINGER.

jslo 14.;30, 4 1/2Stat 1937 S 105, K 104 1/4,
4 ;:) St‘3t 195 I K
1/2 % kTuat 1941 I K 104 3h.

3 1/2 Stat 3933 I K 103 1/2,
4 % Hypotekbark 1938 S 106 7/8, X 106 3/4, Ona 106 3/4,
3 1/2 % Hypotekbank 1941 K 106,
Creditbanken K 142-/2, Ons 145.
Kreditkassen S 855, K 850,
Bjölvefossen K 210,
Boregård S 142 1/25
Elektrokjenisk S 145, K 139,
Hafslund S 755, K 750,
OIk1a S 285, K 280,
Sauebruksforeningen 2050, K 2025#
Union S 5.90, K 5.70.
.i.edesiden S 157 1/2, K 150.
Borgestad S  227 1/2.
Brauseård Uösto:rmd S 267 1/2, X 262 1/2.
.1,nerikallnjen X•240,
Bergenske S 165, X 161 1/2.
Nordenfje1dske S 185, K 182 1/2#
-IVaran S 2801 X 270.
OGoan S 292 1/2#
X snos II .8 280, X 275.
Odd S 250, K 240.
Rosshavet K 395,

Va1utak=er arofandret,

ERSJNGER RODE DCD,
• •••• ••

Oslo 18.00. (16). Operasneer Halfdan Rodo er avgått vod
(-46den. Et kvart sekel er gått si6.n H;l1fdan Rode trakk soe tilbake fra
offentlig op-Areder b8d3 i opera og konsertsal. Han var da i siri bestl
alder og hans besl:winc vakc forundring i nusikalskc kretser, Halfdan
Rodes kunst var tako i ott og alt. Hans område spente fra ronantiske
holter over realibtiske akikkelser (?) faget til den groteske humor son
i roller somllefistofeles.

Halfdan Rade var födt i I'orserunn 20de
juli 1870. Sin utdannelse i sang fikk han dels i Norge, dels i Italia,
Tyskland og England. I 1894 debuterte han på konserttribunen og i 19(?)
pa seenen son Figaro. 3einore sang hal e mengde hovedpartier i operaer
hjenme og ute. Dessuten var han solist ved större konsfIrter i inn og
ntland.

Oslo 18.30 (18, Natt ti1 söndu,: brente Goduker vakterbolig
ved Stange stasjon ned til erunnene Ilden erep så hurtig on seg at be-
boerne, banefornann Midtsveen ned fauilie bare ned nöd og neppe fikk
reddet seg ut i bare nattöyet. 41t innboet deres oe alt de hadde av klær
gikk opp i f1aflmere En antar at årsaken er ghister fra toget.

DMSFLIL4

O.R, 19,00, Oppsynssjef ea fiskerlinspehtör L, L. Buvik
er avgått ved döden 88 1/2 år garyiel.

SkuesPilleren Sverre Dahl dÖde
Jeår ay hjerteslag,
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FRITZ IHLLUIDG

O.R. 19.10. Det er ikke tvil ae at Stalin os Iblotovspiller et neget hbyt spill i disse dager. Son vi godt nok vet så har
situasjonen politisk mellen de tre store tilspisset seg ganske kreftig
i de• sisto ar, non do forskjellice uoverenssta.euelser som har oppstådd
har ikke appnådd å kjbre en kile i.elloi de tre stores nilitære samarbeide
sou vel ma sies å ha funksjonert nceet tilfredsstillende. Her har vi sett
hvorledes det felles vanvittige hat til Tyskland har sbrget for å over-
dbde ull fornuft oc drevet nurehill of;Roosevelt ned i et nilitært
sanarbeide son begynner å. vide vidtrekkende og farliee resultater. Det
heter nu på 4aliert hold at Tyskland er slått niliteert. Med andre ord at
'et er keeleet så lunet at de vanvittige hat til Tyskland ikke leneer
il kunne sbrce for a overdbvo de stedig ökende krisefenomener. En behöver

da ikke lete lenge etter tesn epåat fblgene av den r1ilitcPe franeane
begynner å gjbre seg gjeldende. Det sam imidiertid nu vil være av av -
abrende betydniex er: "hven fbler soc sterkest av de tre Allierte og
hvem konner til a. nåtte fire eå sine bnsker oc krav når de tre skal
sette seg rundt konforransebordet i San Franscisco.

Det kan kanskje være på sin plass å
trekke frau iejen den britiske utenriksminister Edens uttalelser for vel
fire uker siden on at den konnende San Franscisco konferranse kanskje
blir verdens siste sjanese til å unnr,å den trodje verdenskric. Eden
tilföyet, som vi tidligere har novnt her i krinekastineen at nbtets
resultat står os faller ned at de som hur makt i denne krigen innser at
de ikko nå utöve den brutalt ae hensynslbst.

11"å er det ultså konnet så lanet. Sah
Franscisvo mötet skal gå av stnbclen under nerkelise roliee former,
fanfarer ot klokkeringing synes for en sangs skyld å spille en undcrordnet
rolle.

Når vi i den siste tid har fulgt den
)1itiske utviklinr nellon do hUlierte har vi eane på eang måttet slå fast

.vor unåtelig langt de vestliee llierto har satt for a rette seg etter
Stalins forlangender. Don politikk Churchill oeRoosevelt har fbrt har
da oeså höstet sterk kritikk i deres respektive land oe skapt stor uro
i nbytrale kretser, for ikke å tale on i de befridde europeisko stater.

Stalin og Mblotou har imidlertid holdt sin
kurs ned en sann suveren forakt for Enclands oe ...merikas interesser i store
deler av Lurbpa, samtidie sam de har sbrget for å vinne tid ved å konne
ned löfter son for eksenpel på Yalta konferransen om at alt skal foregå
på en lovlie måte. Searlig har Polen spilt en stor rollez i den politiske
krie mellon de tre store. Det hele har dratt ut. Stalin har inidlertid
sittet ned de beste kort også her. Han har hatt sin Lublinregjerine os
sovjetrusserne saenen ned den polske koJeJunistreejering har benyttet tider
codt fbr og etter Yalta konferransen til å rydde opp i Polen og fjerne
alle de krefter son synpatiserte ned den polske London regjerine. Det
er kort segt sbrget for a ejbre et sanarbeide mellon London regjeringen
oe Lublinreejeringen unalic.Imellontiden har London osWashington sannen
ned de stakkars polakker konferert og protestert. Tiden er gått og Stalin
har da nu uniddelbart foran San Franscisco konforransen langot ut et

, -;ritabelt Knokk Out slae. Den sovjetrussiske regjerine oc Lublin regjerir-
,en har undertegnet en gjensidi vennskaps og bistandspakt. Pakten ble
enJ.ertegnet i Krenl av ,Stalin og sjefen for Lublinregjeringen og pakten
er ned andre ord Moskvas nottrekk not :engelsknennene oç ancrikanerne
som ikke vilde si Lublinrepresentantene tillatelse til a koeene til -San -
Franscisco oe derned er forholdet nellon de blitt ytterligere
tilspisset. Det er ikke til å undres over et det konnende nbtet inbtcsecs
ned den störste spenning og uro vorden over. Ikke minst av de nange
representanter for nindre stater son ?gså foretar reisen til .`.nerika.
Stalins aiste utspill viSor at han n£ner a sitte med de beste kort, Hans
armeer står foran Berlin, ja de kjonper allerede i den tyske hovedsbads
forsteder. Hans arneer har bosatt storc deler av Luropa. De vestlieo lliert
har også besatt store deler av Europa og Tyskland, nen de står ogsa i
hårde kamper i dot fjerne Osten og dette cjbr ikke Sovjet. Det synes opp
lagt at Stalin oe Holotov fbler ses overbevist on at de sitter ned de av-
ejort beste kort os at de ikke bnsker å vike tilbake på sine fordrincer
nar det osjelder de videre planor Europa. For Churchill oe Trunann blir
det da avgjbre on tiden er inne til a slå i bordet for do sbore herrer
frn vre+,1 hvilket vil hetv (len trerle vprdenskrig
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STURILSSON ORDRE S.
"Leverin av 'crn o; stål til tysk forbruk."

Oslo 1930(197-----
1:uponger for Eisenzuweisungen, StahIzuweI-

sungen safit Bestellrechto shll ned virkning fra og ned 23. april 1945 være
overstenplet ned en eiar:nnal sller blå strek for å vmre eyldige son
legitinasjon for levering av jern og stål til utfre1se av bestillinger fen
tysk forbruk.

Sbah1- agoBestellroehtkuponger som
er n.ottatt av ordremobtaker fJr den d.a, kan dog av denne benytr,
tes til kjöp hos under'everander i t:den inntil förste august d.å,
Etter denne dato er de ugy:digc,

Tyske splker- og stiftkuponeer beröres ikk-

Oslo, 23. april 1945.
Næringsdepartementets .ivdeling for Industriforayning,

ÖNBIS INDEKS FOR OSL1T-3;:qS 23. .,PRIL 1445:

Bankaksjer 179,45 (~0,20), Industriaksjer
204,13 (+0,13), Skipsaksjer 237,40 (-0,25), Hvalaksjer 207,50 (uf.)

STADS4OHMANDANIEN I =DEN ANKWJMER I SVERIGE,

S,R. 20900 Tre tyskere, stadskommandanten i Halden,
oberutlöytnant Sehiller, damt to lavere offiserer, kom i går til den
avenske siden i den nordre del av Båhuslen. De hadde tatt seg over
Iddefjerden i en mindre båt, De forlangt av det militmre å bli internert
ng b1e.Aerfor ftSr. til Str'ömstad,

OFFIT:ELLT,

Oslo 21900, (22)› Justisdepartementet har ansatt kontorbe-
tjent I ved Ytre gri soronskriverembete, Harie Flesehe Gusdal som kontor-
fullmektig II ved samne embebe,

Kontorbetjent II Hans Gullik Dahl Faleide
ved Ytre Gogn sorenskriverembete er ansatt som kontorbetjent I ved samme
embete.

Sommidlertidig kontorbetjent II ved Ytre
Sogn sovenskriverembete er ansatt Valborg Fosse.

Som eksLrabetjent ved Kristiansund byfogd-
-,3mbete er ansatt Einar Ström og som midlertidig ekstrabetjent ved samme
embete Ivar Andr, Pedersen.

Departementet har ansatt Gerd Rosenberg
kleirsom ekstrabetjont ved Stjör - og Verdal sarenskriverembete.

Innenriksdepartementet har den 19de april
1945 godkjent etter landkommunelovens paragraf 60 vedtak av fylkeamannen
i t3stfold om pensjonsordning for k:.stfold iyIkessykehus.

,3KRIFTLIG
111*

Oslo 21.00 (24), De skriftlige pr,bver ved Imrereksamen iår
tar til den 23de mai med norsk stil på den fire 4rige Imrerskole og
den en - årige linjen. Den 24de er det praktisk regning i tredje klasse
av do.. fire årige, 2den klasse av den fem årige og på studentlinjen.
Oen 25de fortsetter den fire årige skole med pedagogisk stil og student-
linjen med fagmetodikk, som erstatter den pedagogiske stilen, Den skrift-
lige priven avsluttes den 26de med romlmre i tredje klasse av den fire-
årige skole, :röven i muntlige fag og ferdighetsfag tar til ut 7 juld
ined. lærerpröven holdes normalt etter reglementet,

av denne ordning.
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SORTRjNDELAG FYLKISTING.

Oslo 21.00 (25). Tiq3ndclug blir åpnet tirsdag for-
middag under 1cdelse ov f:)-lkesmann Grundtvig, som vil holdc en stor
tale. Hele 31 stötre eg nindrc saker vil bli tatt opp til behandling,
bl.a. planenc o:a et fyl,:cssykr,hus for Sör - Tröndelag.

dDEFALL.

Oslo 21,00. (26) Res, k-p, f,t. fung, sekneprest i Hitra
Ole Hol, er död ou1ag 70 r ga,b1c1. Hen 1;ar lödt i Strandvik os ble
student vcd St. Olavs Colloge i 1904, I 1919 b1c han cand, tool. vcd
Universitetet i Oslo. 1728 1204 til 19M6 \,ar han lærer ved forskjellige
folkeskoler i 1:InLcsoto og 1904 til 1914 virket han som prest i Nord -
Dacota. flan har vc-wt res. Kap i ilitra siden 1930.

hLLDINGLR FRA SVERIGLS RADIO.

S.R. 23,154 Bergensbåten Lord, tilhörende Kjærlands
rederi er blitt senket av allierte fly under ct angrep E,ot .6,10sund.

Vestfold fylke har nu fått en egen fylkes-
nhrer idet propagandaleder Willy Klevenberg e blitt utncvnt til dette
ærefulle hverv,

Tyskorne i Vestfolddistriktene har i den
senere ti vært svecrt uheldige ,Jed sine lager av halm. Den 10de april
prente lagw.et i Sandcfjord ned, Den llte april gikk lagret på Stensarmen
ved Ttinsbers også opp i luer og den 13de april brant et stort parti op,2
pa Jarlsberg landbane ved 'Wnsberg.

Under det allierte flyangrep mot Porsgrunn
den llte april passerte en stor d01 av flyene over Larvik dor det kom
til kamp med tyske jagerfly. Et av de tyske flyene ble skutt ned og falt
på Larvik brygge. Det så stygt ut gnder nedstyrtingen og folk var redd
for at flyet skuldo falle ned på minelagret hvor en stor katastrofe vilde
ha blitt fngen.

Idrettsfolkene ser meget lytt på framtiden.
De har begynt treningen forat de skal stå fullt ferdige når de atter skal
i.p.nta Stadion og de cr alle av den mening at de skal få ganske meget ut
av kommende sesong, meldes det fra Norge.

et by(7delag på Vestlandet har man laget
-n oversikt for å få rede på hvor det er blitt av lagets medlemmer under
',upasjonon. Det viser seg at 34 mann e r i England, 4i Sverige, 7 har

ukjent oppholdssted, en er blitt dt5mt ved tysk standrett og skutt og en
sitter i konsentrasjonslcir i Tyskland.

Rassiacn som begynte i Granvin og Vossefjel-
lene för påske, fortsatte i Vossobysdono og pa Vossestrand etter påske.
Det var hirdens bedriftsværn i ilvik som foretok rassiaen i Granvin. på
Yrstadsgårdene kom det til kamp, men nærmere enkeltheter foreligger ennu
ikke, Imidlertid kom det endel hirdfolk hjem ledige rifler og sykebårer
ble sendt til fjells.

Ungdomsprest Erling Urtveit som hittil
bar fungert som prest ved fengslet i Akebergveien i 0s1o, er blitt avsatt
av minister Riisnes. I hans sted er nazipresten i Ganle Aker, Bjarne
Barmyr ansatt.

Pastor Rogstad fra Rödenc.s er blitt löslatt
:Cra Grini, Rogstad har sittet inne i 18 maneder, derav lengere tid på
11ergaten 19.
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MELDINGER FRA SVERIGES RADIO. Fortsatt.

Den 10de og llte april ble det foretatt
en amfattende rassia på Ski. Rassiaen ar sannsynligvis foranlediget av
et våpenlager som ble funnet der for en tid siden. Gårdene og skogene
rundt om i bygda ble gjeeeaomsbkt med store styrker. En del arrestasjoner
ble foretatt. Rass:eaen ble ledet av en tid:eigere frontkjemper som nu er
med i stats;)o1itiet, Arne Rogstad fra Ski, ilan ble hjulpet av en kjent
NS kvinne pa stedet, Martha Haugland.

Resultacetav det meget gode sildefisket
på Vestlandet i vintor ble 800.000 tenner salt sild. Av dette kvantum
Skulde tyskerne ha 500.000 tbnner men der tyske eksportsjefen i Bergen
har meddelt at man bare kan ta imbt 40,000 tbnner da Tyskland ikke har
havner nok til å motta hele partiet.

I fUrste uke av april izar det sendt
11.000 tbnner og •.000 tbnner var under innlasting i Bergen. Med de
nuværende svenske sildepriser representerer partiet en verdi av oa 40
millioger svenske krorer.

Et nytt beVis på den katastrofale mangel
på drivstoffer ermyndighetenes ordre om at drivstoff til sjbtrafikk
inklusive fisket som var bevilget for april måned også skal dreies ut
til slutten av mai, Dette betyr at store deler av den narske fiskoflåten
neppe kommer ut ivår.

En Stbrre avdeling tyske soldater som sidex.
i mars har vært på marsj til fots fra Finnland skulde for1eden gå ombord
tyske skip i Larvik for å transparteres til Tyskland. Det oppstod da

endel uo idet.tyskerne nektet å ga på skipene og de ble omgaende inter-
nert,.

Det ser ut til at det fins endel upålitelige
elementer også i statspolitiet. Nylig foretok Gestapo arrestasjon av
politifolkene TrYVik, Mjærum, Solum og Solem.

lste påskedag kom en mystisk last til Oslo
med don store jernbaneferjen Preussen. Det ble foretatt stare avsporringer
av havneområdene under lossingen som forcEikk så hemmelig sommulig,
Laster ble fart bort på spesialbygde jernbanevogner og mnn reknet med det
kunne dreie seg om V 2 projektiler, Ifblge opplysninger som nu foreligger
bestod lasten etter alt å dbmmeav de såkalte en - manns torpedoer.

anied:Ling ksapen i Kbbanhavn sbndagder
sterikske tropporhjalp de danske njomestyrkene, har etyret i den
bsterikske forening i Sverige oppfordret sine landsmenn i Danmark og Norge
til å gjøre alt lubm står i deres makt for å stbtte den danske og norske
motstandsbevegelses mern,

SKYTEVARSEL.

0,R, 08.00. I tiden 24de - 26de april vil det bli skutt
•ned det tunge la-l-tekytset i Oslo området. Skytingen vil foregå i tiden
mellom klokken 9 og klokken 14. Skytedagene retter seg etter været. Det
farlige området begrenses av linjene Ballerud - haridal kapell, Maridalen
kapell 14idtodden, Midtodden Kilden, Kilden Norberg og Norberg -
Ballerud, Det overlates til befolkningens eget skjbnn a opetræ luftvern-
messig. nat vilidette særlige tilfellet si at befolkningen under tivelses-
skytingen selv må avgjbre om den vil opetrw som om signalet "offentlig
luftvarsel er gitt.

Den 26de april foregår det mellom klokken
16 og 1E,30 s'sarpskyting med artilleriet mbt mål pa sbrspissen av Nestangen,
T]a2idalsvannet. Målsomradet ligger i Maridalsvahnet vest for linjen Sander-
Ednderstuen - Midtodden og sbr for Nestangen - Sander. Mot vest begrenses
målet av linjen Nestangen Stbrben og mot sbr a linjen Storb1;a1 Midtodden



NYHET3O1JERSIKT
VE D

Regjeringens Informasjonskontor.
25. april 1945 Nr. 1446.

VIR

Neldinger, tirsdag 24. april 1945.

TIL FORTROLIG ORIEWWING. Ikke til offentliggrelse:
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

Te nforkalrin t O.R.-Oslo Radio, S.R.-Svensk Radio, F.R.-Finsk Radio,
D.R.-Dansk Radio, Oslo- tysk kontrollert

GLEDE I TROHS6,

S.R. 23,15 (Norsk) En 23 årig tysker Karl Grou som er'.opDvokst
på'Trpms8 er faitApå 6stfronten. Etter okkupasjonen gikk han inn i
gestapos tjeneste i Tromsö og gjorde seg svett beryktet, 1943 gikk han
inn i SS, Stemningen mot ham varda slik i Tromsd at han ikke fölte sek
sikker for sit liv. Det er almindelig glede i Tromsd at han er borte.

EKSPLOWONER I TYSK

S.R. 23,15 (Norsk) To store eksplosjoner inntraf 16. april
i den tyske rutebåten "Helga Rou" ved'Revierbrygga i Oslo.'
Stor brann oppstod. Lasten bestod av radioaparater og en mengde norsk
skotby mbbler med mer.

DREPT AV GESTAPO.

S.R. 23,15 (Norsk) To nordmenn ble   ..-drept av
gestapo ved Nordmarka. Det var Arne Bikeren og Karl Nerdrum,
den siste ansatt vad kriminalpolitiet I Oslo,

NY RAZZIA I OSLO.

S.R. 23,15 (lorsk) Tyskerne har satt i gang en ny razzia i
Oslo og omegn. Tidlig om morgenen 19 april var mange grupper offiserer
gestapo og norske hjelpere i virksomhet. Dels på apen gate, dels gjemt
i portrom hvor de trekk folk inn og undersökte dem. De var tydelig-
vis på jakt etter våpen. For å hindre folk for å slippe vekk, var
soldater med maskinpistoler postert på den andre siden av gaten.

ARRESTASTONER:

S.R. 23,30 (Norsk) I fölge svenske pressemeldinger er ski-
lbperen Karsten Sörensen og direktör Tu1in (?) sjef for 1:etro Golden-•
Mayer i Oslo arrestert. En ung gutt John Andresen ble skutt, da
politiet skulde arrestere ham i hans hjem. Samtidig ble hans mor
saret.

Også I Lillehammer trakten går en nyobölge
av arrestasjoner. Bl.a. er Gorm Sandviksön av Anders Sandvik pa
Lillehammer arrestert.

Naziavisen i Norge melder i dag at store
områder i Lillehammer og Amåt dIstriktet er beslaglagt, som tyske
militære bvelsespladser.

ANG1VERE LIKVIDERT.

S.R. 23,15 (Norsk) Flere angivere er i det siste likvidert i
Oslo og omegn, deriblandt en politimann fra Sandvika Valter Dammen
som har arbeidet energisk for tyskerne. Angivere har forverig for-
årsaket arrestasjon av en gruppe unge nordmenn på Thorshov i Oslo
IPilt 9, som ble omringet av 25 gestapofolk. En av nordmennene ble skutt
vod Grefsen- veien.

(fortsatt
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SAMMLNST0T,-,LIELLW NORDMENN OG TYSKERE.

	

S.R. 23,15 (Norsk) I de siste dågene er det i fblge svanske
pressemeldinger kommet til vepnede sammenstbt mellam nordmenn og
tyekere 1 Vestre- Nordmarka utenfor Oslo.

50 h G.LiMEL.

	

* S,R. 13,15 (Noråk) Den aoråke naziprofesidrem glaus Haasam
tylte 50 år midt i april. Han var ekeklmdert av Nasjonal Samling og
gulalinss pressediraktorat teiret da-også den genle pertifelle ned'
a forby samtlige norske aviser å omtale jubilanten.

WISLINGENE USKER Å. BLI INTERNERT.

S.R. 23,15 (Norsk)
,

To" norske skip er'kommet lnn til Malmö i
Sverige. Pet er "J'elöyte og aBhEt1", hver på ca, 1000.tonn. SkIpeneer
kommet fra den danake siden fra OreSund, med CQ. 40 marineso1datr
og quislinger'ombord. De basket å bli internert. Om skipene'har .),,att
kontakt med Danmark undersbkes nå. "Je1by" var tungt lastet,"B1" :
gikk i ballast.

TYSKKaIVIANDANTI SVERIGE.

S.R. 23;15 (Norsk) Svenske aviser beskjeftiger seg:sterkt
med den tyske kommandanten i Halden som er kommet til Sverlge'som
desertbr. Fbrst ble hans navn oppgitt som oberstlbytnant Schiler,men
det riktige åkal være Schirltz. Han er den tbrste tYake offIser av
hbyere grad som er flyktet hit. I fblge avisene hadde-han med seg 2
andre-Offiserer, sin-kvInnelige tolk.og.hendes to barn og de rbmte
en lystbåt sam-de hadde .rekvirert sbndag og utatyrt med alle tor-

ildenheter. Sohlritz er 1 40 årene Og har Vært k6Mmandant 1 Halden
siden 1942. De to andre offiserene oppgies å være hans.stabsjef major
og adjutant en löytaant. Den kvinnelige-tolken er norSk f5dt;gift med
en tysker sam har vært dekoratbr i Tistedal.Han falt-1:1942. Obers1bp.
thant Schiritz har været partimedlem siden 1932.

Dagens Nyheters- militære medarbeidor dkriver
I dag at.opplbsnIngsproSessen i tyskland.harogjort seg gjeldende I
Berlin og andre.brennpunkter,' men merkes agså izeriterlen, hviIket
framgår'av :a1den koMMandantens flukt. Man'torttarpekriver medarbeide-
ren, at herrQuiSling synes det ser,a5rkt og-triskt utp'tro.s at
situasjonene ved grontene ikke bekymrer ham. Kanske eksemplet tra
Halden emItter?-

HEIMENS FORSKOLS H4R PLYTTET.

Oslo 23,30 (39) Helmens forskoleharnkflyttet inn I elne
lokaler I Wergelandsvegen 15, 1 Oslo ag den nye skolet ble åpnet Ved
en enkel h6ytIdelighet. Blandt dam som var tilstede var riksleder tru
Olga Bjoner. Fru:L1111 Sohult ga en oversikt over skolens framtidige
arbeld. Vårt mål er å skape gode helMer sa-hun Det er dette
mål hedmens forskole akal steile mot, den ekal dyktiggjøre de unge
kvInner 08 huembdrefot deresvirke.Denneopplæringemvil skje etter
god gammel norek-tradiejon 1-pakt Med den noreke natar.

Fru CigaBjonev gn inuledniPgsvis en kart
oversi.kt evez Nus arbeld i de 11 atene organisaejonen hap arbeidet;
Et av de viktigste arbeidsamråder faller innenfor.densosiale ramme,
sa fru Bjoner videre, og innenfor denne rammen faller også_heimens
forskole, som nå er  Opprettet,- Det har vist  seg nbdvendigmed opp-"
læring av unge huSmbdre i 1.andet vårt, ikke minstfordi kravene til
heimens trivsel er åket Sterkt-.''Fru. Woner erklærte deretter den nye
sentralskale for Heimens Farskole saa åpnet.
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SOR- TRUDELAG FYLKESTING.

Oslo 12,30 (15) S6r- Tröndelag fylkesting ble åpnet i for-
middag Handelstandens hus i Trondheim. Fylkesmann Grundtvig sa bl.a6:

n I snart 5 år har Nasjonal Samling hatt
landets regjering, 5 'vanskelige år med okkupasjon og angrep fra ytre
fiender og sabotasje- bander. Disse siste har brakt vårt og andre
fylker vansker og skapt unbdige problamer for administrasonens menn.
Men i det store og hele har jeg alikevel inntrykk av at vare landamenn
her hjemme forstår situasjonen og anerkjenner det som er gjort og
gj6res fra administrasjonens side. Nasjonal Samlings program som også
er gjerningens program, viser oss de retni4gslinjer vi fortsatt skal
arbeide etter?.

situasjonen.
Tingrepresentantene besluttet etter talen

å sende et hilsningstelegram til minister- president

6K0N01ISKE MELDINGER.

Aks'ekurser fra Oslo Börs:

4 1/2 Stat 19373 104 7/8 K 104 1/4.-
4 Stat 1935, 1. K 103.- 3 1/2 Satt 1938, 1. IC 103 1/24- 4 CI'Q
Hypotekbank 1938 S 106 7/8 K 106"1/2.- GreditbankenK 142 1/2.- Kredit-
kassenIC 850,- Bjölvefossen S 21,75 K 21,00.- Borregård S 141 1/2 ,
K 140.- Elektrokjemisk S 145 K Hafblund S 760.- Orkla S 282 1/2
K 277 1/2 oms, 1180,- Saugbruksforeningen S 2050 K 2025.- Union S 5,90
K 5,70,- Agdesiden K 150.- Borregård S 2251C 220,- Bruusgård Kiösterud
•S 267 1/2 K 260.- Amerikalinjen S 247 1/2.- Bergenske S 163,- Norden-
fjeldske S 185 K 182 1/2i- Ivaran S 280.- Ocean S Koamos 2.
S 275 K 272 1/2.

- Odd S 250.. Rosshavet IC 392 1/2.-

Valutakurser; Uforandret,

FISURIULDINGER.

Oslo 12,30 (16) Vårsildfisket er blitt avlst av forfangst-
sildfisket, som forlöper ganske bra. Det har foregått endel kastinger
i Florb- avsnittet, först og framst i Batalden der det står en del
såvel vårsild som forfamgst sild, På Sunnmöre har det slått til med
et ganske godt forfangstfiske. En rekke hjemmelag har gjort notefangs-
ter på opptil 1000 og 1200 hl. Det har ogsa vært litt forfangstsild
å få i Hjörundfjorden. Alt i alt har fisket tå Sunnmbre gitt et for-
holdsvis stort utbytte og det er -e.tsikter tilmfortsatt kasting.

I Tröndelag får man noe forfangstsild på
garn i Sör- Frbya. Her er det mest amabåter som driver fiske. I
Tröndelag har det desuten mmrt tatt noe forfangstsild på not i Innher-
adsfjorden.

LANDBRUK8PRIS12.

O.R. 13,50 Oslo kontrollnevne har fastsatt fölgende
maksimalpriser for.grnIsaker for salg i detalj. Prisene gjelder fra
og med 1,brdag 28. april til lördag den 5. mail- For grönsaker av 1944
ars avl er prisene uforandret ogsa denne uke. For varer av 1945 års
avl blir fölgende priser: Karvekål 5,68 pr kg. I hekto salg 0,61 pr.
hekto, Kruspersille kr. 0,42 pr. bundt, Rabarbra her gått ned til
kr. 0,44 pr kg. Sommerredikker kr 0,44 pr bundt, salat kr. 6,26 pr.
kg., hektosalg kr. 0,67 pr, hg, Almindelig spinat dyrket under glass
kr. 4,50 pr. kg., i hektovissalg kr. 0,50 pr. hg. Disse oppsatte prise
i hektosalg gjelder 3 hg, eller mindere. Prisene er inklusiv omsetnings-
avgift, ved avgiftfritt salg skal prisene mmre 10 lavere,

(fortsatt)

Fylkesmannen streifet også inn på forsyninp
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I.;jDBRUKSPRISER. (fortsettes)

liaksimalpriser for natgrbnnsaker for 45 års
avlen fra produsent på Ostlandet og Sörlandet. PRisene gjelder fra og
med onsdag 25, april til onsdag 2, mai: Karvekål storsalg kr.4100
suåsalg 4,40 pr. kg. Kruspersille pr. 10 bundter kr. 2,50 - 2,45,
rabarbra kr. 0,40 og 0,44, sommorredikker kr. 0,40 og 0,44, salat
kr, 4,50 og 4,95, almindelig spinat dyrket under glass kr. 3,00 og
3,30. Gras1Uk kr. 4,00 og 4,40 pr. kg.

Priser for Vest- landet og Tröndelag:
karve1cå1 storsalg kr, 4,00 og småsalg kr. 4,40, krusnersille pr, 10
bundter kr, 2,50 og 2,45, Rabarbra kr. 1,50 og 1,65, sommerredikker
0,50 og 0,75 pr, bundt. Salat kr. 6,00 og 6,60 pr kg. Aluinde1ig
spinat dyrket under glass kr. 3,00 os 3,30. Gnas1ök kr. 0,15 og 0,17
pr. bundt.

Ved salg av engfrö fra produsent, gje1der
fölgende maksimale grunnpriser: Tiomteifrö kr. 3,10 pr ks.Rödklöver-
frö kr. 6,20 pr kg., alsikkefrö kr. 5,20 pr. kg. Produsenter i Nord-
Norge kan regne mor inntil kr. o,75 pr kg, tinoteifrö, kr, 1,25 pr. kE,
rödklöverfrö, og kr. 1,00 pr. kg. alsikkefrö, såsant frbet er god-
kjendt av fylkets planteavlsutvalg. Vrunnprisene Ejelder for godt frö,
son blir solgt uten bevis fra statens frökontroll og som blir levert
uten sekk f'dr 15. mars 1946.

Prisdirektoratot har mod virkning fra 1.
mai 1945 fastsatt ny,9 produsentpriser for ved Ost1andet, Sörlandet og
trndelag: Prisene pa barved er her henholdsvis kr. 5,00 for en små-
favn og kr. 18,00 for en storfavn for 60 cm. og 3 neter ved. Prisene
på bjerk, ek og annen hardved er hevet med henholdsvis kr. 7,50 og
kr. 18,00 og for :Wvved ellers med henholdsvis kr. 6,00 og kr. 15,00
for 60 cm. og 3 nieter ved. Ellers er prisene i det vesentlige som fÖr.
Prisdekuratet vil treffe bestemmelser for smrpriser for levering av
ved i nmrheten av s*Wrre forbrukssentra. De nye priser vil ble inntatt
pristidende nr. 5 for 1945.

4.

DOM I INTERESANT

Oslo 14,00 (22) I herredsretten er det i Usse dager avsagt
dom i en meget interesant sak som gjalt overtredelse av forskriftene
om omsetning av hest.

En veterinær son driver meget stor onset-
ning av hest, var ilagt en bot på 500 kroner for å ha byttet bort
en brykshest not en annen uten at hestebyttet var forelagt hesteneu-
da til godkjenning. Han fikk ved dette höve 1000 kroner i mellomlag.
VeteRinmren vedtok ikke forlegget og ved herredsrettens dom ble han '
friftinnet idet at retten fant at forordningen av salg og leie av hest,
ikke omfattet et tilfelle der hast ble byttet mot hest. Dommen er av
påtgemyndighetene påanket til Myesterett, da en moner at lovbestem-
nelsen er feilåktig praktisert. Sakens utfall imöteses mod stor
interesse i hesteavlskretser.

KRISTIN'aand,.

Oslo 18,00 (24) Pris- og rasjoneringsretten i Kristiansand
har i1agt en ung kristian-sander en bot på 5.000 kroner og 47.000 i
inndragning for å ha drevet entreprent5rvirksomhet uten tillatelde.
Dosuten har han tatt forhbye priser ved hestetransport, vedhogst og
og utföring av forskjellige byggearbeider.

En gLrdbruker i va11e i Setesdal har på
ulovelig vis omsatt rasjonerte varer til forhöye priser. Han ble ilagt
en större bot samtidig det ble foretatt inndragning av 3.100 kroner,
150 esker tobakk og 5 kg. ull.

To gårdbrukere har saumen solgt en
del honning på u1ovelig måte til for ht3yo priser. De ble ilagt bt5ter
og måtte tåle en felles inndragning på 2.800 kroner.
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NISK. MDHJELP POR SKOGBRANNStWENE.
' 


Oslo 11,00 (1) Den 14• marz iår ble det truffet avtale
med skogdirektören om at teknisk nbdhjelp skal stille seg til rådig-
het til skogbrannsjefene med henblikk på å organiåere den styrking
Ely skogvernet sok myndigheterne besluttet å gjennomfört i de skog-
branntruede strbk i 1941 og 42.

Det opplysen at organiSeringen i det vesen-tlige, skal skje_-etter de retningslinjer i skogbrannvernloven politi-
lwdepartamentets bestemmelser av 3. juli 1941. Etter avtale med skog-

direktören ska1 teknisk nödhjelp sette seg i forbindelsp med ordförer-
ne og skogbrannsjefene og skaffe en oversikt over det som hittil er
gjort for a gjennomføre de'bestennelser som er gitt og hva de stedlige
myndigheter eller andre myndigheter finner hensiktsmessig å gjennom-
före.

Tiltaket gjelder fylkene östfold, Akershus,
Opland, Hedamark, Buskerudi Vestfold, Telamark, Aust- Agder, Sör-Trönd4lag og Nord- Trbndelag

Planene for organiseringen ligger fulltferdig fra tel<nisk nbdhjelps Side. I den sammenheng kan nevnes at
organiSasjonen i. nwrmeste framtid gir ut et skrift med retningslinjerfor organisasjonsarbeidet og instrUksjoner i skogbrannslokking. Det erskrevgt av major i teknisk nödhjelp, ingeniör Moe.

KUENE ALLEREDE UTE.

Oslo 11,00 (2) Fra flere bygder omkring Farsund meldes nå
at kugne er slopet på skoken. En gårdbrUker Lyngdal sendte hele

Ihwsin besetning pa skogen allerede for 3 Uker,siden.

DÖMT POR UTUKTIG ADFERD.

Oslo 12,00 (11) En bergensentretenbr i 40 års alderen ble i
byretten i går dt5mt for utuktig adferd overfor en ekspeditrise i en a.v
byens forretninger. Tiltalte gav en lengre forklaring, som i midler-
tid ikke ble godtett av retten. Straffen ble satt til 120 dagers
fengsel og han måtte betale 50 kroner i aksomkostninger. Domfeldte
tok betenkningstid.

DIAMANTBRYILUP.

Oslo 12,00 (13) Levot og Marie Bråten på Feste i Bamle kan
feire diamantbryllup torsdag 26. april. Ekteparret har hatt 15 barn
hvorav 11 lever. Brudgbmmen er 91 ar og diamantbruden er 80 og begge
er k4ekke for alderen. Levor har i-en mannsalder været ansatt ved
6degards verk i Bamle.

DRUKNINGSULYKKE,

Oslo 12,30 (14) En 4 års gammel gjente er nylig druknet
ved Lbkken verk. Gjenten var under lek falt ut i en bekk og ble fZ3rt
med nedover med strioimmen. Först 20 minutter seinere fant en gjenten . j
igjen. Hun var da livlbs, og opplivningsfoesök ble foretatt uten
resultat. Forulykkede var eneste barn til Gunda og Johan Löfshus på
Lbkken

BIRGENrMUNALE KINOMATOGRAFERS REGNSAP.

Oslo 12,00 (12) Bergens komunale kinomatografers regnskap
for driftsåret 1942/43 viser et overskudd på ikke mindere tnn 617,797
kroner. Av dette er det besluttet at 100,000 kroner skal disponeres
til ku1turelle formål etter nærmere bestemmelser av ordföreren. Saken
vil ble behandlet i fiJrste mdte i bytinget og det er gjort
ling til vedtak bl.a. bidrag på 50.000 kroner til dekning av utgift‹,r
ved den Nasjonale seenes teaterorkester. Til dekning av utgifter ved
8ergens Kunstforening foresåås,avsatt 4.000 kroner, til foreningenGamle Bergen 7:000 kroner og til 2 stipendier til kunstnere 6.000
kroner.
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1,:1D JEGERMES'12.2 SOLBRi.

Oslo 18,00 (23) En smatale ned 1\T.13 uttaler jegermester
Solbrå at krykskytteDiet og den ulovlige fangst av vilt i de siste
årene har tiltatt i en forferdende grad. 1)et er ærlie storviltet det
går utover og da i förste rekke elg og villrein, v disse er det den
siste vintor skutt en mengde ulovlig. Ulovelig snarefangster av ryper
har det også været meget av og likeledes ulovlig jakt pe. storfugl.

Hvc slags mennesker har de inntrukk at det
er som driver denne trafikken? Det er to slags. 1-brst har vi leveran-
dörene til svartebörsen. Kjödt er jo en ettertraktet Vare og det vilt
som blir felt ousettes naturligvis til svære priser. Så har vi de
ulovlige elementer som oppholder seg i skogene i disse tider. De legger
ned en meifflde vilt. En raport jeg har mottatt fra Hardangervidda
nettopp na gir et bilde av i hvor stor utstrekning krypskytteriet
dri'tes av disse menneskene. Den overveiende del av krypskytteriet kan
henft5reS til disse to kategcrier. De virkelige jegere som på grunn av
de ekstraordinære forhold ikke har höve til a drive jakt, tror jeg
holder seg forgod til den slags trafikk.

Hvordan mener De vi på den bedpte måte kan
komme dette uvesenet til livs?- Særlig av hensyn til storviltbestanden
er det meget viktig at krypskytteriet kan stoppes og jee mener at den
eneste måten dette kan oppnaes ved er at vi far etabelert et effek-
tivt jaktpoliti. Det er et spresmal vi har arbeidet med i flere år
og det er nå godt håp an at det kan bli til virkelighet, Pet kreves
jo ikke så lite ökononiske offre men departementet ahr stilt seg
meget velvillig og problemet står forep sin 1ning. Med hensyn til
•oa.-ganiseringen av et slikt politi så bör det ordnes på den måten at mar.,
i hver bygd får skikkede menn til å stå til-Weneste og ta turer inn-
over jakt- distriktene og samle de opplysninger som det er mulig å
skaffe om den ulovlige jakt. Ved at det da blir etablkzrt det Widvendige
samarbeid mellom jaktpolitiet og det ordinære politi skulde det opp-
nås gode resultater.

Er det tanken på å få opprettet jaktpoliti
over hele landet?- Det er nokså vidtrakte distrikter dette gjelder,
så vi rekker nok ikke å komme over alt med en gang. Til &begynde med
vil vi derfor måtte ta oss av de mest utsatte strök og så får vi
utvide politiets virkefelt etter hvert, hen jeg vil underptreke at det
er nödvendig at det blir grepet inn mot dette uvesenet sa snart son
mulig og at det blir slått hart til,

BRANN.

Oslo 18&00 (25) Opland kristelige ungdomskole ved Gjövik
ble i gar herjet av brann. Ilden begyndte i et av uthusene, men for-
plantet seg snart til enda et uthus.og til internatbygningen, Det
fbrste utAuset brente helt ned mens skadene på det andre bare var
ubetydelige. Ved iherdig arbeid lykkedes det a redde internatbygningen
fra fullstendig tilintetgjörelse,'men skadene er betydelige. Særlig
hart gikk det utover loftsetasjen, tredjeetasje og den ene.tverveggen,
Desuten er vannsakden betraktelig,

Like ved skolen ligger eiendommen Sandvik.
Ilden bredte seg også dit, Der brente uthuset ned til grunnen, mens
våningshuset ble en del sakdet.

Årsaken viser seg også denne gang å være
barns lek med fyrstikker. Det er tredje tilfelle 12,4 Vestoplandske
i 15pet av en uke.

ROTTENIKIN.

Oslo 20.30 (28) Rottenikken ble i dat. franstilt for dommer
_Gulbrandsen i forhÖrsretten til forlengelse av fengslingskjennelsen.

Han ble som vanlig frametilt ifört håndjern
og med behörig politieskorte. Rottenikken er nå blitt en tanke bleker'
etter fengselsoppholdet. Han hadde intet å innvende mot at fengslings.
kjennelsen ble forlenget i fire Uker,
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SLÅ IKKE TIL KONDUKTOREN

20,30 (29) Oslo Sporvegskonduktörer er på en måte utsatte
folk fl& for tiden. I dag stod en ung ustraffet mann for byretten til-
talt for å ha slått til en kondukt3r en kveld i fylla. Trass i at
han var tidligere ustraffet fikk han fengsel I 120 dager ubetinget.

Retten uttalte at sp)orvog nskonduktörer er
noen aV de mest utsatte offentlige funksjonærer og har krav på alle
den strafferettslige bskyttelse soM kan gis dem.

DODsRALL.
awa

Oslo 20.30 (27) Prest i Metodiskkirken Edvard Sandberg er
avgåtb ved döden, 68 ,71r gammel. Han ble födt i :Elfsborg Len i Sverig
og kom i 18-års alderen til Oslo kort etter frekventerte han misjons-
skolen og fikk sin förste ansettelse på Vos. Siden har han betjent
menighetene i Drammen, Trondheim, Hamar, Oslo förste og Bergen sentral

Pastor.Sandberg har også vært sterkt knytte:
til Metodistkirkens organisasjon. Han har vært tilsynsmann for 43stre
distrikt i en årrekke, formann i Kirkens hovedstyre gjennom lengre
tid og har i årenes 1.31) vært knyttet til en rekke komiteer og styrer
og representert Metodistkirken ved flere sWrre konferanser både her
i 1anliet og utlandet,

Pastor Sandberg hadde arbeidet i over 45
år i Metodiskkirken. Siden sommeren 1942 var pastor Sandberg for-
stand'rr for Bethaniens hospital i Bergen.

ROTTENIKKEIT IICECE
••••• ... • • .. .....

oslo p3.00 (36) De sakkyndiges erklaringer ibm Rottenikken
fore1igeer nå. Erk]..æringene går,ut 2a at Rottenikken-ikke er sinnsyk
men athan hetzvarig svekkede sjelsevner og at det er  fare  for at han
kan gjenta de straffbare handlinger.

Som sakynidge ble o22nevnt; 0ver1ege
Scharffenberg og 2olitilege Kristensen. Etter Kristensens dfod har
overIe're Leikvang overtatt denne o22gaten.

GENERA,T4FOR6MLING I POLYTEKNISIC FORENING«
	  1.41•• 

0s10-23.30 (40) Polyteknisk FoxenIng holdt kve1d sin årli-
ge generalforsam:Ilng under.ledelse av formannen, direktör Ihlen. -Etter
at arsmelding og regnska2 vax referert og godkjent og budsjettet for
1948 godkient gikk man over, ti:1 valgene som resulterte genvalg over
hele linjen nar unntas at ingeniör Kjel1 Foyn ble innvaigt sot ny
su221eant tiri.-styret.

• ' .Formannen understreket at arbeidet ±gru22en
er inteneivert betraktelig I den shinere tid. En kunne med g3ede kon,
stxtere,at det tekniske og v4tenska2elige som foreningen arbeldw.
for, er holdt vedlike stor utStrekning,. .

På generalforsarlingen ble det o22lystat
styret for L.A. Engers legat-til fremme at tekniske og industriell
formål,hcir delt ut et sti2endium 2å 1000 kroner til justerdirekt4r 0.
Fa1ok il bygging av en tett ttinnkaslet" fotoselle og lyskilde,,samt -
bygdLng'av en allerede konstruert automatd.sk integrator. Formannene
meddelte at 2riso22gave nr. 7 for 1939 med.mottoet "FiYmdanneren var
tilt681vmeda13e. Avhandlingen var innlevert av.kSemlingeniör
Christan-Prederik Weider, Titan Co., Fredrkstad. Priso2!)gave r115, 15
for 1942 .med mottoet "syntese" ble vynnet av guldsmed Ivar David,
Andereen».
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2g2. Det vesentligste av stoffet skriver seg tra nazistiske k4er.
xxx:J=x;

NYTT FYIKESSIKEEDS I SÖR-TRÖNDELAG?

Os‘,10,30.(1) Trondheims Den fbrete sak RQM QV Qpp(4 p4
Sör-Tr5ndelags fylkesting er planene 0111 et nytt pstort ty1kessy1ettue
på Strinda. Det dreier seg her om ot stovstilet sentralsykehue md e4
rekke spesialavdelinger. 13ggeomkostnadene er bevegnet til ela.ø 41,11,

9 kroner, Arkitekt Ole Overgard har stått rov utarbelddlsenaV tegn4Agene,
Den nevnd SQM ble oppnevnt på fylkestinget 1, 1939 r.ikk i elYedrag a
arbeide med saken og arkitekt Overgård gikk/igang med å uterbeida vMm
kostningsovefslag over hele anlogget.

Fylkeamannen rorws1år på tiwt at Rtrindas
kommunes tilbud om tomt ibtrinda vedtas. Videre toreslar tykesman.40A
at man godtar Trondheim komunes tilbud om innl5antng av 25 av 11V4
folleseiet i Trondheim Sykehus takseres til av prl,emyndl.gbetene,

Det nye fylkessykohuset iStv.inds ev bevegnet
til å r5mme b75 eenger. Avkitekt Overgård ga on ut d44n om. eykebuew
spbremålene og kom bl.a. inn på hvilke avdelingr sOm b5r kmattes t1,1
et slikt fylkessykehus som nå er planlagt. Dot vil b1.a.
avdeling,r5ntgenavdslingimedisinsk avdeUng,fysikalsk av44.ingspely-
kiinik1 og 5konomiavdeling.

sykehustomten b5r det byggee boUger fp
e 200 funksjonbrer og leeger ved sykohuset. Sykehusets personale komfi
mer til å omfatte 17 1w.ger,80 sbstre,46 e1ever,35 kvinnelige ogffiannw
lige betjenter og dessuten kontorfolk. Fyikesmannen besluttet ferelöbl-g
å bevilge kr.60()0-7 til sykehuset.

I forbindelse med dlsse ozTattende syke~
planene kom fylkesmannen inn på sykehusspOrømkaet i Rbros.Ha3+oresle
at fylket skulle gi et bidrag på inntil 350,000 til de fereet4QAde 4te,
videlser ved Rbros#erredenes sykehus i ROtos. En rodegjør@se n'a
husets leege,Arne Mikkelsen,heter det bl.a. at R5rosherredenee sykeh4P
er bygget uten støtte tra kommune eller stat.Sykelmset vaz? Devegnat'til
18-20 pasienter,men i det siste har mAn Ilatt opp til 30 pasienter
dag. De planer man har med utvidelse av sykebuset vil lqieys kx~,99P
for å kunne realiseres og til dette kommer 84 kostnadenpa Ayo bYgnl.ngm'
er for personalet,slik at de smnlede utgirtene belbper seg til
Det er meningen at det gamle sykehuset skal C1.411A4 Xier~ clet nya Pg
en vil således få et f5rsteklasees utstyrt sykehus med PlAPP tU, 4
sienter, Det er forutsetningen st 411 diagnosestasjon tov R5ree
under sykehuset.. D et er ennå ikke fattet vedtak i saken,

ORDINDELSE VELLOM IRONDISIU 00 FO8ENt4ALVOY4.
	 ...... ........-

Oslo,10,30,(2) Trondheim: 85r-Tr5ndelage fyUeet.J,Ag PicAl
behandleen viktig sak om permanent ferjotorbindel-se Aellem VP9n4~
og 7(Nsen-balv5ya. Saken er tidligere diekutert,b1.4#bar gen@P441~,.
tbren for velvesenet tidligore gitt en uttalelse orn sP4ram41et, FW-keer,'
mannen anbefaler at en forbindelse Trondbelm pg P9P9R kAri~
stand snarest mulig og at de nødvendige veiarbeider blir PsM 4-gRP8 §4ar."
est mulig.

YEXESSKOLE FOR FISKERE.
Fylke stinget Xt-Trø4f;J.P1,48. Y14. Pn4v44?

ere behandle en meget interesant sa i. forbindelee Aled yrkeeekoj,sA
for fiskore iMr-Tr5ndelag. Bkolen er nå privat,men tylkosmennen .)ea
overfor styret uttalt at Troz,Ailein er det spnitrt4P P-W ro.r §AA-14
skole,b1.a. fordi" borbar bedre gn1p4n1Ag t14 4. API-P? 9~ttL
fors5k og 44:monztraø$oner. 25en for effila.z et øafaarbegeA94
dikbetle eg anbefaler at en rcn't~T ffirdutarbedesev aV Pla~
slik at dlese kan legges fx'ampå neste åra :y2-1cs8tl31g,7Prts~,

In 
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SOR- i'b'ELAGS FYIKESTING, Fortsattelse.
Yrkesskolen for fiskere i Sör-TZandelag haz

nå vært i drgt,i .4 ar med lokaler.på Ftbya og Stokksund. Hvert år utekS-
abinercs 20 En finner-derne Ordning lite tilfretsstillende og _
'foreslår at skolen blir fast_pgettårigmed lekaler i Trondheim.

DOM I KNIVSTIK:ERSAK FRA ROLDAL.

Oslo111,00,(4) Bergen: Lagmannsretten i Bergen avsa dom
ienknivstikkersakfraRaldal.

En fabrikkarbeider fra Odda var i.oktober ifjor
Raldal for å hente hjem noen husdyr, På veien stakk han innom en gård-
ruker han kjente og det ble drulket en god del utover kvelden. Etter-
hvert ble fabrikkarbeideren brysomog grep en stor forskjaerkniv og kjar-
te den inn-i ayet på gårdbrukeren. En fjerdedel av ayet ble skåret bort
og mannen ble helt blind i det tan tidligere hadde mistetdet andre by-
et. Ret,en erklmrte arbeideren skyldig og dönte hem til fengsel i to
og et halvt årlsamt 10 års tap av statsborgerlige rettighetez og dess-
uten må han betale kr.5000 i erstatning til gårdbrukeren.

FORSdK PI.ROVERI OG PENGEUTPRESNING.

Oslo,11,00.(5) Bergen: To unge bergenserephenholdsvis 18 og 20 år
gamle ,besluttet far jul i fjor å rave en kjapmann for å skaffe seg
penger, Den yngste slo ham i hodet med en stein,menkort etter ble begge
skremt og tok bena fatt, De sendte et vbrev til ham og truet hamopå
livet hvis han ikke betalte kr,5000,. En tredjemann ble sendt avgarde
for å hehtebelbnet til fastsatt tid og på fabtsatt sted. Han fikk pak-
ken ,men ble grepet av-politiet utenfor. De to karene stakk avgårde til
Sogn. Imidlertidble de lei av det hele.og meldteseg til politiet,Begae

yea tatt i forvarirg,mon det lyktes den elste avde to å römmen andre,18-åringen stod for retten igår og ble damt til 10 maneders
fergsel.

FORSTE MI SIUL IK,12 FEIRES I NORGE I IR.

Oslo,11,30.(15) I anledninglstp mai hur Lrbeidernes FagligeLande-
organisasjoni Norge og forbundsfezmennene gjort dette vedtek
På grunn av de ekstraordinmre forhold har Lrbeidernes aglige Landsor-
ganisasjen i Norge i felles; tprhundsmate den 11 e,prild.arbaslUttet at
lste mai i år ikke J)lir gjenstand for noen 	 imindeiig feiring fra organ-



isasjonenes side.
Dettevedteket skal dog, ikke cfattes

lste mai ikke skal holdes i hevd,Son arbeidete ogHarbeidernes dag. '

LITEN GUTT OVERKJORT. 

Oslo 111,30.7T1TT -Mysen:Forleden dag ble den 4 årige Eg.lKvrne

fra Rakkestad overleFjört. Han kom inn under hjulene på en vogn. Gutten
klarte imidlertid a komma hjem alene,men han klaget over smerter i magetc

tiljpktoren hle bUdsendt og i all hast ble guttan kjart til sykehuset
'"Sarpsberg der han dade. Han hadde fått svmre indre lesjoner etter overT
kjarselen.

AUSTAGDER FYLKESTING :SKAL BEWDLE 57 S,ZER,

Osle 112,30.(17) Lrendal: LustAgdor fylkesting ble åpnet igår
'under forecte av fylkesmennHPetereen. Ordfarerne matte fra samtlite byg-
der unntagen 2. På tinget skal det behandles ialt 57 saker.

Ogakl.år vil det bli arrangert et-par "ekskurajen-
er,b1.a. ,skultingeta-medlemmer- ha en tur til L..leron i ili og til
M4glestwilusmorskolepå:Egra-_7 _ -

LANDETS SWORSTE HEST'LLVLSW,G
, ongsv nger: Solör hestavlslag har nå kjapt

fjerde hingst og ken dermed med sine 300 medlemmer forsvare betegnel- -
.een:HLandets,starste hesteavlslag. I löpet av de vel 8.'år sda 1aget har
:drevet Sin -virksomhet hardet kjapt hingster for nesteh. kr40,000.
- Den sistehingaten Somnå ar.tikg4pt:.erfra den-, _
kjentehesteavismann Nie,Bjarneby i Fålor. Det er 4-åringen-Sonsora-;

:'-Fertsettea.--='
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S2L6R HESTELVLSLLG. Fortsettelse,

fikk treje premie i Brumilunddalen for en tid siden som har skiftet eier.

TIDLIG FLOTING PI.FINUSKOGEN.

Oslo,12,30,(19) Kongsvinger: .L'et later til å bli usedvanlig tidliE
flettnin på Finnskogene i ar,forteller Glåmdalen. Til uken regner en
med å mare i full gang..

DIALRK FYLKESTING SICa BEHLDLE FOLKEBOKSLMLINGENE.

Oslo,12,30,(20) Kongsvinger: 4.v de mange kylturelle saker sam
Hedmark fylkesting skal behandle i disse dager er spörsmålet om folke-
boksamlingene i fylket,forteller Giåmdalen.

Bibliotekinspektören for Hedmark har i et skriv
til fylkesmannen foreslått at det blir tatt skritt til å bringe folke-
boksamlingene i tidsmessig stand. Han foreslår at det blir ansatt en
as,istent,spm förer tilsyn med samlingeneptar ut baker og fo'röyrig gir
bibliotekarene rettleiding i deres arbeide. Fylkestinget vil ta stillinL
til spörsmålet.

TYVERI FR4 I.POTEK-W.GER.

Oslo,13,30,(24) Brandbu: Ved Randsfjord apotek i Jevnaker er det
oppdaget adskillig svinn i material-lageret. Det ble foretatt undersök-
elser og man konstaterte en Manko p, 17 liter 96 % sprit og omlag 50
kg.sukker. Politiet fikk szken til behandling og en 70 år ummel laborar
ble mistenkt. Det viste seg at han flere ganger hadde sendt pakker til
sin hjembygd Spydeberg og lensmanL.en i Spydeberg foretok undersZ3kelser
som viste at mannen bare i löpet av a)ril måned har sendt 5-6 liter

• sprit og 25 kg,sukker hjem, Da mannen ble forelagt resultatet av*und-
ersökelsene tilsotd han. Laboranten ga et forvirret inntrykk og det er
mulig at han vil bli. mentalundersUt.

OVERTREDELSE LVBIENDIUGSFORSKRIFTLNE,

Oslo,13,30.(26) Bra.ndbu: Tre mann stod igår tiltalt for Badelupd22
og Lands herredsrett for overtredelse av blenningspåbudet. Disse tre
hadde nektet å betale böter etter en blenningskontroll som ble gjort i
Lunner for en tid siden. De nektet seg skyldige og forklarte at deres
blenningsforanstaltninger tidligere var blitt godkjent av politiet.
De ble imidlertid funnet skyldige alle tre og bötene ble stadfestet.
Den ene påanket saken til lagmannsrett,mens de to andre forlangte be-
tenkningstid.

KRYPSKYTTERNE SKLFFER SEG KJOTT.

t).11.12,00. Det uttaleS at krypskytteriet og ulovlig fangst
av vildt i de siste årene har tiltatt i en forferdende gradfDet er
smrlig storvildtet det går ut over,og da i förste rekke elg'og vill-
rein Lv disse er det siste vinter blitt skutt en mengde ulovlig.
Ulovlig snarefangst av ryper har det også vmre meget av og likeledes u-
lovlig jakt på storfugl. Smrlig av hensyn til storvildtbestanden er det
meget viktig at krypskytteriet blir stozIpet og man mener at den eneste
måten dette kan opi)naes ved er at vi far etablert et effektivt vakt-
politi,uttaler riksjmgermesteren. Det er et spbrsmål vi har arbeidet
med i flere år og det er nå godt håp om at det kan bli til virkelighet.
Til å begynne med vil vi måtte ta oss av de mest utsatte str6k og sa
får vi utvide politiets virkefelt etter hvert.lien jeg vil understreke
at det er nödvendig at det blir grepet inn mot dette uvesen så snart
som mulig og at det blir slått hart til.

LUNUER.SETT/2 IGNG STORSTILET VLDHOGST.

Brandbu: Lunner Llmenning har i disse dager
satt igang årets store vedhogst.Llmenningebestyrer Björge opplyser til
bladet Hadeland at det ialt skal hoggs 3200 favner ved.foruten veden
til brUksberettigede og eventuell ved til jernbanen.
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AFTENPOSTEN DRIVER POLITISK FLISESp=EII.
NORGE ER NOYTRALT,SIER DEN.

Oslol13loo.(23) "Hvem har interesse av å hevde det u riktige stann-
punktat Norge er alliert med den ene og i krig med den annen av de krig-
fbrende parter?"skriver Aftenposten idag.

" For det norske folk er det av livsviktighet fort-
satt urokkelig å fastholde vårt lands nöytralitet.Ganske anderledes sti3-
ler s.Åken.seg får:omigrantene i London,

" Hvis emigrantene ikke forsökte å opprettholde
å,iksjonen om Norges allianse med vestmaktene,ville de forsvinne i glem-
‘Welen SQM den samling privatpersoner de i virkeligheten er. Ved å opp-
rettholde fiksjonen håper de ,å bli innsattsom britisk lydregjering
dat "befridde" Norge.

"Når det fra visse hold netop nå med fanatiske
hevdes at Norge ikke er nöytral,men krigf3rende,sa ligser hensikten klrt
dagen. Det gjelder ved hjelp av de to hjemmefronter ? å få istand

borgerkrig og kaos i Norge, I tro på å handle patriotisk skal unge,opp-
agiterte nordmenn forledes til å gjbre bruk av våpen og sprengstoff som
dels kastes ned fra britiske fly,dels smugles over grensen for bolsje-
vikisk regning. Innen hjemmefronten disponerer så vel vestmaktene som
bolsdevikene lydige,skjulte tropper,Ganske som i Hellas.

"Imidlertid er det hverken England,Sovjet eller
emigrantene som avgjr om Norge er ni5ytra1t eller ikke. Det avgjbres av
Norge selv.

"At Norge også under denne krig og under okkupa-
sjonen urokL,elig hevder sin nöytralitet framg&r klart av presidentskapcts
stortingsflertallets,samtligey partiers og Næringsorgattazasjoners tilbud
av 11 september 19/10 om lokalt ? (loyalt) samarbeid med okkupasjons-
akten,

" At denne nöytralitet folkeretslig sett ikke
være gjenstand for tvil framgår av professor dr.jur.Herman Harris Ils
betenkning som samtidig offentliggjbres av avisen.

Det heter her bl,a: Det tidligere norske styre
var bestemt på ikke under noen omstendigheter å verve ? vår n3ytra1itet
på en slik mate at det kunne ha et fientlig forhold til vestmaktene til
fdlge,men vel å ta kriged Tyskland,selv om Tyskland var i sin gode rEtt
til a verge seg mot et angrep av vestmaktene over Norge.

" Det norske folks vilje var å forbli nöytralt
under enhver krig mellom andre makter.

" Styret holdt Norges folk ubekjent med at styret
hadde tatt det stannpunkt å oppgi Norges nöytralitet darsom vestmakt-
ene ville sette seg fast i Norge.

lt Det norske folk var derfor i den tro at dets
styre virkelig hadde fört den politikk som styrets erklæringer gikk ut
pa og at Tyskland br6t sin rett og plikt etter folkerett overfor Norge
den 9 april 1940

"Krigstilstanden i Norge opphörte da det forrigE
glipstyre flyktet fra Norge til-.gland,tross general Fleisehers inntrengende
råd til det 0111 å forbli i landet.Dermed opphörte krigspolitikken fra
nosk side å ha noen formell og konstitusjonell representant i Norge.

" De forsøk som det flyktede styre har gjort på å
oporettholde sin stilling i landet,har bestått i en.rekke handlinger som
etter folkeretten-krigsreglement og andre traktater-selv ville være
til å oppheve dets karakter av krigförende og bringe det inn under kars.k-
teren opprtsrere. For eksempel at det har forledet norske borgere til L
opptre so,-1 snikmordere,franktirZirer- uten Uniform eller åpne våpen,ved
sabotasjehandlinger,overfall på kystsid,p o.l.

" Mellom det nåvwende norske styre og Tyskland har
det aldri vrt krig, Det norske folk, har heller ikke noen gang fZ5rt klde
mot Tyskland med kjennskap til at dets egne folkerettslige prinsipper var
oppgitt av dets forrige styre og at det derfor selv hadde-gjennom dette
fprrige styre- forskylt krigeft. Heller ikke har det hatt kjennskap til
at denne ikke ble fört 1 dets,men i Englands interesser.

" En SQM er blitt bedradd skal bedöm _es ut fra det

han hadde villet,dersom han hadde kjennskap til sannheten,Fortsettes.
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LFTENPOSTENS FLISESPIKURI. Fortsatt,

" Hvorvidt en stat er i kri med en annen avgjöres
ikke av den ene aprt. En.stat opphörer heller ikke a være suveren i og med
at den er okkupert.Det skjer fdrst ved at den annekteres. Tyskland har
ikke annektert Norge,Det har tvertom gitt gjentatte erklæringer i motsatt
retning,Det er derfor intet statsretslig eller folkeretslig til hinder
for at nerske myndigheter bedömmer spörsmålet,om det råder krigstilstand
mellom Norge og Tyskland,selvstendigput fra sine egne forutsetninger.

" Derson det skulle være meningsforskjell ,ellom
Norge og Tyskland oz de Lor,ske borgeres statsretslige stilling,avgjöres

,te spffirsm,..1,derfor ikke av Tyskland,men av Norges myndigheter."

ETT-IRIG SKIPSBYGNINGSLINJE VLD HORTENS 11,11WISXE SKOTR.

Oslo,14,oc.(26) Etter hva N.T.B.(0s1o) får opplyst har forstander-
skapet ved Horten Tekniske skole sendt kirke og Undervisningsdeparte-
mentet et forsla on å opprette en ett-årig skiosbygningslinje på grunn.-
lag av eksamen pa maskinlinjen ved Horteel Lekniske skole eller en annen
to7årig teknisk

Foratanderskapet anfdrer i sin begrunnelse at
vår skipsbygnings-industri har vært nckså stedmoderlig behandlet når det
gjelder skoler tor utdannelse i skipsbygging.

Når man unntar Norges Tekniske Hdyskole har våre
4 andre tekniske skoler bare Bergens tekniske skole egen linje for
skipShrygning. I Horten hafL det doe de siste 30-40 år v=t holdt et pri-
vat kursus i skii-_,sbygning for elever fra Horten tekniske skole.Lt det
i en lang årrekke kan holdes et pri.,rat kursus 1 skipsbygning tyder på
at det er behov for teknisk utda nelse i denne industrigren.

Skal det lykes så hurtig son mulig å få for-
t'vår tonnasje Pest mulig ved nybygninger må mån sdrge for at våre
ipsbyggerier har tilstrekelig med teknisk utdannede folk. Man mener

derfor at det ville være önskelig at det ble opprettet en ny linje for
skipsbyning.

Hcee-hen tekniske skole skulle ligge gunstig til
for en slfl linje,og Horten ligger midt i et distrikt -2or skipsbygning,

nUan foreslår derfor at det ved Horten tekniske
skole opprettes en ett-årig linje for skipsiegning på grunnlag av eksamen
på maskinlinjen fra Horten tekniske skole eller annen to-årig teknisk

K.irkedepartementet har oversendt saken til
finansdepartementet og anbefalt at de nödvendige midler blir stillet
til disposisjdn.

OKONOMISK OVLRSIKT VED O.E.N.

.,;KSJEKURSERFR4 OSLO BOR
'71/2 % statsob1^1937,
4-% statsobln1935,-

% statsob1.1945
!1/2 % statsob1.1938
4 % Hypotekbank 1938
Oreditbanken

-Kieditkaseen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokemisk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union
Ledesiden
Borgestad
Bruusgård & Kj3sterud
Imerikalinjen
Bergenske
Nordenfjeldske_
Ivaran
Ocean.
Kosiws 2 -

S,104,38.

S,106;314
S.150;00
S:860,00 Ons.835,00
S22,do
S:141;1/2 Oms.141,00
S.145,00
S:75'5.00
S.282,1/2
8.2050
8.5,80
8.157,1/2
8.225,00
S.267,1/2
S.243,00 Oms.240,00
S.162,1/2
8.187,1/2
S.275,00 Oms,270,00

S 25 J.PRIL1945,
K.104,1/8
1.103.
K,104,1/2
K.103,1/2
K.106,1/2
X.142;1/2
K.850,00
K.21,00
K.140;oo
K.139,00
K.745,00
K.277,1/2
K.2040,
X.5,75
115000
X.220,,00
K.262;1/2
K.240;b0
K.160;oo
K.180,00

K.280;oo
K.27211/2
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EN DON JUN AV DE SJELDNE.

Oslo,14,00.(27) En don juan av de sjeldne stod idag for
byretten tiltalt for eksteskapsbedrageri. Han er tidligere straffet ikLe
mindre enn 13 ganger for sam.c.le forbrytelse og har ialt tilbragt 36 år
av sitt 70-årige liv bak murene,

Denne gang hafifle han forledet t eldre enker
til å utlevere ham endel gullsaker under foregivende av at de skulle
brukes til vorlovelsesringer. Den gamle adonis var forbvrig nygift da
han gjorde disse siste okteskapelige sprell.

Resultatet ble nye to år bak murene.

MORD I'Kffi3ENWN,
S.R, 130, Seks danske statsborgere er funnet skutt
nattlmeldes fra Kjbbenhavn, De eMkomne er :
WIlly Gerhard Jensen fra Föllbse. En person ved navn
Fagerberg, Lars Evald Hansen, 30 år gammel,brygger. 38 år gammel maler
Louis 1,rmand ,Dybbl, Statsbud Egon Hansen og fru Elmira Kristiansen.

NYE DDSDOMMER I DLNWK,

S.R.Sloo. Gjennom.dommer avsagt den 18 april er 10 danske
statsborgere dbmt til dbden, De 9 ble henrettet straks,mens den tielden
ble benådet til livsvarig tukthus. De henrettede er :
Handelselgv Ivar Puder LassenlJernbanefunksjonær Hans Pehl ? Jernbane-
arbeider nelge Karl Johan Hermann. Mester Karl Just Pedersen.Jernbane-
arbeider Emil Madsen,Jernbanefunksjonbr 011e Kristensen.Llle fra Fre-
dricia,Samt Enok Breder Monson,Gustav Kolding og Henry Jakobsen. Den
som fikk domien forandret til livsvarig tukthus var jernbanearbeider

Nye aksjoner mot de tyske transportsystem i Danmark.

S0R.131-30. Dabske frihetskjempere har i de siste dagene gjort
nye aksjoner not det tyske transportsystem i Danmark meldes til danske
kretser i Stockholm, Foruten de tyve bukser og bergningsbåter som kom
hit den 9 april liger nå yt.erligere seks av 5/-.esundshavnenes moderne
lodskuttere med sine mannskaper i svenske havner. Mot alle leskutterne
Helsingör,Kjbbenhavn og Dragör gjennomfbrte frihetskjemperne aksjoner.

De overmannet besetningene og tvang kapteinene å selie til Sverige.

DET FINS ENNA. KAF.b.b,I NORGE,

Oslo,18,00.(28) Oslo:Jensen & Co,s restparti av kaffe ble idag
avhentet av revolverbanditter fra lageret i butikkens gård 1.Storgata.
Ved middagstider kom to karer inn porten fra Storgatai,..Den ene ble stå-
ende nede i gårde4mens den andre gikk opp på lageret.Aer forlangte han
med revolver i hånd a få utlevort forretningens rest)arti av kaffe,71 kg,

ble oppbevart i en sekk. En av personalet måtte Cer etter være ham
ijelpelig med å få sekken bort til heisen og sammen med heisefbreren

frakte sekken ned i gården ogout på gaten. Der stod en visergutt med
skkcl parat til å kjbre av garde med sekken.

4KTu.ti.LT 1
0.R,18,307 Under Oslo Kringkaster ble Rbde
Kors sbster Birgith KVinge intervjuet on sitt opphold blandt de
tyske soldatene i Finnland i 1943-44. Intervjuet var en så godt son
ordrett gjentagelse av hva sbster KVinge fortalte ti LT.B. (Oslo)
da hun kom hjem i slutten av 1944...

Neste post under ftYktuelt" var en filmkronikk,
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LNDBRUKSMELDINGER,

O.R. 13,50
UTPLANTING AV KÅL, Våren er tidlig i år og i de fleste fylker

er varare. e full gang. Med hensyn til tidligproduksjonen av grZ5nn-



saker, så har nattekulden hittil skremt de fleste fra å plante ut kålen.
Det meldes fra de forskjellige fylker at det er få som har plantet ut
tidligkål enda, I Asker er det plantet ut en god del spisskål til tross
for'at temperaturen har vært nede i minuse åtte grader ehkelte netter.
Utplantinga av blomkål er ikke kommet særlig i gang ennå, da disse har
lett f or å renne opp i stokk etter kulde.

Alle som har eller skal plante ut pottet
a l, bbr være oppmerksom på at potteplantene bör gjennomvaSkes grundig

f6x. utplantinga. Det er ikke tilstrekkelig å vasse benken, der renner •
vatnet bare bort mellompottene. Plantekassene bör senkes ned i vatnet,
helst i en blanding av like deler av gjU.selvatn og reint vatn slik at
potteplanten kan trekke il seg så mye vatn som den kan holde.

SIC522et4ing,av vönnsaksfrö, En hörer så ofte at ved å stöpsette grn~
sakfrbet oppnar en at det spirer hurtigero og sikrere og en kan ogsö
drdye frUt atskillig på den måten, Uttrykket "stöpsette" kan kanskje
være ukjent for noen og vi skal derfor gi en liten orientering om hvordan
det gjöres,

Fr8et tilsottes så mye vatn at det flyter,
slik lar en det ligge i et dbgn, så helles vatnet av og fröet legges til
tötk i et sclvindu. Det bör röros om av og Skulle det törke hoilt
ut, tilsettes litt vatn igjen. Gulerot frUt må stå slik i 6-7 dager og
betefrUt i 4-5 dager, Det kommer da små fine spirer fra frbet og det -
må behandles foreiktig under såingen for at disse ikke skal ödelegges,

tanden mellom set,tepotetei,: På forsöksgården Lbkon har det i fem år
med-7SW  setteavstander mellom poteter. Forskene

viser  at 30 cm. er bbvelig avstand under normale forhold det er dog
fullt forsvarlig å gå til större avstand dersom beholdnihgen av settes-
poteter er snauk,

forsökene ble det prbvd tre forskjellige
avstånder, nemlig 20, 30  ag  40 om. En sort som Sagerud ga henholdsvis
3511, 3227 og 3043 kilo pa målet på de tre avstander. Hor cr ikke trukk
ket noe fra for settepotetene. Eh kan vel reken at potetene har dobbelt
så stor verdi om våren som om hausten,så det kan altsa feRsvares å  bruke
en avstand av 40 em, dersom det ikke er noen annen utveg.

_La.2.2.19...urqyt2forsök mot havo est: Fra Danmark ifieldes om forst5k mod spröyte
midlene Qesaroi-Og  doseet mot eps og ymse andre skadeinsoktor i. havone
Spröytinga ble foretatt på krysantemum som var så sterkt'angrepet at
veksten vqr stanset, Begge preparater hadde god virkning, GesarD1 litt
bedre enn Idoseet, men dct siste hadde imidlertid den fordel at det ikke
satte flekker på bladene.

Mette forsU og praktisk erfaring, heter
det, viser at man  iopreparater av denne type har gode midler mot trips

å krysantemum og pa andre fröplanter ogsa i hus,Detto middel står fullt
på høyde med nikotin i virkning og det hat også evnen til å bevare  git-
virkningen en viss tid etter behandlingen, Dot vsite sog såledcs ved
laboratorieforsök at blad som var behandlet mcd oesarol og idosekt ennå
ettor 4 ukers forlöp var sterk nok til å drepo fluer.

BISZIROTTER SOMPELSDYR$ I landet vårt har det fra tid til annen vært ar 4
beide't for a innf re S'Emrotter som et nytt pelsdyr og innkomstkildee
SV3rsmålet ble i sin tid forelagt sakkyndige ,men dot ble bestemt fra-
radut å innföre'rotten da man trodde don kom til  å ge»re skade der hvor
den ble sluppet. I Finnland derimot blo rotten innfrt  og  herr Ludvig
Munstorhjoim skriver i siste nummor av Norsk Polsdyrblad litt nm.  (1.6 er-
faringer som man har höstet om bisamrotten, H an skriver bl,a.
Det er ikke til å unngå at rotton smått om sen söker seg over grensen
til Svorige og derfra til Norge for å bli boende fast oa i disse land,
Mon on slik utvikling ansor han ikko for befolkningen a være noon ulyk-
ke.Erfaringor fra Finnland viser at bisamrotton ikko har opptrått som
skadedyr og dessuten har befolkningen fått on ekstra fortjoneste ved å
fange rotten og selge skinnone,Det visor $og også at det ikke or vansko-
lig at det ikke er Vanskelig å fange rotten,Fangsten er i Finnland Fortz-
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BISAMMOTTEN. Fortsettelse,

trevet for hart,slik at bisamrotten er blitt nesten utryddet i enkelte
strök.Nå er dot imidlertid truffet forholdsrcglor om fredning osV.så
man kan ha håp om at arten vil auko og spre seg over hcle landet. I Finn-
latid har dot i de siSte år vært omsatt skinn aV'bisamrotten for omlag
10715 millioner marklskriver herr, Munsterhjelm. Nå klages det etrer at
stammon er blitt svak på grunn av alt for hard beskatning.Tonen er derfo-
en holt annen nå enn da rotten var nykomling i landet.Nå betraktes den
som et verdifullt vildt som man ikke på noon måte vil unnvære."

GET"CSTFOLDHINGSTEN":FYlkesagronom Wårseth uttaler at tegningen
11 det nystartede andelslaget vWstfoldhingsten" har gått utmorket.
et er for å st6tte opl) under de eftkelte hesteavlslag at andelslaget

"Ostfoldhingsten" er blitt stiftet, Det har ofte hendt at hosteavlslag-
ene har måttet skaffe hingst straks og derfor ikke har bgreid å få
tak i det beste pa markedet. Åndelslaget "ostfoldhingsten" har son for-
mål å skaffe förste klasLes hingster til beste for alle hesteavlslag

fylket og det lag som trengefr stötte til kjöp av hingst får rime-
lige lån gjennom dot nystartede selskapet. Hittib har det först og
framst wbrt ho)cmateriellet Som har samlet interessen for fylkets opp-
drettere,sier fylkesagronomon, Men når- oppdrett av avlshingster for
alvor tar til vil vi om få år få adskillig bedre hingstansetninger enn
hittil,

~   qm..

KLEVENBERG TALER.  IttiMWCM NYE STILLING SOM FYIKESFtIRER.
O.R.19:13:Tett 'CVT-nreh' • ' m 1 , t av dagspressen

har föreren bestent fra 15 april at Vostviken fylkesorganisasjon skal
deles,slik at vi igjen får to fylker,Buskerud og östre,Fylkosförer
Llersland fortsettcr son politisk förcr for Buskerud og ekspedisjons-
9jef i folkeopplysningsdepartemontet

rikspropag-galeder Klevenberg son
f.ylkesförer For Vestviken fylke, Den ny9 fylkesförer vil idag benytte
anledningen til å svare på endel sprsmal som er stillet I begynnelsen
var fylkesledelson i et lite kontor mod bare 3 furIcsjonærer.Idag er det
et stort apparat hvis virksomhet spenner over hele landet og har mange
viktige arbeidsoppgaver,både politiske,kulturelle og sosiale.På den annen
side er det jo klart at tiden idag krover en konsentrert innsats om par-
tiets rent politiske oppgaver.Jeg er takknemelig å få permisjon fra
propagandadepartementet for å korLie ut i et fylke son politisk leder.

Hvilke oppgaver dr det De som fylkesftlrer i Vestbiken förtg; og framst
vil ta fatt pa ?- Det er det vanskelig å uttale seg on.J'eg har jo ikke
vært så mange dagene der nede ennå,så jeg kan la'gjort meg opp noen mexi-
ing om hvordan arbeidet bör legges an i detaljer,Mendet or en selv-
fölgalig ting at det or den störste oppgave i denne tid å gjöre parti-
et sa sterkt som mulig,VI nå söke på et reelt partinessig grunnlag å nå
fram til nasjonalt innstilte eiementer og vinne dom til forståelse for
tidens problemer og Nasjonal Samlings innsats.Skulle ojeg derfor nevne
noen spesielle oppgaver måtte det være den å forsöke a finne fram til
9osiale tiltak i pakt med flasjonal Samlings programpsom vil kommo den

el av befolhningen tilgode som har lidd most under denne krigcn, 3'eg
kan ikke skjönne annet enn at vi til tross for al1e vanskelighetene
skulle være mulig å löse iallefall enkelte av de sosiale saker,

Har De noe inntrykk av hvordan man ser på partiet i Deres nye fylkes-
område ? Jeg har fått det inntrykk at forståelson for Nasjonal San-



ling og partiets arbeide er voksendeJeg ser dot som en stor oppgave
gjennon en ytterligere skolering oav partiets egne folk og hos enkelte
tillitsmenn i partiet fortsatt a öke forståelsen for epartiet hos folk
og dermed styrke vår bevegelse. Vi må i ett og alt i vart arbeide være
tjenere for folket og på alle måter söke å støtte det i dets eksistens-
kamp og i den forbindelse söke å löse de problemor som påtrengende kreve-
å bli löst,-- Er bestommolsen om deling av Vestfiken son fylkesorgani-
sasjon ett ledd i arbeidet for å få partiets inndeling i overensstemmelse
med statens ?- Kan De i denne forbindelse nevne noe om hvilke praktiske
fordeler delingen vil modföre ?- Det koz den fordel at partiledelsen
innen et fylkesområde kowor i direkte kontakt ikke bare mod fylkes-
mannen og statens representanter i fylketgmen også mod samtlige de av
fzikets organer og personer som partiet ma samarbeide mod for å kunne '
fa eftektivitet i arbeidet. EnTslik intim vekseivirkning

11~-wnrtsFitt:

',11 I ,
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ICLEVENBE TALE. Fortsatt.

fylkesadministrasjonen o partiadministrasjonen innenfor et pmråde er
utvilsont nödvendig for a skape det rette ./hunnlag for den nasjonal-
sosialistiske statsvokst og trivselt

En annen og mere tidsbetonet ting ved
delingen er at konMunikasjonene nå i det sjette krigsåret er såvidt
-,nskolige at flere fylkosopråder neppe er overkommelige for en og san-
nann, Også i denne henseende or det derforen fordel at partifylkene

fölger Statons fylkesinndoling.
Og til slutt, fylkesafbrer, vil vi gjerne

hbre hva Do mener om situasjonen på heinefronten akkurat nå? -
-Hva situasjonen på don indre front angår

så blir det mere og mere klart at oppldsnidgen blandtvåre motstsandere
skrider rakst fram og nwrmor seg det absolutte kaos. 3eg tror det er
riktig å fastslå at det er 1£erd med å danne seg en norsk front mot den
fare som truer landet vårt, både 1nnenfor landets egne greaser og uten-
fra, Den sunne nordmann vil nå brigang ikke vite noe av konL,unismen. Og
etterhvert som han forstår kommunistenes spill med de norske interessene
så tar han avstand fra deresvirksomhet og han tar I allfall avstandfra
tanken om et bolsjevikisk Norget Zeg tror de fleste nordmann i ag er
klar over den belsjevikiske fare og at den tid vil komme da en apen
erkjennelse av standpunktott Mot bolsjetismen gil resultere i en samlet
oppslutning om dem som fdrer auf nasjonale kamp herhjemme.

Slik som situasjonen ligger an dag må
det dessuten vmre klart for alle at vi i stor utstrekningnå er henvist
å oss selv, k1are oss selvsomfolk, Det Må jo vare klart at Tyskland

111115:61t oppei den avgjbrende kamp for Sin tramtid Ikke 1 den utstrekning
som tidl1gere kan tre stfttende til forvårtnmringsliv.paden annen
side har de alllerte tilkjennegltt at forholdene 1 Norge etter enceventu
ell befriolse ikke på noen måte vil b11 gunstigere, ten tvertimot bli
meget mere kritisk og dårligereernæringsmessigsett, enn de er i doc.

:eg er sikker på at det norske folk'erkler
overdisse ting og; at alle krefter vil bli satt inn og nettopp nå, ved
å bergte vårt folk gjefinom egen kraft og gjennomeget arbeid, Men da
må ogsa folket aktivt ta opp kampen mot sabotörene og terrotistene, for
de arbeider jo nettopppå å ödelegge disso verdier som nordmenn selv
bygger opp og som i fdrste rekke kommer det norske folk selv til gode.

3eg tror ikke den tid er fjern da landet
tiender vil knuses i sitt nedbrytende arbeid av en onig og en nådelds
nasjonal front,

sette Deres foredrag

lytterne ikke kommer

i Deres arbeide.

RUT FANGE,

Oslo 19,30 (29) ' Fra Trondheim:meldes at en varethktsfange
30yårsa1deren, Gunnar Hansen Christensen, römbe mandag under transpor

fra fengslet'til legen. Han lider av en farlig og smittsoMvenerisk
hudsykdom, og Kriminalpolitiet henstiller derfor til alle Som kommer i
kontakt mod ham, oM å vise den største forsiktighet. Sykdommen be-
fitner seg for byeblikket i sitt farligste stadium, og de.Ler av stor
betyaning.at den rbmte fange kommer til rette så fort som mulig.

Do sam sitter inne med-opplysginger om
Gunnar Hansen Christensen må straks melde fra til Kriminalpolitiet i
Tronaheim eller nmrmeste politimyndighet.

Og hvordan or det, kommer be til å fort-
i Eringkastingen? -

3E1 jeg tror at det er sannsynlig at
til å unnga meg selv om jeg nå flytte•'fra Oslo.

Tdkk skal De ha, fylkesfbrez, og lykke
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HVA,VILLie GUTTENE I MUSEET?
..... ........
Oslo 1930 (30) En'(Wrematisk episode fant tirsdag sted på

Vitenskapens Luseum i Trondheim, fort:,11er Dagsposten. En kvinaelig
bibliotekassistens opdaget tilfsldigvis noen gutter i 16-årsalderen,
som oppholdt seg i et av museets lokaler. Hun spurte hva de gjorde der,
men fikk ikke noe ordenlig svar. Hun forsökte a stenge dem inne, og det
var hennes mening deretter å sende bud etter politiet. Guttene ante
imidlertiduråd, og ode kastetseg overdamen som ble stygt forslått,
Deretter sattede pa dör.

Kriminalpolitiet har satt i gang etter-
forskning i saken.

ONBIS INDEKS FOR OSLO BURS:

a ri1: Bankakåjer 179;45 (uforandret)
IndUstriaksjer 204,17 (+0,04), $ ips sjer 236,50 ( -0,90), Hvalaksjer

,206 925 (-1,25)
a ril:_.Bankaksjer 179,45 (ufornadret)

IndustriakSjer 204,17 (uforarine kipsaksjer 236,00 (+0,50) Hval-



aksjer 206,25 (uforanåret)

NORGES MAKRELLG HOLDER WOITE,

Oslo _21.30 (34) Nbrges Makrells.g hadde låtdag innkalt'
fiskere i Eristiansanddistriktet til mbte pa F1ekkerby for å dröfte'
årets makrellfiske. Det mbtte 200 fiskere.

Kontorsjef Frbsbie i Makrellaget, tiskeri-
inspektbr for Skagerakkysten Skrede og sekretær Fjeldskår i st1andeta
Fiskeriselskap var til stede. Det ble redegjort for den kommende.
zakrellsesong. Trass i at vanskene er bket rtter1igere siden i fjor
he:sket det enstemmighet blandt fiskerne om a delta i fisket.

Kontorsjef Frbabie uttaler til Ftedrelands-
vennen at forberedelsene til fisket er avsluttet. Det vil agså i år'
bli stilt bbtetråd og en del brenselolje til dispoaisjon for fiakerne.
Det vil bli utdelt gjennom Makrellaget. Kontorsjeten uttaler ellers at
en må regne med at fisket tar til seinere i år pa grunn av at fiskerne
må holde seg lengere inne.

"8KOLEUNGD01,2 .RBEIDSINNSLTS I JORDBRUFET VIREN OG H6S1EN 1945."'101
lew 


Oslo 21.30 (35) Riksfullmektigen for lxbeidsinnsats, Chr.
Astrup meddeler:

Alle huligheter i vårt jordbrqk må i år
L nyttes, Ut fra.dette syn er jord- 9  hagebruk og garnerdrift pålagt

dyrkningsöppgaver som i mange tilfeller er mer arbeidskrevende enn
tidligere, Dette medfbrer bket behov for«arbeidshjelp. Frq de ansvar-
lige myndigheters side blir alt'gjort for å lette ti1gpigen på nbdven+
dig arbeidanjelp til jordbruket, men da skogbruket agsa krever mer
arbeidskraft efin tidligere, og vi1 legge beslag på en del av de vanlige
gårdsarbeiderel blir det nbdvendig at skoleungdom deltar 14ord- og
hagebruket, herunder også i gartnerdriften.

Skoleungdommen pålandet vil etterhvert SQM
behov melder seg få fri"fra skolen for å ta del i arbeidet Rå gårdene.

Innsåts i jordbruket av ungdam fra byakolene vil bli organisert etter
samme retningslinjer som tidlIgere. Det blir i disse dager sendt ut
retningslinjer for skoleungdommens arbold.i jordbruket varen og hösten
1945.

- I samråd med Kirke- ag Undervisningsdeparb,:i
tementet er det truffet bestammelse am at jordbruket straka kan få
hjelp fra ungdommen til nbdvendige arbeider. Xardbrukerne kan ved å
henvende seg til jordstyret i kommunene få seg tildelt alik hjolpi den
utstrekning behovet gjbr det nbdvendig,
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HEDNARK FYIKESTING IPNER se også side 3)

Oslo 21.30 (36) Bedmark fylkestling ble åpnet på Storatelgen
Landbruksakole I Alvdal 1 dag. .Pylkesmann liektoen ga en utfdrlig orien-
terIng om nmrIngs- og arbeidslivet 1 tylket og kom inn på foraym.;

nInga- ogtransportproblmane.
VI et alle klar over vanakene 1 framtiden;

sluttet tylkoseannen; mon v1 har etter evne rugtet oss for å mbite dem.
FyIkeaförer Axel ås ga deretter en politIsk

orienterIng. PylkestInget sendte dette telegram til E1nisterpres1den-
ten: Vår mre,er og blir usvIkelig troakap npt Fdreren.

Til behandling foreligger fart1 saker.

TR G AVDELING AV NORGES KAM VNESANBAND,

041.22;oo. htr åramdte I Trondhelm ldag runder led-
else av formannen; Ordfdrer T.Alfeen.Pylkesförer Grdsvik ? var t11-
stede.Rådmann Sebel&en,Trondhelm holdt torrdragom Kommunesambandets
arbeld.Dessuten ble det holdt et toredrag av ordförer Hersfjord am
og av otdfernt: Stdatad am am juridiske rettigheter Idag.Ordförer
Alteen holdt også et interesaant foredrag am samskattenabtet ble ave
aluttet 1 ettermiddag.

BEDMARK PYLKESTING. Illtöyelse.(Se oventor.)
oPylkeemann Hmktoen rettet en Inntrengende henstilling

til ordt.irerne an a legge all sln kraft I bestrebelsene for å fremme
produksjonen. Ntsjonen hat rett til å atIlle store krav til Ledmark
som er landets stdrete produksjonstylke og detmå b11 fylkets mre å
fylle disse krav, I kveld var fylkeetingets medlemmer og en rekke an-
dre innbudte Alvdal kammunez gjeater ved en maddag.

3":"(5o, Omkring kw.110;000 er hittil tnpleomme'o3. SVenska-
Norgeahjelpens innsamling til gavepakker med matverer til de norske
baru «c'edskoleavaluttingene 1 v4tannsamlIngen foregår I femkroner og
målet er 1 million kroner til 200,000 pakker.

DEN SVENSICE PRESSEamSVERIGES INNSATS NOT TYSKERNE I NORGE.
	

3.11:23,15.(Norsk sendIng.) Samtlige morgenavlaer behandler Idag spdrs-
målet om Norge på btkiktunn av en interpellasjon I riksdagen lgår;d1verse
Londontelegrammer m.v. VIdere har et telegraa tra en avenak korrespon-
dent i elo vakt oppmerksomheteRan mener Berlins fall v11 kunne Inne-
bmre tredelig avvIkling i Norge.

Svenak-horak preasebytå i Stgekholmhar sendt
ut denne melding: Ftaoalo meldespheter det hertat man på ahavarlig
norskIjo1d bbestemt advarer mot å sette lit tll de tallrike ryktet sam
naturlig nok er I omldp 1 forbindelse med sluttkampen am Berloin.
Man konstaterer at den offlaielle tyske polltikk slik den er faatalått
I uttalelser av Terboven er å fortaette kampen til slatemann.Befeat-*
IL3gaarbeidene 1 Oalo er 1 den siste tid blItt forsert;tallrlke rassiaer
Mretas og merligut over landet akjer ontattende Arrestasjoner petter
alt å dbmme av preventIv. karaktør. P.A.0t1n1 er det ;troas tallrIke ut-
vIdelser så fullt at fangene må sove-på border og benker I barakkene.
Om den fortsatte utbyggIng av Os1os nestforsvar kam meddeleles at det tore
ligger en hemmelig tysk ordre om at alt arbelde med forsvarstorberedelser
skal vmre gjennomfört lnnen late mai. nargjöringen I de to store mot-
standasentrapPurulund pvest for Oslo og Luthamamoen.I ved Grefsen er
fortsatt.B1.a. er det kjert på plaaa store mangder hermetikk sam lagres
1 utsprengte ram I fjellet.Forleden kom dan atore ferjen w.Preusenn mod*
en stor transport S.S.menn og gikk ut samme dag ned WQ11XYZIPtitstadate1..
torrige uke lå to motorskip 1 Oalo 6g loaset "munlajon.Det er.alutter

neldingen fra Norak-Svenek pressebyrkforståelig at det blandt folk I
almindelighet gjør seg gjeldende en sterk optImlamo etter aeleramel-
dbagene fta Tyaklandatendette må ikke fdre til. - noen avelapning i be-
redskapentframholdea det på vel underrettet hold.Rykter cAmottasmed
akepals og torsiktIghet og mau bör vmre torberedtpå alko eventualiteter
Dagens Nyheterskri7er1dag at Sverigesforhold til problemst anNerges
og Danmarks befrielse etter Berlins fall er slåttinn I en ny tåse.

Fortsettes.

'X

‘-NO.RGES-1-1=1/kT.
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DEN SVENSRE PRSSE-- Fortsettelse,

Hvordan de militære sjefer i Norge og Danmarkser på den saken vet man '
ennå ikke sikkert,Först når situasjonen framstår klarere både for be-
settelsestropper og befal kan man gjöre bestemte iakttagelser om hvordan
de tyske militære vil forholde seg.Avisen erklærer at de ivrigste til-
hemgere av Gen militære intervensjonspolitik _en må finne seg i at svensk-
ene bruker sine metoer med kåp om de skal gi resultater som de under-
trykte folk finner bet.Svenskenes forhandlere har i den senere tid opp-
nådd höyst betydningsflle tyske inerdmuelser angående nordmenn i utsat-
te stil1inger,Dette roe,nings:-..sverk måtte på ingen måte settes i fard,.
Det har heller ikke skjedd.Uan håper,skriver Dagens Nyheter at den sven-

regjering liko bestemt og utholdende forfekter humanitære interesser
enda större format når det gjelder fomene for Danmarks og Norges be-

frielse.Etter den tyske statsmaktens samnenbrudd får Sverige langt stör-
re bevegelsesfrihet enn för.Den lakoniske meddelelsen igår om spesielle
oppdrag til den svenske överstbefalende var åpenbert i samband medinn 4b-
kalelsen.understreker at denne bevegelsesfrihet kan brukes slik at
også militære midler tas i bruk6Det er ikke provokasjon,skriver Dagens
Nyheter,det har vært cei å gjöre for regjeringe 'og störstedeleh av dan
svenske presse å framheve en helt annen tankekangymen det er en opplys-
ning som tyskerne bör legge merke til: De militære åtgjerdene ved sör
og vestgrensene adresserer seg först og-fremst til dem.V1 komDletterer
andre åtgjerder som ikke egner seg for of fentliggjörelse. Tilsammen
viser diss• åtgjerder etter forskjellige linjer at det ville Mære ???
å katakterisere Sveriges holdning som bare taktisk avventendeyslutter
Dagens Nyheter,

Svenska Dagbladet retter et krav til den svenske
regjering om å holde offentligketen mere ajour.Særllg kritiserer avisen
at man ikke straks fikk et komunike fra statsmaktene i forbindelse med
Reutermeldingen i T,U;nandag kveld ,der det ble hevdet at Sverige 1

'rkeligheten har avslått anmodningen QU aktiv hjelp.Svenska Dagbladet
mener deb er overdrvenb og vill-ledende.

Morgdntidningen mencr en avventende svensk hold-
ning framleis er den rette.Foreligger det en vhanse for sammenbrudd av
den tyske okkupasjonsilakt i Norge kan det ikke gagne frihetssaken at en
svensk inemarsj sveiser tyskerne saminen igjen til et siste forsvar.
Samtidig advarer avisen mot ryktedannelser i forbindelse med,tiltakene
for mottakelsen av en?-?-?

Svenska Morgonbladet uttaler at förnrewhar fått
full klarhet i hvor definitivt det svenske avslaget er bUr man ikke
danne seg slutninger. Målet for Sveriges stillingtaken og aksjoner må
mære å bidra til en lösning som innebærer minst mulig blodsutgydelse og
ödeleggelse,fortsetter Morgonbladet.Spörsmålet om måten og rette tids-
Dunkt for de aksjoner som skulle före dit kan kanskje  soes  under for-
skjellig synsvinkel av den svenske og den norske regjering. Det svenske
folk forutsetter som selvsagt at den svenske regjering bare for sin egen
del setter spramålet under alvorlig og selvstendig prbvning og gjör
det i det intimeste samråd med norske kretser både i Stookijolm og London9

og de alliertes tillitsmenn ellers.
Kort sagt memer man på svensk reglIeringshold at

n trusEel fra Sverige om intervenbjen vil mære nok til a forhindre vi-
dere blodsutgydelse og ödeleggelse,men på den annen side mener man også
at tyskerne ved en slik trussel kan bli sveiset samelen til fortsatt kamp.
Man bör ikke forkaste tanken på at en ordning kan oppnåes ad fredelig
vei,og at tyskerne i Norge kapitulerer.Eller tyskerne kan desertere i
så stort antall at utrenskningen av de gjenværende styrker vesentlig
lettes.Dette er to punkter som ofte framholdes i svensk presse.Ikke
minst den som må forutsottes å stå regjeringen nær. På den annen side
er det selvsagt nyanser,fra dem som mener at en svensk intervensjons-
trus el er absolutt nödvendig for å sette res?ekt i Norge-tyskerne----

1/APENFORBUDI .bINIZAND.
u-sTo oo .T3T3T- Helwinki: I henhold til boven om krigstilstand

er det utstedt en ny forordningymeldes det til "Affitontidningen" fra Hel-
sinki,Etter denne forordning er alle personer som ikke i embeds medför
har bruk for skytevåpen eller allmunisjon forpliktet til å overlate sine
skytevåpen og aneknisjon til politiet Inår degbe krever det. Innenfor en
bestemt soneved forpaktningsområdet er det forb.å benytte splengstoff
eller skytevapen utenfor-huset.
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-ROGSTAD FINVER SITUASJOVEN NEGET ALVORLIG.

Oslo$24,00,(50) Fylkesförer Rogstad talte i kveld på et
mbte arrangert av Frobner lag av N.B.

Vi er samlet her i kveld,utta1te han,b1,
a.-under den alvorligste situasjon schm vi noen gang har stått overfor.
Tiden ,setter de störste krav til hver enkelt av ess nasjena3.-sosial-
ister,ikke bare her hjemmetmen i hele Europa. I disse dager kan vi lmre
%eget av den tyske nasjon. I to år har dette tapre folk mmrt gjenstand
or stadige-bpmbeangrp,men_allikevel kjeuper det så tap2ert som aldri
far, HvEtr mann står pa sin post for med vapen i hånd å forsvp.re sitt
land. En slik holdning må også gjennomsyre våre egne rekker.,,-

Situasjonen idag må ikke gjörc oss svake.
VI må ikke forst3ke å fisle med våre fiender. Den som inntar en slik hold-
ning fortjener Ikke bedre enn at bolsjevikene besetter vårt land.
Vi må före en fanatisk kamp for ideen og for saken til siste stund.
Vi må mmre k1ar over det idag at det ikke bare gjelder vårt eget land,
Det gjelder hcle nord o vest-Europa. Hvis vi ikke gir opp og hvis vi
driver på stadig mere malbevisst er jeg ikke et öyeblikk i tvil op at
Vi skal klare å före kampen til en seierrik slutt."

Talen blo mottatt med voldsomt bifall
av den fullsatte sal,----

ET FAMILJEDRAMA på DOKKA.

Oslo,24,00.51) GjtSvik;.Et familjedrama ble for1eden dag-
£ ltspilt pa Dokka,hvor en mann i 30 års alderen först skjöt stn 8 man-
Ihtders gamle datter ogoder etter rettet skytevåpnot mot sin hustru.
Hun klarte imidlertid a komme unna i siste öyeblikkpmen rbs4tatet var
at skuddet rammet hennes mor,som ble stygt skadet i bryset. Til slutt
tok mannen livet av seg selv. Motivot for ugjerningen er:ulykke1ige
familjeforhold.

TIL REDAKSJOUEN; På grunn av en teknisk feil ( i Oslo) utgår 27 sending
onsdag en april klokkon 23.30.-----
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torsdag 2$. apr.
	 11Mh.a

TIL FORTROLIG ORIENTERING, IiLE TIL OFFENTLIGGJSEISE.
Det vesentlige av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.

nforklarin O.R. Oslo Radio. S.R. Svensk Radio. F.R. - Finsk
Radio. D.R. - Dansk Radio. "Oslo" Tysk kontrollert "NIT"
N.F. Folkesenderen "Norges Frihet".

FRITT FOLK SKRIVER IDAG,

O.R. 12.00. Det var Vidkun Qusling som allerede
1936 foru a den fryktcligc vcrdenskrig vi at står midt oppe og som
for å hie den gjotdv en porsonlig innsats for om mulig a få istand
et samar do mellom do germanske stater, England ibereknet.

Det var Vidkun Qutsling som i arrekker
fotta1te dot norsko folk og cn hel verden om de planer son Sovjet
Samveldot idag realisercr.

Det var Vidkun Quisling son hindret den
bolsjcvikiske revolusjon i Norge under Menstad konflikten.

Det var Vidkun Quisling son i de skjebnes-
vangre dager i april 1940 vcd persollig inngripen rcddet livet for

i'undrevis av norsko (?) som var kastet ut i ulykken av flyktende og
Ihørnsvarslse statslcdore.

Men statsmannen og den godc nordmannen
Vidkun Quisling har også en annon slde cnn vidsyncts og handlekraftens.
Evnon og viljen til a sette ansversfölelsc og fædrelandssinn fcran persoffligc
prestisjohensyn, Hven husker vel ikke idag hvorledes'han stolt ag mandig
og ansvarsbevist tråtte tilside i aprildagcne i 1940, fordi han mente
fædrelandets og Colkets interesser krevdc det. Og hvem husker ikke hjyeste-
rettsjustitiarius Paul Bergs offentlige erklæring i den anledning som
munnet ut i at r),uisling har på nytt vist sin ansvarsfölelse og sitt
fEedrelandssinn.

Himlen cr svart, ravnene lurer allerede pa
byttet, Norges skjebne ligger til syvende og sist i våre egne hender.
Men derfor har leller Norge aldri trengt an mann son Vidkun Qutsling
sterkere enn idag. Hans program er nu som den gang oQ; alltid: Norge skal
aldri komme under asiatisk bolsjovikisk åk. Stol pa han i Farens stund,
på hans ansvarsfölelso, på hans rettsinn, på hans klarsyn  cg  på hans
fædrelandssinn, skriver Fritt Folk.

NPosTEN SUIVER IDLG,

Oslo 12.30. (9). Utder overskriften "Yorges Mytralitet og
den nesto krig", skriver Lftenposten idag bl.a.:

Den politiske oppnarsj til nestc krig er
i full gang og i akselerende tempo. Fra konferanse til konferanse har
spenningen mellon de Allierte öket. Diplonatiske kjærlighetserklæringer
kan ikke p53. noen måte dekke over at problenene er blitt cksplosive.

Nan bedönner nc?pc situesjonen uriktIg hvis
man gjör scg fortrolig med at den nuværende krig umiddelbart vil gå over
til almindelig eurppeisk borgerkrig og denne igjen umiddelbart til den
tredje verdenskrig,

For Norge vil dette si å kom:ae fra sbkon
til ilden. Et blikk på kartet vil vise at Norgo franfor nob annet land
vil konne i skuddlinjen og ikke kan unngå å bli slagmark.

Hvor vil Norge stå i denne krig? Emigran-
tene i London huvder at Norge frandeles er krigförende og Alliert med
England Sovjet, Når bruddet nellon Vostnaktcne og Sovjet kommr,
har do tro n&lighoter:

4
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14FTE1P03TLN. Fortsatt.

De kan anerkjcnne Norges faktiskc
rettsstilling son nJytral i andre nakters kric. Dermcd måtte dc g3. over
til det standpunkt de nu bekjemper.

De kan erkLare seg alliert ned England
og i krig ned Sov4et, os gjenta eksperinentet fra 1940 utcn notstand å
stille norske onrader til rådighet for Lnglands krigsfbrsel.

Lller de kan erkl[bre seg ,llicrt ned
jet og i krig ned England. Enirantene har allerede gitt slAt san-

tykke til at den sovjetrussiske nilitærnakt har narsjert inn Forge.
Utever dette gis ingen nuligheter.

Hvordan blir det norske folks stilling hvis nöytralitetslinjen ikkc
fdlges? Hvis folket nobiliseres til kanp på Lnglands side not Sovjet,
blir resultatet borgerkrig.

Hvis folket nodiliscres til kanp på Sovjets
sido mot :England, blir resultatet ogåå borgerkrig.

Son krigförende og alliert ned den cne
eller den annen part vil det norske folk bli tvuncet til aktiv krigs-
deltakelse (konf. Finnland, Ronania, Bulgaria osv.),

DeLhe situasjonen son kan bli aktuell
fdr nan aner dct bdr Gjdre det klart for hver enestc nordna.nn hvor
vanvittig det vil være et enestc dyeblikk å vakle i spdrsnålet on vårt
lands crklærte nöytralitet i andre nakters kriccr.

13,15. I Sdr - Trdndelag har det foregått endel
torskefiske i Kjya og Honlingsv= w»synsdistrikt og i Titran o?syns-
distrikt i siste uke. I N.47«a blc ukefangsten forholdsvis stor, nen do
siste dager var fisket snatt or; avtakende og en flerhet av fiskerne rciste
hjen, Oppsynet ble hcvet den 25de. _isket for Titran ca bctydelig nindre
fanggt cnn i uken til 14de april. Enkelte båter haddc bra fangst i forlöpne
uke, men en hel del av fiskerne sluttet av oc reiste hjen.

Småsildfisket: Om snåsildfisket foreligger
hittil bare få neldinger. Fra Sulendistriktet i Sogn & Fjordanc ncldes
således on nocn få kast på fra 200 til 750 skje7per pr. bruk.

L..„DBRULSNYT.

Oslo 08.30. (3). Hingsteutstillingen på Stav som ble avviklet
igår var onfattct ned stor interesse og var besøkt av en nengde hestekarer.
Störst interesse sanlet seg on fireåringene der 25 hester ble stilt til
bedönnelse, Spissene denne gang ble Jutuln, tilhdrende Statcns hesteavls-
-,ter og tilhjrende .1aund Lic, Gausdal, son begce fikk annen prenie.

hester fikk tredje prelaie, Traust, tilhdrende Sverre J. Bothcin, Lesja,
Frone, nund Lie, Gausdal, Jarbu, Paul Is‘in, Hindorp, Erik 1:varberg og
d, Jerstad,V. Slidre og Grenrugg, Johs, Håge, Fåvang, Fcla hestcr ble
godkjent. Statskonsulent Bjdrnstad betecnet utstillingen son ujcvn, ned
adskillige uharmoniske hester, nen enkelte neget gode, son en kan vente å
hdre nærmere fra.

Oslo 12.30. (10). Trass i at flere av klekkerie:_e har hatt
vansker mcd a skaffc lakseyngel, blir det også iår klekket en mencde lakse-
yngel i Rogeland. Ved Sand lakseklekkeri i Suldal er det således klekket
150,000 lakseynge1,9g i Frafjord 102.000. Sar-i,ienlagt kan en rekne ned at
lakseelvene i Rogaland blir tilfört onlag 500.000 ynge1

Oslo 13.30 (11). Indre Nordfjord Hestaavlslag har fått kon-
trakt på en ny hingst, Finråk, for 20.000, 15,000 eller 10.000 kroner etter
son den får lste, 2den eller 3dje pernie son fireårinc. Kestaavlslacet
hadde nylig årsndte i Stryn. Laget har solGt to hingster, Glaup til Finndy
hestaavlslag Rogaland oc Glopping til Oldedalcns hesteavlslag og kjdpt inn
3dje premie hingsten Banse og dessuten toårs hingsten
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12LDINGLR FRL FOLKLSEIWREN,

N.F. 13,50. If51ge meldinser som inn1dper fra Svcrisc
har våre landsmenn nu begynt å fölge danskencs eksempel nar det gjelder
å före de båter son tyskerne utnytter i sin tjeneste til Sverige. For-
leden kom det således to norske bater til Strönstad i Sverige, Fen
patrioter hadde sneket seg onbord i båtene, oc da de kcLm til sjjss krdp
de fran fra sine skjulesteder, overnannet nannskapet og fdrte båtene til
rdmstad, Videre har norsko patriotor fart norske losbåter til svenske

`fflavner, Dette er en alldeles riktis francangsnåte, Ved å före båtene
over til Sverige op)når vi to ting, For det förste blir de tyske fascister
fratatt viktig tonnasje som de nest av alt trenger idag. For dettnnet
blir disse fartøyer sikret for vårt land og de konner til nytte når
krigen er slutt til å före före natvarer til vårt land.

Det er vel ikke tvil on at vi kan op7n21
store resultater på d(.tte området. Det er unulig for tyskerne og quisl5nP:rn
å ha vakter onbord i alle disse større og nindre fartöyer so,1 trafikkerer
langs vår kyst. Os selv onde holdcr vakt onbord i båtene så cr de son
resel ikke flere onn at de ved en sanlet aksjon av patriotene kan over-
mannes og uskadeliggjöres, Det er sjort så ofte i Dannark os det er også
sjort hos oss og det kan gjdres i ennu större utstrekning.

I den bcfridde del av vårt land cr det
stort behov av båter son kan opprettholdc forbinnelson me11o:1 de enkelte
befolkede onråder oc videre for fiskeriet for å ernwre befo1kningen.
Dette bdr våre fiskere vnre oppnerksom på i do av tyskerne besctte
onråder av Nord Norge. Det skulde være store nuligheter til å utnyttc
tåke og storm for å sette kursen fra fiskebankene not do befridde oraråder

De transportbåter og fiskefartdyer so.2 transporter tyske
It"figanateria1er i Horge bör benytte allemuligheter til a sette over til
Island, England et1er Sverise. De har akkurat de sanne muligheter til a
gjennonföre disse o»gaver son de patrioter son fdrte do to lastcbåter
og de 12 losbåter fra vårt land til Sverige os de danske patrioters utal-
lige aksjoner på dette område er en ytterligcre bekreftelse pa hvilke
resultater orsaniserte og plannessig sjennonförte slag kan utrette not
den tyske krigstransporten i vårt land,

I Nord Trdndelas har våre patrioter ut-
fdrt en rekke aksjoner not Nordlandsbanen. På lange strckningcr vcd (?) og
Snasavannot er banon helt avskåret. Ved våre patrioters aktive virksonhet
er en rekke losbåter seilt fra vårt land til Sverige. Til igår var det
konnet 12 losbåterfra Oslofjorden til Strdnstad i Sverisc. Santidic har
danske patrioter fdrt seks danske losbåter til svenske havner.

Dannark har de danske patriotcr likbidert
yttLrligere 12 danske quislinger son var i Gestapos tjeneste. Dlandt den
er flerc quislingskjdger. Det betyr at 12 farlige nazisoldater er likvldert
Lidpet av ett ddsn i Dannark.

Lanasnenn, Fölg danskenes ckseppel. Rydd ut
quislinsene, quislingenes asenter og provokatdrer.

Så godt son alle svenske aviscr behandler
spörsmålet om en r2i1it3r svensk aksjon i vårt land for å hjelpe vårt folk
ned å drive de tyske fascister ut av Morse, leldinsen on at den svenske
regjering har avslått vår regjerings annodning og at vår regjering i en
ny note erklwrer at den iL:ke kan ware enig i xt den svenske regjerings
motivering i sitt svar ( endel ord uhörbare) Store masscr av
svenske frivillige son virkelig vil gjöre noe for å hjel2e v:'Lrt folk stur
rede, Men de reaksjonære aviser forsvarer regjerinsens avsjdrc1se, Flere
aviser og blandt annet det socialdenokratiske partis orcan flors1ntidnifigen
slår til ord for at hele saken skal utsettes. Stillincen er ennu
heter det i avisen. Nei, årsaken er nok en helt annen. Den dag når hele
Tyskland er besatt, når DanLlark er befriet --(noen ord utydelige) 1
vart land, da er sikkert den svenske recjerins bercdt til å, son det
naturligvis konmer til å hete, bcfr5 broderlandet Norge. Hvilken hån.
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5ICONOILIISICE 1=INGER.

4 1/2 Stat 1939 K 104 1/4.
4 Stat 1935 I K 103.
3 1/2 Stat 1941 I K 104 1/4,
3 1/2 ...•Stat 1938 I K 103 1/2,
4 ;; Hypotekbank 1938 S 107, K 106 1/2.
Creditbanken S 150, K 142 1/2,
Kreditkassen K 850,
Bjölvefosson S 22, K 21.
Borregård S 141, K 139, Ons 140.
Elektrokjemisk S 145, K 137 1/2.
Hafslund S 755, K 745, Ons 750.
Orkla S 282 1/2, K 275.
SauEbruksforeninsen S 2050, K 2025.
Union S 5.80,
.G.desiden B 157 1/2, K 150.
Borgestad S 225, 1C 222 1/2.
Bruusgård Kidsterud  S  265, K 262 1/2.
.,nerika1injen K 240.
Bergenske  S  162 1/2, K 162.
Nordenfjeldske S  187 1/2, K 180.
Ivaran S 275, K 270.
Ocean S 290, 1C 282 1/2.
Kosmos II  S  275, K 270.
Odd S 250, K 240,
Rosshavet S 400, K 395.

Valutakurser uforandret.

ER LGENTLIG VEDTk512.ER.

Oslo 19.00. (15). Det viser seg å herske endel 2lissforståelse
on hva son egentlig ne.es ned vedtdnner oc, hvilke beste_ser som Gjelder
for dette. Nationen har derfor henvendt  seG  til veddirektdr flst for å
få en redegjörelse for de beste_:.1e1ser so.1 Gjelder nu. Etter den instruksjon
soE cr sendt ut fra skoedirektoratet kan vedtb_iner leveres helt ned til
0.015 kbm av Gran og furu, svarer veddirektören. Videre kan også leveres
3dje kl. Granslip og 3dje kl, furuslip o( når det Gjelder trær tud foil
kan leveres alt både Gran oc furu uansett dimensjoner, Men når td_incr -
hugsten er avsluttet kan leverec alle dimensjoner helt ned til 0,015 kbn.
Den siste beste.melse gjelder nu og,man kan altså hogge hva man önsker.

Hvorledes gårellcrs veddriften?
Det er fdrst og framst hogsten av vedtön..ier

som nå intensifores i tiden franover. Dette skal jo fldtes oG xua vs3re
tidlis ferdig. Fristen for husst av vedtömmer er forlenget til nidten av
mai. Det er nu den beste hogsttid os alt nå settes inn pa å få nest nulig
unnagjort. Det blir naturligvis vedttLineret son skal redde oss til vinteren

kan ellers fortel1e at det vil bli frertiet höstflöting av vedtdnner i
rekke vassdraG, deriblandt Nedre Glonma.

eTeg har inntrykk av at det har bedret seg
i det siste ned hensyn til forsyninen. Men det er selvsagt et enornt
behov ennu. Det vanskelisste spörsnalet er å skaffe mat oG det er derfor
nödvend4 å leGGe driftone slik an at man i stdrst nulig utstrcknin§
slipper a niste ses ut. Det er meGet viktis og vil oss_t bli Gjort sa lanst
råd er, sier veddirektbrån.

FRITZ IHLEN IDLG.

0,R. 19.10. For ikke så mange daser siden traff jeg en
gannel kentins på saten. 3.ee har truffet ham mange anser fdr i disse
krigens ar. Hver Eang har'han smilt triumferende, slatt'overbevisende ut
ned hånden. Nå er det like ft5r. Bare et par måneder til, så er seiren vår
Qs da skal de herlige tider besynne.

Oslo 14.00,
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Nå vil sikkert nange av lytterne si atdette ikke er noe swrlig nerkelig, De aller fleste har sikkert hatt
liknende opplevelser i disse årene. Men, for å kwne til saken. Da
som sagt traff han for et par dager siden, tenkte jeg at jeg like sa codt
kunne legge ordene i munnen på han. Med andre ord: Straks jeg mbtte han ,
spurte jeg haa on han hadde feiret seiren på god norsk maner. Om hans
siste whiskeyflasker var konsumert osv, - nen det merkelige hendte. Det

så strålende og seirsikre smil uteblir. Han ser ytterst betenkt
ja nærnest pessimistisk.

Jeg spor han on han har hatt noen personlesorger, men nei. Men hvorfor da sa deprimert? Sonneren cr1 anmarsj.
Seiren er ifblge Tysklands netstandere allerede et faktum, og de ganle
gode tider er allerede på trappene med Hanbro oe Worm Llillcr, Lie og
Restad på alle tiders konferanse i San Francisco. Mere kan nan vel ikke
godt forlange på en gang. Nå, det skulde vise ses at det var nettopp ier
skoen trykket. Det var nettopp dette med de norske representanter til
San Francisco: Eln ganle kjenning kunne ikke forstå at nan ikke var
konmet lenger, at det framleis var de ganle travere son skulde fbre
ordet. Han fortalte at ikke bare han, nen nesten alle hans vehner var
inderlig forbannet. Det måtte da en gang bli slutt ned Hambro,
oSv. Hvis enigrantene ikke har noe annet å kjbre opp ned sa er det jo
rene falitterklæringen, uttalte han. Hvorfor har vi i disse fem årene
ikke fått nye menn. Vi er jo alle enige om at noe nytt og bedre må til
etter denne krigen. Vi er ferdige ned enlgrantregjeringen os de andre
politikere.

Jec spurte ham forsiktig hva det egentlig

ezt• han og hans likesinnede egentlig vilde ha. Han visste ikke riktig.eneste han visste var at man måtte få noch fornuftige og handle
kraftige folk, gjerne dyktige forretningsfolk, men vekk ned det ganle,
Han hadde kort sagt ingen tro på det hele. Oc hvorledes kan disse politik(re
hl.hdre kommunistene fra å ta 4Jakten, la han til på en oppgitt måte.

Vi skilte lag og jee må innrbmme at jeg
ikke så lett kunne bli kvitt inntrykket av denne lille ganske interessante
pe megetsigende samtale. Slik er altså situasjonen, nens Hamhbo og
Restad og Worm MUller boltrer seg i den babylonske forvirring borte
San Francisco, adskillige tusen kilometer fra fædrelandet, og mens den
norske propaganda fra utlandet forteller oss at seiren er uniddelbart
fPrestående, komner reaksjonen her i vårt eget land. I fen år har London
-°pa norsk og illesale aviser klart å holde liv i leiren. Godt underbygget
med hatefulle og hevngjerrige ord er store deler av det norsko folk gatt
i en stadie rus. Snart er soiren der og da skal vi begynne. Ikke der hvor
vi slapp, men på en ganske annen måte. Ean har da gjerne stjålet litt
av Nasjonal Samlings program. Det er jo tross alt utmerket, bare det 1.kke
var Nasjonal SamlingSOLI vilde sette det ut i praksis. Så konmer då
endelig den lenge ettertraktede seir ifblge London på norsk og andre

err.Og folk går rundt med engstelige, skuffede ansikter.
SeirerUsen

liwrsvinner det byeblikk den kanskde kunne være berettiget. De har ikke
lenger noen tro pa at de gamle politikere kan få istand noc nytt og bedre.
De vil ha andre folk i forgrunnen, dyktige, yngre, initiativrike folk.
11fl de eksistererikke å emigrantenes politiske arena. De dyktige har
gemlig ganske sikkert fatt mer enn nok 1 disse fem år av det vrbvl og den
vakling våre amigrantpolitikere har prestert. Hadde ikke situasjonen vært
sa uhyre alvorlig for Norge akkurat i disse dager, kunne nan bare smile
overbærende. Men dessverre, det ur ikke tider til å smile eller trekk?
Xledlidende på skuldrene av det son idag foregår. Det er ikke tid til a ,
amile av disse partipolitikere son for tiden boltrer seg i San Francisco
uteh noen som helst sjangser til å redde Norge. Dertil ertrusselen fra
Ost, Sovjet - Samveldets plaher så altfor opplaSte. Og de nordnenh son
har valgt Sovjet som Norges befriere'har sa altfor store sjaneser, nettopp
pa grunn av den partipolitiske strid, de ganle partitraveres uduelighet
laå.r det gjelder de vesentlige beslutninger, dct fulletendige kaos og
den usikkerhet som idas prger San Franoiscokonferransen. En tinc er
nemlig klart ndk: Stalin og Molotov iTethYa do vil. Og de nordnenn som
har valgt Sovjet vet også hva de vil, nenlig den blodige revolusjonen
stil med hva vi op,-2lever i andre europeiske stater,
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Den nilitære situasjonen ser langt fra
lys for det teppert kjempende tyske folk og det er innlysende at
disse nllitære kjernsgjerninper gjr situasjonnn for vårt lend vanskeligerP

L1(n.L; ef I(J22;C. Ld,zt, .cf enn
noensinne en ledelse son vet hva den vil og som forstår situasjonen.
En ledelse son har vist ut den har kunnet mestre meget vanskelige op)-
gaver i de fem årene vi har vært et besatt land, den nasjonale regjering

de mange aktive kjempere for den nasjonale sosialisme, er blitt en
4,...4örende stöttepillar i vårt lands byggverk. Det vet ikke bare vi men
87sa våre forelöpiEe notstandere her Nenne. Selv om de iiirkeste skyer
truer Europa har vi lov til tross alt a være optimister. Vi har sett
resultatet av hva 3tihar oppnådd i disse fem år under de vanskeligste
forhold og ned den mest fanatiske og hatefulle motstand. Vi er sikre på
at vi ogsa framover på en avgjUrende måte skal kunne bidra til å redde
vårt land fra de uhyggelige farer son nå truer. Når det kouler til
stykke vil alle fornuftige nordnenn stötte våre bestrebelser og forhindre
at det skal gå her son i Hellas at borEer kjemper not borger, at vårt
land forvandles til et stykke bloddryDpende land hvor landsnenn slår
landsmenn ihjel, hvor tusener av norske kvinner og barn slepes 'Irekk og
omkonmer på grunn av sult og nöd, En hver nordnann nå idag vite, like-
gydig om han befinner seg hjeml'e i Norge eller utenfor landets grenset
at situasjoncn er til det ytterste alvorlig og at'uansvarlig opptreden,
uoverveiede handlinger kan få skredet til a lsne, hvilket bare kan bety
den störste ulykke for vårt land.

OFFISLEEIT.

ns o 20.00 (24), Kirke Og Undervisningsdepartenfintot'i-OailId.
Thool. 6.Rce konstitueres sorfdosent i theologi ved Universitetet fra
lste mai 1945 å rekne.

Kultur oe Folkeopplysningsdepartementet:
Kst, byråsjef i kultur og folkeopplysningsdepartementet B. Th. Fjeld ut-
nevnes til byråsjef fra lste nai 1945 å rekne.

Justisdepartenentet: Sorenskriver i Sand,
0. ,ugdahl med6eles etter söknad av helbredshensyn avskjed fra lste nai
1945,

Trafikkdepartenentet: Postnester i l4ammen
R.S. 'ilillunsen meddeles i henhold til forordning av fente desember 1940
om tillegg til loveivningen om aldersgrense avskjed fra sitt enbete som
postmester,

1STE H,I OG L.NDBRUKET„

Oslo 20,00 (25). Socialdepartenentet: ned de ekstraordin2re
ki„.2 som blir satt til arbeidsliyet i år må arbeidsinnsatsen være stbrst

Særlig for vedhogsten og jordbruks produksjonen er hver dag
denne travle tida av den störste betydnine. Ved lov av 25de april 1945
som trer ikraft straks er det derfor bestent at fZ3rste nai 1945 utcn om-
syn til bestemLielsene 1 lov om eibeidets dag av 23de april 1942 skal
være vanlig virkedag. ,rbeidslönn skal utbetales son for vanlig virkedag.

e210 22.00. (26). Barns leik med fyrstikker har igjen voldt
stor skade, denne gangen i Lier, hvor to smågutter idag noret seg ned å
sette fyr på endel tjærepapp som lå rett i nærheten av et större material-
lager. Pappen flamet godt opp og det varte ikke lenge f5r hele lagret
stod i lys lue. Brannvesenet klarte på forholdsvis kort tid å begrense
ilden. Lagret brant imidlertid totalt ned og skaden er betydelig.
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LITT AV HVERT FRA NORGE,
* * .....

..

S.R. 23,20, En angiver i Hurum ved Oslo, Anton Yielsen,
ble skutt först i april.

Ifblee svenske pressemeldinger ble lwele  .2
kaffe lageret hos firmaet Jensen et Co i Torvgaten i Oslo i går tatt4101,av to bevepnede menn.

Fra Lofoten meldes at inntil utgangen av
mars var detfisket opp cirka 42 millioner kilo fisk. L'an kan regne
med at årets resultat tross det minskede antall fartbyer gir cirka 60
millioner kilo. Vanlig i fredsår er 70-80 millioner kilo. Av det som
var fisket opp ved utgangen av mars var cirka 12 millioner saltet, 6
millio4er hengt, 21 millioner kilo iset og 2 millioner saltet file.
Tyskerne forlanger 555 av dette kvantum, men med fly: og flåteblokaden
og kullmangelen er det små sjanser for tyskerne til a fa sendt så meget
til Tyskland.

I Troms innland holder tyskerne fremdeles
betydelige militcorttyrker, men de preges av angst for sin skjebnel
meldes fra Nord-Norge. DtforetaB ofte mbnstringer med opplysning av
proklamasjoner av Gbring og Gbbbels om hvor nbdvendig det er at de
holder ut. Nylig ble det lest en proklamasjon fra Gbring til luftvern-
styrkene. "For den endelige seir er det tre hovedgrwiner til at Norge
ma holdes til siste mann," heter det. Den fbrste var at NorEe er,grunn-
basen for u-båtenes angrep på konvoyene til flurmansk. Den andre at
Tyskland får enkelte rastoffer fra Lorge av aggjbrende betydning for
sluttseiren og den tredje at Sbr-Norge må holdes for enhver pris. Disi-
plinen begynner forbvrig å rakne, heter det videre i meldingen. 1.Tal
regner med at det står 30-40 tusen soldater i Narvik og Troms-området.

KRIGENS GANG OM SITUAWONEN,

S,R, 23,20 Den frio norske avisen Krigens Gang skriver
at utviklingen på frontene gir en pekepinn i bedbmmelsen av hvordan
sluttfasen vil bli i Norge.

Det er stadig de samme tre muligheter, heter
det: evakuering, kapitulasjon eller invasjon. En evakuering av alle
tyske tropper blir for hver dag mere usannsynlig. Under navcrende for-
hold ville det ta minst et hulvt år for tyskerne å få troppene ut. En
samlet kapitulasjon er heller ikke sannsyhlig,

Vi må, skriver avisen, forberede oss på
å drive tyskerne ut med makt. Det er dessvarre utelukket at våre egne
styrker hjemme og de fra Eng&and og Sverige alene kan makte oppgavene.
En invasjon av allierte tropper ma derfor komme, enten for å tvinge

3jennom vapenstillstandsbetingelsene, eller for ved makt å drive tyskerne
ut. I alle tilfelle må troppene utenfra gå fram som en ordimr inva-

sjon ined besettelse av stöttepunkter og skrittvis frammarsj innover
landet.

Nan må gjbre regning med at det finnes mange
tyske troppeenheter som vil fortsette kampen, selvom de får ordre til
a kapitulere. EndeliQ; må vi ejbre regning med de vopflode formasjoner
som er opprettet av vare hjemlige nazister. Disse kjemper for livet
og vil derfor i alle tilfeller velge kamp framfor kapitulasjon.

Mulighetene er mange, slutter 'Arigens
Gang t  men alt tyder på at vi ikke vil unngå stbrre eller mindre kamp-
handlinger i. vårt land. Det or derfor enhver nordmanns plikt å innstille

seg på det og opå at vi har en vanskelig tid foran oss. Vi må ikke se
oss blinde pa den store framgangen ute i verden og tro at vårt land
automatisk blir befridd ved erobringen av Tyskland.
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K0L2ILNDLITTEUVR VEL UTRUSTET.

S.R. 23,20 Kommandanten i Halden, oberstlbytnant
Schiritz, som forleden flyktet til Sverige, er ifblge Iiorgontidningen,
plasert i sikker forvaring i Herrlandafengslet, der han venter på myndis-
hetenes beslutning om fremtidig anbringelse. Både han og hans underord-
nede var vel utstyrt, ikke bare med mat og drikkevarer, men også med
penger. Cirka 1000 norks kroner lå i bagasjen, vod siden av fen snes
egg, skinke og pb1ser. Noen utsikt til å få delikatessene sendt ned i
fengslet synes ikke å foreligge, bemerker avisen.

!IrGEN qUISLINGER OHBORD.
.. 40.1.  ........

S.R. 23.20 Svenske aviser bragte forlcden en melding
som også ble kort gjensitt i den nurske sendingen fra Sverise, om at
to norske skip var kommet til L'almb med tyskere og quis1inger ombord.

NE2rmere undersbkelser viser at det ikke
fantes en eneste quisling ombord og tyskerne, som betjente luftvernut-
styretVoT ikkc gått i land.

80,000 KRONER TIL NORGEHWLPEN FRA ISLAND'

S,R. 23,00 Den islandske legasjon i Stockholm har
gjennom sin minister overrakt 80.000 kroner til Svenska Norgehjw1pen.
Beldpet er bliLt Eitt av skolebarn på Island til hjelp for barn i
Norge, Belbpet vil bli anvendt til 16.000 savepakker til norske barn.

'..NNICORPSHJELPTIL NORGE OG DANL.A.RK:

SP 23.00 I Stockholm alene blir det'utrustet åtte
branngrupper og i Skåne blir det satt opp flete grupper, omtaler komi-
teen for brannkorpshjelp til Norge og Danmark. på sanne måte går ar-
beidet raskt fram over hole landet. Denne brannkorpshjelp står snart
ferdig til å sjbre sin innsats.

vvvvv VVVVV vvvvv



.TIL.FORTROLIG ORIENTMING;
Ikke til',offentliggjdrelse.

NYHETSOVERSIKT FRA
VED

ROgjeringens Informasjonskontor.
Nr. 1449.28. april 1045.

Neldinger, frodre 27. april 1945, --___----

Te nforklari : O.R.-Oslo Radio, D.R.-Dansk Radio, S.R.-Svensk Radio
F.R,-Finsk Radio, "Oslo" tyskkontorllert NTB.

Obs.: Det vesentligste av stoffet skrivcr seg fra nazistiske kilder.

VALLO OLJERAEFINERI BOUBET.

Oslo 22.00 (22) Fra Tbnsberg meldes: Onsdag kveld ved
23.00-tiden rettet alliertc fly et kraftig angrep mot Valld utenfOr Tbns-
borg. Skadene ibeligstrUket er megct store og en regner med at 905
avhusone. ,

på sykehus med större og mindrwlskader.

arbeidet utelukkonde for Lorske intcresser idet det bare leverte olje til

aften har angrepet krcvd over fcmti dddsofro og flere personer er innlagt
Etter de meldinger som foreligger torsdag

Oljeraffineriet på Vallb ble truffet. Det

den norske fiskerflåten.
Til fredag formiddag klokken 12.00 er

fblgende 22 personer identifisert:
Vivian Pedersen, Tom Gregersen m. datter,

Asta Torstensen, Harald Iversen, :Kate Eklund, Arne Eklund, fru Gregersen,
Fritz Hansen, Konrad Hanscn, lIagnus Ottoson, Aslaug Otteson, Torleif
Tollefsen, (Aslaug?) Gunnordd, herr Torosen, Tor Toresen, Eary Fbrtinsen,
Ella Larsen, leo Bjönnes, Josofine, Kjell og Else Johanson, Bogenr kan
også betraktes som identifisert.

Edlgende personer or meldt savnet og må
betraktes som omkommet:

Ingenibr•Evjen m. familie, ialt fem
personer, Bernt Tollefsen m. familie og Tollef Tollefsens familie, sju
personer, pensjonist Hanna Christensen, söstrene Ottesen, to personer,
feier (Gregersens?) hustru og to barn, pensjonist Julius Olsen, fyrvokter
Olson m. fruo, Torgcrsbya, pcnsjonist Erik Hovland m. fruo, fru Konrad
Hansen, Osmund Hansen m, frue os to sbnner, Wenche Hovland (mindreårig ),
Willy Nortonsen m. frue, fru Olga Olsen, V;111b, Gunda og Solveig Olsen,
Vallb.

En gjör uttrykkolig o»merksom på at for
andringer og tilfdyelser i disse listene er mulig etter hvert som arbeidet
med oDprydning og idontifisering srider fram. Også frodag ble det gjort
nye funn blandt rginene.

Det bombeherjedc Vallb var et uhyre trist
syn, forteller 1:TBYs korrespondon's som torsdag formiddag var derute for å
ta saken i byesyn, Av dc ca. 150 hus som utgjör boligstrdkot i Valib var
neppe et eneste uskadd etter angrepot. En hel husrekke var så å si blåst
overende, nens andre hus bar morker etter ildens herjinger og etter bombe-
splinter. Nær sagt hvert eneste hus er totalskadet. Nange steder er "

1-LC;11. vuxie Le li Cypc i. v-,31dig3
som mest av alt minner om store leirsjb?r etter utrasninger etter jord-
skjelv.

Andre steder er husene knust til pinneved
• o:g;.# knapt nok grunnmuren står igjen. Store trwr er revet opp med roten
og ligger slengt hultor til bulter.

Stille sorg og resignasjon står å lese i
alle ansikter, da nesten alle har mistet on av sine kjære, en slektning
eller en venn. Det setter dype spor i sinnene når over femti sivilpersoner
brutalt blir revet bort fra et lite sted som Vallb med amlag.500 innbyggere

(fortsattes)
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Ettersom redningsarbeidene skrider fram
kommer det også stadig flere rystende enkeltheter for dagen. Et tilflukts-
rom, hvor 20 mennesker hadde sökt beskyttelse, ble såledos rammet av en
fulltreffer og 18 mennesker ble drept pa stedet. En hel famille ble  to-
talt utslettet ved en annen bombetreffer. Pa et tredje sted fant man bl.a.
en mor, soM beskyttende holdt et lite barn i hver arm, og folk kan også
fortelle andre rystendc detaljer etter angrepet. En rekke Bergensbarn.
har i den Seinere tid vært evakuert til-Vallb, men etter hva en har brakt
på det rene er bare ett av dem amkommet

Dot var det sivile luftvern, Tekniak Nbd-
kiwelp og Tönsberg og Larvik Brannvesen som först kom til Vallö for å red-
de.hva somTeddes kunne og for å få ta del i opprydningsarbeidet. Mann-
skapene har vært i virksomhet I hele dag, men det er selveagt ennå meget
igjen fbr de kan betraktesin'Qoppgave som endt.

Fra Tbnsberg blir det meldt at husene i
byen tystet kraftig under angrepet på Vallb, som bare-ligger fem kilometer
borte, og hele byen lå badet i skjæret fra lysbombene.

Pa Nötterby brbt det ut brann i et uthus,
og to miner, som ble sloppet ned i fallskjerm, havnet også,påt5ya.

Sandefjord hadde man ogsa fbling med
flyene, SOM slapp tre bomber i Sandar og skadet et par hus i. Kamfjord,
heldigvis ble ingen drept eller såret.

MLLDINGER FRA NORGE.

S,R. 23,15 Frie norske aviser melder at den kjente
norske idrrettsmannen Hans Lehle ? ble arrester i mitten av april,som
fnge av angiveri.

Finansrådmann Halvor Paulsen i Aker har for
en tid siden sagt opp sin stilling og er fratrått, Nazisten Harry Hbst er
beskikket aom ny finanserådmann og skal samtidig fortsette som sosialsjef.

Tyskerne har frigitt ingenibr J Harbitz
fra Drammen. han har vmrtopå Grini og var blandt de gisslene som ble tatt
i Mjbndalenfor et halvt ar siden,etter en afere som medtbrte 5 clödsdommer.

Den mest desperate av Quisling's fylkes-
fbrere Henrik Rogstad,er i fölge en svensk oslo korespondent, blitt sjef
tor QuislingTs sikkerhetspoliti, tross alle avvisninger fra quisling-
myndighetenes sido av tidligere rykter at han skulde utnevnes. Rogstad var
mest kjent som trondheimsbbddel, smrlig etter den aktive rollen han spilte
under unntelsolsestilstand i 1942 da 10 fremtredende normenn i Trondheim ble
henrettet etter å ha vært fert opp på RogaJk;ads lister. Utnevnelsen har
vakt oppmerksamhet i svensk presse, Dagens Nyheter, bringer meldingen under
overskriften "Rekord Gangsteren", norsk politisjef. Det hersker ingen t.n1
om,skriverden svenske korespondenten, at Rosstad kommer til å vise samme
hensynslbs3 onergi, som han har lagt fop dagen som fylkesfbrer, Onsdag
hthip,It han ei tale i Oslo,'w; uttalte, 3,t han aldrig hadde vært mer bestemt
pa å slå ned motstanderne og at det til det siste vil bli fört en fanatisk
kamp. Rogstad skal fortsette som fylkesförer, men med stedfortreder.

Hvordan Rogstads utnevnelse oppfattes på
norsk hold, tramgår av den frie avisen "siste Rundo", som skriver at ut-
nevnelsen formodentlig skal være en advarsel til hjemmefronten. Vi skal
også vite å ta det som et varsel, men ikke på den måten nazistene håber,
skriver avisen. Vi akter ikke å innstille var •virksomhet å la oss före til
slaktebonken uten protest, Vi vet nemlig, at dot er det Rogstad nisker.
Han har offentlig uttalt, a det ikke skal bli noen jbssinger igjen, som
kan fryde seg over hans og hans gelikkeresderlag. Dem skal han klare å
utrydde på forhånd.

Utnevnelson er et varsc31om 0."'e ledende
norske og tyske nazikretsene her hjemme akter å fölla desperaajonlinjen.
Vi kan vente masse-mord fra den kanten. Vi kan vente de mest vanvittige
tiltak i retning avv terrorisering av det norske folk. Rogstad er ikke så
farlig som Narthinsen. Dert1.1 er han for dom, men han vil sikkert bruke sin
maktposisjon til de mest overraskende brutale påfunn, Derfor skriver Siste
Runde, må vi alle vmre på vakt. Vi må ikke la oss pruvosere til noe, men
heller nr49 slcremme,
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DET AKTUELLE TEMA,, SVENSK IUNGRIPEN.
. .

Norges Frihet Alle.svenske aviser, wed'unntakelse av
Axbeidet, Stötter o22 vår regje±ings annodning (rBt Denne setning
ikke helt klar), og det har vært ho3dt flere massenöter ± Svarige sem
uttaler se I satr:s retning.

Den engelske avis Tites hevder at Sverige
har stere Lu3igheter for å h3e12e det ireke folki kan2en tot quisli4-
oku2antene og går sterkt-inn for vår regjerings antodning. Pet ex
ikke baxe weg,ig or Sverge å hjel2e vårt land under befrielsen, msn
det er,også n6dvendig, skriver avisen.-

Vårt folkventer naturligvis med s2ent
b22nerksot1st hvordan denne sak.utvikler seg. Inntil vi. får boen
hie]Q har vt irdlertid bare oss selv å.gstols 2å og det tå-vihuske
2å og 5:ke elagene not fienden. Detoraliseringen-av de tyske tro22er
i-Yårt land tiltar.og det er ikke 1enge nellot hver gang at okkupa›-,
s5onstro22ene, og I e/rdeleshet de bsterrikiske soldater, går til, .
keent tytteri for å s3,i22e trans2orten fra vårt land tilgfrontene.- ,
Dette må vi utnytte til en 8421t agitasjon 1:).andt de tyske troene.
Ved siden av katen mot den.tyske krigsinduStxi og trans2ort I vårt-
land, tå vi Uke.2ro2agandaen blandt okku2asjonsso:I.datene. Så lax
slagane-hagle ned oVer fienden, tens vi venter på gode nyheter fra'
Sverig6.

M.ELDINGER FRA NORGE.

1.R. 23,15 NS Ungdomsfylking berörer i sin avis,
skjerpet kamp, mot alle som bEarer demonstrative kledsplagg.
er den iritert på alle som går i rödt, hvitt og blått og avisen klager
oVer at auislingmyndighetene ikke strammer og håndhever forordningen
av 1941, om streff av misbruk av nasjonalfargene eller Bolkorset.

Ungdomsfylkingen foretok en så amfattende
razzia,blandt voksene og barn, med fargede kledsplagg, at selv
quislingmyndighetene syntes det utartet.

Svensk presse intreserer seg sterkt for
innkallelsen av den förste frivillig avdelingen for Norge, sam kom
til Strengnes- trakten i går for å begynne sin spesialutdannelse.
41derig har en innkallesesordre vært mottatt med mer udelt behagelige
fölelser enn hos disse unge menn, som i uker har Ventet på at det
endelig skulde lösne, og regjeringens besluttning, SQM hax legalisert
frivilligbevege1son'innenfor rammen av den svenske beredtskapen skulde
omsette i handling, skriver en avis.

Eange i denne avdeling hax luktet krutt-
ryk for, hetter det videre, der'fins de som har kjempet for friheten,
både i Spania, Finnland og Norge, det er folk som ikke har veket til-
bake for a dra konsekvensene av sine meninger. Det vilde være uriktig
å fargelegge og romantisere denne förste kontakt med de frivillige.
Guttene'selv gir ingen crund til det. Det var hederlig svensk gjennom-
snitt folk, soM kunde sine ting og som i handling har omsatt tanker
og innstinkter, som vi praktisk talt alle deler,

Göteborgs- kontingentons avreise skjedde i
festlige, men alvårlige former, i en ranme av norske flagg og blomSter
i de norske fargene, En av de frivillige derfra er medlem av bystyret
og han epplyser, at i Obiteborg er det na anmeldt så mange at det er nok
til to kompanier. De frivillige fåx de mest moderne våpen, som den
svenske armeen disponerer over.

Sveriges Sosiademokratiske Ungdomsfrbund,
Svenska Landsbygdens Ungdomsförbund, Ungsvenskarnas Riksförbund,og
Folkpartiete Ungdomsförbund, har etter felles overlegning gitt beveg-
elsen sin moralske stötte, uten dermed organisatorisk å stötte seg til
Frivilligforbundet. I frivillig korpset har det også meldt seg mange
kvinner& som önsker å delta i sykepleievirksomheten, når korpset er
ferdig a settes inn i Norge, De förste ukene i mai, begynner et kursus
for kvinnelige sykepleier i Stookholm.
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LANDBRUKSMELDINOM
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Skole dommens lunsats i_lordbeuket* Chr. Astrups opprop om akoleungdomment
ar e s nnsa s,pa eeeeFelEJfe omr (lytterapport nr. 1447, side 10) blo
gjentatt 1 dagens landbruksmeldinger.

Ull t hele verdent. Mtna man / De Forenede Stater er pessiml-
Q tll bamulloverskuddet, or man i Sterbritannla fdrst og

emst beakjeftlget med ogerskuddet av u11, skriver Norges Handels og
Sjdfartstidende, For den brItiske regjerings regning,ligger det bare
Austrelia fem millloner baller med Ull. Ytterligere syv mIllioner baller
på'W'Zealand. Disse store lagre sam på grunn av transpartvanekellghetene
er steget 1 det slete, er tilstrokkelig til å forsybe hele verden med
klmr i ett år.

Under forhandlinger i London med represen-
tanter for de australske produsenter, var hovedproblemet tor diltse hvordan
man skal anvenne lagrene og samtidig unngå et ruinerende prisfall. Mtn
söker en mIdlertidlg lösnIng aer dette sp8reMå1 ag de australske produsen-
ter foreslåb at det ebgelske kjdpeprogram fortSettes 1 tre år framvver.
For AUttrallas akonomi ville en slik bVerenekamat Vmre av meget stor rekkee
vidde da dan britiske regjering under krigeh hdt kjøpt tilsammen 21 m11-
lioner baller ull 1 Aubtralla.

Tdmmereiteas onen. Norges Skogeierforbund har sendt ut et opp-
rop s ne 2Q lammer der det heter; Det er nå bare genske kort tid
igjen for framdrift av tdmmer og ved for denne sesongen. Resultatet hit-

har av vel kjente grunner ikke vmrt så bra at vi kan se vinteren 1
te med fortrdstning. Som situasjonen ligger an er det overfledig å

nevne hvor nödvendig det er med en alvorlig innsatt på dette felt,
den nærmeste framtid vil det særlig bli

vedhogsten en må konsentrere om. Det ordinnrevedpålegg, egså vedtömmer-
hogsten, som onsettes gjennem salgsforeningene og vedutvalgene, v11 bli
krevd fortsattframover våren og forsammeren.

For mest mullg å upgå råstoffmangel og
arbeidsldshet i vår treforedlingsindustri, og for a unngåbrenselneid den
kommende vinter, henstiller vi på det instendlgste til samtlige skogeiere
om å gjöre sitt beste for å få hogget og få kjørt fram mest mulig tOmmer
og breusel. Vi må eggå huske at skogens prodUktor v11 mmre et smrlig ver-
difullt byttemiddel nar dt internasjonalt handelssamkvem begynner
heter. det i oppropet, .

Vi gjdr merksem på at sales av Ved på rot
opptil 30 favner, 60 QM,,bere skal godkjennes av akogoppsynsmannen. Da
mange forbrukere vil kunee dekke det nddvendigste brenselsbehov for vinter-
on ved å kjdpe ved på ed:t; og hogge den ejOl; bOr skogeiere stille seg vel-
villige ±i1 slike salg.

.De tidligste eetesortene våre, både grdnne,
kvite og grå har smått ris_ og av den rwui liten evne til å klere seg
konkurransen ned karnet 3("Xrk de blie eadd ut sammen med og ugraset. På
forsöksgarden for fjelibultene på volabhar on nå i mange år dyrket slike
erter 1 rader med 60 em, e.vstand, fortellee forsOksleder Håkon Foss. For-
dLlen ved denne dyrkningsmåten er for det fdrste at en kan holde jorda
rein for Legrass med kjdring mellom radene så lenge ertene står oppe, for
det annet at de ikke legger seg såelett som ved.bre1såln($ og for det
tredje at de medner jamnere og glrjamnere eevling enn nar de blir sådd

blandins med korn.
• Denne dyrkningemåtener utmerket for de

aller tidligste ertesortence til matbrUk, sier forseksleder Foese Det er
smrlig i. fjellbygdene at erebeuker disse sortene oe det har sin betydning
å kuune få opp ertedyrkningen i disse bygder.

Hvis en dyrker hvert år og ikke flytter dem
t'ilstrekkelig kan on få-angrep oav erte(z., men blir det for galt fer
holde opp ett Ertene meesaes med Eeåelaskin ellee med handen i. en reee
på De trengerforholdsvis mye fuktighet fee å spire os må  dere
for monnes godt ned, (fleeesettes•
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1,Undbruksneldinger fortsatt)
 

Forsökene vlser at en L..ed denne såmåten
trenger forholdsvis liten såmenGde t  12 kilo erter 2å nåIet har gttt full

avlitg. Gjennonsnittsavlinga av_tdrre erten dreier.seg on 200 kilo 2å
målet.

Van e 1, otetsituas,  son eksen2e1 2å den vanskeli otetsituasion
år kan•nevnes at otttoiingen i.Storelvda1 Ga son resultat at det

varet sargelig_underakudd 2å sette2oteter bygda.. Det er holdt tolling
L.på 503 bruk oG underskuddet-var 131.200 kilos Bygda er 2å1nEt et 2otet-
w areaI 2000 nål. Det vil bare bli• tildeIt •sette2oteter-til de bruk

hvor det ikke er fzue for frost,-oc det er derfor nange bruk son ikke
får noen 2otetåker år.

Snåbrukene bygda har brukt å klaxe 'seg
ned settepoteter sjbl t  r£n 2å grunn av fjorårets dårliEe rLVInger det
mange av:disse son ikke. har sette2oteter år.

J.IrdrottAsivsvi kå-. Har det vært fleire vntre 2å:_rad
med Dite tele oc rodt snödekk, så kan en vre forvisset on at jerdrotta
har hatt neget code.utv:.klingsvikår. Jordrotta Giör skade 2å frukt-
treerne oc det er derfor av stor ökenmnisk betydninE å få brenzet litt
2å denne'ivrige Gnageren. Rottene kan dre2es ned giftåte efle r med
gass t  nen fbrst må en undersiike hvilke jorcbull rottene franleis o22-
holder seg 1.. Dette kan g5bres ved at en tråkker igten alle hufl og
de son da igjen blir å2net kan det da.leEgee-åte i.Son åter kan brukes
rå 2otetaskiver eIler-skiver av Gullrot eller-lignende. På den ene
sJden av.2otetaskivene snZres det 2å arsenikk- ell‘w selio-2asta og så
legges de to Og.to skiver,sammen med smöret.mot hverandre. Skivene leg-
1egs så langt inne I Gangene son en kan kowne tIl. å dekker en hul7ene
med en-grastory og merker dem av med en .21nne. Om en-tre-fire dager kan
en  se etter oc.leue et nytt.åte,:så lenge som det bIir tatt.

Dernbm-en vil fordr:.ve rottene med giftgass
kan det foregå ved at en dynker ilssegarn eller sekkefiller med svovel-
kullstoff eller legger en 2orsJon karbld hvert. rottehull. _Etter2å
dekkes godt til- santidic sOn J.lo rottehtl1 son kan tenkes-å vtå i folt-
bIndeIse med rottekanalene også blir tUsto22et. I lausere-jord og
steinfylinger kan rottene afte konne unna t  nen.son recel er det ganske
virksont. Da_både svovelkullstoff.og karbid er eks2losive gasser, må
en ikkeirke under arbeidet, eller 2å annen måte komme I wzheten av

DE OMBESTIWE SEG.

S .R. 20 .00
fredag ro
svarastab
tet 21ane

av aanne
blitttat
beretning
kurs.

Et tysk fly av ty2en F:LeseleiN-Storeh landet
rgen 2å en åker ved Skånes östre kyst, melder den svenske for-
en. Innen 72o1iti eller militær klarte å kgnme til stede,star-'
t J.•gjen og forlot svcinak.oLråde. - . . .

Noe_senere Iwidet ytterlicere et tysk fly
ty2e i traktene ved Vonsjben. •Besetningen t  to nann t er :,uskadd
t i forvaring av det militære. Flyet, som_etter besetningens
1 skulle til Bornholm,hadde i det tåkete vær komret ut av

GENERALMMOR F.A. ANDERSON ANKOWET T1L BROMMA..
. ....

. bbneraimajor Frederi.ok A. Anderson, sted.
fartradende sjef fox de Forenede Staters strategiske luftstridskrefter

Euro2a ankon med fly til BrOmra hvor_han ble mottatt av Sjefen for
det svenske f1yvevå2en og re2resentanter fra den anerikanske legasJ•3)..

generalens o22ho3d i Sverige korxmr til
bli kort t  nen hans besök er et uttrykk for takknenlighet not Sverige og
det avenske folk for den vennlighet son er blitt vist de anerikanske
flyvexe son har måttet nbdlande I Sverige. '!Luftkricens strategiske sIt
as:on EN17.so2ahar nuliggiort nin lence 21anlagte visitt tiI Sverigeit t
fork1axt4)-zeme.raienmed ankomsten.
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SOSIUDEPARTLI1LT.h;TIMDDELER.

Oslo 18,00 (17) Sesialdepartomentets pressemelding av 27
april 1945,angående 1. mai sam vanlig virkedag inneholder en feil for
så vidt angar betaling av arbeidslönn. Meldingen skal.lyde som fölger:

Mod de ekstraordinære krav som blir satt
til arbeidelivet I år, må arbeidsinnsatsen Være stdrst mulig. Særlig
for vedhogsten Og jordbruksproduksjonen er hver arbeidsdas i denne
travle tiden av den stdrste betydning, Vod lov av 25. april 1945 som
trer i kraft straks,-: er det dertor bestemt at fdrste mai 1945 uten om-
syn til bestemmelsene i lev am arbeidsdag av 23, april 1942 Skal 1,7)nre
vanlig virkedag. Arbeidstakerne får for 1. mai et tillegg på 100 til
sin vanlige virkedagslönn, unntatti. tIlfolle aV skiftarbeidore som
skal ha ordineer skiftbetaling med skifttillegg som for vanligo sdndager.
Bestemmelser i teriffavtaleHellerannon avtale Som har rett til mindre
tillegg bilr således satt ut av kraft, I vanlige feriegodtgjdrelser blir
å avsette også av 1dnnen'for 1, A.0.10 Er det tVil om retten til betaling
etter disse bestemmelser,redegjör sesialdepartementet spörgamålet,

TYVER1 AV

Oslo;18,00 (15) .et tommelig omfattendo tyveri av tdmmer er
kommet for dasen i .4?enes, forteller Glamdalen. Noen akogelere o7epdaget
nemlig at at det på forskjellige steder i skogene deres som ligger
avsides til, var begått ulovlig hogst av bygningatdmmot. EtterforSknInr-
gen brakte for dagen at et par yngre karer som hadde.drevet högst, hadde
vært på ferde. Det stjålono virke har dolvis gått til husbygging og
dels til ved.

TYVERI

Oslo 16,00 (24) Et enestående frekt tyveri ble nylig begått
på Kangsvinger jernbanestasjon. :i:crretaingsmann I byen hadde liggende
et større lager av granberk. Dette lager ble uten at eleren viste det
lastet på en jerubanevogn og sont tll Lillostrdmi Politiet fikk imidler-
tid t& i tyvo,n, fdr haa hadde greid å få oppgjdr fra avtakeren.
r.artl6t var pa omlag 7 tonn, fortellor Glomdalen.

DWULYEIM.

Oslo 1400.,(1.1) I dag morges honte en ulykke i. nwheten av
Troudheim. En stoinbli.)kk 1d;3net i en 1.-%kke- helling o8 sbyrtet ned over
en liten vaktstue. Den 23 årige politikonstabelleo Sogn ble drept på
stedet, en anneu pereon kau til sakde..

MELDINGER F1t NORGS.

S,R. 23,15 ' I dag na.c. den 5venske Riksdagen hatt det
hemmellge mbte, sorb hur 1.4,t. 13-6 s+,or spennirg. Riksdagen
har fått re6e3jr3ls,n f.a ogj mat. noen o-Uen.blig meddelse blir
se1vsr,18t ?kko gitt. Lo imdLrtid av inresso notere hva ,,osial-



demokratiske hoveder8anot 47orenbidnilLgoti skriver i dag. I en leder
under overskriften, Sverie6' - det slkter til Yorges stand-
punktet-, heter dot bl.a.t Naturligvis lean ingen mea bestemthet si
hvilken reg utviklingen tar og mon må lkke utolukke at Sverige tilslutt
må sette ian sin milltære kraft,'2er å beskyt'6e norsk liv og eigendom
fra ddeleggelse. Om on slik åbgjwr viser ses nödvondig, må graden av
nddvendigheten framstå så klsect at det eie.nske folk som en mann beslut-
ter seg for den,

den likeledes sosialdemokratiske Afton-
tidningen, heter det i dag i farhindelse med R*Xsdagemdte, at det spdrg-
amål almelele6t(W mest knytter seg til, er spdrgsmålet om svoriges stil-
ling under sluttkampen i Norge Og dette eleCrgsmål behandles at 41somt
i deg, skriver avisen. Yan kan formode at Pesdagen med dens stenee 4nxim
s'±ag av forsiktige jordbrukore, for en overyeiende del står p4 sammc,

som ::ogjeringen.
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BEGRAVELSE.

Oslo 12,00 (8) Den unge frontkjemper, SS- Rottenfuehrer
Waltex Dammen, som så plutselig ble reve, bort forleden, ble begravd
på Bryn kirkegård i går middag under militore ores- bevisninger. Av-
dödes stålhjelm og det norskefldge dekket båren og 4 frontkjemper-
kamerater fra Qermanske SS orge, dannet æresvakt.

iii klokkespillet fra Bryn kirke masjerte
et musikkorps fra *Jehrmacht og et  SS-  Eereskompani opp ved graven.
Musikkorpsen spilte "fises død, av Grieg. SS-  Hauptstrumfuehrer Lind-
vig talte ved båren.

Det ble lagt ned en rekke kranser, bl.a.
fra 114.nisterpresidenten, fra sjefen fra politidepartementet, minister
Lie.

Etter kransenedleggingen spiltc musIkke.upøe
SS-  Treuelied. Til tonene av "Ja vi elskera ble båren senkot i jorden
av 4 frontkjemperkamerater og don gripende sörgestund var forbi.

FISKERILELDIUGER.

O.R. 13,15 Forfan stsildfisket: 1-)år1ige vorforhold
har bevirket at silden har Gatt ned pd dypt vann og nocn kast har ikke
torekomJ,et i do siste dagur. I Tr3nde1aL; har det foregått et mindre
notfiske i Innberadfjoren og desuten garnfiske i de ytre distrikter.
Et udmerket forfangstsildfiske har vært drevet i Sylte og Vanuldsfjorden
på Sunnrffire. Fra 13 april os til besynnelsen av forlbpende uke ble det
stengt ganske betyde1ige mengder hvorav resten opptakes i desse dager.

IhyI Sogn og Fjordane har det vært kastet meget forfangstsild i Bramanscr
og i Fjorddistriktet. Til å begynne med foregikk fisket i de ytre
distrikter, men i forlöpende uke foregikk fisketlengerc inne. Det var
imidlertid sanske få lag på feltene. Enkeltc av lagene gjorde storfa-
ngst.

Småsildfisket: Om småsildfiske det siste
dögn, meldcs om fortsatt kasting i Sulendistriktet. Her or det gjort
en del kast fra 200 til 1000 skje7)per pr bruk. Fra de överige felter
forelisger insen meldinger.

k01.,r0-11SU 1WDINGER.

Aks ekurser fra Oslo Börs 27. april 1945.

• 4 1/2Stat 1937 S 104.- 4 » Stat 1935,1.
K 102,- 3 1/2 Stat 1938 K 103 1/2.- 4 ;J Hypotekbank 1938 S.106 3/8
ems. 106 Creditbanken S 150 K 145.- Kreditkassen K 850.-
Bjölvefossen S 21,25 K 20,55.- Borregård S 141 K 140.- 11ektrokemisk
$ 145'IC 137 Hafslund S 750 K 740.-Orkla $ 280 K 275.- Saug-



bruksforeningen 8 2050 K 2040.- Union S 5, 801C 5,60.- Å-gdesiden S
157 1/2 K 150.- Borgestad S 230 K 230 IC 222 1/2.- Bruusgard Kiösterud
S 2571/2 K 252 1/2.- Amerikalinjen S 245 K 242 1/2.- Bergenske S
162 1/2 K 162.- Nordenfjoldske S187 1/2 K 184.( Resten av meldingene
ulese1ig.)

Valutakurser: Uforandret.

6EBTs  indeksfor Oslo Börs 26, a ril 1945. 


Bankaksjer 179.25 (uf.) Industriaksjor
204 63(+ 0,46) kipsaksjor 236,70(4. 0,70) Hvalaksjer 205,75 (4- 0,50)



Til fortrolig orientering.
Ikke til offentliggjdrerse.

NYHETSOVERSIKT FR4 SKANDINAVIA,
VED

Regjeringens Informasjonskontor.
30 april 1945,

Wh.R.

Nr.L450.

Meldinger ldrdag 28 april 1945, .

Tegnforklaring:O.R,-Oslo Radio. S.R.-Svensk Radio, D.R.-DanskRadio.
F.R.-Finsk Radio."Oslo"-tykkkontrollert N.T.B.(0s1o)

OBSI Det vesentligste av stoffet skriver seg fra nazistiske kilder.
xxx

"VI ÖNSKERXECKE",(Originaltitel)
" Under overskriften"Vi dnsker ikke" skrIver

0s 9npQ414n mi.sin leder idag: Drdlen var en europeisk samling av selv-41.4
stendige stater under germansk ledelso. Istedot blir land etter land rev-
et lös fra den europeiske kulturkrets og reaningslöst oppslukt av den
framstormende bolsjevisme'. Dette er Europas situasjon blag.

"Uorges situasjon er fdlgende: Under foregiv-
ende av å ville vbefri" oss,"hjelpe" oss eg "opprettholde ro og orden"
saker forskjellige makter å finne påskuad til militnrc aksjoner på norsk
jord. Belsjevikene er også kommet först ner og har satt seg fast i vår
nordligste landsdel og forbereder videre framstöt sdrover,uten at deres
britiske konkurrenter her vært i stand til å sikre sine interesser ved
passende motaksjner, Derved synes det å åpne seg muligheter for folk

, som sdker revansje for 1905, Norges "befrielseb truer altså med å resul-
terc i nye besettelser- uten utsikt til påfölgende befrielse,

" Den militære dragkanp cm vårt ulykkelige
lend understdett-s av tllsvarende :eolitiske kamper,hvor hver grup?e
sbker å sikre sine intereseer gjennom norske drabanter.

" England står svakest med den ubekvemme
N"ygårdsvold-klikk,som ikke vil bli akseptert i he,.miandet,sem intet be-
7-r ekononisk og som f3lgelig har ubspLlt sin rolle. England forsbker
Nrifer i dtsse dager å steb1e på beona en .,ny norsk regjering alr prima
borp.,erlighet med sterkt kapitaistisk innsleg, Fra Moskva blir disse
bes:~trebelser betegnet scen, 3ette.ekrigs-faseisme",hvorved kome.unistene fren-
hever sbg selv som de eneste sanne demokrater. Meekvas mend ute ogohjem-
me stårirselv cn de cr i mindretall- meget sterk på grunn av sin pagaen-
het og sin erganisaejonsevne i motsetning til London-_,Jornenes borgerlige
passivitet.

"Innen heimefronten or spenningen mellom de
forskjellige grupper på bristepunktet. Den sterkestc gruppe avviser
under parolen"Heimefronten har mennene" enhver tanke pa a ot.ce,late makt-
en til emigranter. Militære aksjoner utenfra vil virke som en tyrstL:k i
en krutt-tdnne. De motstridende ineeresser vil tdrne samnen i en forbit-
ret borgerkrig. Norge vil bli et nytt Hellas.

" Ogborgerkigen er önsket av belsjevikene.
Den milietnre erobrinç av Norge fra nord er en langsom prosess,som vil gi ,
andre makter anledning til upåkalt " hjelp". Ved en borgerkrig er det
derimt en lett sak for de rdde menn å tilrivo» seg makten når man som
motspiller har "etterkrigs-faseister,kapitalister,militære og geistlige
4,e,:ksjenære, På "uangripelig" basisletter folkots eget linske,kan Norge

- tig og smertefritt innlemmes i Stalins demokratiske folkefamilje för
borgerskapet begriper hva som forogår og uten at vestmaktene kan gjöre
mera for Norge enn de harkunnet gjdre for Finnland,Pffilen eg alle de
andre land,

"Mon dettc er ikke i overenstemmelse bed
-dnsket hos det store flertall av det norske felk.

Vi dnsker okkupasjonen avviklet på fred-
elig vis urten at tåre byer blir lagt I ruiner.

" Vi dnsker ingen ny besettele.
" VI ginsker ikke bolsjevisme",slutter

AZtonposten.

ITTER FLUNGREPET

)slo,9,00.(4) (Se lytterraport nr01449,s.1.)
Etterhvert som opprydningsarbeidot etter

flyangrepot på Vallö skrider fram er det mulig å'identifisere flere av
de emkomne. I går kveld hörte man rop Om hjelp fra en av ruinhaugene
eg gravningsarbeidet pågikk hele natten, Fortsettelso.
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ETTER 7IYANGREPET--- Fortsettelse.

Yed k1.8,30 tiden idagmorges kom en endelig til de innestetste;men det
viste seg dessverre at de alle var ddde. Det var ialt 4 persener,nemlig
ingenidr Alf Evjen,hustru og dores to barn. De lå 1 en,kjelder-hals.

Foruten disse fire er likone av Tore Olsen
og Gunda OlsenIsamt aVErieh og Agnes Havland.

Ialt er 30 airde amkomte tunnet og identi-
fisertImen en savner tramleis 22 personer.

VIRONNA ER I FULL GANG,

Oslo,11,30.(2) i de fleste av bygdene 1 Opland, Etkelte
steder er også potetene kommet i jorda. Herredsagronam bidlstad i fylkets
törste jordbruksbygd,bstre Toten,opplyser til Vestopland at arbeidet
er kommet godt igang. En venter at hvete og ertesålngen tar til for
alvor i neste-uke, Det er bra ned såfrö og settepoteter.

GDEEMMA, SKAL SEMES.

Oslo,11,30.(3) I Tynset har en tatt opp spdrsmålet am stör-
re zrbeid i Glomma for å få senket elva oa,60 em. Ifdlge Ostlendingen
vil planene få betydning for omlag 8000 mAl vannsyk jord. Samtidig vil
grunnvannet langs elva bli senket slik at tidligere dyrket,men syk jord
vil bli lettere å kultivere.A.T.har sett på senkningsarbeidet og or in-
teresert i å ta fatt snarest mulig. Utgittene vil antakelig belöpe seg
til onlag en halv million kroner.

.ARBEIDSULY1C2R.

Oslo,12,30.(4) Til familjen i Skien er det kommet melding
frh Kragerd om at Erling Breistad er omkommet ved en ulykke. Han arbcidet
en hage ute på Tilady hvor han etötte på et sprenglegeme og ble stygt'

-kadd nt han ddde på  vel til sykehuset.
Hamar: Forleden dag inntraff eu dödaulykke

•1,Ringsaker. En 50 år gammel gårdsarbeider holdt på å flytte nneen halm
baller på en låve. Ståltråden omkring en av ballene rtik og pannen talt
bakover ned på et tomt låvegolv. Han fikk store ryggakader og döde kort
etter på sykehuset 1 Hamar. Den omkomne het Haus Berentaen Frydenlund
og etterlater seg hustru og tre barn.

BRANN I LOTEN.

Oslo , 12,30 . ( 6)
til grunnen. Materialene ble
strök med. Skaden dreier seg
ukjent.

Vatt til igår brente Fura Sag i Löten ned
heldigvia reddet ,men bygninger med maskinel
om kr.20,000. Brahnårsaken er forelöblg

NY Sa7 FOR DENFINSKE KRINGKASTING.

Oslo13.30 (12) Stookholm: AvisetAramppalethigir plefdrste
sids Uttrykk for sinmisabye med at d9n k'• 1atieke ferfe4terthe4VUo:L-.3.
jåk er ttpavnt til ajef tor dat tinate itt SItta«.- Nt14 teybantaltt
börta de tiaaks xadiolyttera at adminiatraajonat bar attiatttru VVolljOkt
noratjet ettør prøst tral regjeringen. Ztt., tt avigyitehmt ty talt
vi på nytt gi uttrykk tor den opptatning tt denty* alet nyter til-
lit !loe ctorparten av de fineke radiolyttere. Honnes virks  . Finn-f 

lands kulturelle liv har hittil torakått innenfor snevre g$bsor og  sakeu
blir ikke bedre ved at hun representerer det ytterste venstpe • En aktiv
politikk hdrer ikke inn under kringkastingens appgaver. Vi "eklager dytt
at man på denne plass har satt en person Som i fdrste rekke er utnevnt
ut  fra politiske ometendigheter,slutter avisen."

FISKERIOVERSIKT,
-nrz.3,15. Bergen:Småsildfiaket: Om amåsildfisket siate ddgn

meldes om endel katting i Florödistriktet i Sogn og Fjordane.Her er det
'tatt noen få fangsterfra 850 til 1600'skjep-)er pr.bruk.Fra'de ØVrige.
feltene foreligger det ingen meldinger. Kystfisket'i siste uke-~ amatt.
Den stdrste feitgåtpengde ble innWagt*ti-1 AlestInd-itamt endel-tiliCristi-
ansund,Smbla'm.v.Det var smrlig pkgha,torsktlyr,lango og brosme.
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	 EÅUTRYM,ES OVERLIT.

F lkesenderenNORGES FRIHET.18,02.
Da meldingene om hitlerbandittenes grusom-

heter overfor fangene i de mange dödsleire i Polen,Sovjet og i selve
Tyskland kom,da det ble neldt at de tyske hitlerbanditter hadde opp-
ret3ttet dödsfa rikker hvor dc drepte menkesker i tusenvis ved å brenne
dem,eller på mange andre bestialske måter avlive den,var det mange
so:.1 trodde at disre aldinger var overdrevet.Lt det var propagandapreget.
På disse menneskene kom de offisielle meldinene fra Buckenvalde,Belzen
og andre tyske fangcleire som en kold dusj.Na viste det seg at ikke bare
i de okkuperte b5stområder,men også i selve Tyskland hadde de anlagt
slike dödsfabrikkerpfor masaeutryddelse av nennesker.Til Buokenvalde var
det blitt fört over 80,000 menn,tvinner og barn fra alle land i Euro-pa.
Jv disse var bare 20,000 i live da anerikanske trop-.)er trengte inn i

og mange av disse var så medtatt av de lidelser som de hadde gjen-
ongått at livet ikke stod til å rede,på tros av den hjelp soa de al-
lierte forsöker å gi dem. Det er mennskersom har måtteb leve på et
litc stykke bröd og tynn vanansupe i måneder,under hårt arbeide og derfol'
nå ser ut son levende skjeletter. Hver eneste måned döde mellon 5 og
6 tusen neni-,.esker av sult o; sykdom eller de bl e skutt eller brent
ihjel,I denne leir ble også lederen for Det koJiunistiske parti i Tysk-
land,Ernst Thaelmann myrdet for nocn måneder siden. Det er å anta at
også mange av våre landamenn har mistet livet i disse dödsleirer.DisLe
kjennsgjerninger bekrefter ennå en gang hvor nödvendig det er at vi
ikke innlater oss noen filsk os helt ubegrurklet hunanitet overfor
nazibandittene,men at vi k.ed den störste besluttsamhet utrydder det
faseistiske udyr og alle det.s håndlangere og lakater. Dette må skje

bar, i TyskJand,nen evel i vålt eget :latki.

NAZISTENES SFLIT2ELSESFORSK I.. IKKE L=ES.

Foikesendcren 1\70=S FRI=.18,0o.
Naziztcne forsöker både internasjonalt og

asjonalt å splitte de allierte.De er nå slått inn på den linje at de
ved å sendc trop?er fra vost til öst sner å inhbille de cngelske og
aaerikan2kt h:3rlede: ser at QC bekjemper dem,mon bare yter notstand
met Sovjet-Unienens Wde arnee .Den sa taktikk bruker de i. vårt eget
land.De sier her hjen_e at det er bare bols‘levikene son er fienden.
'?ed slike notoder forsöker hitlerbandittene a splite hjemnefronten,sam-
tidig som de skjerper utryddelseskkampen mot det norske folk.Dette må
ikke lykkes for bandittene.Hele vårt folk må fastholde sin urokkelige
beslutning om å kjempe sam-en som en mann for å befri vårt land fra
hitlerokkupantene og quislingene • Hitlerbandittenos siste håp er å så
splittelse blandt de allierte både internasjonalt og nasjonalt,men det
skal ikke lykkes for dom. På samae måte som de store allierte har avvist
forsöket på å splitte,må også vi,må også vårt folk kjempe sa.nen til
siste slutt.Derfor er vår h;en efronts ledelscs appell om onhet i kaapen
et ord i rette tid.Mbn vi ma ikke bare stå saanen,mon også kjempe sannen
til seiren er vunnet på samae måten som våre allierte.Det er veiAn for
vårt lands snarlige befrielse fra nazibarbariet,

- )EVELLYE.= SkBOTLSJEWDLINGER
8,00, er i den siste tid gjennomf3rt av våre

patrioter,son har ramnet fienden på en fölelig amåte.Sprengningen av
Solberg-broen på Sörlandet for noendarger siden stanset trafikken på denne
viktige banestrekning for lane tider framover.Selv om tyskerne forsøker
seg med omladning av vogner sa hindrer detvttansporten uhyre neget.
En annen sak er det jo at hvis de bygger en ny bro kan også denno bli
sprengt.Vi går ut fra at våre patrioter er op?ncrkson på forholdet.
En annen vellykket aksjon var sprengnin'en av den spritfaJrikk som fraa-
stillet motorsprit for tyskerne.Det er moget son taler for at tyskerne
ikke får noen nytte av denne bedrift more. Ved denne eksplosjon ble og-
så 70 tonn motorsprit tilintetsjort. Omtrent santidig ble en båt san var
lastet med 500 tonn olje sprengt i luften. Disse aksjoner rannet 4rsker-
ne På et av deres mest sårbare steder.Tyskerne mistet noen dyre draper
motorsprit ved disse aksjoner. Hvis bare våreopatrioter andre deler av
landet fulgte ,eksemplet til -åre patrioter pa 6stlandet er det ikke tvil
on at den tyske krigsnakts slagkraft i vårt land ville bli betydelig redus
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Orges Frihet,fortsettelse

Vi må nå organisere ennå större sabotasje og • friskarer- over hele lan-
et,som helt og planmessig gjennomförer slagene mot den tyske transport
og krigsindustri.Seiren er meget nær,men den konraer ikke av seg selv.
Vi må.vi må frikjempe oss selv,

VERIGES HJELP TIL NORGE,

orges Frihet,18,oe. Spbrsmålet om snarest mulig å bringe vårt folks
lidels?ar t11 opplWr diskuteres i det vide og brede i den svenske presse
og blahdt det svenske folk.Det er naturligvis argumenter både for og
imot en slik aksjon,og det er ikke vår hensikt å blanne oss inn i den
41're strid som foregar i Sverige i den anledning. Det er klart for alle
d,lvdet er det svenske folk-som ene og alene avgjs5r hvoLvidt vi skal få
svensk hjelpoi vår fri etskamp,men det er heller ikke vil om at det er
vårt önske bar det gjelder dette brennende spörsmål.

Hva vi vil hefte oss vLd i den svenske preE-
sediskusjon'er at argu entene mot en miljtær hjelp iblandt ikke bare ei
lite vektigelmen ogsa uverderheftige,og for vårt folk meget skadelig.
Således skriver Sydsvenska Dagbladet at det er slått fast son en kjenns-
gjerninE at det bare er komnmnistene og det svenske folkeparti sam går
inn fer en m1litær hjelp til Norge og hva det norske hjennefront angar
så er den inot en militær intervensjon fra svensk side. Dertil begrunneE
med at en svensk intorvensjon vil medföre en öket motstand fra tyskernE
Norge...",visen påstår endog til at den har hatt fo bindelse med flere

grup2er av nordmenn i Sverige som bestemt tar avstand fra svensk mili-
tær hjelp.

Vi vil på det bestenteste protestere mot
denne demagogiskefern for propaganda.Den er ikke annet enn et dårlig
forsök på a stille vårt folk opip mot vår egen regjering.Saken er nemlig
den at var regjering i London har sendt henvendelse til den svenske re-,

'?ing OM militær hjelp,og denne henvendelse stttes av hele det norskE
.Det er ingen nordadnn idug som ikke understötter vår regjerings

henvendelse til Sverigels1 Sy'gsvenska Dagbladets argumenter er ikke aaret
enn demagogiske forsbk på a bevise en dårlig sak."

DJCTR GRUNDTVIG GUNDERSEN

310,19,15. kåserte.under "Sett og hört" QM den franske
flåte etter swiaenbru ddet i 1940 og admiral Darlands opptreden som
"fiende av England og venn av .:åmerika". Dette er det tredjekåseri am
dette emne og redaktören truet med enda flere av aamue sort. .

ELS'I:b;HOVEN ST=ER FR/LM.Nazistene håper på en alliert splittelse.

310,19,15. "Det er mange tegn soityder -i--)e":"at—krigenikle
kan vinnes politisk,skriver det danske blad "Fedrelandet" på lederplass,
Spenni gen mellom Ltlanterhavs-maktene og Sovjet-Russland er etter hvert
blitt så sterk at den gir seg utslag som elektriske gnister over alt hver
interessene skjærer hver andre.Når Churchill må utsette sin redegjörelsE
o den politiske situasjonen i parlamentet på grunn av alvorlige for-



~inger i erdenssituasjonen,som han uttrykl-er det,så er dette ikke '
med hans gode vilje.Heller er det sannsynlig at den engelske statsminist-
eren ville ha brukt så kalte -?- utrykk hvis han kunne ha fortalt stil-
lingen på en lempeligere måte.Det er det polske spørsmål som står i vei-
en.Sovjet-Russland vil trunfe igjennom at Ljublin-regjeringen'blir re-
presentert på konferansen i Sanfranzisko,men Eggland og U.S.L.anerkjen-
ner ikke denne regjering.Det er heller ikke noenat Sov-
jet-Unionen nettop i disse dager har saa:lenkalt sitt överste råd,Noe sått
hender bare når det er store begivenheter for de allierte.Selv nå da de
allierte har nådd det mål de har satt seg cr den latente spenning brutt
ut i lys lue.Det er utvilsomt blitt ganske klart for vestmnktene at Sov-
jet-Russland ftager sin egen politiske linje og bare av og til later som
om de gir etter. I Hellas måtte Stalin brecIses å av.de enhelske innva-
sjonstrop ene,som var langt mer interessert i a hindre Sovjet-russerne
og bulgarerne å trenge inn 1 det borgerkrigherjede land,enn 1 å få tysl-
erne ut fra det.Hvis de allierte skal vinne krigen, mc. cibt bli militært

Fortsettes.
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BESTEHOVEN STIKKER FRM.Fortsettelso.

skriver Fedrelandetpvidere.Det ser ganske visst ut til at de er bra
igang med å vinne krigen,men hva etter krigen? Hva vil skje nkje når det
siste skudd er fyrt av nbt de tyske soldatene i det siste stillingen
deres ?Har man i de alliertes leir noen planer ? Er man i det hele enig
on freden?Eller er nan i det hele parat til å före krigen videre?Hvor-
ledes kan engelske og anerikanske intereser kunne mbtes ned sovjet-rus-
siske i det herjede Europa uten at det koaor til sannenstbt ? Mr. Churc-
hill tar sik ert ikke nunnen for full når han snak".er om"de alvorlige
forandringer i verdensuituasjonen". Dr. Webels sa i sin tale på der
fuehrers födselsdag at de a1liorte hadde lagt sine forskjellige progran-
poster for den koLi.ende fred etter tur??? Det er overhode ikke annet
igjen enn kaos.Selv om man gjerne vil se litt lysefe på det skal man ha
en anseelig porsjon optimisme til for å kunne motsi denne uttalelse.
De ferskjellige maktgruper i öst og vost har ikke no e annet felles enn
önsket om å knuse Tyskland. For3vrig er de diametralt motsatt innstilt
når det gjelder så å si alle politiske spörsmål i Europa. Deres eneste
seir vil i tilfelle bli den militnre,Freden er tapt på forhånd hvis
Tyskland ikee kan holde det dob elte angrep tilbake,slutter fedrelandet
sin artikkel."

T vori av havre.
tslo,8,00. To gut'Ger stod igår i forhrsrett siktet for

å ha stjålot 9 so':1er havre pa en gård.Dcvinen löd på 120 dagers fengsel
for hver av dem.Men da den ene av guttene var ulnynd_g ble straf2en for
hans vcd_onnende gjort betinget ned en prövetid på 3 år.

Skogbrann.
Skien:På Herd3ö i Danle er det bront 30 nhl

skog.Skogbranunannskap kom hurtig tilstede og filen begrenset ilden fr
den fikk större erreang.

41.k.ULS0N ER DOMT.

S.R.20,00. Idag ble det avsagt dom i saken Paulson-
Lönne. Paulson ble dömt til 2 1/2 års fangsel. Saken mot Wnne fortset-
ter

'1TYSK SJÖMANNSKAP ER EN GOD FORB=Sr.N.J7, FOR DE

S.R.23,15.(Norsk sending) Motor-tankbåten Trast på 250 tonn som lå
ved Tangens verft i Dranuen ble utsatt for sabotasje den 12 april,nettop
som båten var ferdig reparert.Den ik ved s-)rengningen hull i bunnen og
sank."Tysk sjömannsskap er en god forbundsfelle for de allierte ",
skriver den ftie norske avisen Hjemlefronten.For1eden beslagla tyskerne
10 nrivatbiler på Kvamskogen.De ble kjört ned til Tysse og lastet på en
lekter.Ute på Bjrnefjorden krenget lekteren og tyskerne ikke hadde satt
brenseklosser pa bilene gikk alle ti tilbunns.Cooks löftekran Samson kant-
ret forleden og forsvant etter en klosset manöver.Kranen var leiet av
tyskerne.

Den 25 april ble Nordlandsbanen sprengt på
steder.En bro ved Majavatten ble sprengt,likeledes jernbanelinjen ved

Brakkvatten stasjon i en lengde av ca.700 meter.Disse sprengningene har
medfört at tyskerne har skjerpet vaktholdet yt erligere.Tyske patruljer
har drevet iherdig rassi.a i fjellene og grenseströkene etter sabottirne,
men hittil er det ikke meletom arrestasjoner.

EINR GRILL F.,n9TING NEKTER Å MELDE SEG TIL N.S.TLKNISK STELP.

S.R.23,15.(Norsk sending) Det har vakt stor op)merksonhet på Hamar at
Einar Grill Fasting,sUnn av N.S.ordföreren har nektet å nelde seg til
deltagelse i den avdelingen av den såklate Teknisk hjelp som utdannes
Vang ved Hamar.Teknisk Nødhjelp er en av de mange forkleddninger som
nazistene bruker for å tvinge sine medlem.= inn i militære fornasjoner.
Einar Grill Fasting har ned hele sin familje vnrt medlem av N.S.siden
starten i 1935.Han er også frontkjenper oQ; har deltatt på östfronten.Nå
nektet han å la seg innru1lere og ble omgaende arrestert.Hans far grep
inn og nedla sitt ordft;rerembete,Resultatet er blitt at sbnnen er lös-
latt,men må innfinne seg i tivelsesleiren og hans far må gjenoppta otd.

Wnr~tAcl.
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Einar Grill Fasting. Fortsattelse.

förervervet igjen.
"PiJ ISERNEVEN".

S.R.23,15.(Norsk sending) N.S. folk i trakteke ved J-essheim uedd
for Oslo ble 22 april innkalt til et kursus i våpenbruk.Under kurset ble
også den såkalte "panserneven" demonstrert.

Hirdens bedriftsvern har beslaglagt det stort.
Ingierstrand bad like utenfor oslo og endel av bebyg_elsen i nærheten.

ENSVENSK SJOM/1NN HEDRES,
3.R‘e)3,15. Erisvensk sjömannlmaskinmester Birger Lundquist er

Ihwtter sin död av kong Håkon 7 tildelt St.Olavs medaljen med eikegren
den norske krigsmedalje for personlig innsats i den norske handelsflaten
under krigen.Medaljen med bånd og diplom skal overleveres til hans hustru
fru Elsa Lundquist,Gbteborh,

3VENSKL-NORGESHJELPENS VIRKSOLHET

3.R123,15.(Norsk sending) Ombudsmann Nils Gode i Svenska-Norgeshjelpen
meddelereat det hittil er innkom.,let modler til 56000 av de 200,000 pakke.£
som man har fått adgaftg til å sende til norske skolebarn.Blandt bidragene
er en check på kr,210,000 samlet inn i Kronobergs len,Innen 1 mai hker
man å ha fått inn 1 millien kroner ,det belöpet som behöves for fa
sendt alle 200,000 pakkene, Norges-hjelpen planlegeer nå mbter og fester
over hele Sverege til 17 mai med norske og svenske talere.på 700 steder
er lokalkomitecr i arbeid.I Stockholm skal 17 maifesten holdes på Skan-
senemed den norske mifistare.Esmarck som hovedtaler.I Helsingborg taler
prins Wilhelm.

Siden 1 august har Norge-hjelpen samlet inn
millionereOmbudsmann Gode nevner til slutt at mens Finnland ennå

'fant seg i krig mottek Svenska-Norgeshjelpen en rekke kunstverk som
gave fra finske kunstnere.De vil innbringe ca.kr.8000.

Torsdag kom 6 tyske soldater fra Norge over
Værmelandsgrensen og igår ytterligere 1,samt 2 tsjekere.L1le utstyrt med
fullt utstyr av lek)ey,.n og ftme.unisjori.De ble ee.vepnetrsvensk

Igår ettermiddag kom awr raecr-



type.til lekinge fra Pilau med 4 tyskere ombord.De gav den standard-
forklaringbn tyskerne bruker,nemlig at de skulle til Bornholm men hadde
tatt feil kurs.De hadde rikelig med utstyr,ikke minst av proviant og
sigaretter.

20E. SVENSKE FRIV=IGE TIL NORGE.

3.R.23,15.(Norsk sending) Koepanisjefen for frivillig avdelingen som
nå utdannes i Strengans-trakten ,aptein Vogel uttaler qt tyngdepunktet
i utdannelsen legges pa spreng og Mineringstjenesten.Vi håper,sier han
å få spesielt anskuelsesmatefielle for å studere de tyse:e minene.Forövrig
blir det rent infanteri-utdannelsaan kan kanskje nærmed3t karakteri-
sere dem sam en slags kommandoteknikk i skogsmiljö,da de frivilliges op,7-
ver ikke minst kan bli å storme motstandsreder i bebygde omrader,

een först og framst skal det drives skyteövelser.Særskilte prikkskyttere
er uttatt for spesialoppgaver, Karene har &llerede satt opp skilter.
På ett av dem står in _skriften: "TIL OSL02,på et an-et "TIL GRINI".
Som et kutiosum kan nevnes at en av dem som nå er innkalt er en filolog
fra Malm6,som behersker 6 sprog.Så man koel er ikke til å savne tolk om
det skulle bli påkrevet. Blandt de frivillige offiserene finner man en
sönn av avdøde erkepiskpp Nathan Söderblom.

antaråheter det i en avis idag at korpsets
kampmoral vil bli meget hby,ja man har muligens med en eliteavdeling å
gjre.

;OR-TRt5NDEWeGVED= SYKHUSPLLNENE (Se lyttetraport ftr.1447.)

)slo,9,50-29/4- Sör-Tröndelag fylkesting holdt sitt annet
plenumsmöte igår.Det ble referert telegrammer fra ministerpresidenten og
fra fylkesförer Rogstad,Pubtet vedtok fylkesmannen de endelige sykhuSr-
planene ,under forutsetning av departementets godkjennelse.
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TIL FORTROLIG ORIENURING. IKXErfi OFITSNTLIGGWRELSE.
Det vesentlige av stebffet skriver seg fra nazistiske kilder.

iaforklarin O.R. Oslo Radio. S.R. Svensk Radio. F.R. Finsk
Radio, D.R. Dansk Radio, Oslo Tyk kontrollert "NTB".
N.F. Folkesenderen"Norges Frihet".

NORDMENUENE MÅ. Ft3LGE ITLLIEiRNE5 EKSZIPEL,

N.F..13,50. Etter å ha beskrevet hvordan de italienske
patrioter har tilrevet seg makten de norditalienske byene sa "Folke -
senderen"videre:

Men også hos oss nsermer seg frihetens vår.
Og den kommer heller ikke hos oss av seg selv. Den lste mai år er mer
enn noensinne tidligere et maningsord til hele vårt arbeidende folk om
å fölge de ttalienske patrioters eksempel i Nord Italffia. nbbiliser alle
krefter for sawen og i spissen for hele vårt frihetselskende folk å
gjiire oo med det fascistiske barbari så at vi også vårt land igjen kan
heise vart frie norske flagg som frie menn og kvinner.

1-8LINGENE StZER L SPLITTE INEI:nEFRONUN.
31/44w 

N4F. 13,504 I og med at undergt2digen nærmer seg for
hitlerfaseistene og dermså ogp,å far qUislingene sa utviser de en enestående
aktivitet når det gjelder å sa splittelse innenfor Hjerliefrontens rekker.

presse og radio og også i illegale skrifter utbreder de seg.med alle
til rådighet stående fraser om en angivelig splittelse som skal herske
Hjemmefrontens rekker. Deres hensikt er å skape en dyp klt5ft i Hjews -
frontens rekker for å ödelegge dens slagkraft når det gjelder den av -
gjörende kamp mot den fascistisks fiende. Der oppkonstrueres en skarp
mellom monarkister og republikanere, nellom kapitalister og arbeidere,
mellom religi3se sekter os msllom religiöse og fritenkende, mellom by og
land og mellom Gud vet hva. Sa, tyskernes og quislingenes oppfinnsomhet
på dette områdeter uten grenser.

En annensak er det naturligvis at disse
store anstrengelser, disse utallige provokasjoner ikke vil krones med
hell. Det hele viser bare hvor uhyre lite disse såkalte ariske herrensnn
kjenner til narsk msntalitet. Vårt folk kan v=e uenig om en masse ting
og saker, Det er forbvrig karakteristisk for vårt folk at vi ikke bare
kL ha nunge meningcr, men at vi også har manns mot til å hevde dem. Det
hløvvel den tyske okkupasjonsmakt ikke minst merket i de forlpne år.
Vi kan nok være uenig om hvorledes stuen skal bygges, om hvor den skal
Iprgges og om hvorledes den skal innredes os males. Men vi har vært enige
/lar det gjaldt å forsvare dette hus mst rövere og banditter. Det har vel
også de tyske fascister rwrket ettcr fem års okkupasjon.

For bandittene, röverne og morderne soa
forstyrret husfrefflin, det var de tyske fascister, de såkalte tyske herre-
menfiesker son skulde underleggs seg hele Europa og gjöre folket til slaver.
Nei, tyskernes og quislingenes splittelsesprepaganda vil ikke oppnå sin
hensikt hvilken djetelsk formden enn tar. Disse proyokasjoner vil bare
drive oss ennu mere sammen uten hensyn til.politisk oppfatning, religiös
anskuelse eller sosial stilling. Det vil nok okkupasjonsmakten få merke i
degen framover.
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OtR, l8.3, ende ez et kåseri holdt av ingenibr
.141dreaS NYbb(?).(

4krede lyttere. For godt og vel 900 år
siden var det et stortetevie p4 4?) i Qqabrandsdalen. Hellig Olaf med
sin hird var der os ea et2Z tleeråA delens bbnder som kongen hadde kalt
sammen. Nbtet fant stedpi 11.414I4grUene-l'or der stod bildet av Guden Tpr.
Bönderneelsket og fryktet s. gUd. RaR ba44e  beskyttet dalen mot onde
makter. Han hadde gitt zIkdoneveistand og godo  år.  Og bbnderne-hadde

Ihevist hwu takknemlighet i fullt moxz. 43badde brakt ain kjære gud rikelige
ofre av alt det beste de hadde, mat  og d.r.i1c i  overflod.Gudebildets
apetitt var fryktinngytende den ble stbrre og stbrre med årene. I de
stille og rolige netter toÅæzte det alt sam ble båret fram. Bbndornes
sinn var fullt av uro og bekyffirifttfor framtiden. Iandet hadde fått en_
konge som var gudsfornekter.Han kom med blasfemiske talemåter om alt
det sam de hadde aktet som  hellig oe ukrenkelig. Hva var hensikten med
dette ;16tet?En ung rabelist av en 2onge gjorde alvor av sine trusler
om å krenkehelligdommen.

I de tidlige morgentimer talte kongen til
bbnderne om de gamle guders avmaktos de endredelivsforhold som den
nye lære vildc skapo. Han haddeplasert sin beteeedde,hirdmann Kolbein
den Sterke t gudebildete imiddelbare'ilærfiet. Solen begynte å titte fram
over fjellkammen: og kongen pekto mot den og sa: "Se dr kommer min §ud
med lys" og i. samme byeblikk feide Eblbein til gudebildet med sin veldigo
slegge så det rök i. amåbiter. En mangde rotter og 2MS ble med ett
Nå krydde de rundt benene på de skrekkslagne bbnder.

Det kjwreste bönderne hadde var slått
i stykker, hensynslbst og brutalt. Dalens mektige skytsholgen var næd et
,nestc slag gjort dbd og makteslbs, Hvordan skulde dot nu gå med Gudbranda
dalen. Men kong Olaf forsikrot på tro og wre at dot vilde ga langt bedre
cnn fbr. Og det skulde snart vise seg at han fikk rett. Bbnderne hadde
ikke lenger den grådige guden å fd pa, Derned var det blitt lettere å
livnmrc seg i Gudbrandsdalen,

Slik var det den gang. Bbnderne stod sine
ggne 15.vsinteresser imot, Men det Gjerde de ikkefordi de var onde'og
slette, men fordi dercs åndsverden var formbrket av gammel overtro. De
hatet sannhaten fordi den vilde omstyrte alt de de fbr hadde lært å tro
på, og fordi den virket så brutal og hensynslös. De hatet ikke sannheten
for :e elsket lfenen.

Por vår tida mennesker er det så lett å
smile av denne målboaktige innstilling hos våre forfædre. For  oss er  det
jo ingen sak å avgjbreliveMsom budde rett den gangen, For  oss  kan det
höres ufattelig at menneeker den sang kunnu tilbe guder av sten og træ,
Men har vi noen særlig Grunn til a novere. Har ikke vi også vår avgud,
selv om han ikke lar seg knuse med en vanlig slegge? Vår tids avgud er
langt mektigere enn enden Ter ug eendelig mer glupsk og grådig. Denne gud
er kapitalen, Vår ti.ds avgudskultus kalles nammondyrkelse eller med et mer
lmindclig crd: E4Italisme,

Ned med kupitallemen, er et gammelt vel-
kjent krav som har fått fornyet akeualltet 1. våre dager. Det er blitt
framsatt av idealieter og samfunnsreformatorer, av samfunnets fattige
proletarer, av den moderne arbeiderbevegelse. Dor dem er kravet eelfa og
Omega. Ebn kapitaliamen lever videre. Den utvider stadig sin makt og
blomstrer som aldri fbr. Hva er grunnen? Det vanlige sosiale menneske
tror at det er slette instinkter, makt og havesykeSQM holderliv
kapitalismen. Det er de grådige kapitalister som står der og hindrer alle
m2lise hostrebels6r i rettsligere former. Utrydd kapitalistene og kapita-
listene de forsvinner.Nen far å utrydde kapitalistene er det nødvendig å '
få vite hven sam er kapitalister. Fra marxistisk hold hevdes det at kapi-
talisme er det samme som privat eiendonsrett, L avskaffe kapitalismen er
garske enkeit det samee som å avskaffe eiendomsrettete Donne enkle og
letefattelige teori har funnet gjenklan hos alle fattige og misfornyde
menneskee,r3r vi godtar denne teori na det imidlertid være tillatt a

heoe greasen for den private eiendamsrett ligger. Zn mann må vel
"ece eien-leeeseetten til sin egen leinn og t4.1 det_har kan skape med'slne
henders aebeeel.e, Hvormget kan e"4ele.nn Cie fftehan kommer opp
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klassen Disse spbrsmål er ikke så liketil å svare på. Svaret avhenger
nenlig i hby grad ev den enkelte antikapitalists egne formuelige forhold.
Grensen ligger son regel et sted over det han selv eier, aldri under,
For ham er spörsmålet langt mer et subjektivt begrez. enn en saklg oog
objektiv realitet. Selv on alle antikaPitalister gar til angrep pa
kapitalisnen og kapitalistene er det ingen som våger å angripe det
kapitalistiske gudsbegrep: kapitalen. Kapitalen i seg selv synes å være
hellig, Den er et samfunnsgode som hele folket må få del-i, Derfor må

bli samfunnets felleseie, Den må være folkets tjener istedetfor
faet farlig verktby i hendene på grådige privatkapitalister, Dct

er ikke arbeidelivet soln skal tjene kapitalen, men kapitalen som skal
tjenearbeidslivet,

Da Hellig Olaf vilde avskeffe avgudsdy31,-
Gudbrandsdalen gikk han til angrep på selve gudsbegrepet. Tors bde

kunne aldri tjene bbnderne, bare utnytte dem. Skulde troen rokkes matte
gudebildets avkakt denonstreres for hele folket. FOlket måtte se med egne
byne hvem som i realiteten nbd godt av alle ofrene, at det var en hmrskare
av rotter og mus. De nåtte erfare i praksis at det gikk an å leve Gudbrands
dalen uten Tors bilde, og det bedre enn fbr, Det var ikke bdnderne, av-
gudsdyrkerne som Kolbein den Sterkes slegge skulde ramme i förstp ongang.
men det konkrete uttrykk for deres gudsbegrap.

Hva er så egentlig kapitalen? Ikke en
blandt hundre kan gi et riktig svar på dette sptSrsmål. Den vanlige
teori som vi er blitt innpodet fra barnsben av går ut på at samfunnets
kapital er summen av alt det folket har av verdi. Den er et synlig resultat
av generasjoners utrettelige arbeide. Hvis nu disse definisjoner er
riktige er det jo innlysende at alle må være med å værne on kapitalen.

annen innstilling vilde være den rene nihilisme. Men tenker vi oss
11.11 om vil snart oppdage at denne definisjon er altfor generell. Kapital
er ikke:identisk med rikdog. Havet har veldige rikdonner, men ingen kapital
Grönnland er et veldig rikt land, men kapital fins der ikke. En fabrikk
eller en landeiendom er e&1er ikke det en kan kalle kapital. 11£4 det kan
være kapitalobjekter, Fra finanshold hcvdes det at pongerenter er et nbd-
vendig ledd i kapitaldannelsen. Blir renten for lav vil kapitalen (noen
ord falt bort) --- Iren, penger er ikke det samme som kaptal. Men penger
kan lage kapital. For at penuer skal kunne lage bapital na vi skaffe oss
flere av den enn vi i byeblikket har bruk for oudette pengeoverskuddet
nå vi låne bort til andre not sikker pant. Dermed er vi endelig kommet
inn på fenomenet kapital og kapitaldannelse. Kapital oppstår altså med
andre ord i det byeblikk at en mann låner penger not pant i sin eiendom
eller bedrift. For å oppnå lån nå to bctinvlser være oppfyllt: Sikker-
heten må være betryggende og penGerenten ma være så hby at den sikrer et
(?). Xapitalen vil ikke træ i funksjon uten at den blir gitt en passende'
lönn. For hver slik låntransaksjon blir det fler såkalle penger i landet,
idet alle gjeldsbrevene blir bokfört som verdipapirar til en ny kapital.
Samfunnets kapital blir frtåledes i realiteten ikke noe annet enn produksjons
l'/rets gjeld. En ökning i kapitalens inntekter betyr en tilsvarende

næringslivets utgifter. (noen ord uforståeldlge)--- når det
g3elder a være noe. Og dettc ökonomiske syn finner gjenklang hos mannen i
gaten, Han ser i kapitalen et uttrykk for samfunnets rikdom og setter det
som önske14.g mål å bli mest mulig delakti i katitalsparingen. Han söker
å likvidere osbetale sin Gjeld i erkjennelse av det gamle ordspråk at den
som betaler sin gjeld bker sin formue, Det er vel de ferreste som begriper
at det gir uttrykk for en kapitalfiendtlig innstilling. Den som betaler sir
gjeld bker riktignok sin formue, men han bdelegger samtidig kapj,tal. Hvis
en hver gjeld ble betalt vilde samtid all kapital b15, utryddet. En stor
kapital er fölgelig ikke noe bevis på almindelig velstand i samfunnet. Det
er tvertimot snarere et bevis på sanfunnets stigende fattigdom. Den viser
bare i hvilken grad produksjonstivet er beheftet med gjeld. Sombevis på
denne påstand er det nok å henvise til det kapitalsterke Amerika. I året
1934 hadde landet over 19 nillioner Eennesker på forsorgen. Store bank-
inntekter kan bety rikdom oG velatand for enkelte, men det betyr til -
svarende byrder for landets brede befolkningslag som helhet. En vesentlig
del av de midler som samfun_Let trenger til sitt livsopphold blir unndratt
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omsetning. Den Doderne borger eiede'e seg over kapitalens stadige vekst,
men samtidig kan han Ikke la Gruble overgjeldsbroblemet, Hvordan
skal det ldses? Han håper på at deene gledellge tilvekst i kapitalen
shart må resultere i. e. reduksjen av sacifunnets g4e1d. r4 gang må jo
gjelden betalee 3kt]. kap3.talen vekso og trives ma gjelden fölge etter,
Kapitalen trekker Gjelden med seg sora en hund i bånd, En amerikansk
p ofessor har foretatt en ganske interessantanalyse av verdengjeldenb
f ntastiske vekst. Da (?) ble GrunnlaGt i slutten av det 17de arhundre,
r verdensgjelden steget med hele 47 % på noen få år. Fra år 1700 til

å 1800 steg verdensgjelden med 466% og 100 år seinere var den ytterligere
co3 eget med hele 12.000 Legger en året 1800 til grunn og bruker 100
. SOLIenhet viser viser dot seG at gjelden er steget proposjonalt med

tierda ,oCerSeartfiakdeg)Dottepa tross av ökonomiske kxakk og kriser,
m d akkorder og gjeldsavskrivninger i massevis, Hva vil så fasitten bli
d neste ,e3ehundreskifte? Hvis kapitalismen skal fortsette å leve, Imens
ser flere og flere mot plutokrati og kweitalisme uten å ane hva

kapitalisme egentlig er, Det ar ikke n&lvendig å angripe eiendomsretten,
for dette angrep beSiJgser kapitalistene selv. Hvorfor angripe den penge-
sterke kapitalisten,dersom en eelv or reed på å anerkjenne kapitalen
som en nödverdighet. Det er ikke beWpets stOrrelse som er bestenmende
for hvorvidt en nann er kapitalist mm det er mannens ånd og innstilling.
Det problemet å avskeffe kapitelismen or ikke bare et maktspt5rsmål.
Skal landet helbredes fra den st0rsto sykdom na folket Imre a stille den
rette diagnese.

STOR SPEUNING I OSIO, REWLRINGSKRISE?

20.00. En nesten ubeskrivelig stemnigg råder i
Osio idag heter det en melding derifree, RyktersIrkulerer og spenn:'..ngen
har nådd bristepunktet. Utenfor avisredaksjonene og på offfentlige plasser
der höytalere er oppmentert for å everfbre Osloradioons nyheter har store
folkenasser hele dagen wert foreemlet og venter på meddelelser på ut -
viklingen, lden de har vettet fevgjevee. Ikko et ord on H:Immlers kapitu-
Ias;5onsandragende hadde så sent eom.klokken IS ve3rt offentliggjurt mod et
enste ord av de eyske og quislingske pressemyndigheter. En annen sak er
at folk allikovel nor eli illosnlunde kler oppfatning av bva som skjor •

1,Te;? vet at T, rogjoringen ..nod quisling
i. splsoen i. uidags har vr.srt forsamiet tIl rae pa ELoti;et i Oslo der man
drc3ftet situa3jcn, resultatei-, av ne.te".; forelå ennu
ikke klokkon Grunn til iro at on endring ev N$ regjorir
gens sannonsenning ketie,?er e rinn Dot 'uales on at saublige
ninis-,;re vil til ihe is1ing, sies, skal bistå
sRm såkalt ();- dcur,lo nTregjering, på hvilket grumn-



_e.ag sa fglLon ny kurIne durTlos ug hva en sadan utvikling'
zommer til å det 2å det nuvteeenr'ie stadium umullg å sl noe om,
heter det i te2egremet r)ele,

OPTI-JTICL

,R, 20,03, Også i Danmark har neddelelsen om Himnlers
kanituluejoneandregende frankalt en Wlge av pptimlsme, meddeles til
danb3e. kretser i toekholm, DCA danske hjemmefrontens ledelse.fölger
eituasjonen e'ra tipe til tinn. Ennu til det .5yeblikk da en tysk kapitula-

i Danewk er nt fakttel er alt klart for strid. De undErjordIske
styrker i Dan%ark har 1 de sisto dagene være i alarmberedskap. Situasjone
henger i hy grad i ferbienelse med 21ste allierte armegruppens framrykkinE
i Hamburgemr3.det, Himmlers kapitulasjonsandragende har imidlertid 1 hby
g.ead und•rstetet oppfatnincen O.M at tyskerne kommer til å kapitulere

kamp. el.);
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BONBINGLIv -V V.LLd. FLLL DdDSDFRE.

Oslo 21.00. (10) Også idae,fire dager etter flyangrepetpå Vail, ryker det fra branntomtene der ute og det arbeides iherdig medgravingen for å finne likene etter de mange onkomne som ennu ligger
ruinene,

Hesteparten av de hus som ikkc 9r styrtet
riamen eller brent opp, står sterkt skadd med buote vegger og store

- nrekker så en kan se tvers igjennom dem. Det er en liten ruinby man
vandrer gjennom og det vil bli et stort arbeide å rydde opp i det alt
sammen.

Tragisk föles det å stå foran det hus
hvor man lördag fant likene av ingcniUr Evjen med hustru og to barn.
Kjellerhalsen er blottlact nu og her fant man ingeniör Evjen sittende
med sin hustru oc sitt minste barn i armene, mens det andrc barnet lålike i mrheten. Huset er styrtet over dem og dc er blitt kvalt.

Til sijndag ettermiddag var det ialt funnetog identifisert 39 personer. I don tidligere utsendte listen over fundne
di3de som er identifisert, nå forctas fbleende rettelscr: lste navn på
listen rettes tilVivian Reidun GreGersen, Nr. 5 rettes til Eatrinc Eks-
lund. Nr. 14: Einar Wilhelm Torsen.

Siden forrige liste ble sendt ut er
fölgendc personer identifisert: Randi Greeersen, Georg Gregersen, Rbnnaug
Ottosen, Hanna Kristensen, Olga Olsen, Elargit Larsen, Reidun Gregersen,
Petra Olsen, Bernt Tollefsen, Gerd Tollefsen, Norvald Nilsen (f. 1935,
cvakuert Bergensbarn). Frendeles savner en ca 15 men.esker.

FERJE SUUKET.

Oslo 20.00 (8). Den ene L1:17ferjene som trafikerer Suldals-
vatnet, 1.I/S Osen er sunket, op,Jlyser dagbladet Rogaland. Osen var den
eldste av ferjene på våtnet, men den var stadig ifart og var nettopp
kommet fra Nesflaten'til kaion i SuldalsoSen. Her sank den i löpet av
natten uten at noen ble oppmerksom på det. En vet ikke hvordan lekasjen
er opstått. .årbeidet Mcd a heve den or allcrede i full gang.

OFFISLELLT.

Oslo 22.00. (14). Offisiellt fra kansclict 27dc april 1945:
Est. prisdirekttir L. Bjorheim 13ses fra konstitusjonon som prisdircktör
med virkning fra 27dc april 1945.

IVINGLRFRJ STOCKHOLII PL NORSK.

S.R. 23.15. Spenningen cr på hdydepunktet oGså her i
Sverige idag, likesom i Oslo, men forskjellen cr at mens man hor i Sverige
holdes underrettet om becivenhetene gjennom presse og radio, s. utkommer
ingen aviser i Norge om st3ndagen oc,den nazifiserte Oslo senderen har
hittil ikke med et.eneste ord omtalt Himmlers kapitulasjonstilbud for sine
lyttere i Norge, dvs tyskerne og quislingene.TT meldte tidligere idag at
quislings regjering skal være trått sammen til möte på Oslo slott i middagE
oe det forlyder at samtliQc ministre skal stille sineplasser til disposi-
sjon mens quisling gjenstar som ministerpresident og skal danne en
recjerine, men pa hvilket grunnlag og mcd hvilke folk er det umulig a si
noe om.

Om stillingen s(dtt fra Sveriees horisont
er å si: Et syncs alle her å være klar over: Et hvert tysk kapitulasjons-
tilbud er uten sjangser om det ikke rettes både til Storbritannia, US4. og
Sovjetsamveldet. A spckulcre i splittelse mellom de ,Ulierte er helt
nyttelöst. En ting til er på det rene. Tysklands samilenbrudd cr fullstendie.
Dette er erunntonen i svenske pressokonlientarer idag.
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,(17:1s1çe Dagbledet skriver at hvordan
Hinnlers kapitulaonserillbud enn er besvart etårdet fast at .ean har be-
Viser for TysUands fullstend:Lge nederlag og signalet til nassekapitu-
lasjor av de tyske troepeno be.de i Tyskland cg de okkuperte land. De
nærneste dager vi: gi s‘raret på nange urollge spörsmål og bevende for-
=åpningera Ifdlge opplysninger fra engelsk - ameri-
anske kilder skal T-finnler, skriver Svenska Dagbladet, ha fått noen
dagers frist for betingelseslöst å kapitulere til Englnnd, US ee Sovjet-
Samveldet, Hvorvidt dette r riktig eller ikke har i denne stund nininal
betydnine, fortsetter avisen, Sålenge Hitler ennu er i livet er de tyske
offiserer ennu bundet til ham'ejennon troskapsed og kanpen komner derfor
på mane hold til å fortsette, nen applösningen sprer seg raskt.

Stockholmstidningen derinot er av den
bestente epyfotning at Hitler ikke lever lenger. visen skriver:

Det tredje rike har gitt opp kanpen. Himnler
kan ikke ta tilbake deu erkjennelse at Tyskland ikke kan fortsette kampen.
Det blir en formsek c.m han bruker den frist til tirsdag kveld son han
ifölge radimeldinger ber fått til også å henvende seg til Sovjet Sam-
veldet. Lar han være,ogjennoArdres kapitulasjonen sikkert av krigsledel-

- sen, sen fra og ned na iLke leneer er bundet av troskapsed til Hitler.
.411e tegn tyder på at Hitier er ddd og.på at militærbefalet vet det.
Meget troverdige opplysninger eår ut pa, fortsetter Stockholmstidningen
at Hitler ddde e.11erede tirsdag etter slaganfall uten inngripen av
nenneskehand. Tirsdae lste mai 1945 elir kanskja den dag da krigen slutter

or Europas del, fortsetter Stockhelmstidningen. De beseirede vil ikke
unne stille noen vilkår. Himmler og hans krets kan ikke gjöre seg noen
illusjoneroLaå slippe sin stralf, De står hdyt på listen av krigsfor-
brytere. De nærmente drIger eller timer vil det bli kjent hva som virkelig
har sk:'jedd ogohva sam nærmeatt ekal skje. Inntil da gjör man klokt i nsd
forsiktighet a motta alle rykter. Det er nok med hva nan vet, slutter
Steekholmstidnineen; Nenligat det tredje rike ureservert har innrdmmet
sitt nederlag, scm er likesa totalt sem den krie dets ledere har prokla-
mert og sluppet 1L:s.

7..agens Nyheter skriver bl,a.: Nå gjdres det
siste forsdk. Stalin står i Berlin, Budet går altså til de anglo saksiske
maktene. Men nå er det ileke lener et splittelsesforst‘k. Det er et nöd-
rop, Ordet karItu±ojen var sket av det tyskespråk. forsikret Hitler
ved l'2icsutbruddet. andre nezistledere har oppdage-6 at han ikke har

radere det ut like lite som de engelske sterbyene. Det er Hinhler
sommed milttserleelsens saietykire h2r elukket det fram og vender seg med
det hvite flagg til Lorelen og ileshingten, Sen et siste og Jeget klosset
forsk i korst,geee not belsjevisnen nå nen egså betrakte unnlatelsen av
å inhbefatze ;.evjesamveldet ti'lbedeLr)11kaeltulasjon. Himmler nåtte,
ekriver Dagens Nyheter, vjeatsvaret blic et krav om emredigering av
ens nådeandra&ne.e, uåte rettes seutliw) alliertehovedmakter,

1%n lar ikke det h-Tite fLagrect stance eå stang, Det nå heises til. ope
nkrreeet!dningen erkiærer at Hizler,hvor

han enn befinner seQ tilsist er ute v seMet. Lndre kretsr enn han
holder da skjdre tradene sem det tyske folks skjebne henger i. Den store
framtid Hitler skulde sn<jenke sitt feik er forvandlet til en navnlds elendi€
het som bör få eenerasjIner av tyskere til å forbanne den politiske gangstez
Som de tillot å utrope se,g til landets herre. Denne nann og denne'nasjon
son ivrig har påberopt seg Gudsmaktens beskyttelse og ledelSe har, skriver
'.orgentidn:Lngen, forvandlet store deler av verden til et nere fullendt
belvede enn selv den mest opfinnsomne hjerne har kunnet oppkonstruere.
Bbtodhunden HimMler innbilder seg kanskje at han i siste ninutt skal kunne
gjöre en frontforandring son få han til å bli nottatt som slagen motstander
gamneldags betydning, altså son en lennn Irvis hånd seirherren er villig

til å trykke og samban kan gjdre opp freden med. Men, skriver Morgon
tidnjugen, det skal ikke lykkes, Det folk son er tvunget i krig gjennom
Hitlergjengens gjerninger vil neppe betrakte gjengens medlemmer som annet
enn forbrytere.



Side 7. L'eldinger.sdndag 29. april 1,94b. Nr, 143.'

STOGIMOLM Pi NORSK, Fortsatt.

Hvifle kon sekvenser de siste begivenheter
kan fa for Norge er det vel far tidlig å si noe an så uklgt son situasjo-
~1 er.,lge en aaerikansk redikorrespondent hvJ.s uttalelser er videre-
blefordrtt av Reuter, vil de Jdlierte ved en tysk kapituaajon bl,a:
teve at de tyske troppcne i Norge oc Danmark nedlegger vapnene i uskadd
stand trekker seg vekk fra kysten og overgir seg til vedkamiende nyndig.
hetet, HVa spesielit det svensk - norsksproblepet angår, er det ideg
dh kapitulasjonsneldingene dominerer kommet litt i bakgrunnen i presse-
debattet, meg interessen er like levende.

Morgontidningen påpeker at det framleis
- står klart at utviklingen kan ta en annen retning enn den nan båper,

at det med andre ord kan korie til kamp i Norge.
tondidnincen skriver: Hele spbrsmålet

on hjelp til vårt naboland koaller nu sannsynlievis i en ny ec bedre
stilling, til stor glede for oss alle.

4ftonb1adet skiver at det i det svegske
utenriksdepartement har fått vite at grev Folke Bernadotte etter
tilbakekonst fra Tyskland den 2•de april rapporterte at han av Himmler, •
hadde fått et nuntligkapitulasjonstilbud a framfZ5re for de vestlige
41liertes ministre i Stockholm og dette tilbud inkauderte også ned -
leccelse av våpnene i Norgeoc 4anmark.

Expressenpeker på at Himnler helt siden
attentatet mot Hitler ifjor hav vært den virkelige lddrr i Tyskland.

4111eter som överstbefalende for alle tyske hjenllestyrker at han har til-
udt kapitulasjon, Himalers formelle befalsrett er derimot, såvidt nan
vet, ikke utstrakt over de tyske troppene i Dannark og Norce, Derfor er
det ennu uvisst hvordan koMmandantrae der vil reagere, skriver Lxpressen.
Dette og nrgetannetgjör at man på 41liert hold har sterkecrunner til
•-å tvile på at Hjrrnr har tilstrekkelig autoritet til å gjennomfZ3re en
kapitulasjonsordre. Den russiske op2fatningen synes, skriver Expressen, å
vmre at det ikke er tilfellet og at ingen forhandlinger om kapitulasjon
kan innledes fdr hele Tysklands reepnede mekt er knust. Bare derigjennon
kan man motvirke at det oppstår farlige tyske myter om at Tyskland kunne
ha fortsatt kampen, men av fri vilje var gåttmed på våpenstillstanden,
Gestaposjefens bonn blir ikke'slutten på krigen,men uten betydning er
den ikke slutter jgxpressen.

Tross av mörkeleggingen er nordnennene
tydeligvis klar over de siste dögns begivenheter.Gjennan quislings 2ressee
har de imidlertid ikke altfor klare informasjoner a hente. VI skal gjengi
en orientering som quislingredaktren Sicurd Skau forledenx' ca i sin avis
Varden i Skien:

En'begynner nu å forstå den tyske ha3r-
ledelses disposisjoner, de store retretter, de tilsytelatende store op)-
givelser av terrenc bedre. Det gjaldt om å vinne tid, on å bygge opp en
sterk front og om ikke å overlate til fienden å bestewe hvmr avgjörelses-
slaget skulde finne sted. Denne hensikten har den tyske hirledelse opp-
nådd (resten av sendingen falit bort) ---

vvvvv VVVVV vvvvV
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