
HJEMMEFltONTEN.

Fo:.leden averterte den ny op mevnte formann Politimester Myhre i
Alesund Turnforening at generalforsamling avholdes s0ndag 18 ds.
Politimesteren ma sikkert vaere en stor opptimist, han kjenner nok
enna iH;e idrettsungdommen i Alesund. I sitt avertcsiment koin han
med skremmeskudd, at de som meldte seg ut far ildce h0ve til a bli
medlem av noen annen idrettsforening. Pa tross av sine skremsler ble
det helt nakne benkerader. 5 - fem- personer m0tte. Alle kjendte til-
hengere av U.S.. Hva disse h.0ie herre foretok seg er ild;:e godt a si
(m0te varte oa. 1 time), men med ordet genralforsamling menes vist-
nokk noe annet. Vi tror silckert de fem som var m0tte fram vil gj0re
seg godt i Eorgesmesterskapet for turn.
Det er stor skuffelse blandt hirden i Alesund idag. Politimesteren

sendte mandag ut brev om utlevering av div. matvarer. sko,Sc3pe,str0m-
pei,brennevin etc. til de fleste son hadde bes0k av hirden for en
tid siden.. Imidlertid ble det satt en stopper for dette Tyveri. Og
politiet har pr. telefon underretet de antastede at saken stilles i
bero. Det ma vagre grenser for hva som lean tillates. At et st0rre par-
ti kj0tt kan bli beslaglagt er en side for seg. Men rasjonerte varer
som skc,sape og brennevin blir relcvirert, da er det sikkert slmnileri-
er bak. Varene skulle levers inn til Primurerlosjen og da kan vi tenke
rss hvilke personer som skulle ba gleden av tyveriet.

Dagens humor.:

Ma man vasre nazi for a. bli sendt til Opstad ?
Ifei.
Men Opstad-Nazi.

I'or en tid siden forvillet en mann seg inn i et tigerbur i Lerlins
Zoologiske have. Heldigvis ble han reddet av vaktene i siste 0ie-
blikk. Dagen etter sto det i alle aviser:
J0de angriper forsvarsl0s tiger.

Ta bort f0rste og trdje bokstav i QUISIING-. Da far du sanlieten.
Jernringen rundt Moskwa og leningrad er brutt. Etter det redaksjo-
nen far opplyst er brommet kj0pt av den grde nordmann Holoki Skit-

Under konf. mcllem Hitler og Stalin diskutertes Wasjonalsosialisme
kontra bolsjevisme. Stalin: Var herre har selv sakt at bolsjevis-
me skal fly over hele .europa.
Hitler (strengt).: Sludder,det har jeg aldri sagt.

Quislingene lovet de som de som gikk in i den Norske legion skulle
fa et bruk, men dette ble bare med gyldne l0fter.
Engelslnnennene lovet sine soldater Toferuk, og har fatt det.

"HJEMMEFR01TTEN" overtar fra na av. Vi talcker
alle som har vist oss sympati og st0tte den tid som Vsposten har vasrt
i funlcsjon.

Vare slagord bli fortsatt.;

KONGEIf. VI VII VIME.

PRAM FOR ET ERITT NORGE.


