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Trondheim: Ivar Ballangrud ble av ordf0reren i Trondheim i m00te mee.t"f6t
mennene" 27. mai oppnevnt som medlem av en kommunal nevnd for idrett.
Den 30. mai kunde en i Ballangruds forretningsvindu se et stort bilde
av sk0ytekongen med alle hans medaljer. Under bildet ver det hengt op en
skrivelse til "adresseavisen"s redaksjon, der Ballangrud ber avieen gj0re
oppmerksom pA at han ikke har vert spurt om han 0nsket A delta i denne
nevnd. Avisen hadde selvsagt ikke fAtt loy til A offentliggj0re Ballang
ruds protest, og han bes0rget det derfor selv pA denne uredde mAteu.
Nu er han arrestert.

Trondheim: PA 0rlandet er tusenvis av mal jord tatt til tlyveplass. Hu
sene p~5 gArder er brent ned, man hadde ikke tid til A rive demo Det
heter i distriktet at man venter 6000 danske arbeidere ~l de store
anleggsarbeider som skal settes igang her oppe. En sen ing pA 600 skal
allerede vmre kommet, men 84 er sendt hjem som ubrukelige.
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Oslo: HAkon Meyer og sekret~r KAre Rein
sjonmrers forbund har mottatt innbydelse
Tyskland. De har akseptert !

i Norges Handels- og Kontorfunk
fra Terboven til A reise til,
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Oslo: Ungdommen rykker frem, sier NS. - Den eneste man fikk til A pAta sig
hvervet som formann i Oslo Turnforening, hvor der er hundreder av medlem
mer, er nazisten, glassmester G.A. Larsen, som er trekvart hundre Ar.
Halden: I 0stfold har en rekke idrettsforfeninger holdt generalforsamlin
ger. Mittil har 14 klubber med tilsammen 723 stemmer mot 14 uttalt sig
imot den nye tvangsordning av idretten i Norge

.
Oslo: I april maned ble det laget 1,7 millioner kilo ost her i landet,
aIlSA mellem 1/2 og 3/4 kilo pro innbygger. Her i byen var det i denne
maned praktisk talt umulig A fA ost. Hvor kan den ha tatt veien ?

Fra var egen korrespondent:
Oslo: Tysk politi har i de siste dager foretatt en rekke rassiaer pA re
stauranter i Oslo. Arsaken var at de venerisk syke har 0ket i foruroli
gende grad i Oslo etter at tyskerne kom til landet. En hel rekke jenter
blev tatt med pa politistasjonen til unders0kelse. Som vanlig nAr tyskerne
skal gj0re noe, ble det gatt frem pA en helt hensyns10s mAte. En rekke
uskyldige piker blev tatt med, til tross for at mange satt sammen med sine
foresatte. Piker sammen med tyskere ble skAnet. Tilholdsteder for na
zistene hvor eierne selv er nazister fikk slippe. Det var den bekjente
Lauritsens kafe "Gyldna Freden" (Lauritsen sympatiserer nu med US),
artins Kro og Viking.

Fredrikstad: Dagen f0r 174 mai gikk noen av Fredrikstadrussen med strahatt
pa g ten. De m0ter noen gestapofolk son uten videre gir en av russen et
kraftig neveslag i ansiktet idet han sp0r hvad dette skal bety. Russen
ble dagen etter innkalt til orh0r hos politiet,men slapp etter et langt
og pAgAende forh0r ut igjen•

Det vanstyrte Np~, F0r i tiden har Storting og regjering vmrt uduelige
og korrup~e, og NOrge var vanstyrt, sier Terboven, og pA tysk kommando spyt
ter NS i sitt rede. Der foreligger ikke et eneste sakelig bevis pA riktig
heten av denne generelle karakteristikk. Derimot viser jordbrukstellingen
over utviklingen i de siste ti ar til juni 1939 at takket vmravAre stats
makters lover og yAre b0nders arbeide er:
a. Tallet pa bruk steget med 33000 fra 298000 til 331000 i 1939. Det
dyrkede areal er 0ket med 500 000 dekar.
b. Kornarealet steqp.t fra 1..760.000 dekar 1.830.000dekar eller med 4,3~
samtidig..med at dyrkn1nge av det edle kornslag hvete er steget til det tre
dobbelte, nemligfr 112000 ti1368000 dekar.
8~ f~d~n~ ~ij~a~t ~f~~em alig~goB g~u~~Srwegr~~t~R~: ~l~¥~n~~k,~anirl~oo.
og h0iere kultur for de tre million r som bor i Norge, mA vi bare 0nske
mere vanstyre av s~e art;
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