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ionsmerket i en.

O.R. 12.15.
Den norske legion gjör frimerkesamlere oppmerksom på

at de nye legionsfrimerker med förstedaL:sstempe1 på kan
bestilles på Oslo Postkontor fra imorgen.

Brtisk luftan re ° Kirkenes.

O.R. 18.45.
Det blir meldt at ialt 51 britiske f71. ble s1mtt ned

under det b2itiske flyangryp p. Kiikrmes igar. 20 av disse fly
var torpednfly. Toktet V97] c,t hangarip.
Noen russiske fly kom ogs3, c.)(J-r k-pomAdet.

Risnes i Ber=

O.R. 18.45.

	

Konstituert statEål Lgår i Been.

Krusesyken  wie=unnet.

Fra Brahdl'u meldes at kru-_,(1er nå er overvunnn

Br'a tobakksh'Sst i Nor 


O.R. 18.45.
Fra Brandbu meldes idare at det nå ser lovende ut for

tobakkshösten i Hadeland,

Ellers er nå,slåtten -widegjort på de fleste gårdene
i Hadeland.

Viken Batal'on avreist.

O.R. 21.45.
Det meldes at Viken bataljon nå er ferdigdannet og fullt

utstyrt. Denne bataljon er allerede avreist til Tyskland hvor
guttene skal gjennemgå en spesinitrenirig for de reiser til
FinnIend for å delta i kampene i Nord,

Fiskerimeldin er,

O.R. 13.15.
.På strekningen fra Rogaland til Sör,-Tröndelag har det i

den siste uke vært endel nye fangster av småsild. Det har ogsi,
vært bra med fangster i Mere og Romsdel.

Om sildefisket nordpå meldes nt det hzr vmrt godt fiske
i Finnmark. Ellers har det vmrt bra i Ytre Sunnfjord og endel
bra steng i Stavika ved Stavengi Noen av debeste steng som
man holder på å ta opp der'er på 700 - 900 hl. De beste steng
har man hatt ved Straumsnes og Langetuen:



2,

1. au ust 1941. Nr. 99. fortrnli .
n, losen in er ors a

Landbruksmeldin er$-

Det har vært og er ennå lite sopp på markedet. Men det
er forelöbig tidlig på året så det kan ennå være utsikter til
bedring på dette nmrådet.

Forbvrig har det ikke vært nnen smrlig tilförsel av
grnmsaker. Tilstrekkelig har det bni.e 'Vært nv hodekål. Det
har vært endel sylteagurker men de har ikkex vært av gnd
kvalitet. Ellers henvises til priskontrollnevndens for -
skrifter om syltengurker. De skal være friste og uten flekker
og holde mål fra 4 til 10,centimeter.

Noe nytt pa markedet.idag.:var sylteldk.. Dessuten var
det idng endel purre.

Potettilförselen hnr idag vært helt stagnert. Det var
bare fire lass på torvet og de forsvandt så ng si för de vnr
kommet dit.

Det var lite gulerötter idg. Gartnerhallen gjör med
en gnng oppmerksom på at det beror på en feiltagelse når enke1te
produsenter tror at de ikke kan sende gulerötter i'bundter til
markedet.

.Forövrig later hele grönnsakmarkedet til å preges av
overgangen mellom tidlig og sen produksjon,

Til Bergen har det vært knapp tilförsel nv alle grönn-
saker. Iallfall har det ikke kunnet dekke tehovet. Poteter har
det likeså vært lite av.

Morellsesongen er nå slutt og lite av andre bær er det
opå. •Jordbær ser mn således mindre og mindra av. Man venter
na de förste epler.

S'dbunnen som blir til d rkemnrk.

O.R. 17.00
anledning planen om xxå senke .krestraumen i Rendal

hadde kringkastingen en samtale med noen av dem som står for
dette arbeide. Den förste (Som.lot til å være ingeniör) uttalte
denne senkning vil törlegge ca 10 dekar Lnd og at der vil bli
gravet ut ca 40.000 kubikkmeter flord 'or å få avledet vannet.
(Det var litt dårlige lytteforhold slik at nærmere detaljer ikke
kunde oppfattes). Imidlertid sa han nt Ytre og Övre Rendal
kommuner hadde gått sammen om arbeide som vil komme på ca
1.100.000 kroner. Arbeidet er beregnet til å skulde ta mellom
6 og 8 år, Det som oppnås, sn han, er imidlertid umaken verdt.
Man vil oppnå en bedring i det klim-tiske forhold samtidig med
nt man vinner et stort areal-dyrkbar jord.

Med hensyn til fisket i. Åkrestraumen uttalte han at det
nok vil bli endel innskrenket for örretfiskets vedkommende,
men han trodde nt rendölene til syvende og sist vilde forstå
at den innvundne dykrbare jord har stöi're betydning enn tapet
av endel örretfiske. "Betydningen kan ikke overvurderes", sa
han, "og rendölerie vil sikkert bli like glad i jorda som i
jnkten og sportsfisket."

"Endel forandring vil det jo bli på (Glomnessjöens?)
för så idylliske omgivelser, men det vil nok rette på seg med
tideri og kanskje det vil bli ennå penere der når det engang
blir dyrket opp omkring de nye breddene," sa han tilslutt.

Herredsagronom Brevik uttalte på forespörsel nt vilkårene
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bunnen som blir 	

for jordbruk er meget gode i Rendal. De klimatiåke forhold
er fordelaktige og man cr mindre utsatt for riattefrost. Det
skulde altså ligge muligheter for et sterkt dreVet'jordbruk.
Resultdter har dessUten Vist nt de båst beliggende gårder
hdr hatt årsikre hveteaviinger. Grönnsakdyrkingen hnr også:
tatt seg opp. Det nye dreal som nå blir lagt fram i dagen
kommer.i stor utstrekning'til å ligne på Hedmark.'

Det er sannsynlig, sa han videre at senkningen vil få
en rask virkning for jorddyrkinvn, men han troddel.kke at
den vilde ha noen innflytelse pa mataukingen iår.

I Det hele tatt, sa han,-har rendölene i den sencre tid
fått mere og mere interesSe for: jordbruket. De later til å
ha fått bynene opp for at skogbruk og jordbruk går nöye
hånd i hånd.

Verden 0 Vi.

4h, O.R. 19.05.
Taleren behandlet idag kampen om Russlands oljekildex

ved Baku og fortalte om fvordan nmerikanske og britiske olje -
selskaper har drevet sitt spill om disse kiIder siden den russiske
revolusjon. Han fortalte om bolsjevikernes eksproprinsjon av
kildene etter revolusjonen og de etterf.51gende konferenser mellom
Sovjet på den ene side og De store oljeonserner på den annen side.
Dette, sn hnn, var den kamp som for störstedelen ble fört bnk
kulissene og hvor list og bedrageri var våpnene. Denne gang foregår
kampen på åpen scene med ild og sverd.

Smån tt fra Nor e.

Norges Sölvrevavlslag har holdt årsmte. Det ble ved tatt
endel beslutninger. Bl. a; er lagets navn forandret til
Norges Pelsdyravlslag. Laget har allerede etablett seg i nye
,kontorer i Oslo,

O.R. 12.45.
Blåkors har' holdt årsmöte i Oslo.i disse dager. Det

ble framlagt beretning for lagets arbeide rundt omkring i
landet. Det ble opplyst at laget nå har 134 voksne foreninger
i Sör - Norge, I Nerd Norge har Blåkors hatt stor framgang
og teller nå ca 5500' medlemmer.der. •

O.R. 23.15.
Over Hedmdrk har det gått et kraftig uvmr som har gjort

mye skade på årsveksten der.
o.r. 12.15.
• "Nasjonen" skriver: "HVis man i Norge gikk fra hus til hus
og spurte hvert mcnneske om hvem som vil vinne krigen mIllom
Tyskland og Russland vilde ingen vmre i tvil om svaret. Og
forklaringen ligger i selve bolsjevismens struktur. Helc denne
struktur er bygget opp bare på innbildte grunnvoller som aldri
vil tåle en slik påkjenning som,de nå er utsatt for.
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N tt fra Sven e.

O.R. 21.45.
Fra Stockno1m meldes at det samlede antall krigsforliste

skip i juli måned utgffir 20 skip på ti1sammem 98.000 tonn.
Sverige har siden krigens utbrudd mistet ialt 109 skip på
427.465 tJnn. 757 sjömenn har mistet livet.

Norge er det land som er hardest rammet i så måte med
et tap på 196 skip på vel 1 million tonn. 1279 norske sjbfo1k
er omkommet. Danmark har mistet 50 skip på 129.075 tonn og
438 mann. Finnland har mistet likemye tonnasje som Danmark
fordelt på 36 skip og mistet 159 sjbmenn.

O.R. 23.15.
Den svenske hmr skal sette igang et kursus for kvinner.

Kurset går ut på å utdanne kvinner i visse militmre grener.
Disse kvinnelige mtlitmre vil få tittelen kommismrer.

O.R. 23.15.
Det meldes at sukker — roe—hbeten ikke tegner noe bra

i Sverige iår. Den langvarige tbrkeperiode har bdelagt mye av
årsveksten.

S.R. 23.00.
Social og forsvarskommiteen holder på å utarheide et

forslag til en ordning som skal sikre en slags livsforsikring
for for de vernepliktige som blir inn1lt i tilfelle Sverige
dskulde komme i krig.

S.R. 23.00
Ved Holmenberg er det satt nye svensk rekord i seil —

flyving. Rekorden v ni timer i luften.

S.R. 23.00
Svensk Bilforbund har holdt kongress. På jubileumsmiddagen

om kvelden ga statsråd Gustav Anderson uttrykk for stats —
myndighetenes store interesse for forbundets arbeide og
bnsket forbundet fortsatt framgang.

N tt Fra Danmark.

D.R. 12.30.
Det 34te kjbpestevne 4pnet i Fredriksberg idag kl. 11 fm.

O.R. 23.15.
Det meldes at britiske fly idag har vmxt over forskjellig

deler av Jylland og sluppet ned noen bomber. Det bIe dog ikke
forvoldt noen skade av militmr betydning.

N tt fra Finnland.

O.R. 12.15.
17 tyske journalister som skal reise til finnland i disse

dager ble idag mottatt nv den finske minister, i Berlin, som
holdt en liten tale for dem fbr de reiser dit.

0.t. 21.45.
Finske tropper har stött sammen med russiske tropper

på den karelske front. Bolsjevikene haddc blodige tnp og mistet
bl.a. 9 panservogner.

O.R. 23.15.
Det meldes at engelske fly idag har angrepet den finske

havn Petsamo, Flere av de angripende fly skal vmre slutt ned.
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N tt fra Finnland. Fortsatt).

O.R. 23.15.
Flere medlemmer av den finske lggasjon samt den finske

sendem= i Moskva befinner seg framdeles ved den tyrkisk -
ryssiske grense. De lever i en jexhbanevogn under meget kum-
merlige forhold og har lite mat. Flere av medlemmene er blitt
syke men de får allikevel ikke noe legetilsyn.

Osloavisene ida .

O.R. 23.15.
Det Som i förste rekke stråler ut av forsidene på avisene

idag er beretningen om nedskytningen av 31 britiske fly under
det britisk - russiske flyangrep mot kirkenes igår,

En annen ting som spesiellt Morgenbladet behandler er
spörsmålet om mere arbeidshjelp til höstingsarbeidet og slår
på at dette er en oppgave for arbeidstjenesten å ta seg av.

Morgenbladet skriver om operasjonene omkring Smolensk
at tyskerne nå har erobret et område like stort som Tyskland
for krigen.

Dagbladet behandler under overskriften "Sikker ortjeneste"
utsiktene for ullproduksjonen etter krigen og sier nt denne
produksjon ikkert ikke vil komme i ulönnsomhet når krigen er
over. Den som tar fatt på saueavl nu vil sikre seg en sikker
inntekt framigjennom tiden.

vvvvv VVVVV vvvvv
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tt frP or e.

Bremen Radlo 19.30. På engelsk.
Den norske presse melder om en bkende flom av frivillige

og officerer til den norske anti - Sovjet legion. KOmpani etter
kompani blir dannet, utstyrt og sendt til treningsleirer. AviSene
ramhever også legionens popularitet.

O.R. 08.00.
I löpet av de to siste dager har en rekke stbrre og mindre

skogbranner rast i Tröndelag. Således brente i Sælbu ca. 70 må1
skog.

Moskva 22.30. På russisk.
Stockholm: Den anti - fascistiske bevegelse i Norge vokser

stadig. Statsfunksjonmrer i mange byer streiker og mange geistlige
ar sluttet seg til protesten mot de tyske fascistera politiske

Fadeistenes holdning overfor kirken blir mödt med sterk
mtstand. Det meldes at tyskerne akter å konfiskere kirkeklokker
til militmrt brp.k. "Stockholms Tidningen" slår fast at flere
hundre anti - fasoister hnr forlatt Norge i fiskerbåter for å
dra til England. Ifblge en melding fra Norge er tre nordmenn
blitt kastot i fengsel eller konsentrasjonsleir for ha skåret
istykker et portrett at Quisling. 50 nordmenn sitter i fengsel
for 4 ha forsbkt å komme over til England, skriver Stockholms
Tidningen.

tt fra Danmark.

D.R. 21.50.
Det danske innenriksdepartement har bestemt at brannsperringe

skal plbyes i alle nåleskoger og planteanlegg innen fjorten dager.
Eiere av skoger og planteanlegg må holde sine brannsperringer i
god stand.

Nytt fra Sverige,

S.R. 13.30.
Sjbfartsdepartementet i Stockholm meddeler at innlbpet til

Stockholm er minelagt og at navigasjon utenfor et bestemt avmerket
område er farlig. Nærmere enkeltheter vil bli offentliggjort i
den svenske presse.

S.R. 13.30.
Overlamen i Malmb meddeler at den nye signalstasjon ved

Hven i n'esund vil bli tatt ibruk fra lste august. Nærmere
enkeltheter vil bli offentliggjort i den svenske presse.

t fra Finnland.

Lahti 18.45. På findk.
Det blir officiellt meldt at ilbpet av de to siste dager

har den fiendtlige luftvorksomhet innskrenket seg til et angrep
på Ekenms. Ingen skade ble,gjort.

Lahti 20.30.
Finske skip i USA havner cr blitt holdt tilbake til US's

holdning overfor avbrytingen av de diplomatiske forbinnelser
mallom Finnland og Storbritannia er blitt klarlegt.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Forordnin om unnta elsestilstand i Nor e.

I siste nyhetssendingen, klokka 23,15, ble lest opp
en forordning fra der Fthrer.

Dessverre ble'strsteparten av meldinga ödelagt av forstyr-
relser, men den begynte med 1b1gefide ord:

På grunn av de siste krigsutviklinger, som også berörer
Norge, er det i Ffihrers forordning bestemt föigend:

Her ble det lest opp en hel del parragrafer, men det var
omtrent umulig å oppfatte hva de gikk ut på. 1:arragre.f 1 löd
likevel omtrent slik: Reichskommissar kan for det hele land
anordne unntagelsestilstand.

Ellers gikk visst flere av parragrafene.ut på.at det skulle
eller kunne innf3res stavnsrett (stavnsbånd?) for deler av
landet, og andre behandlet straffer. Det ble nevnt fengsels-
straff, tukthusstraff og dbdsstraff.. Dödsstraffene skal utföres
på stedet ved skytning.

Men som sagt, det ble lest opp mange flere parragrafer
som ikke kunne oppfattes.

Bestemmelsene gjelder fra og med 2. august 1941.

Forordningen var undertegnet: Oslo 31. juli 1941.

Reichskommissar Terboven.

Radioa arater skal innleveres.

Samtidig med at ovenstående forordning ble lest opp, ble
det også bekjentgjort en bestemmelse om at alle radioapparater
skal innleveres i store deler av landet. Bestemmelsen hörtes
ut til å gjelde praktisk talt hele Vestlandet og store deler av
Sörlandet. kunne oppfatte fngende distrikter: •

Hele Sogn og Fjordane fylke, hele Bergen fylke, hele
Rogaland fylke og hele (?) Aust-Agder fylke og mange andre
fylker og steder.

En fikk inntrykk av at apparatene skulle innleveres innen
en meget kort frist.

Også förer Quisding. bestemmer men i mindre målestokk.

O.R.12.15.
Föreren har bestemt at F.0.4, Hedmark og F.0.5, Oppland

skal slåes sammen til en fylkesorganisasjon under navnet
F.0.4, Oppland.

Som ny fylkesförer for F.0.4, Oppland er ansatt årnulf
Lundesvåg.

T skerne skal feire Knut Hamsun i Oslo Radio.

O.R.18.45.
forbindelse med at Knut Hamsun fyller 82 år mandag den

4. august skal det sendes et tysk Hamsun-program söndag morgen
mellom9 og 10. Det vil bli gitt et ovexsyn over noen av Ham-
suns verker, og opplesning av "Pan", "Markens Gröde" og noen av
Hamsuna dikt.



2.

2, august 1941. Nr. 100. Fortroli .
TFETd-- . au ust.

Fiskerimeldin .

Sildefisket: I Haugesund ble det i går innmeldt noen
snurpefangster på ca. 200 hl. småsild.

I Belsen ble det i går innmeldt 3000 hl. småsild.
Fra Alesund meldes at det ble gjort noen sMå steng av

småsild i Aure i går.

Makrellfisket: Heller ikke denne uken ble det gjort noen
særlig store fangster, og fisket målccarakteriseres-som smått.

All makrellen som er fanget,. er bmsatt innenlands.
1400 fartbyer har deltatt i fisket, hvilket er Så noen-

lunde det samme antall som i gjor.

Landbruksmeldin .

Det eroingen forandring i tilförselen aV frukt og bær.
Særlig k~er det nå lite av standard vare. Det bker imidlertid
med alle slage -bbnner. Det kommer også mer med sylteagurker
og purre. Kvaliteten av purren er fin. Det kom også litt
gulerbtter i dag, så alt i alt ser det litt lysere ut enn ventet.

Det.kom bare lite med bringelaw i dag, og jordberene blir
helt borte.

Hva poeter angår, så så det litt lysere ut i dag. Alt
som kom gikk strykende unda.

•jöttilfbrselen har i denne uken vwt den sletteste man
har hatt hittil. Det er kommet mindre enn för av
Samtlige priser er uforandret.

Landbruksmarkelet.

Fru Xrohn sriakket först om de jordparseller.som dslo
kommune delte ut i-vår. Söknadsfristen-for disse parsellervar
den 10. april,, I alt kom det inn 4000.söknader. Det ble delt
ut 150 parseller sOm ligger på Wyen. Disse parseller hörer.
inn under Oslo Nyttevekstkontor som ble opprettet av, Oslos
ordfi5rer i april:i:år. All den dyrkede jord sok kommunen eier,
er underlagt dette kontor.

Stortsett har de dyrkere som fikk tildelt parseller ivvizet
en intereese som er rosverdig.

Det er forutsetningen at de som i kr'lamye arbeid på sine
parseller, skal ha fortrinnsrett-neste.år.

Det har forekommet .en del tyverier fra disse parseller,.og
det vil derfor bli tatt.med hård hånd,på disse tyveknektene,
Det er nå blitt opprettet en meget d'treng kontroll.

Andrd tiÏtak på mataukingas område er den lauvinga som ble
amtalt i forrige "Landbruksmarked".

I dag vilIefruen henlede oppmerksomheten på et annet felt
i forbindelse med mataukinga, nemlig karven. Med litt flid er
det ikke småtterier av karve som kan reddes i Norge.' Dette
arbeid egner seg også godt for barn. Karven vil bli betalt
med kr. 2,50 pr. kg.

På eggemarkedet er det ikke noé nytt. Det kommer fortsatt
få norske egg, men.heldigvis fortsetter danske-eggené.å komme
uforandret, og det er å håpe at de.viI fortsette å gjöre det.

(Fortsatt).
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Landbruksmarkedet . . . (forsatt):.

Det minker med blomkål på torget.
Mens det hittil i uken har'vart lite poteter, var det i dag

atskillig bedre. På formiddagen i dag kom det nemlig 24 (?) tonn
poteter som!gikk hurtig unda.

N e ras'oner av erter og  bönner. 


0.R.21.45.
(Da det er kommet nye forsyninger -2) fra.utlandet har

'"Forsyn4ngsdepartementet" funnet å kunne fastsette nye rasjoner
av erter og bönner.

I. tiden til 10. september selges 400 gr. gule eller grönne
erter eller bönner av merke E på de någjeldende' ekstrakort samt
mot vanlige brödkortmerker.

AnStalthusholdninger skal hos Forsyningsnemda' i samme tids-
.rbm få ahVisning på en så stor mengde erter eller bönner som
Svater.' til 400 gr, pr. person som har kost i anstalthusholdning-
en.

Herberger eller andre serveringssteder skal få så stor
mengde erter som svarer til 10 % av den mengde mel som vil bli
anvist til matlaging i to måneder.

HåndVerksbedrifter tidligere har brukt erter i sin
husholdning skal få så stor mengde erter som svarer til 5 %
av den mengde mel som anvises bedriften for to'Måneder.

Detaljister kan bare få. kjdpt erter mot_anvisning av
Foryningsnemfida.

N e sirupsras'oner.

, 0.R.18.45.
I'samsvar med "Forsyningsdepartementets" forordning av 4.

april 1941 har Direktoratet for proviantering og raslonering
fastsatt nye rasjoner av sirup. I tiden til 20. elbsember kan
kyipes 300 sirup på . . ? . . rasjonskort.

Dessuten kan det i samme tidsrom kjöpes 300 gr. sirup mot
klipp av dverste höyere hlvdel av talongen pk'dehasjonskortene /ny
for kaffe.

Som tidligere kunngjort kan det i samme tidsrom også kjdpes
.300 gr. (av et bestemt slap) sirup mot klinp av dverste
höyre halvdel av talongen pa -kaffetilleggskortene.

Arbeidsledi heten er ått ned'i Timr.

• 0.R.12.15.
Arbeidsledigheten i Tinn kommune har fått det endelige

dödsstbt. ' I hele kommunen er det bare neen unkgutter som er
ledige.

Skatte rosenten i Tmondheim blir 17 5.

0.R.18.45.
Etter forslag av finansrådmannen i Trondheim blir byens

skatteprosent 17,5 mot 18,2 i fjor.
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- Ra .losenainger i'eTàg 1. augus ,

Meldin i forbindelse med en norske legion. 


0.R.21.45.
De 1egion-srer som forlot for noen dae siden,

undertegnet like fbr sin avreise skjemaene om forsörgelses-
plikt. Pårörende må derfor vnre litt tolmodige de förste
dager inntil saken er blitt bearbeidet og papirene gjennomgått.

"Verden o vi" fortsatt om Fihnland.

Emnet var:"Blant fanger og krigsbytte i Salla" - en
skildring av Nordisk Radiopresses spesialkorrespondent.

Korrespondenten ga en meget malende skildring av en reise
: han hadde foretatt i krigsområdene. Lytterne fikk flrst hre
om alle fangene og alt byttet som finnene hadde tatt. Deretter
fulgte en lang beskrivelse av alle bdeleggelsene og ruinene
som bolsjevikene hadde etterlatt seg der hvor de hadde trukket
seg tilbake. For hver finne som falt, falt det dusinvis av
bOlsjeviker.

Oslo-aVisene.

Meldingene om at Petersburgs fall er nnrt forestående
får stor plass i avisene i dag.

Av innenriksk stoff slåes meldingene om at Den norske
legions ft5rste bataljon er dratt ut av landet stort opp.
I forbindelse med denne begivenhet skriver "Morgenposten" i en
artikkel:

Frivillige strömmer til Finnland fra mange kanter. Det
tapre finske folk som har kjent den rå trussel så nmrgåendel
har fremdeles stor sympati rundt om i verden,. sikkert:-ogs4i
England selv om England har framtvunget et diplomatisk brudd
med Finnland. Ikke minst er sympatien i de andre nordiske land

. hvor man er klar over åt kampen.mot den röde fare er,en kamp
Som angår opssOm kulturnasjon. Ut fra dette syn oppstår den
horske'legiOn og tilslutningen til den. De som har sluttet seg
til legioneh har villet manifestere sin vilje til å vnre med
på å bestemme sitt lands skjebne.

Videre skriver ndorgenposten" i sin leder:'
Finnlands kamp mot den röde fare angår også oss. Ved sin

sksjon mot finske og norske områder har England markert sin
stilling som Sovjets forbundsfelle.

"Fritt Folk" skriver:
Det britiske angrep på finsk og norsk område som kostet

28 fly, må ha vnrt et forgjeves forsök på avlaste trykket på
Sovjct.. Men det er ingen som tror at det vil lykkes.England
å opprette en ny front på Europas fastland. Tyskernes.seire
i alle felttog skyldes ikke bare at tyskerne har'beholdt de
gamle soldatdydene, men også Hitlers geni som har skapt en ny
krigsvitenskap. Bolsjevismens dager er talte.
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Nr. 100.
Radiesen in er freda

Fortroli .
. au ust.

O.R.18.45.
Det meste av hNret er kommet i hus i 5sterda1en. Höy-

avlingen kommer til a bli over et middelsår.

O.R.18.45.
Stindag den 3, august overförer Norsk Rikskringkasting

fra fest§pillene i Bairuth. Det vil bli gitt en utgreiing
om spillat av Alf Due. Overföringen kommer til å vare fra
klokka 17 til 19.20.

O.R.18.45.
Det er snart 300 generatorbiler i drift i Hedmark og

østerdalen forteller bilsakkyndig på Hamar, i'ngeniör Gjevanor,
til "jstlendingen".

O.R.21.45.
Deutsche Lufthansas rute mellom Oslo og.Stockholp har

fått tillatelse til å 1a ruten omfatta RovajeVni,også. Rute-
utvidelsen skal gjelde fra 4. august og ut året 1941.

D.R.21.50.
Dette var en utydelig melding som syntes å gå ut på at

det var stiftet et aksjeselskap i Norge for fremstilling og
omsetting av lettmetaller. Aksjekapitalen er på 35 mill. kr.

(Må tas med forbehold).

D.R.21.50.
H5stutsiktene i Norge betegnes som overordentlig gode.

N tt fra Danmark.

D.R.21.50.
Söndag den 20 september skal bli en ungdoMmens dag over

hele Danmark. Flere ungdomsorganisajoner har alt meldt sin
deltagelse i dagen, og mange flere ventes. bagen skal være en
hyldest til Danmark og Danmarks konge.

O.R.21.45.
Et portugisisk skip har reddet den 35 mann sterke besetning

fra det danske skipet "Ingro" som er senket i engelsk tjeneste.
•

O.R.12.15.
Tidligere sjömannsprest, pastor Lars Valvik, er plutselig

avgått ved döden 56 år gammel.

S.R.20.00.
Svömmelandskampen mellom Sverige og Danmark, som skulle

ha vært avholdt den 17. (?) august, er blitt avlyst da danskene
har meddelt at de ikke kan delta.
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N tt fra Sven è.
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Radiosendlager_frda I: au us .

S.R.20.00.
Det svenske legasjonspersonalet i Moskva befinner seg vel

meldes det til Utenriksdepartementet. Så vidt vites er det
ingen andre svensker i russiske hovedstad for tiden.

S.R.20.00.
Det har i ettermiddag vært holdt krigsrett angående den

ulykken som rammel det svenske flygevåpen den 4. desember i
fjor. Ingen kan legges til last for ulykken.

S.R.20.00. •
Det har vært en ny skogbrann i Gellevarre. Sluknings-

mannskap ble brakt til brannstedet i fly.

S.R.23.00.
Antall postforsendelser var i fjoråret höyere enn noen

gang för. Det var i alt 20,3 mill. forsendelser.

O.R.12.15.
Et svenSk militærfly er styrtet ned. En mann v beset-

ningen ble drept. Ulykken fant sted under övelsesflyvning.

Nytt fra Finnland.

O.R.18.45.
De finske aviser skriver i dag om det engelske flyangrep

på Petsamo. .%visene beskjeftiger seg med de store tap som
engelskmennene led og minner dessuten om det gamle.vennskapet
med England.

Angrepet kan bare være et bevis på at England .ikke bare
hjelper Sovjet mot Tyskland, men også mot Finnland.

O.R.21.45.
I Helsinki har man mottatt en note fra England som er så

typisk for dette land at alle land i Europa bör merke seg den.
I noten opplyser England at det vil begynne en bli.)kade mot
Finnland, mens det samtidig opplyses at blokaden ikke vil være
rettet mot den finske befolkning. Dette er et stort hykleki,
og .det skjer mens Finnland for annen gang forsvarer seg mot
bolsjevikene.



Tille til NYHETSOVERSIKT Nr. 100. 


(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste.)

Radiosendino'er froda I. au ust 1941. Fortroli .

N tt fr-a Nor'e.

Moskva Radio på russisk.
Det meldes fra London at fordi rekrutteringen av frivillige

Norge for Hitlers korstog mot bolsjevismen.har vrt en fjasko
har de norske hitlerianere begynt en tvungen innskriving i
legionen. 11e unge menn i arbeidsleirene har fått beskjed
om at de må melde seg som friVillige. Tyskerne har satt i
gang forf3lgelse av foreldrene til unge nordmenn som har
kommet seg Ut og sluttet seg til de frie styrker i England.
Dette har fart til uroligheter.i mange byer. I en. by ble
70 personer arrestert og sendt til konsentrasjonesleirr.

Moskva Radio på russisk. _
Stockholmsbladet (Östmannslandtidningen ?) skriver at

under bygningen og gjenoppbygningen av Nordlandejernbanen
Norge har arbeiderne til tross for voldsom terror gått til
flere Streiker som protest mot det tvungne krigsarbeid for
tyskerne. Lederen for dette arbeid har meddelt at i framtida
vil man .64 fram etter tysk militær lov mot streikene. ,

O.R.08.00.
Restriksjonene i Bergen-området er opphevet fra I. august,

og 'man kan'igjen komme og gå fritt Skoleferien er blitt for-
lenget fra 21...•august til 1. september..

O.R.08.00.
Politiinspektör Ofstad i Bergen ex utnevnt til politi-

inspektör i Hordaland etter politi-inspektör Ström som har
nådd aldersgronsen.

O.R.08.00.
Fra 1. august vil hver fyrstikkeske bli beskattet med 1 öre

pr. eske som inntekt til statskassen.

O.R.18.45.
Fra 15. august vil kakao og sjokoladerasjonene bli satt ned

til halvparten av hva de er nå.

Nytt fra Danmark. 


D.R.19.00.
De danske offiserers klubber skal forenes til en nasjonal

liga.

N tt fra Sveri e.

S.R.20.00.
Den svenske regjering har R*titlDt godkjent planon om å kjöpe

maksimum tolv gårder i Nord-Sverige til forsJksdrift i jordbruk.

D.R.19.00.
På grunn av mangel på for vil det bli foretatt en stor ned-

slaktning av kveg i Sverige til hösten, Men den kommex ikke til
å bli så stor som forrige år da nedslaktningen var seks til syv
prosent mer enn normalt.

(Vend!).



Tille • • •

Radiosendin er fredac 1. au ust 1941.

N tt fra Finnland.

Budapest Radio.
Mannerheim har inspisert de tyske tropper på den finske

fronten. Han ble over alt mottatt med stor begeistring.

Radio Paris.
Den finske (utenriks)minister har erklmrt at ved bombingen

av Petsamo har England begått en krigshandling mot Finnland,
og det för den diplomatiske forbindelse var brutt. Det vil
bli sendt en protestnote til England.

S.R.20.00.
Centralkommiteen i foreningen "Finnlands nasjonalhjelp"

som ble stiftet onsdag, har holdt sitt förste möte. Kommiteen
omfatter representanter fra sosialdepartementet og innenriks-
departementet. Formann er S.Matson og viseformann ki. Mander.

Lahti Radio.
Det finske informasjonsdepartement ga i Helsinki i dag en

lunch for utenlandske journalister som var kommet fra Berlin..
Til stede var blant andre innenriksministeren og utenriksminis-
teren.
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a -17JUECTinger Idrdeg '::. ,,A1.1Jt 1(:)41I. ----
y e-or o crene har idaL; .v=t il.seavan ig ar ige og

.. utpå ettermiddagen og kvelden forværret de-sg,slik at det over
hodet ikke var mulig å oppfatte en eneste skandinaVisk_stasjon.

Kommentar til "Den Sivile Undta elsestilstand i Norge. 


O .R. 12.15.
"Deutsche Zeitung In Norwegen" skriver L sin leder idag om

reichskommisar Terboven's nye forordning om s1vil-undtaelsesti1stua
bl.a. "Overbmrenhet og storsinnethet er vist den norske befolkning
av den tyske overkommando. Når det likevel er kommet til beklagelige
episoder som norsk svar på den tyske storsinnethe't har man i det
lengste forsdkt å finne undskyldninger for disse enkelte tilfeiter.
Forordningen er i og for seg ikke nown forPndring for den del av
befolkningen som vil være med på Nyordningen. Tysklands holdning
overfor Norge og det Norske folk er ikke endret.

Det ble senere i sendingen nevnt, at det her vært mange
fprespdrsler vedrörende forordningen men her ble lytteforholdene
s4 dårlige at noen detaljer ikke kunne oppfattes. Det lot dog til
at forordningen her vakt den ellex åtdxste bestyrtelse i Norge.

O.R. 13.15.
Sildefisket i. Rogaland og Hordalmd har i den siste uke vmrt

bra med 4;ore pene fangster. Qgså i Nordnorge hqr det vmrt ganske
bra. Tilförselen av sei til 1eund har vært omtrent som fdr. Til
Måldy har det i siste uke vært litt mindre enni vanlig. Det har også
vært litt mindre enn vanlig til Beren.

andbruksmeldin er.

O.R. 1320..
I landbruksmeldingene var,det ikke'nevnt noe.om tilförselen

av grdnnsElker. Det'ble bare nevnt maksimumsprisene for tiden fra 4de
til llte august. Vi gjengr'endel:av diSse:,

Sommerkål ....-,, ...1c±',020 pr. kg,.
' Blomkål-  I,

-Gulernt 	 n
Salat ..... ......„ ."
Spin4t 	 ,.., "
Selleri 	 n
Tomatér .  . n
Sukkererter 	 n
Sylteagurker. 	 "

S ortsoversikt.

O.R. 17.15.
Charles Hoff benyttet i. denne programpost anledningen til å

hylde de norske sportsfolk som har reist til Finnland for å kjempe
mpt bolsjevismen. Han er litt bekymret for en eventuell mengel på
idrettsmenn i Norge i denne anledning men som hen selv sier:

"Kanskje blir vel ver idrett for en kort stund tappet, men
når så disse kommer tilbake etteret seiren mot bolsjevismen er
vunnet har vort vennskap mot finnene fått ennda sterkere bånd.
Og det m4 vi ikke glemme, at det er grunn til å takke disse gutter
som setter sitt liv på spill for sine idrettskammerater for å
hjelpe dem i sin frihetskamp. Når vi hörer om disse idretts -
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S ortsoversikt. Forts 


O.R. 17.15.
gutter som er blitt igell derborte på s1gi .ciaa visse om at det
er vore egne som er blit igjen, da f3ler vi med finnene i
disse dager. Og sånn bUr en hvor ekte nordmenn föle.

Han fortalte videre om hv=den Tysk1end og Itelie og Finnland
driver sin idrett uforminsket tiltress for krigen. Det blir
arrangert idrettsstevner og lendskenper og mesterskarene går etter
programmet. Det er nye krefte som ko=er til eg dot blir disse
som'kommer til å nverta. Videre kritIserte han. do idrettsmenn
som ikke de1t.r lengere..Dog forscSkte hen d å undskylde dem med
egt de bere er blitt skremt til å holde seg borte fre, idretts -
plassene. De som virkeleL6 VP.T skyd dette va-L' :rste rekke
de ganle idrettslederne som,hdn påstår er faryaie selv til å
Stå freM på noen idrettsbane. Hari prlser videre disse nye
gutter som han. sier er fri for primedonnanykker og er enkle og

Videre fremhever han hvordan myndignetene nå arbeider
for idretten ng idrettsmennene og skaffer'dem nye idrettsbaner
O.s.v. og han uttrykte sin overbev-isning om.at det arbeide som nå
nedlegges fra myndighetenes side vil bære rike frukter.

. Av idrettsbegivenheter fremhever han det stare friidrettsstevne
og fo±balistevne om Norgesmesterskapet som blir arrangert idag
Og iMorgen. Her nevnte han endel na.vn i tikampövelsene hvor for-
övrig bare fire mann starter. av c?em ver Reidar Syvertsen som
ble betraktet som absolut -favoritt. Dessuten vil eg'så
Romberg Andersen forsöke seg på rekord på 15,000 meter.e1ler
eventuelt 10.000 meter. Han mente dt der vilde om ikke bli satt
rekorder, så iallfall bli prestert resultater som vil vekke opt-
sikt over hele verden.. Romberg Andersen betraktet han iallfall
som verdens störste nulevende langdistanseldper.-

Han fortalte også at Norges Idrettsforbirnds treningsleir.for
fotballspillere i Östfold avsluttet t:cenin =dag og alle
guttene hadde vmrt strå-lende fornöyet eppholdet og
hvad de hadde Imrt. Det,var spesielt to ciir em hadde utmerket seg
Den ene var fra Haugesund og .den annen fre

Tilslutt hadde han et intervjuMed den norske idretts'-
mann som hadde deItatt i konkurranse i for den siste
krigen med Russland begynte.-Hen het Per :fAe,

Her ble forholdene-dårlige og mesteperen kom bort.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Nor e

D.R. 12.50.
Et nytt aksjeselskap er blitt dannet i Norge for

fabrikasjon av Imttmetall, amrlig alluminium. Kapitalen vil bli
på 70 millioner kroner fordelt pk 70.000 aksjer. 35. millioner
av kapitalen er allerede innbetalt i kontanter og resten vil
bli innbetalt ilbpet av to år, Selskapet kan opprette bransjer
rundt omkring i Norge og også i utlandet.

Man r4ner med å fk litt ovex middelsårs avling i
Nord' - Norge og litt undEr middels i det sydlige Norge.

Moskva Radio 18.00. På russisk.
En melding fra New York gar ut på at tyskerne i Norge

tar de norske sykehusene i bruk for skrede tyske soldater
mens de norske patienter blir kastet ut..Skolerer blitt
omdannet til fbdselsklinikker for 20.000 tyske kvinner.

Moskva Radio 10.05. På engelsk.
Fra Oslo, Trondheim, Hamdr, Kristiansund, ilesund og

andre narske byer kommer meldinger om regulmre utsendinger
fra den hemmelige norske sender, "Frihetsbenderen". Igår ga
denne stasjon to utsendinger om de avtaler som Russland har
undertegnet med Tsjekoslovakia og Polen. Europas undertrykte
folk, sa annonsbren, danner en samlet front i kappen mot
fascist Tysk.7and. Tre av verdens mektigste stater, Sovjet -
Unionen, Storbritannia og U.S.L. leder en forening av
demokratiske stater. Fascismen vil ikke vmre istand til å
stå seg mot denne. Hitlerismen vil bli bdelagt. Russere og
Britter sammen med tsjekker og polakker vil gjenopprette
de undertrykte nasjonera uavhengighet. I den sovjet - polske
overenskomst ser nordmennene garantien for deres
fullstendige frigjbrelse. fra Hitlers okkupasjonshærer.

C.B.S Network 14". Pk engelsk.
Meldinger fra to skandinaviske lanA-v.iser at tyskerne

begynner å mbte alvorlig motstand. Naziokkupert Norge er
nu stillet under krigslov, effektiv byeblikkelig, for 4
bekjempe indre uroligheter, og i Sverige (som i virkeIi_gheten
er overtatt av tyskerne), har forsvarsministeren advart folk
om at Sverige, selvom det for byeblikket yder Tyskland,visse
militmre rettigheter, vil kjempe hvis dets uavhengighet
trues.,

N tt fra Sveri e.

Deutschlandssender 22.00. På tysk.
"Svenska Dagbladet" meddeler at to svenske kompanier av

frivillige allerde har vmrt i aktivitet ved den finske front.
Bladet tilfbyer at svenskene har utnerket seg fordelaktig smrlig
som sikre skyttere.

Breslau 23.00. På engelsk.
Et stort antall svenske mekanikere og sjaufbrer har sökt

om tillatelse til å slippe inn i den finske hmr.

(Vend !).
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Radiosendin er 113rda au ust 1941 ,Fortroli .

tt fra Sveri e. Fortsatt.

Radio Paris. 19.15. P. fransk,
Lederen for de svsnake kommunister, er p4 en mystisk m4te

forsvunnetk Det er imidlertid ting som taler for at han holdes
skjult i den russiske ambassade i Stockholm.

O.R. 18.00. PP1 tysk.
Styret for Det Internasjona1e Skiforbund skal holde

möte i Stockholm den 16de august. Man vil bl.a. behandle
noen tyske forslag til forandring av kokkurranselovene.

D.R.

	

IMsten i Sverige ser ut til ligge •itt under middels
undtatt for poteters vedkommende, som vil lige litt over
middels. I seks distrikter har hvetehsten slatt fullstendig
feil. Rödbeteproduksjonen har vært betydelig utvidet men flere
av disse nye arealer er blitt öde1agt av innsekter.

D.R. 21.50.
ilugustnummeret av den svanske koMmunistavis "tormkiokken"

er blitt beslaglagt.

tt fra Danmark.

D.R. 12.30.
Den danske regjering har for ,(3. hjelpe litt p,?3, arbeids—

ledigheten satt igang reparasjonsarbeidepå offentlige byggnin er.
De kummunale myndigheter er blitt anmodet om h gjöre det samme-f

D.R. •2.30.
lle utenlandske valutanoteringer Var uforandret idag.

I.ksjemarkedet var lukket.

tt frn Finnland.

.RadioLyons 13.3n. På fransk.
Fra Stockholm meldes om livlig.fly og f7Atevirksomhet i

den Finske bukt Tung artilleri — ild.kan höres i retning av
Hangd. Finske tropper gr framover i Repola sektoren.

Deutschlandsender 17.00. tysk.
Den finske avis "UUSI SUOMI" skriver: "Finnland venter at

England vil avholde seg fra gjenta den oppTörsendp bombing av
Petsamo.

vVvVv VVVVV Vvvvv
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Radlosendinger söndag . augua ,

I hele helga har Iytteforho1de vært •meget dårlige.

Alle skandinaviske stasjoner var utydelige både i går

og i dag.

Nye befalingsmenn tiltræroppropet.

Flere nye. befalingsmenn ha'r tiltrådt opprOpet til det
norske folk om å slutte opp om kampen mbt bolsj'evismen.

Navn kunne ikke oppfattes.

N s'ef for Dienststelle i Tronheim.

O.R.23.15.
Sjefen, for Dienststelle i Trondheim . . ? . er kaldt

til Berlin for å overta en stilling i det tyske.innenriks-
departement. Som ny sjef for Dienststelle i Trondheim er
utnevnt sjefen fox Dienststelle i Kirkenes, . ? .

Nor-es birökterlags landsmdte å net i

O.R.19.20.
54 mann fra lokallagene ut over landet mdtte på Norges

birökterlags landsmöte på Kongsberg i gå:c. Formannen uttalte
ved åpningen at alt skulle ligge vel til -rette for et godt
honningår i år.

ruknin sul kke i Svolvær.

O.R.12.45.
Den 14-år gamle Anna Rasmussen er druknet

under badning.

N tt fra Danmark.

O.R.23.15.
Den danske sendemann i Berlin er kommet til Kjftenhavn

på et kort besök.

D.R.12.30.
Denne nyhet var utydelig, men det hdrtes ut som om en

mann i Ålborg var blitt dömt fordi han ikke hadde båret hvitt
bånd om armen under m3rkelegging.

D.R.12.45.
Kjöbenhavn hageutstilling holdes åpen til og med neste

söndag. Utstillingen har hele tiden hittil hatt godt besök.
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N tt fra'Sveri e.

O.R.19.40.
Det svenske skip "Noritrea" (?) på 1560 tonn er senket

ut for den spanske kyst på vei til England.

S.R.20.00.
Det svenske tekstilarbeiderforbunds kongress.ble åpnet

i dag i Stockholm.

S.R.23.00.
Den svenske forsvarsminister Skjöld holdt en tale i dag

hvor han kom inn på det svenske forsvar. Han uttalte blant
annet at det enda fantes bristeri forsvaret, og_at det på
enkelte punkter ville bli nØdvendig med en omorganisering.

N tt ‘'ra Finnland.

De finske aviser fortsetter å skrive mot England. Det
heter blant annet at England hele tiden siden krigen i öst
begynte har forholdt seg slik at den diplomatipke. forbindelse
kunne brytes. Etter at England sluttet seg tii Finnlands
fiende, var det ingen grunn til å opprettholde.noen forbindelse
med dette land.

O.R.12.45.
Den finske sendemann i Berlin er kommet'til den finske

hovedstad på et koxt besök.



Tille til NYHETSOVERSIKT nr. 102.
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Nytt fra Norge. 


Moskva Radio har i daF kringkastet paa norsk og svensk k. 23.30
paa b lgelengden 21.8.

Irogrammet var den tvungne evakuering av visse distrikter
paa Vestlandet, som Ulvik i EL,rdanger. B.B.C./ s ranort er
Meget ufullstendig paa grunn av daarlige lytteforhold.

idoskva Radio paa russisk for Sov ets Central-Asia.
Det norske bladet "Fritt Fo k" gjen ir rykter om fjasko i

kampanjen for aa rekrutere frivillige i INorge til kampen mot
Russland.

i,pansk Radio.
Exchange Telegraph melder at n6rske fiskebaater er kommet

til England. Tyske autoriteter har tatt skritt til aa hindre
en gjentagelse.

Spansk Radio.
Norske kotmunister er arrestert etter aa ha forsøkt aa

drive saIotasje i gruber. Fem av dem skal møte for en.aDesiell
domstol i morgen.

N tt fra Danmark.

1.R.19.00.
Banske arbeideres r dioforbund haldt kongress i Kjbenhavn

i dag. Det ble uttrykt ønske om at dansk kultur og aandelige
verdier skulle bringes til det danske folk gjennom radio, saerlig
i den naavaerende tid.

4111" D.R.19.00,
Ritzau's Byraa melder at fra Hamburg at danske foreninger i

Hamburg har dannen en organisasjon som skal ta vare paa danske
interesser i Tyskland.

Nvtt fra Sveri e.

L,oskva Radio naa russisk.
Fra Stockholm meldes at 12 personer er dømt hnIx til hardt

arbeid fra fem til tyve aar, og 11 personer er d‘t til tre aars
fengsel for anti-fascistisk virksomhet.

Radio 2aris.
Fem kommunister er arrestert i Sverige da man fryktet at de

kunne drive saboåasje paa utenlandske skip.

Hilversum Radio.
Det svenske telegrambyraa melder at den svenske regjering

har im tekommet Finnlands anmodning om aa overta finske interesser
i Stor ritannia og Nord-Irland.

D.R.21.50.
"Nya Dagligt Allehanda" melder at GriDenberg i gaar hadde en

konferranse med den svenske minister i Lond.on. Drftingene fort-
setter i dag.

(Vend
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Radiosendin er s nda 3. au ust 1941,

Nvtt fra Finnland.

Lille Radio.
Paa en pressekonferranse i Helsinki erklaerte president

Ryti at hans land ikke hadde noen annen hensikt enn aa forsvafe
se seg mot undertrykkelse, og at Finpland håapet aa opDr ttholde
vennlige forhold med USA.

D.R.19.00.
fra Helsinki forteller at Rangell har moddelt en

U.P. korrespondent at Finnland aldri ville ha tatt initiativet
til en krig med Sovjetunionen.

Rom Radio.
I en lederartikkel skriver det finske bladet "Ilta Sanomat'

at naervaeret av deler av den britiske flaatc i ]xkiikx Nordis-
havet beviser at Englands planer mot Finnland ikke bare er
begrenset til lokale aksjoner mot 7etsamo, men har et langt
sti6rre omfang.

S.R.13.30.
If4ge meldinger fra den finske front har finske tropper

naadd Kola og fortsotter naa langt inn i dette omraadet.
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Osloadvokater mister bevillin ene.

O.R. 18.45.
Justisdepartementet har for alle tider inndratt sakförer-

belillingene for höyesterettsadvokatene Henning Bödtker og Paul  Rza
Frank og overrettsakförer Olaf Tendeland. De tre sakförere har
gjort seg skyldige i ondsinnede angrep på Nasjonal Samling og
sjikanert våre förere. De har således gjort seg uverdige til å
were med på å bygge opp igjen fedrelandet og kan således ikke
ansees å være i besiddelse av den tillit som er nödvendig for
deres stillinger.

Osleavisene om Undta elsestilstanden.

O.R. 18.45.
Osloavisene kommenterer idag forordningen Om eivil

undtagelsestilstand i Norge. Llle bladene understreker hvor
. alvorlig 2tjl1ingen er og oppfordrer dot norske folk til å

ta situasjonen med ro og orden

Hieen til Quislin .

O.R. 12.15.
De norske frivillige som kjeliper'på 'Oåtfronton har sendt

Quisling en-hiIsen hvori de gir uttrykk for sin glede over å
lunne få gjöre noe for landet sitt.

I samme forbinnelso skriver "Fritt FOlk" 131..n.-"De fri-
villiefra Regimentet Nordland.har opptråtthelt tklanderlig
som soldater og ingen nordmann har gjort sitt land til skamme.
Under kampene har de gått på med.dödsforakt ogj:Vakt sine kamp-
fellors respekt og beundring,

3knin i fddselstallet i Telemark.

O.R. 18.45.
Telemark har nå fått sitt medleinalj- Lii. Det meldes

samtidig at man kan notere en merkbar Jåselstallet
der i de siste fire år. Arsoppgaven til 1940 viser nt ildpet
av de siste fire år er det i Telemnrk fddt 1.79 barn mot 1499
ved utgangen av 1936.

K d eordnin en vedtatt for Sandef-or

O.R..18.45
Kjdpoordningen for Sandefjord o&Snndar er nå godkjendt

av. departementeti Dette er-den'förste.kjdpeordhing i landet som
er godkjendt. Det meldes at 1-rplukkingen har tntt seg meget
opp i Sandefjordsdistriktet. Således var: det i helgen flore
htndre plukkere ute.

N ansettelse i forstvesenet.

O.R. 18.45.
Landbruksdepartementet har ansatt forstkandidat Olaf Haug,

Hamar som skogforValter i Osterdal skogforvaltingsområde. Han
skal overta sin stilling med en gang. .
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Meldin fra Le ionen.

O.R. 18.45.
Den Norske Legion peddeler: "For k-få utbetalt familie-

bidrPg må der sendes inn ærklering på skjeda'Som fåes ved
henvendelse til den Norske Legions hovedkontor, KirkegPten 15,
Oslo. -Det er gitt en rekke enkeltheter vedrn^en3,-.. utbetplinger
av familieunderhold.

Fiskerimeldin er.

O.R. 13.15.
Til Haugesund er det kommet inn'bra med swåsild. Igår kom

det inn 300 hl. Siden lördag er det kommet inn 1600 hl. Til••Ålesund er det siden midten av forrige uke ikke kommet inn noe

sild. Garndriverne har ikke vmrt ute inatt.

Det har også vmrt fisket endel makrell i siste uke, men
ikke meget. Ved Follesoy er det tatt fangstmc, ph), opptil 400 kg.

Hummerfisket har for Mdrekysten vært rileget bra med
fangster på opptil 70 stykker pr. båt.

Landbruksmeldin er.

Landbruksdepartementet har sendt ut dene. forordning OM
salg av skogsbær:

"Plukkere av skogsbær kan bare selge•eller på annen
måte avhende skogsbær til forbrukere i egdn kommune, til for- .
brukere ved torvsalg eller Norges Bærlag og detsunderavdelinger
osom mottagere.

De bmr som Norges Bærlag mottar skal fordeles på.de
forskjellige bærlag og derfra.leveres-til forbrukerne og.konserver
fabrikkene„Det.tegfier.til bli et bra bmrår og,det er derfor
sannsynlig at.alle forbrukere •kan få sitt behov dekket. Med de •
erfaringer'man har på andre områder har depamentet.funnet det
nddyendig å etablere kontroll med omsetningpn. o fordelingen for •
å sikre'at de forskjellige behov blir ti1fr Jet •forholdmedsig
og for også å kunne ta vare på muligeoVbr, --

Med de nanskelige transportforhold 1L1. mener'det
også å kunne undgå unddig kryssforsendelse. 1)(-Ine forotdning
omfatter blåbær, tyttebmr, multer .og viltvokeende•hasselndtter.
Videre heter det i forordninngen at.grossiq'ter, detaljijter,
toryhandlerQ og konserveringsfabrikker'skal melde.sitt behOv til
Nores Bærlag. I meldingen skal oppgis.omsetning.og förbruk
1937, 1938 og 1939.Handlende med lam'rIltenom e lôkalé b.w.1:ag
sker & bil godkjendt.sombrhandlere må straks.melde,,segrti--.-

nmrmestedistriktsbmrlag. OstNorges igder.Bmr-



lag Grimstad, 1£gder$amsalg,Kriatiansand S,, Frukt og Grdnn'-
sakCentralen, Bergen, Gartnerhallen, Stavangew, .:cdfjOrd Bmrlag,
Nordfjordeid, Möre Bmrlag, Kristiansund N, Sdrtrdndelag Hagebruks-
lag Strinda pr. Trondheim, Nordtröndelag.Hagebrukslag, Lmvanger.'

Verden o Vi.

0 R. 19.05.
I denne programpost idag forta1te.Fi,it2 Ihleni egenskap

av specialkorrespondent for Deit Nordiske Radiopresse om hybrdan det
ser ut ved 13stfronten. Han kalte kåseriet sitt " Midt i kampens
hete". Han fortalte om hvordan kulene suste' om örene på dem der
de kjörte frem i en bil langs fronten.Bl.a. eksploderte en
russisk granat akkurat utxx pa de sted hvorfra Fritz Ihlen og Co
(desverre) nettop hadde trukket seg tilbake. Han roste også
höye toner de norske soldater som var der.
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L Aktuelt. 


O.R. 19.00.
I aktuelt idag hörte vi et kåseri om konponisten

Sigvart „spestrand. Det var også et kort inte/v»1 med komponisten
selv som den 13. nov. fyller 85 år.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 12.15.
Blåkors fortsatte sitt landsmöte lörd[2: og igår.

O.R. 18.45.
• Fylkesmann island opplyser at utsikte, to potethösten
i Teleinark ser bra ut iår.

( Sverige og Danmark var ikke mulig ånoe fra direkte
på grunn av ciÅrlige lyteforhold.)

N tt fra Finnland.

O.R. 1$.45.
Det har vært endel russisk f1yvrikksomhet over Finnland

igær og idag. 12 russiske fly er skutt ned over finsk område
1.går.

vvvvv VVVVV vvvvv
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tt fra Nor e.

Hilversum 12.45. På hollandsk.
N rge konsentrerer man seg mere og mere om hagebruk

for salg til marked. På enkelte steder har man fordoblet fjor-
årets avlinger.

O.R. 07.30.
Norsk Radio skal den 10de auguet overföre et tysk

kringkastingsprogram: " Fra Arktik til Svartehavet ". Progrmmmet
som skal vare fra kl. 20.15 til 22.00 vil bestå av musikk frn
forskjellige land.

O.R. 18.45.
Statsråd Fretheim holdt igår i Sande et foredrag om

landbruksadministrasjonen. Han meddelte at jordbruksstyrnne
fra nå av skal overta de plikter som för har ligget i hendene 11),
kommiteene for landbruksskolene. Den politiske tendens i under-
visningen ved disse skoler var ikke i Wndernes interesse.
Sekretmren i Landbruksdepartementet holdt en liten tale
umiddelbart etter Fretheims foredrag.

tt fra Sveri e.m

D.R. 12.30
I forbinnelse med tidligere meldinger omarrestasjon

av kommunister i Sverige blir det nå meldt at politiet i Uppsala
ved Umeå har oppdaget en hemmelig radiosender. Denne stasjon var
i virksomhet allerede ifjor og forsynte russerne med opplysninger
om trahsport av svenske varer til Finnland. Moskva Radio sendte
således stadig ut meldinger om hemmelige svenske forsyninger til
Finnland under den forrige russo - fisnek krig.

D.R. 19.00.
De förste instruksjonskurserfgx i sivilt forsvar for

svenske kvinner er nå påbegynt i Sverige. Svenske gymnastikk
inwfruktöres vil lede disse kurser.

tt F a Finnland

Hilversum I 20.00. Få hollandsk.
På en pressekonferanse i Helsinki mrklerte den finske

president at Finnland kjemper for rettferdighet og ikke har
noen imperialistiske mål. På et spörsmål om bruddet med Stor-
britannia ville få noen innflytelse på forholflet med U.S.A.
sverte presidenten at dette bare ville bli tilfelle hvis U.S.A.
skulle komme til å bli aktivta alliert med Sovjet - Russland.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Ordförere7c; sender ut o ro mot bols'evismen.

O.R.23.15.
Norske ordförere har i dag sendt ut dette opprop:
I dag avgjöres Nordens skjebne. Den kampen som fres mot

öst, er like så meget vår kamp som Finnlands kamp. Vi *±inner
det derfor naturlig at det i norske kommuner gis störst mulig
uttrykk for nordmennenes oppslutning om Finnlands kamp mot
den faren som.truer Norden.' ••

N.S. skal kunne overta forsamlin slokaler uten vederla .

O.R.21.45.
''Da det er fbIelig mangel 1A,lokaler forU.S.1 arrange-

manger, er det besluttet at gymnastilksaler på akoler og andre
tassende lokaler skal leies uttil N.S. uten vederlag når
dette ikke kolliderer med skolenes eller andre eieres bruk av
lokalene.

Gode utsikter for Hirden.

0.R.12.15. .• ..
Stabsjef Orvar Sæther.og organisasjonsleder Prytz var.som

kjent, nylig på inspeksjonsreise på Sörlandet og Vestlandet.
I en samtale med "Fritt Folk" uttaler stabsjefen seg meget opti-
mistisk om Rikshirdens videre årbeid.

Sko sarbeidere skal ikke'brukes til *ordarbeid.

0.R.12.15. . Meget utydelig.
.Landbruksdepartementet":pålegger herredstyrene å gjöre bruk

av det i forordning av • ? tatte forbehold om at ekogbruks-
arbeidere ikke må kunne leveres til jordbruksarbeid.

(Må tas.med•forbehoId).

Statens forfatterstipendier*utdelt.

0.R.21.45. Utydelig.
Statens forfatterstipendier er utdelt til Lars Hansen,

Olav Sletto, Eilert Bjercke, •Gustav.af Geijerstam, Sigmund Rein
og en tre-fire til. Lars Hansen fikk kr. 1000,- mens de andre
fikk kr. 5oo,-.

Maksimalpris for makrell.

O.R.12.15.
Oslö kontrollnemnd-ha± fastsatt maksimalpris'på.makrell.

Den er kr. 1,80 pr. kg. i detalj.
DenneTrisen trer:i kraft straks.
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Fiskerimeldin .

Sildefisket har vært avtagende i siste halvdel av forige uke.
Det er likevel gjort en del fangster denne uke i Haugeåunds-

distriktet og Tröndelagen.

Landbruksmelding.

Det står ikke til å nekte at man må holde ut på torget for
å få visse varer, og de som gjör det, får i alminnelighet sin
belbnning. Men når man ser en kÖ på 50-60 m. foran en kasse
bær som det,ikke er noen bær i, må man spörre om ikke husmbdrene
kunne bruke tiden på en bedre måte.

Det er aItför lite hageber på markedet-til det store behovet.
I dag kom det dog noen kasser bringebw, men mange måtte gå hjem
fra torget uten noen "br etter å ha stått i kö i lang tid.

Det er mye bedre med grnnsaker enn med lmer, og i grönnsak-
handelen er det ingen ködannelse.

Tilförselen av poteter er igjen blitt liten etter et lite
oppsving i forrige uke. I denne uke er det bare forsvinnende
mengder poteter som kommer til byen.

Prisen på multer er nå kr. 2.50 pr. kg. for multer i emba-
lasje som rommer mindre enn 70 kg.

Filmkronikk. Ved redaktör Irne Gjerdem.

Redak-Wren brukte en stor del av kronikken til å omtale en
ny norsk film som skal hete "Den.forsvunne pölsemaker." •
Hovedrollen-spilles av Leif Juster. Produksjonsledelsen er som
-vanlig foretatt av Ernst Ottesen.

Det var tre filmpremierer i.Oslo i går. To av filmene var
tyske og en amerikansk Telegrafstolpen og Tilhengeren.

Slutten av kronikken var en gjengivelse av siste delen av
en av premierefilmene, den tyske '"Renate og kvartetten".

I det ustabile'været har lytteforholdene fortsatt å være

meget dårlige. Også i dag var det enkelte programpster som

bare delvis, eller slett ikke, kunne oppfattes. Verst gikk

det ut over "Verden og vi", ,jyvin Langes kåseri, et foredrag

om omsetningen av årets ville lmar og 18.45 nyhetene. De

to siste kunne absolull ikke höres.
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vin:.Lan • revser i 'en hordmennene.

For annen gang siden krigen i bst bröt ut kom herr Lange
foran mixofonen for å oppfordre nordmennene til å slutte opp om
Finnland mot faren fra bst, for å rose dem som alt hax sluttet
opp og endelig for å irettesette de mange som viste likegyldig-
het. Det hörtes ut som om de likegyldige.var.d. .flertall.

Bare enkelte avsnitt her og der var så tydelige.at de kunne
skrives ned.

Herr Lange beviste fbrst at Norge ville bli fritt igjen
etter krigen. Hovedargumentet i beviset var : har Tysklands
lbfte om at Norge skal få friheten tilbake når krigen er slutt.
Jeg tror på dette lbftet."

Dernest mente taleren at nordmennene nå måtte yåkne opp og
verge sitt land. Faren var visst overhengende. Nordmennene
skulle derfor tenke på sine stolte forfeåre og'samle kraft fra
dem. Med andre ord, de måtte slutte opp i rekkene.

nordmenn måtte vmre med, og "jeg som nordmann vil
vmre med. Vi må alle vise oppofrende fedXelandsdinn i. .dette
avgjbrende byeblikk. Landsmenn, vi må la alle sympatier og
antipatier vike for faktum. Ingen ansvarsbevisst'nordmann kan
annet enn å ta avstand fra bolsjevismen."

.W11 slutt uttalte Lange at alle nordmenn som tax del i denne
kamp med våpen i hånd, tilhbrer et fritt Norge; Alle de som
ikke gjbr det, ja de er bare slager under London.

Denne kampen kan bety innledningen til et fritt og ærefullt
Norge. Den som ikke har den innstillingen, er ,ingen nordmann.

Heil og sæl.

"Verden o vi"

var et kåseri om Det nye Europa. Taleren beskjeftiget seg
liovedsakelig med de små nasjoners plass i den nye orden, men
kom ikke spesielt inn på Norges stilling.

Osl o-a vis ene.

På förste side bringer avisene nye meldinger om de tilintet-
gjörende slag på Östfronten. Også den fortsatte framgang for de
finske tropper vekker stor oppmerksomhet.

"Fritt Folk" bringer i dag i sin leder en utgreiing om
hva den civile unntagelsestilstanden kan fbre med seg.

Det heter blant annet: De fleste har sikkert lest om unntag-
elsestilstander rundt omkring i verden men det er sikkert bare
de fmrreste som har gjort seg opp noen mening om hva den inne-
bmrer. Det må særlig understrekes at en standrett kan avsi en
hvilken som helst dom på stedet, og at en slik dom ikke kan
innankes for noen annen rett.
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Også dmaske og svenske stasjoner var megst utydelige i dag.

N tt fra Danmark.

O.R.12.15.
Ved utgangen av juli måned var arbeidsledighetstallet i

Danmark 32 900. Man må gå tilbake til 1924 for å finne et så
lavt tall tidligere.

N tt fra Sveri e.

O.R.23.15.
Myndighetene har tilstillet pike- og guttestkolene reglene

for vernetjenesten. For gutteskolene er det skytning som
dominerer.

N tt fra Finnland.

O.R.12.15.
Australia og New Zeelands regjeringer har brutt den dip-

lomatiske forbindelse med Finnland.

O.R.23.15.
Det er blitt undertegnet en ny vare- og betalingsavtale

mellom Ungarn og Finnland.
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Ronsevelt for å mt5te Churchill.

O.R. 12.15.
I nyhetssendingeh idag ble det framsatt den teori i

forbinnwlse med president Roosevelts reise nordover, at han
skulle være dratt tvsted for å möte statsminister Churchill
ett eller annen sted i Atlanterhavet.

0 bevarin shus f r rönnsaker.
O.R. . 5.

Bladet Östlendingen skriver at det nå er bevilget en
viss sum til bygging av spesielle nppbevaringshus for grönn-
sker i Hedemark. Det ene hiet skal settes opp i Storelvdal
ved Stai mens stådet for det andre huset-ikke er bestemt
ennå.

Bra fu lebestand i Hadeland.

O.R. 12.15,
Fra Brandbu meldes at det ser bra ut for fuglebestanden

i fylket. Det har vært sett kull på opptil 50 fugl. Det ser
også bra ut for harebestanden iår.

M e tnekull i sko traktene ved Sil'an.

O.R. 18.45.
. • •Bladet "Varden" me14er nt det iår i Skogtraktene

amkring Siljnn tr produsert ca 12.000 11. trækull.

En ammel kirke restaureffes.

O.R. 18.45.
Frn Kbngsberg me1des at det nå går fort fremever med

restaureringen av HJartdal? kirke. Arbeidet med interiöret
er nå næsten tilendebragt og ser omtrent ut som kirkens opp-
rinnelige interibr. Kirken skal innvies etter restaureringen
onsdag den 16de september.

Forordnin o av ift ° kusla t.

Konstituert statsråd for landbruksdepartementet har gitt en
ny forordning nm ? - avgift på kuslagt gjeldende til  3..
juni 1942. Avgiften er som fbr kr. 4.- for storfe med slakte-
vekt på over 180 kilå,•kr. 2.- for storfe med slcktebekt
180 kilo og under og kr. 1.- for rempling og gjökalv. For
hclve eller mindre deler av sånt slakt betales halv nvgift.
Avgiften skal brukes til å fremme omsetningen av jordbruks-
varer og dekning av utgiftene til reservelagrene av storfe-
slakt og ved reguleringen av kjöttomsetningen.

Gratis lærebok i livredni

J\Torges Idretssforbunds Svömmeklappkontor har utgitt e gratis
lærebok i.livredning. Det anbefales alle interesserte kpkrive

• etter btken og studere den grundig.-Adressen er: Norges
Idrettsforbunds Svdmmeknappkontat, Torvgaten 2, Oslo.



2.

7. au ust 1941. I\Tr. 105, Fortrold .
a losen in er ons a • au us

Fiskerimeldin er.

Det har vært smått med fisket langs hele kysten av Rogaland
og HordPland. Til Ilesund har det ikke vært fört inn noe fisk
siden midten av forrige uke.

LandbrukabeIdin er,

O.R. 13.51.
Onsdagen er aldri noen stor dag.hvad angår grönnsaker

og bær. Og det slo også til idag. Dog har det vært litt bedre
med tomater og bönnene strömmer nå jevnt 1g sikkert inn. Stort
sett ser'det'mt til at overgangen til kiloprisene er det som
i förste rekke preger landbruksmarkedet. Mangelen på poteter
gjör seg stadig like gjeldende i 0s10 og på de få som kommer
inn er pxisen tilsvarende höy, En av årsakene til dette er
vel at bönderne for dyeblikket har det for travelt med annet
til å ta opp poteter.

Tilfbrdelen av kjött har i siste uke vært litt bedre
men ikke .1å.langt nmr tilerekkelig.

Det strålende vær i det siste har gjort det mulig
få bragt alt höyet inn i hus i de fleste bygdene og nu er man
praktisk talt klar til å ta fatt på skuronna. .t,krene modnes
fort i det varme været og potetgresset står riktig pent. Det
samme gjelder for de fleste rotvekster.

Tilförselen av gri3nnsaker har vært tålig bra i Hauge-
sund. Dog har det-vært lite tomater. •

Til Bexgen har det vært endel kål undtatt blomkål som
det ikke fins noe av. Prisene er imidlertidtemmelig hdye.

I det hele tatt later det til at vestlandsbyene har,
vanskelig for 4 innrette seg etter de nye.prisbeetemmelser.

I Oslo er det formelig krig om de få bærene som kommer
til markeds. En av årsakene til denne tingenee tilstand er at
produksjonen har vært ibutfin liten, men det bar'ogeå sin store
arsak i at en stor del av produksjonen går direkte fra p/odusent
til forbruker og således ikke kommer ig4ennom de ordinære
omsetningsveier ddetheletatt..

Enkelte steder har det dog,vært ganske bra med bær på
markedet, .særlig skogsbær. I Lillehammer var det således
adskillig multer å få kjöpt.

I Tröndelag har jordbærene stort sett skuffei iår på grunn
av törken. For de bvrir bærsorters vedkommende er det jo ennå
håp da det er tddlig pa bærsesongen i Tröndelag ennå.

Det meldes at det ikke blir nbe sr1ig med höy i Telemark
iår, men man setter sin lit til.en god .etterslått.

Omkring HaUgesund regner-man med å få ca 85 % av det normale
På VeStlandet ser-det bra ut i de ytre-bygder.mens, i det

indre av Sogn og Fjordans'er dårlig.
Man regner med å få 'enknapp middels avling'i Rogaland og

Hordaland.
Oslo har fått noe höy inn fra Romerikstraktene.alik at

man der skal være bra utrustet med hestefor Sn tid h.amover.

Potettilförselen til Oelo har vært rent .el.e4dig Idag koxn.
det således inn bare 1 - ett som forsvandt praktiek talt
för kjærra hadde stoppet.

Det samme gjelderforeåvidt de fleste eteder sååpm Bergen
og Hqugesund og Trondheim.
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Landbruksmarkedet. (Fortsatt).

Tilförselen av kål og bonner er som nevnt bra i Oslo nå. Det
^ samme gjelder også for sylteagu±ker, men det later til at
produsentene har en tendens til å la varenastå for lenge i
jorden. Dette har vel sin årsak i kiloprisen. Dyrkere av
sylteagurker gjöres igjen oppmerksom pa nt sylteagurker ikke
ma bli lengere nnn 7 centimeter da de ellers risikerer et
nedslag på obptil 50 % i prisen.

Det har heller ikke vært noe gulerötter å se på lang
tid på Oslomarkedene. Men det kommer vel av at produsentene
ikke vil ta dem opp ennå.

Det cr fremdeles håp om at det skal komme litt mere
tomnter. Det samme gjelderx for de övrige Ôstlands og Sörlands—
byer.

Tilförselen av kjött har vært bedre i siste uke, men ikke
på langt nær så meget som for tre uker siden.

Det har også vært skralt med fisk så Oslombdrene har det
ikke bra nå for tiden.

I den senere tid har det kommet inn litt hvnlkjött.
Det har ikke vært noe særlig tilfbrsel av kjött 111

Kjötthallen i Trondheim heller.

Fra Lillehammer meldes at handlende der vil få kjöpt det
s mme kvantum av ost som tidligere.

Eggmarkedet viser'ikke noe bedring og det er mangel nv
egg på de fleste steder i landet.

Det har vært fört inn endel hönseslakt til Lillehammer
men prisene har ligget svært höyt.

For kyllinger betaltes 6 a 7 kroner pr stykke.

Landbruksdepartementet har tilstillet alle herredsagronomer,
skogforvaltere og skogvoktere en skrivelse om nt alt må bli
sntt inn på å gjennomföre regjeringens plan om kulturdyrking
av 150.000 mål skog. En stor del av denne kulturering skal
foretas ved plantinger. Herredsagronomer, skogforvaltere og
skogvoktere har å s3rge for at det areal som blir tildelt deres
område blir opparbeidet etter planen. Arbeidet må dog legges
slik an at det ikke kommer i konflikt med det mere miktige
jordbruksarbeide. Nyplantingsarbeidet kan i så måte foretas
om hösten.

Landbruksdepartementet melder videre at man venter en
större forsending med frö av alle mulige slag og at prisene
er blitt garantert allerede,

(Lytteforholdene var sh vmskelige at det ikke lot seg gjöre å
fa tak i noe fra Danmark idag.

N tt fra Sveri e.

O.R. 12.15.
Göteborg bröt det inatt ut en voldsom brann i havne

området der. Det ble forvoldt svær skade på lngerhus og verk—
steder. Man hnr dog ikke ennå vært istand til å få noen over—
sikt over skddens egentlige omfang, men den antas å komme opp
i flere millioner kroner.

O.R. 12.15.
Det avenske utenriksdepartement har fra konsulatet i

Gibraltnr fått melding om at densvenske lastedamper "Noritas"
er krigsforlist. To av mannskapet er omkOmmet.
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S.R. 23.C119.
,Stookholms Rådhusrett har idag aVsagt.dom Mot den utlending

som den 9de juIi'.ble.arrestert for spionasje. Han dömtes etter
staffelovens 8 kapittel, 14de Daragraf til fengeel i 7 måneder.

S.R. R3.00.
På Tekstilarbeiderkongressen idag i ( ? ) ble det

behandlet hvilke forholdsregler man skulde ta overfor
kommuhnistiske skadegjörere innenfor forbundet. Initintivet
kom fra Norrköpingavdelingen.

S?R. 20.00.
Den store brannen i Göteorgs havneområdet raste ennå ved

middagstider like voldsoMt. Et stort motorVerketed var bl. R.

blitt ödelagt og'srm. mengde maskiner og verktby for stoTe
verdier ödelagt.

N tt fra Finnland.,

lra Berlin jeldes at det går rykter om at England hnr visse
planer med hensy til Lappland. I politiske kretser i Berlin
understreker.maiiat man ikke.kjenner noe til disse.planene.

O.R.
8 sovjetfly ble igår skutt ned av finske jagerfly og

åntiluftskyts. Et finsk jagerfly savnes.

O.R. 12.15.
Det finske hovedkvarteret melder nt operasjonene i

Finnland går etter planene.

vvvvv VVVVV vvvvv
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tt fra Nor e.

Deutschlandsender 24.00. Paa tydk.
Flere hundre funksjonaerer ved kommuAale administrasjoner

i Norge har appelert til nordmenn om aa støtte Finnland.

O.R. 18.45.
Fra Hamar maldes at utsiktene for grønnsakhøsten er

saerlig gode iagr.

tt fra Danmark.

D.R. 12.30
Sjefen for det danske sivile luftvern, politiinspektør

Arthur Dahl er blitt utnevnt til undersjef for far politiet
istedet for undersjef V. Hansen som er blitt utnevnt til
sjef for politiet.

I sommer har statens ungdomskommite hatt i virksomhet
12 ungdomsleirer. Ytterligere ni blir etablert for aa over-
ta noen av dem som er blitt arbeidsledige etterat torvsesongen
eer slutt. Det er meningen aa danne ialt 30 slike ungdoms -
leirer.

D.R. 19.00
Den finske socialminister, Fagerholm er naa paa besøk

i Kjøbenhavn.

rtt fra Sveri e.

O.R. 07.30. Pra tysk.
I Sverige planlegger man aa lage en film om 30 aars

krigen. Det antas at tyske skuespiller kommer til aa spille
de tyske roller.

S.R. 20.00
Over Mnlm0 distriktet ble det idag bragt ned en ballong

hvortil var festet en boks med sprengstoff og en sikrings-
traad. Av et antall flyveblader som var trykket paa hollandsk
fandt man ut at ballongen maatte vaere av aagllsk opprinnelse.
Sikringem hadde brendt ut, hvilket forklarer at ballongen ikke
hadde eksplodert over Holland.

N tt fra Finnland.

Lille Radio 09.30. Paa fransk.
Finnene er med rettemi indighert over den holdning som

England har tatt overfor dem. Saa edes hevdes at Petsamo ble
bombet tilogmed før det diplomatiske brudd.

O.R. 07.30 Paa tysk.
Ifølge det finske kommunikee fortsetter de findce

operasjoner aa gaa fram etter planene. Mengden av erobret krigs-
materlell 4er stadig.

Lahti Rafio20.30. Paa tysk.
Som før om aarene vil det bli eksportert krebs til Svarigg

fra imorgen. Paa grunm av transportvanskeligheter og det inn -
skrenkede anntall av skip vil eksporten bli av mindre omfang.

vvvvv ITITVVVvvvvv
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N f lkesmann entledi et.

O.R.21.45.
"Innenriksdepartementet" har funnet å måtte entledige og

stille til disposisjon fylkesmann Hans Julius Gabrielsen.

Stor turisttrafikk i Telemark i år.

O.R.23.15.
Det meldes fra Skien at det har vært en usedvanlig stor

turisttrafikk i Telemark i sommer. Samtlige hoteller i fy1ket
har vært helt overfylt, og i de mer kjente turistströk har
man hatt en enorm gjennomgangstrafikk. Dalen, Rauland, Not-
odden, Rjukan og mange andre steder har vært besökt av tusener
av turister. Tallet på reisende har vært så stort at man
har måttet sette opp ekstramateriell.

Meldin fra "Landbruksde artementet" om törråte.

O.R.18.45.
"Landbruksdepartementet" meddeler at det er fare for törråte

i hele Östfoll, hele Akershus og i de lavere strdk av Oppland
og Hedmark fylker. Potetene må derfor spröytes med Bordeaux-
veske. Selv om det er blitt spröytet tidligere, må spröytingen
gjentas hvis det er mer enn fjorten dager siden förste spröyt-
ing.

Stor plantesk.ærin i Tin elstad.

O.R.18.45.
Det er i år blitt skåret mange planter i Tingelstad almen-

ning, opplyser bladet "Hadeland". Tilsammen er det skåret
1100 standards, og de fleste plantene er blitt solgt.

N e forsvinnin er.

Folk i militær alder fortsetter å forsvinne i Norge.
I dag ble igjen to menn i tyve-årene e'Jterlyst:

Oslo og Aker politikammer etterlyser skogsarbeider Wilhelm
Normann Hansen som i fjorten dager har vært savnet fra sitt
hjem i Asker.

Og lensmannen i Skedsmo etterlyser Erling Harestrand som
har vært savnet fra sitt hjem i Lilleström siden 15rdag 2. august
da han löste billett til Gol i Hallingdal.
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Fiskerimeldin .

Om gildefisket meldes fra Nordland at det har vært godt
drivgarnfiske siste uke. StOrparten av fangstene er gått til
si,doljefabrikkene.

En meddelelse fra Piskeridirektbren:
Etter de siste undersökelser som er foretatt har Fiskeri-

direktören funnet å kunne.tillate brislingfiske i Rogaland
fra i morgen klokka 14.

Landbruksmeldin4

Tilgangen på kjbtt til Oalo har i det siste vært stadig
synkende. Hittil i denne uke, har det dog vært litt bedre til-
gang enn i de siste uker.

Tilgangen på poteter til byen er meget dårlig og langt fra
. dekker behovet.

Det har også vært dårlig tilgang på grönnsaker i den senere
tid. Men i dag kom det likevel et lite parti gulrötter som
ble hilst med glede. Dessuten var det bra forsyning av alle
slags bönner i dag.

De förste multer kom i dag til Gartnerhallen. Det var meget
fin vare. Ellers var det ingen bær å se i dag.

Den norske soldat.

Dette var et foredrag som ble holdt under "Verden og vi".
Det var umulig oppfatte navnet på foredragsholderen, men det
var visstnok en offiser.

Om "den norske soldat" uttalte han blant annet:
De norske soldater som kjeMper på östfronten, har bare en

tanke, nemlig å befri landet for den röde fare. Til tross for
at vårt land er okkupert, får disse menn höve til å la vårt
flagg vaje.

Vår hær har en tusen års saga. Norske soldater og offiserer
gikk til kamp i fjor for med ærlig vilje å forsvare landet. De
gjorde det i troen på sin överste f,5rer som hadde valgspråket
" Alt for Norge", men som sviktet dem i det avgjbrende byeblikk.

Guttene i "Reiment Nordland" og mange legionærer går i dag
inn for å redde var nasjonale ære. Disse menn iytter ikke
til London. De bryr seg ikke om å höre på dem som går rundt i
London med hendene i bukselommene og ikke vet hva som foregår
i verden.

Denne bande i London har for all tid tapt retten til å kalle
Norge sitt fedreland. Nei, bare de som marsjerer mot Russland
i dag, og de som fölger disse menn med sine beste önsker, har
rett til å kalle seg nordmenn.
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Un dommen kaller.

Denne programposten var i dag om Knut Hamsun som har fylt
82 år denne uke.

En innleder fortalte at Hamsun tidlig hadde gjennomskuet
de såklte folkedemokratiske tbrere. Videre var Hamsun en av
de få som forsvarte Tyskland i den forrige verdenskrigen.
Særlig har den store dikter gjennomskuet Englands hykleri.

I sin diktning angriper Hamsun smrlig de oppkomlinger som
raner til seg makten i samfunnet.

Når det gjelder utbredelsen av Norges navn i verden, ståt
Hamsun framst i rekken. I Russland ble hans böker lest meget
av den russiske ungdom för revolusjonen. Og i Tyskland har
hans böker alltid hatt en stor utbredelse. Men også i mange
andre land har Hamsun betydd meget for Norge. Og nettopp
dag er det at vi trenger menn av Hamsuns stöpning. Derfor
er det den norske ungdoms oppgave å stå vakt om Hamsuns navn.

Rewten av programmet bestod av opplesning av Hamsuns
verker. Johon HaUge og Trygye Svensen leste noen av hans
dikt og utdrag av samlingen "Siesta".

0s1 -avisene.

Gårsdagens smrme]:dinger om de store tap som den röde hmr
har lidt, slåes stort opp i Oslo-avisene i dag. Det fram-
heves at kampene i öst er kommet inn i en ny og avgy5rende
fase.

En viås Gruppenfthrer Og Generalleutnant der Polizei har
i dag gitt et intervju til "Norsk Telegrambyrå" om grunnlaget
for forordningen om civil unntagelsestilstand i Norge.

Som kommentar til dette intervju skriver "Dagbladet" blant
annet:

I sine uttalelser kommer Generalleutnanten inn på inndrag-
ningen av radioapparatene. Han peker her på at dette skritt
ikke bare er en militmr nödvendighet, men at det også skal
tjene til å beskytte befolkningens interesser. I det store
og hele gjelder det i denne alvorlige situasjonen å vise ro
og en verdig opptreden.

N tt fra Danmark.

O.R.18.45.
Tre danske fiskebåter fra Esbjerg er blitt bombet og beskutt

med maskingevær av engelske flyvere. Dette er tredje gang at
engelske flyvere skyter på danske fiskebåter.

D.R,

O.R.

det

12.30.
Et stort landevinningsprosjekt er blitt vedtatt

23.15.
Under den kragtige stormen som har rast d siste
drevet i land flere miner på Danmarks vestkyst.

i Danmark.

dager, er
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tt fra Sveri e.

S.R.20.00.
Fire svensker ble arrestert i Stockholm i dag for spionasje.

En av dem ved navn Erichson ble overrasket på fersk gjerning
mens han var i ferd med å sende siferskrift over et radio-
sendeapparat til en stasjon i et fremmed land. Alle fire
har tilstått at de har drevet denne virksomhet i lergere tid.

S.R.23.00.
Stockholm Rådsrett behandlet en spionasjesak i dag. Tiltalt

var to utlendinger og to svensker. Den ene utlendingen ble
dömt til fem måneders fengsel og den andre til fire. Begge
svenskene fikk betinget dom.

S.R.23.00.
Det ble sendt et opprop om hjelp til innsamling av löv.

I oppropet het det: La oss ikke bli uten melk til vinteren
når det kan hindres ved frivillig hjelp.

O.R.23.00.
Priskontrollnemnda har stabilisert prisene for 48 for-

skjellige klmslag.

S.R.23.00.
siste år har telefonsamtalene ited utlandet minket med

40,7.% og de innenlandske samtaler med 0,1 %. Tallet på tele-
fonapparater har likevel steget med 890 000 i det siste året.
Telegrafverkets overakudd er i det eiste året öket med 2,5 mill.
kr.

S.R.23.00.
Det ventes streik ved Trelleborg Gummivarefabrikk etter

arbeidets slutt lördag. 1700 mann er beskjeftiget i fabrikken.
Meglingen har ikke fbrt til enighet, og en ny megling nå an-
sees som nyttelös.

tt fra Finnland.

O.R.23.15.
Alle finske konsulater i Canada skal stenges.

tt fra Island.

D.R.12.30.
Det meldes fra Reykjavik at det har vakt forbauselse at

enkelte skandinaviske aviser har oppfattet Islands beslutning
QM å oppsi unionen med Danmark som tegnp4 at Island vil fjerne
seg fra det nordiske samarbeid. Island vil fortsette også
i framtiden den naturlige nordiske orientering.
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Churchill o ROnsevelt i 'en.

Fortrolig. 


O.R. 12.15. 

Oslc Radin melder at man nu anser det-som sikkert at

statsminister Churchill er sammen med president Rnosevalt
et aller annet sted. Det gikk også rykte om at han skal være
reist til Moskva, men det anser man fbr lite sannsynlig, da
en. slik tur neppe kunne hemmeligholdes. •

Invas onsr kter isvin i Nor e.

O.R. 12.15.
"Mnrgenbladet" skriver idag i anledning en mengde rykter

som har gått i Norge: "H. C. Lndersen hadde i sin tid verdenssuccess
med sin historie om fjeren som ble til fem hdns. Denne historie
ex nå blitt fullstendig slått idet man her i Norge har kunnet
konstntere hvordan den samme f>ren er blitt til kameler. Og disse
kamelers opphavsmenn som går omkring og hilser med hånden til
frakkeoppslaget kommer til å bli meget skuffet hvis de trpr at
deres drbmmer kommer til å gå i oppfyllelse."

To kunstnere tildelt sti endium.

Lillehammer Kunstnerstipendium er tildelt kunstnerne Mpgne Gnde
og ? Johannessen. Stipendiummene er på 1000 kroner hVer.

Nordmann römt fra En land.

O.R. 18.45.
Tyske vaktmannskaper i Kanalen hnr plukket npp en liten

båt med en mann i den engelske kanal idag. Mannen var kledt i
engelsk sersjantuniform, men ved nmrmere undersökelse viste
det seg å vmre en norsk sportslærer som fortalte at han var blitt
lei av å være i England hvor alt var så dårlig.

Bra med poteter i Telemark. s

O.R. 18.45.
Fylkesmann Island melder at det ser riktig bra ut fnr

potethdsten i Telemark iår.

Falske en esedler i Drammen.

O.R. 18.45.
Politiet har kommet over falske 1 kronesedler i Drammen.

Sedlene var svmrt dårlig ectergjorte. Politiet driver nå etter-
forskning i forbinnelse med en seddel snm var blitt levert inn
ix en forre2bing i Drammen.

Natto ene innstilles.
O.R. • 5•
Norges Statwbaner meddeler: "Lördag den 9de august innstilles alle
nattog i begge retninger på Bergensbaten, Dnvrebanen, RaUmn -
banen og Sörlandsbanen.
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Ber ensto et i kollis'on,

O.R. 21.45.
Fra Drammen meldes at Bergenstoget idag har viert .1 •

kollisjon med et godstog. Endel mcnnesker skal være kommet-
tilskade.

Norsk Prest år inn i Le ionen.

O.R. 23.15.
En av dem snm i den senere tid har meldt seg som fri-

villig til den Norske Legion er sogneprest Knut Geelmuyden
i Masfjorden i Nordland. Han har vært en god mann for sitt
sogn. Nu er han altså gått inn i Logionen som feltprest.

Familieunderholdet til Le ionærene.

21.45.
I forbinnelse med Den Norske Leginns familieunderhold

meddelse at de som er berettiget til dette underhold er åen
frivilliges hustru og barn og i enkelbe rnrmere bestemte '
tilgeller andre medlemmer av hans slekt.

Det blir også i tillegg til dee bidrag ydet et så-
kalt husleietillegg.

For frivillige som driver egen forretning samt gård -
brukere, leger, sakförere etc, vil det bli ydet et r=ings-
bidrag til dekning av utgifter vvd stedfortreder i den fri-
villiges fravær.

Förste re imentsstab avreist.

O.R. 21.45.
Staben i Lesinnens ft5rste regiment tillike med ennu et

kompani av den Norske Legion er nå avreist til Finnland.
De reiSte siste torsdag.

Smån tt fra Nor e.

O.R. 12,15,
Den ærverdige gamle Mjösatraver "Skibladner" fyller iår

85 år.

0:R. 2.15.
,krsaken til F1orvågsferjens fnrlis cr nå blitt •larlagt.

Det var en av skibssidene sum var trykket inn slik at vannet
fosset inn i skibet. Det sank på ganske kort tid. alle de 23
p ssasjerer som befandt seg ombord ble berget. Det er lite
snnsynlig at man vil forsöko å berge fartöyet.

Fiskerimeldin er,

O.R. 13.15,
Om sildefisket meldes gra Haugesung at det har vært litt

bedre i den senere tid.
Fra Bergensdistriktet meldes at det er noen.småsteng

vcd  Målöy  og Hillesöy.
Fra Nordland meldes det også om noen sMåkast.
Det er tatt noen steng med brisling i Masfjnrd. Ellers

er det lite å melde nm dette fisket.
Det har derimnt vært endel bedre med makrell i det siste.

Således er det til Moss kommet inn idag 650 kg, Til Risbr 950 kg.
Til Grimstad 1.5 tonn. Til Kristiansand S 23.4 tchnn. Til Mandal
500 kg. makrel og samme kvantum pier og til Stavanger 7 tonn
makrell.
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Landbrukbmarkedtt.

O.R. 13.20.
Det var idag bedre tilfbrsel av kjött til Oslo Kjötthall.

Tilstrekkelig var det dog ikke men kjöttet var av meget god
kvalitet. Det kom ialt idag 21 kuslakt, 17 griser og 11 kalve-
slakt.

Potetmangelen var katastrofal i begynne1sen av uken.
Id3g så det dog litt lysere idet det kom tO stole 1assi_nn
til Gartnethallen. Dessuten venter man f1ere lass inn i lbpet
av dagen slik at husmbdrene sku1le 1J1i nden1Unde hjulpen for idag.

Det har Vrt bra med gulerötter og kål og oyerflod av
nmper og reddiker.

Noem matlbk i. bundter og dessuten endel syltelbk er
nå begynt å komme på markedet.

Det er lite bmr nu.

De fbrste eplene har nu vært so_Lgt på markedet, men
det er hovedsakelig nedfallsfrukt. Det skulle dog ikke vare
så lenge nu fbr vi får mere av årets frukt,

Tilfbrselen av sopp bedres dag fdr dag, men prisene er
fortsatt meget stive.

Osloavisene.

O.R. 23.15,
„ivisene slår idag stort opp om de store tyske seire på

Smolensk fronten. Det framhever spesielt at krigen nå synes å
gå inn i sin tredje fase.

• Spenningen i Östen vekker også stor oppmerksomhet og
"Nasjonen" skriver bl.a. at fbr eller senere vil Indo - Kina
komme til å spille en stor rolle i Östens politikk. Avisen peker
på at det i nær framtid vil komme til et sammenstbt mellom Japans
erobringslyst på den ene side og Storbritannias bnske om å bevare
sine stöttepumkter derborte på den annen side.

"Norges Handels & Sjbfartstidende" skriver om vare -
fordelingen bl.a. at denne sak har allerede i fredstid hatt stor
betydning for befolkningen. De som har med fordelingen må selv -
fblgelig anse det som sin plikt å påse at at fordelingen går
riktig og rettferdig for seg. På den annen side må folk som fbler
seg forurettet vise litt forsiktighet og ikke anmelde saker som
de ikke er absolutt sikre på at de kan bevise.

N tt fra Danmark.

D.R. 12.15.
På Bollestrand i nmrheten av Horsens er det funnet rester

.av et vikingeskip. Funnet.skal Sendes til Nasjonalmuseet for
å bli undersbkt og oppbevart.

D.R. 12.30
Justisdepartementet meddeler at det har tatt opp saken om

bevilgning av penger til det danske politivesen. Projektet som
er meget omfattende beregnes å dekke bevillinger til bl.a
nye politistasjoner rundt omkring på forskjellige steder av
landet, nye politi og kontorlokaler i Kjbbenhavn og dessuten
opprettelse av en ny politiskole i Kjbbenhavn. JUt ialt kommer
projektet på ca 10 millioner kroner.
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N tt fra Danmark. Fortsatt,

D,R. 1.30
.Kjbbenhavn byrett behandler i disse dager 20 saker

om overtredelse av priekontrollens reg1er,

D.R. 12:30
1100 bensinmerker er i den senere tid forsvunnetfre et

bensinrasjoneringskontor i Kjbbenhavn. En person er n4 arrestert
og vedkommende har tilstått å ha tett 300 av disse merkene som
han s4 har solgt for 1 krone pr stykke.

O.R. 23.15.
Det  driver stadigminer iland på danekekysten. Således

fandt man idag bare på ett sted 54 miner. Minbrene på dette
sted har i löpetev de to tre siste dager tatt seg av over 100
miner som de har oprengt eller eatt ut av funksjon.

O.R. 23.15.
Det meldes at det danske skip Sandstö på vel 1000 tonn er

forlist i engelsk tjensete.

N tt fra Sveri e.

S.R. 20.00.
Det svenske forsyningsdepartement har sendt ut en

henvendelse til plukkere av skogsbmr om å vise forsiktighet
både med hensyn til plukking og oppbevaring og omsetning av
skogsbmr iår. Smrlig advares mot å plUkke-bmrene'fbr de er
modne.

S.R. 20.00
Det arbeides med forslag til en ordning som skal gjöre

det lettere ökonomisk sett 'for nordiske studenter som studerer
ved svenske skoler og universitet.

S.R. 20.00
Det er kommet henstilling til densvenske regjering xm

fra R.L.S. om at det må bli foretatt visse lempinger med
hensyn til innkallingsbestemmelsene i hmren. Hensikten er å
hinåre at jordbruksarbeidene blir for sterkt b.ppet for manns-
kraft nu i höstingsarbeide.

O.R. 23.15.
En lang rekke svenske Imger er nå reist til Finnland for

å arbeide ved Röde Kors der. Samtidig nevnes at man har begynt
å sende blod fra Sverige til Finnland til bruk ved blodover -
föringer.

S.R. 23.00
Vannfallstyret melder at det siste året har veert et meget

godt år for de svenske kraftverker..Iallt er det forbrukt ca
3.149.9millioner kilowattimer.

S.R. 20.00
Handelsarbeiderforbundet holder idag konferanse i Melmö.

S.R. 20.00
Regjeringen har i disse dager utdelt en del skjÖnnliteratur-

stipendier. -Stipendiene er på 500 - 1500 kroner.
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N tt fra Finnland.

S.R. 23.00
Helsinki hadde idag et par flyalarmer. Begge var kortvarige

og intet hendte.

O.R. 23.15.
Fra Heluinki meldes at to amerikanere som kjempet sammen

med de 4de tropper og ble tatt av finnene har sagt at
de nu har fått nokk av Sovjet og kommunisme og 31ikt no for
resten av.sitt liv. De uttalte at det eneste de önsket var
få komme hjem igjen.

O.R. 23.15.
Politiet i Helsinki har nu et större arbeide med å

kontrollere hvormagge mennesker som bor i Helsinki uten
po1ititillate1se. En mengde mx av de evakuerte er kommet ti1-
bake til byen uten å ha meldt fra og dette wr sXaff@t
politiet adskillig arbeide.

G.R. 23.15.
Det meldes fra Helsinki at det annet finske gjerel,s1,ngs-

låt på en milliard mark nå er næsten fulltegnet.

vYvvv VVVVV vvvvv
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44v N tt fra N r e.

O.R. 08.00.
I april iaar necIdelte Haugesunds aviscne e det- funnet

wrakrester av fiskeskøyten "Kristana" utenfor jaeren Sk(4-ten •
var merket ,R 66 A. Havariet ble observert fra Honsviker. ved Klepp.
Skøyten støtte paa et undervannsskjaer og knekket over, Ingen
av de ombordvaerende kunne vaere reddet. Fcsr fire aer sden bia
fire lik funnet naer det sted Dvor ulykkeri av din
ble identifisert som Ingvald R dli, Haugesund, rolitiet fars ker
aa finne ut hvem de andre er. Man antar at det var 10 renfles er
ombord paa fartøyet.

O.R. 18.45.
september skal det i Skien holdes en .illing

Det later til aa vaere en landbruksutstilling. og 400
utstillere har allerede meldt seg som deltggw:c

N tt fra Da ark.

D.R. 12.30
Den Administrative kommitee for Den Danske Heniforening

krever en øket leveomkostningsbonus paa grunn a en. i
levestandardens indekstall.

D.R. 19.00.
Statens Emigrasjonskontor meddeler at det for freztiden

ikke vil bli anledning til aa sende tobakk frn +1
danske arbeidere i Tyskland.

D.R. 19.00
Det er haap om at den nye forordning for sa Nfllk i

Kjøbenhavn vil tre ikraft fra lste oktober.

N tt fra Sveri e.

O.R. 12.15.
To av dex fire arbeidere som Stockholm Polilj arresterte

igAar for spionasje har vaert under observason tia
ifølge de svonske aviser. Politiet har funne), radJ ;: som
spionene benyttet. Deres utsendinger begyute at
den ordinaere svenske kringkasting hadde z]uGte -f,fci En
av de arresterte var f dt i Russland av svenske Hanm
kom til Sverige i 1934.

S.R. 20.00
Det sven ske sWartsdepartement meUclor aLen

eksplosive b yer har drevet iland paa ktn Det ,rnt,c1F, ,t andre
lignende bfryer driver omkring i farvann(A eg 31
advares om aa holde skarpt utkik.

N tt fra Finnland.

D.R. 21.50
Den finsko centraJ,komxnisjon for hjelp utenfra me deler at

krif i direkte finansiell st tte har Finnland mottat det st rste beløp
fra Sverige en sum paa 75 millioner finske mark, Pen r_034-u største
sum kommer tra Danmark med 35 millioner mark.

F.R. 18.45. Pan finsk.
Fiendens luftaktivitet igaar var hovedsakelU :)Isontrert

langs frontlinjene. Paa hjemmefronten ble det,gjol'G paa aa
bombe Raume, men bombene falt i sjøen. Fal1skjermL. som i
den senere tid er 51uppet ned i forskjellige de1c): 3Luldet er
blitt uskadeliggjort.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Aksel Stang skriver brev fra fronten.

O.R.12.15.
"Fritt Folk" offentliggjbr i dag et brev som konst. Aksel

Stang har skrevet fra östfronten. I brevet heter det blant
annet:

Vi har hatt en lang rekke opplevelser ved fronten. Den
norske avdelingen har flere ganger v2rt i ilden i forreste
linje.

Den Norske. Le ion.

0.R.21.45. •
Mönstring og legeundersbkelse for Den Norske Legion finner

sted hver tirsdag i Idrettens Hus i Pilestredet. Man kan også
melde seg inn i legionen på samme sted. .

Arbeidsledi heten er avskaffet i Nor e.

O.R.21.45.
"Norges Handels og Sjbfartstidende" skriver i dag i sin

leder: Menneskenes tilpasningsevne er ubegrenset. Det viser
seg nå at alle de okkuperte land i Europa klarer å tilpasseseg
det nye bkonomiske avhengighetsforhold til Tyskland. Dette
gjelder Danmark, og det gjelder også for vårt land. Her i landet
er arbeidsledigheten blitt avskaffet. Statistikken over inngåtte
ekteskap og antall fbdsler tyder også på en livsvilje som er
sterkere enn noen gang fbr.

Full drift ved Hadeland Glassverk. 


O.R.18.45.
Ifblge bladet "Hadeland" er det fremdeles full drift ved

Hadeland Glassverk. Nå når man ikke lenger kan få elle eller
kull,må verket gå over til å fyre med ved. Det trenger minst
10 500 favner ved til denne fyringa.

Endrin i straffeloven.

O.R.12.15.
Sjefen for "Justisdepartementet", konst Riisnes, har i for-

ordning av 28. juli endret paragraf 354 i straffeloven mot hunde-
eiere. Det heter nå: Offentlig påtale skal finne sted når en
hund anfaller en person og volder ham skade i tettbebyggede strbk.

Stinda sskolene holder landsmöte.

O.R.12.15.
Sogneprest Riddervold åpnet sbndagssko1enes landsmöte på

Fjellhaug i går.
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Fiskerimelding..

Om sildefisket meldes at det er gjort seks steng i Haugesund-
distriktet, ved Wrevik fire steng. I Bergensdistriktet er det
siden i går gjort steng på 1900 hl. Det meldes om smått fiske
ved

I uken til-2. august ga fisket i Fintimark ti1fredasti1lende
utbytte. Ukens samlede tilförsel av' sei til Tromsb.var•stUrre
enn i uken för.

Til Kristiansund N. var tilförselen i uken til 2. august
större enn i uken för. Det var mest sei.

Idrettsuken. Oversikt ved Storm Sörlie.

sin forrige oversikt fortalte herr Sörlie at mange norske
idrettsmenn hadde stilt seg til.disposisjon fo± Finnland i kampen
mot bolsjevismen. I dag nasket taleren å nevne navnene på noen
av disse tapre idrettsmennene.

Det var först og fremst Norges Idrettsforbunds frer, Reich-
born kjennerud. Det hb.rtes ut ,SQMom Kjqnnerud alt varreist fra
landet. Aksel Stang har alt vært ved fronten i lang tid. &Srlie
gjorde med det samme merksam på at det var typisk for den nye tid
at lederne ikke bare brUkte ord, men også gikk til hand1ing.

Av andre kjente idrettsmenn er syklisten Walter Anaresen
og den verdenskjente sköytesprinter Finn Hodt alt i imiform,
ferdige.til å forlate landet. •I uniform er også skiliJperen
D_gfinn Carleen og en'herr Thomas Wedding (?).

At så mange idr6ttsgutte± har meldt seg til Nordens kamp
har betydd en stor tapping i idrettsrekkene, uttalte Sörlie videre.
Men på den andre siden er det jo enda viktigere at norske idretts-
menn kommer idrettsnasjonen Finnland til hjelp i ni3dens stund.

Om den hjemmelige idrettssitunsjon kunne Sörlie fortel]..e at
det til uken skal avholdes store idrettsleker i Drammen, d.v.s.
"Drammen hadde v93±t så held±g å få tildelt aeg arrangementet".
Lekene begynner onsdag og kommer til å. vare fem dager. Deltager-
tallet blir ca..tusen., Og man skarbonytte tre idrcttsplasser.

Dessuten skal det holdes flere fri-idrettsstevner nå i helgen.
Det blir for störstedelen kretsmesterskapene.

#
Videre hörte man dalig om nye .gutter Som hadde fått lyst til

å drive idrett igjen. Det var for tidiig å si noe bettemt nå,
men til håsten ville man bli forbauset.

Forbauselsen ville kanskje komme i september da Oslo Turn-
forening skal arrangere internasjonalt f±i-idrettsstevne med del-
tagere •fra Danmark og Finnland. Hele inntekten av dette stevnet
skal gå til Finnland.

I morgen skal det holdes en stor håndballturnering på Bisle¥11.)
Jentelag fra flere steder i landet skal delta.

Endelig oppfordret Wrlie alle til å sydmme om "svömmeknappen".
Marsjmerket i Riksmarsjen var kommet opp i nesten hundre tusen,.
og svömmerne burde ikke stå tilbake for gangerne.. Han.håpet iall-
fall at det ville bli minst like mange "smmeknapper".

Her fortalte Sbrlie at det hndde stått en artikkel om norsk
idrett i "Fritt Folk" som han hadde fått mange oppfordringer om å
lese. Han ville derfor lede noen bruddstykker av den.

(Fortsatt)



3.

10. august 1941.- Nr. 108. Fortrolig:
RaHTosendin er lörda

. 4

Idrettsuken . . (fortsatt).

AV  artikkelen fikk vi höre n1gende:
Det har- alltid blandet politikk tiersk idlett, o i dag

er politikken kommet i idretten sterke,22 enn noen
Man glemmer at idretten er til for idttrJno skyld, og den ikke
har noe med politikk å gjöre.

Norsk ungdom, dere må huske at-de't, samf=
stöpeskjeen, og at-dere har plikt til å orip-
ningen. Man kan nol leve uten idrett, det e'r som nekter
det. Men når man spör hverfor ungdommen i vil fnge sin
naturlige trang til å drive idrett, svarer noen genialt: Vi kan
iallfall på den måten få vist at vi ikke er enige i nyordningen i
norsk idrett.•

Morsk ungdomj kan vi ikke forske å drive idrett for dens
eget formål uten a blande politikk inn? .

Norsk ungdom, Nore er nå et hmrtatt land2 etter å tapt en
krig som det ikke hadde noen forutsetning for a kunno fre, men
må vi ikke nettopp derfor samle osd on. J.e ,3toe oppga7er for å
grunnlegge vår nye f=tid? Dere må skille mollom politikk og
idrett.

Norsk ungdom, Norge trenger dere i dag, og dere trenger
idretten, gor den skal styrke pg herde den: i denne overgangs-
tiden.

Skjebnen har ikke bestemt at det norske folk skal gå under
i denne prövelsen. Mange fOlk har bedtått en liulorde pröve för.

•• Norsk ungdom, det beror på dere hvor snart Jorge skal reise
seg igjen. Legg derfor godviljen til, og styrk dere ved å drive
idrett.'

•
En fikk inntrykk av at artikkelen var en ydmyk
bbnn til den norske idrettsungdom om å ta fatt
igjen. Og den var helt blottet for trusler og
skjeldsord. Sörlie leste også med en meget bönn-
fallende stemme.

Siste delen av oversikten var en repotasje fra Frogner Stadion
"hvor idrettsdamer fra hele landet holdt på å trene". Damene
bodde i Turnhallen og hadde gratis opphold i Oslo. Trener var
Berit Nilsen. Alle damendskal lekene i Dramffien neste uke, og /til
deretter skal de femten beste til Breslau.

En av damene, en fra Molde, fortalte at hun Var nitten år
og hadde gjort store framskritt.under treningsoppholdet i Oslo.
Og til slutt ropte alle damene i munnen på hverandre at de likte
seg godt i Oslo, at de hadde det festlig og.at.Berit Nilsen var
en flink trener.

Bmreentral i Skien.

Norsk Bmrlag har i overensstemmelse med forordning av 30.
juli om omsetning av bmr opprettet en mottagning- og levering-
central i Skien.

Åtrsveksten står fint i Hordaland

forteller nlorgenavisenV Kornet er modent mange steder,,og
om en fjorten dagers tid kan en vente de förste poteter.
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Verden o vi: Situas'onen i  5st-Asia.

Fritz Ihlen talte:
Brennpunktet i ist-Asia er Thailand. Man kan nå regne med

et japansk-britisk sammenstbt her i lbpet av få dager. Siden
krigen mot Dolsjevikene begynte den 22. juhl, har hele verden
fulgt utviklingen i st-Asia med interesse. Og særlig har
spenningen med hensyn til (5sten bket siden stemningen i Amerika
ble så aggressiv. Mulighetene for at også Amerika kan bli dratt
med i en konflikt med Japan er nå meget store.

Men hverken Amerikas eller Englands trusler har formådd å
lede Japan fra dets oppstukne vei. Den nye japanske utenriks-
minister erklmrte i sin tiltredelsestale at Japan forbeholdt seg
frie hender i isten.

Ved beséttelsen av Indo-China har Japan uten kamp nådd helt
fram til Siam-bukten. Men det er hbyst usannsynlig at England
vil klare å dra Thailand med seg i en krig mot Japan. nailand
vil snarere slutte seg til Japan for å gjenvinne de besiddelser
som det har måttet avstå til England.

Samtidig med disse meldingene får vi hbre at Japan konsen-
trerer store troppestyrker ved den sovjet-russiske grense. Men
det ser likevel ut til at alt står og faller med Thailand. I en
krig her må Japan ikke bare sette inn sin flåte, men også sin
hmr. Og den store japanske hæren vil ha de beste sjangser mot
de små.engelske og amerikanske styrker som er stasjonert i dette
område. Japan vil dessuten binde en stor del av den amerikanske
flåten, og vil igjen få innflytelse på slaget om Atlanterhavet.

Vise om ullet i Nor es Bank å Carl Johan-teatret.

Fra klokken 20.00 til 21.45 overfbrte "Norsk Rikskringkasting"
Carl Johan-teatrets reVy 1941. Noen av deltagerne i revyen var;

Lalla og Carsten Carlsen, Herbert, Kristian Hefte, Solveig
Ballarini, Kristian Hauger, Kolbjbrn Svensen og Leif Enger.
Det ble opplyst at.det var fullt hus.'

Av revyen merket vi oss fölgende:
Det ble sunget en vise på ett vers som, så vidt vi kunne opp-

fatte, het: "Den norske front". Denne sluttet: "Vi kan ikke
gjbre mer enn å gjöre så godt vi kan".

Sterk applaus,

I en annen vise sang en dame om alt hun hadde sett i Oslo,
og blant de ting hun hadde sett var: "Norges Bank der gullet i
kjellern lå, undres hvor det er nå". Igjen sterk applaus.

I et annet vers sang hun om en mann, visstnok en sjbmann,
og dette verset sluttet også:" Undres hvor han er nå". Sterk
applaus.

En mann sang om.kjött og flesk. Han kom til slutt inn på en
restaurant hvor både kjöttet og andre retter på bordet begynte å
snakke til ham, og negnte dette til kelneren. Visen sluttet:
"Allting snakker, hvisket kelnern, har De hbrt det nye brbd".
Dette vakte en enorm applaus fra publikum.
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Oslo-avisene.

Meldingene om de nye store tilintetgjörende slag i Ukraine
er slått stort opp i dag.

Ellers vekker den spente situasjon i Det fjerne bsten stor
oppmerksomhet. Avisene peker på at det kan komme til å eksplo-
dere en hvilken som helst dag.

Av innenriksk stoff merker man seg sbndagsskolenes lands-
mbte.

Smån tt fra Nor e.

D.R.12.30.
Smbrproduksjonen i Norge er blitt sterkt foröket i det

siste året.

N tt fra Danmark.

O.R.12.15.
Den danske motorkutter "Torea" er blitt angrepet av britiske

fly fra lav hbyde.

O.R.23.15.
Det danske postvesen har hatt kr. 2,5 mill, i overskudd

hittil i år.

O.R.23.15.
Tellingen av husdyr i Danmark viser at gvinebestanden er bket

med 49 000 siden siste telling slik at det samlede anta11 griser
nå er 1 740 000.

O.R.21.45,
Engelske fly har kstet bomber over Danmarks nordkyst. Det

ble gjort bare liten skade.

D.R.21.50.
Den danske landslærerforening har holdt möte i dag. Det ble

holdt foredrag om historieundervisningen i skolene.

N tt fra Sveri e.

S.R.20.00.
Forsvarsstaben har henvendt seg til regjeringen angående

det militmre personales jernbanereiser. Den har bedt om at
militært personale må få fortrinnsrett når trafikken er stor.
Jernbnemyndigheten bbr forberede en kraftig beskjærelse av
civilpereoners reiser.

S.R.23.00.
Rikskyttertevlingens for Sødre Sverige har vært fortsatt

i dag.
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N tt fra Finnland.

O.R.18.15.
Finske jagerfly og finsk luftvernstr.j3t i år ned ni

sovjet-fly.

S.R.20.00.
Et finsk fly kom i dag ved en feiltagelse over svensk

område. Etter at et varselskudd var blitt avfyrt, forandrmt
flyet kurs mot finsk område igjen.



Tille til NYHETSOVERSIKT nr. 108.

(Fra B.B.C.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er 14rda 9. au st 194 Fortroli .

N tt fr Nor e

moskva Radio paa russisk.
En melding om at den dip1omatiske forbindelse mellom

Sovjetsamveldet og Norge er gjenopptatt.

Moskva Radio paa russisk.
"U.P." melder fra Stockholm at 70 nordmenn er arrestert

i naerheteA av Bergen pae grUnn av anti-tyske demonstrasjoner.
Siden innførselen av standretten er dct forbudt aa forlate sitt
hjem etter kl. 21.00.

Moskva Radio paa russisk.
Den svenske presse fortsetter aa kritisere proklamasjonen

om unntagelsestilstand i Norge. "ørebro Kuriren" skriver at
denne krenkelse av norske rettigheter maa settes i forbindelse
med krigssituasjonen. Det er mulig at et vendepunkt i krigen
naermer seg, fortsotter avisen.

"Arbetet" skriver at innf,Srelsen av unntagelsestilstand
beviser den tyske fjasko i Norge.

."GSteborgs Handelstidning" peker paa at siden aanen august
iar Norge vaert et land uten lov. Hvilke ekstraordinaere
begivenheter har skremt de tyske okkupAsjonsmyndigheter til aa
likvidere restene av loven i Norge? spør bladet. Men omtrent
samtidig med proklamasjonen kom det meldinger om at tusener
av mennesker er drevet bort fra Vest-Norgr).

O.R.08.00.
Det er nylig foretatt ekspropriasjoner i Rendalen i forbin-

delse med demhingen og hevningen av vannstanden i Storsjen.
Vannflaten skal leves med halvannen meter. Skadene er taksert
til kr. 250 000,-.

N tt fra Sveri e.

S.R.20.00.
Det svenske forsvarsdepartement opplyser at et tysk kurer-

fly som hadde faatt tillatelse til aa fly over svensk omraae,
14y. utenom sinn fastsatte kute i dag paa grunn av daarlig vacr.
arselskudd ble avfyrt da flvet naermet seg forbudt omraade naer
Stockholm, og flyet forandre gyeblikkolig kurs.

S.R.20.00.
Den svenske,livsmedelkommisjon melder at 171 337 kuponger

til en verdi av 89 023 kg. mat ble innsamlet til Finnland mellom
den 15. og 31. juli.

S.R.20.00.
1)en svenskeflindustrikommisjon har henstilt til fapirfabri-

kanter at d,e skal bruke sulfat saa megct som mulig for paa den
maaten aa Økonomisere jernbanetrafikkon fra Norrland.

S.R.23.00.
Det ble i dag holdt en religi;gs konferranse i Karlstad med

200 deltagure. Den svenske kirkes ans= i disse kritiske tider
ble understreket.
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Ti1le

.Radiosendin er 1 rda 9. au ust 1941.

N tt fra Danmark.

D.R.12.30.
Det er i sommer samlet kongler i Danmark. De kan brukes

som brensel for gasgeneratorer.

i.R.19.00.
En ny flokk frivillige reiste i dag utenlands,for aa

slutte seg til det danske frikorps. Det var flere låerestaaen-
de tyske representanter tilstede ved avreisen.

B.R.21.50.
Trafikkavdelingen i Sosialdepartementet har bevilget

kr. 1 900 000,- til konstruksjon av et sidespor for Fredricks-
borgs verker ved Hillerd. Alle omkostningene er beregnet til
kr. 2 500 000,-. Anlegget vil skaffe arbeld for 150 mann
neåte vinter.

N tt fra Finnland.

Lahti Radio.
ForsyningsdeDartementet hat meddelt at de spiselige

fettrasjoner fra L., til 31. august blir uforandret med unn-
tagelse av meierismør.

Lahti Radio.
Høstutsiktene er megct gode i Finnland i aar. Problemet

om arbeidskraft er ogsaa blitt tilfredsstillende 14st.
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Tille

kr. Radiosendin er 1 rda 9. au ust1941. 


N tt fra Danmark.

D.R.12.30.
Det er i sommer samlet kongler i Danmark. De kan brukes

som brensol for gasgeneratorer.

i.R.19.00.
En ny flokk frivillige reiste i dag uten1ands for aa

slutte seg til det danske frikorps. Det var flero h&erestaaen-
de tyske representanter tilstede ved avreisen.

D.R.21.50.
Trafikkavdelingen i Sosialdepartementet har bevilget

kr. 1 900 000,- til konstruksjon av et sidespor for Frodricks-
borgs verker ved Hi1ler41. Alle omkostninene er beregnet til
kr. 2 500 000,-, Anlegget vil skaffe arbeld for 150 mann
noåte vinter.

N tt fra Finnland.

Lahti Radio.
Forsyningsde-iartementet hat meddelt at do spiselige

fettrasjoner fra 1:. til 31. august blir uforandrct med unn-
tagelse av meierism4i.

Lahti Radio.
Høstutsiktene er meget gode i Finnland i aar. Problemet

om arbeidskraft er ogsaa blitt tilfrodsstillende lst.
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T sk skole skal o prettes i Oslo.

O.R. 22.15.
Reichskommisar ffir die besetzten Nciris1ie Gebiete har

bestemt at det skal opprettes en tysk sk0le Oqlo Oslo blir
dermed den fjerde hovedstad i Norden sold en skole. Som
lokale overtas en pikeskole i Josephinegc-,te34.

Reichskommisar har videre bestemt at alle norske bedrifter
som beskjeftiger tyske civilpersoner, skal sende ihn oppgaver
over sine funksjonærer til rikskommisariatets socialavdeling.
Oppgavene skal inneholde alle vesentlige opplysninger.

Jdmna Bruk nedbrendt.

O.R. 22.15.
Jömna Bruk ble igår herjet av brand, meldes fra Elverum.

Den vesentligste del av bruket og lagrene ble luenes rov, og det
så også lenge farlig ut for civilbebyggelsen i wsrheten.

"Da ens S ort" v/ Storm Sörlie.

O.R. 22.30.
I Håndballturneringen for damer på Bislet idag vandt

Oslo Turnforening i finalen over Bragd med 2-1. Av övrige del-
gerde lag kan nevnes: Lena, Odd, Uredd, Hugin og Drammen.

Treningsleiren for damer på Horten ble avsluttet idag
med et friidrettstevne. Bestemann ble Xari TDrud, Eidsvoll.
Andre deltagere var Ebba Rasmussen, Stavanger; Harriet Ve-
lund og Lussi Kirsebom, Hamar.

Til ungdommens sommerleker 1941 i Drammen, har det meldt
seg hele 41 deltagere fra Hålogaland. De får gratis reise og
opphold,noe som var uhört för nyordnigen.

Travltipene på Bjerke idag hadde samlet over 8000 til-
skuere. Totalomsetningen ble nesten 300.000 kr.

-rets svenske mesterskap i friidrett ble holdt idag på
Stadion i Stockholm. På 1500 m. satte Gunnar Hegg ny fenomenal
verdensrekord med tiden 3.47.6 , 2/10 sekund under den forri-
ge rekord satt i 1936 av nyseelenderen Lovelock. Også de övrige
resultatex var jevnt gode. De beste ble: 110 m. hekk, Håkon
Lidmann: 14.3; 800 m., Malmberg: 1.51.5; 100 m., Lennart Strand-
berg: 10.7; 400 m., Sven Lundgren: 48.9; 400 m. hekk, Sixten
larsson: 52.9; 1500 m., I Gunnar Hegg: 3.47.6, II Arne Anders-
son, jrgryte: 3.48.6, III Henry 1W1larne: 3.49.2; diskos,
K.inna-Berg 47.65; Kule; Kinna-Berg 14.58,; slegge, B. Erickson:
51.6; spydd, Atterwall: 65.12; tresteg, 'ke Hallgren: 14.66;
Lengde, Stenquist: 7.22; höide, Duregård: 1.92; 200 m.,
Strandberg: 22.2; og 5000.m., Hellström: 14.33.4.

3rgryte vandt lagpokalen.
20.000 tilskuere overvar stevnet, som ble avholdt under

strålende
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N tt fra Sveri e.

0.E. 11.45.
Det svenske skip "Vniersberg" ble natt til fredag angre-

pet av et britisk fly i dansk territorialfarvann. Skipet fikk
skader og måtte slepes inn til en dansk havn av en annen svensk
båt. Kapteinen, en matros og den danske losen ble drept.

O.R. 22,15.
Det er innledet forhandlinger mellom Sverige og Nederland

om en utvidelse av den gjeldende handelsavtale.

S.R. 19.00.
Handtverkernas Sommarting åpnedes idag p Skansen i Stock-

holm.

Nytt fra Danmark.

0.L. 11.15.
Ifölge meldinger fra London er det danske skip "Elisabeth"

forlist i engelsk tjeneste.

O.R. 11.15.
Ifölge en United Press melding er tre av de danske skip,

som ble beslaglagt av Pe Forente Stater, overnrt til et New-
Selandsk rederi. Skipene skal seile under Pan-mas flagg.

O.R. 21.05.
Den andre strre avdelingen av Frikorps Danmark er reist

til sin treningsleir.

D.R. 18.00.
Kongen og dronningen gledet idag sportsverdenen ved å

were tilstede ved 3 idrettstevner.

NYtt fra Finnland.

D.R. 18.00
Fra Madrid meldes at det finnske skip "Margareta" er blitt

oppbragt av et britisk krigskip i Atlanterhavet, og fört inn
til Gibraltar. Skipet var på vei til Syd-Amerika.

O.R. 22.15.
General Mannerheim har innledet et nytt kraftig offensiv

over hele 3stfronten. Storparten av den finnske flystyrke er
satt inn i kampen.

Tidlig imoxge8 lyktes det russiske fly å trenge gjennem
luftvernet og kaste enkelte bomber over byen Borgå (Porvoo).
Under angrepet ble domkirken alvorlig skadet. Helsinki har
hatt en rekke korte alarmer idag uten at noe særlig er hendt.
Igår var det ingen russiske fly ovex finnsk område.

Tyskerne senkte igår en russisk torpedobåt utenfor den
Karelske kyst, melder de:t tyske kommunike.

Svensk radio gjengir en melding fra Tyskland om at mange
finner tjenestegj3r som frivillige i tyske avdelinger på öst-
fronten.
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(Fra B.B.0.'s lyttetjeneste).

Radiosendin er s3nda 10 au ust 1941. Fortroli .

N tt fra Nor e.

O.R. 07.50.
Wrrfiskens kvalitet skal v3sre utmerket iår, meldes det

fra Trondheim. Betydelige mengder er allerede plasert i kjöle-
lagrene og.ettersNrselen cr stor.

O.R. 07.50.
Det meldes fra Bergen at generatordrift er blitt meget

almindelig på Vestlandet. I Bergen og Hordaland drives allerede
24%-aV lastebilene ved hjelp av generatorer. Adskillige vigner
drives også med karbid.

Mokkva 19.20 på russisk,
221c av kammerat Spiegel: Norgus mostand mot nazistene.

FasCistbendittene har forsterket sitt terrorvelde i Norge
etter at verdenssituasjonen ble fullstendig forandret ved Tysk-
lands forrederiske angrep på SovjettsaMveldet. De undertrykte
folk h3rte med umåtelig lettelse om den röde armes drepende slag
mot de Hitlerske horder, og motstanden mot okkupasjonstroppene
xiX antok derved en mere åpen karakter. Denne utvikling ble også
påskyndet ved det faktum at fascistene hadde måttet svekke sine
garnisoner i betraktelig grad for å SVRTC de fryktelige russiske
motangrep. Fngen er blitt at politiet og Gestapo nå spiller en
större rolle i Norge enn fr. Fascistene håper å kunne under-
trykke nordmennene ved å erkle3re undtagelsestintand, men i
dette vil de neppe ha större held med seg da nordmennene etter--
hVert har opparbeidet et umåtelig hat mot sine undertrykkere.
Tunge skettebyrder er blitt lagt på dem, og dessuten ma det
lille landet ut med 100 mill, kr. ffilnedlig som en slags offi-
siell kontribusjon. Andre 50 mill, kr, cr blitt tatt fra dem
av tyskerne Ved werlige skatter for å brukes til anlegg av
nye flyplasser og flåtebaser, og ytterligere umåtelige sum-
mer innkreves for å betale for selve okkupasjonen. I tillegg
til dette har så tyskerne beslaglagt nasjona1bankens samlede
kepital. En svensk avis sombar slått det hele sammen, antar
at det i 13pet ev de 11 f3rste måneder av Okkupasjonen er
blitt bragt ut av landet over 1600 mill. RM angivelig alene
som beteling for Rxx varer Norge skulle ha-mottatt.

Og ikke nok med dette. Nesten hele landbruksproduksjonen
eksporteres til Tyskland og nordmennene overlates til himgers-
nöden. Ifblge Dagens Nyheter cr det gått'så -vidt at telflolk-
ningen har måttet spisc kråker og andre mindreverdige fugler
i adskillige didtrikter. Selv ikke fisk er det nok av.

Men nordmennene vil aldri tilgi sine undertrykkere.
Selv Terboven måtte nylig innr3mme at han hadde vert ute av stand
til å stoppo,kjedebrevene med sinc utfall mot okkupasjond-
troppene.. Gestapo sto maktel3s når det gjIldt å finne kil-
dene. Hver morgen dekkes husveggene med innskrifter som: Ned
med de tyske undertrykkere!, Norge for nordmennene! eller
Död over Quisling! Også den svenske presse melder daglig om
sabotasje i Norge, og f.eks. "Svenska Pressen", skriver at
den er vel organisert. De tyske myndigheter selv meldte for-
leden om at "uensvarlige elementer" forsatte med sine sabo-
tasjehandlinger. Gestapoagenter Qg quislingpoIiti måtte der-
. for daglig sende tusener av..mennesker til fengsler eller
konsentresjonsleirer. Heleebyer og-bygder ble ofte ilagt
böter som nylig f.eks Trondheirn som•m—tte ut.med 60.000 kr.

(Fortsettes)
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_ Tillegg... 


Radiosendin er sbndar 10 au ust 1941.

tt fra Nor e

(Fortsettelse).
Tyske kxigsretter arbeider dag og natt og avsir marige_dbdsdommer.
Alt dette viser besettelsesmyndighetenes svakhet og den veksende
nasjonalc frihetsbevegelse i Norge.

I mellOmtiden har de diplomatiske forbinnelser blitt gjen-
opptatt Mellom Norge og Sovjettsamveldet. Dette vil ytterligere
styrke de norske patrioters frihetsånd i kampen mot den fasci-
stiske pest.

Moskva 23.00 på tysk.
Stockholmåtidningen meddeler at den britiske flyaktivitet

over Norge i den senere tid har tiltatt i ct betydelig omfang.
De.fleste tyske skip som nå seiler langs norskekysten må Iedsa-
ges av krigskip, og sjbforbinnelsene med Nord-Norge er nesten
fullstendig stoppet opp.

tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Den förste fiskeSkbite med höstsild er nå kommet inn til

en dansk havn, fullastet.

D.R. 11.30.
Tidlig imorges utbröt •det brand et stort varehus i Bygg-

mestervejen i Kbbenhavn. Store lagre av meget brendbart •geds
strbk med.

D.R. 20.50.
Den nye brunkullfabrikk bed Haderslev er hå i full drift.

Den gass som fremkommer som biprodukt, selges som driftsmiddel
for de nye gassbiler Også Odense Gassverk skal gå til anlegg
av en brunkullfabrikk til et kostende av 1.250.000 kr. Et tysk
firma har Påtatt seg å instalere visse apparater til sikxing
av konstant gasstrykk ved bruk av hvilkenseffihelst slags kull.

tt fra Island.

Ifblge B.B.C.,
har Reykjavik kr±gkaster skiftet bölgelengde fra 1442m.

til 1500 m. Den siste bdlgelengde opteks tidligere av Lenxin-
grad.

tt fra Sveri e.

D.R. 20.50.
Sverige har nå avsluttet forhandlingene med Holland om

utvidet varebytte. Det vil bli sendt trelast til en verdi av
ytterligere 10 mill. kr.

D.R. 20.50. .
Ford-fabrikkene i Sverige har satt igang produksjon av

elektrisk drevne biler og lastebiler. Iatentet og de ndven-
dige råmateria1er er helt svenske.

Lahti 07.30 på finnsk.
Det svenske forsyningsdepartements unders3kelseskommite

har nå avsluttet tellingen av.de rasjoneringskort soril er blitt
innsamlet for Finnland Mellem 15de og 31de juli. I det hele
cr det innkommet 171.357 kort hvorved det kan kj5pes 89.023
kg. matvarer awforskjellig slag deriblandt 61.219 kg. mel,
10.021 kg. sukker, 7.819 kg. hermetikk og 9.964 kg. kjbtt.
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Tillegg 


Radiosendin er sdnda 10 nu ust 1941:

N tt fra Finnlan .

D.R. 18.00
Det finnske blad "Abo Underttelser" omtaler i en artikkel

betydningen av Svcriges nöitralitet, og skriver at det er opplagt
at verden trenger en eller flere stater utenfor krigen. Det opp-
står mange spdrsmål mellom de krigfdrende stater som til tross
for alt må löses, og ifdlge de diplomatiske regler kan dette ikke
skje direkte. Det er derfor av den stdrste viktighet at det finns
i det minste en stat som kan påta seg å opptre som megler for de
fredsforhandlinger som engang må komme En slik stat er Sverige,
og det kan sies med sikkerhet at det ikke finns noen annen stat
som bedre passer i meglerens rolle.

Avisen fortsetter:
De 4 Skandinaviske staters handlemåte har vært helt natur-

lig. Riktignok har deres meninger på det utenrikspolitiske områ-
de avveket endel, men hjemme föler de på den samme måten. Kul-
turelt er deres stilling vesentlig den samme, og deres organisn-
sjon og lover er basert på de samme grundprinsipper. Etter kri-
gen vil Norden få stbrre betydning enn nå. De europeiske stater
vil bli organisert i visse grupper ifölge dkonomiske inter-



esser, og de skandinaviske stater vil komme til å danne en sr-
skildt gruppe. Dette er også oppftningen i Tyskland hvor man
har tiltehkt Finnland den ledende stilling, en ?are som Finnland
fot5.-vrif; .ldri har bedt om. En stat må imidlertid innta den
ledende plass i•den skandinaviske union. Dette skulle derfor ikke
stoppe en stnt med den autoritet og nöitrale vilje som Sverige
besidder fra å kunne utdve en betydelig innflydelse ved valg
av offisiell talsmann for den skandinaviske unions interesser.
Alle de dvrige skandinviske stater er mere eller mindre be-
skjeftiget for resten av krigen.

(Denne artikkel var utstedt av det offisielle finnske
nyhetsbureau og offentliggjort i Åbo Underrttelser.)

D.R. 20.50.
Ifdlge en britisk melding har et finnsk skip blitt beslag-

lagt i en New-Sealandsk havn. Dette er fdrste gang at en
Dominion beslaglegger et finnsk skip.
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Tre Nordmenn Dömt til döden ng henrettet.

O.R. 12.15,
Reisende M. Rasmussen, Bergen, styrmann Alf Konrad

Lihdeberg og styrmann Fritjof Pedersen, Lista ble av rikskrigs-
retten den lste august 1941 dömt til döden for i felleskap
ha drevet .lonasje for å hjelpe fienden ng for å ha vært i
besiddelse etv våpen.

De tre ovennevnte personer hadde i hemmelighet reist
til England hvor de hadde latt seg overtale til i felleskap
å opprette en spionorganisasjon i Ndrge. Denne organisasjon
skulle være rettet mot den,tyske forsvarsmakt og opprette
en hemmelig etterretningstjeneste med England. For 4 gjennom-
fbre sin oppgave hadde de med seg en radiosender tillike
med en kuffert med pistoler og ammunisjon. Dommen ble eksekvert
idagmorges ved syvtiden.

Möte med en b.örn.

En oslomannvar forleden på bærtur i fjellet i 1rdal. Plutselig
står han ansikt til ansikt med en bjrn på ca 4 meters avstand.
Bjrnen stod en stund og så på mPnnen, men gjorde så helt om
og forsvandt oppover i fjellet, Det meldes forövrig at man
har sett spot etter björn i disse trakter i hele sommer, men
man har ikke hört at den hr gjort noen skade.

Forordnin om b re uleringer.

O.R. 12.15,
Innenriksdepartenettet har ved en forordning stadfestet

vedtakene om regulering av en del av Molde, regulering av en
del av Kristiansund N, og regulering av deler av Steinkjær.

Forordnin om He1s2cuyödrehygienekontorer ete. 


O.R. 12.15
Innenriksdepartementet har gitt en forordning om Helse og

Mödrehygienekontorer, kontrollstasjoner m.v. I forordningen heter
det bl.a. at opprettelse os drift av helse og miidrehygienekontorer
eller kontrollstasjoner med IDgetilsyn, veiledning i hygiene
ved födsler og svangre kvinner samt behandling av småbarn må
godkjennes av innenriksdepartementet. Disse  må  ikke drives av
andre enn og sykehys. Innenriksdepartementet kan pålegge
kommuner for egen regning å opprette og drive helse og Wdre -
hygienekontorer. Overtredelse av forordningen straffes med
bbter på opptil 50,000 kroner. I undtagelsestilfeller eller
under særlig skjerpende omstendigheter kan straffen settes til

fengsel opptil 1 år.

Forordnin om a otekenes regnskapsförsel. 


Innenriksdepartementet har gitt en forordning om apotekenes
regnskapsförsel hvoretter en hver apoteker innen hvert års
lste mars skal insende til departementet et utdrag av det
foregåendeårs regnskap. Regnskapsutdragene må kvitteres av
en autorisert revisor eller av en regnskapskyndig offentlig
tjenestemann.

 ,9
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Nye bestemmelser om  omsetning.av norske e

O.RL 18.45.
Forsyningsdepeirtementet hs tt skjerpede bestemmelser om

omsetning av norske egg. Det er innfört leveringsplikt for egg.

God ettersÅtt Hal1ingdalen.

O.R. 18.45.
Fra Hallingdal blir det meldt til Buskerud Blad at det

alle steder i dalen ser ut til å bli en særlig fin etterslått.
Kornåkrene er også blitt bedre og ser Ut til a bli tidlig modne.

Cellulosefabrikk skal fabrikere s rit.

O.R. 18.45.
Etter hvad Drammens Tidende forteller slal nu Tofte

Ce1luloseLlbrikk ta til med spritfabrikasjon. Fabrikasjonen
har för vært vel 1 million liter pr. år men nu skal den
bkes til 3 millioner.

Gravfund å Lista.

O.R. 18.45.
På gården Lindem ? på Lista er det funnet en grav som

antagelig skriver seg fra år 450 etter kristi fbdsel.

Pressekursus i Oslo.

O.R. 21.45.
Det fbrste offentilige pressekursus ble idag åpnet i

Oslo. Kurset ble åpnet av konstituert statsråd Gulbrand Lunde
som var den fbrste foredrJgsholder. Han fremholdt i sitt foredrag
journalistenes og pressens ansvar som folkeopplysningsmiddel.

"T verisak" o klaret.

O.R. 21.45.
For noen dager siden ble det til lensmannen i Lista

anmeldt at noen bankbbker på tilsammen 30.000 kroner var
forsvunnet. Lensmannen foretok undersbkelser og noen personer
ble anholdt og forhört. Nå er imidlertid saken oppklaret idet
eitirmannen av bbkene har funnet dem. De var blitt for1agt under
flytning.

Fiskerimeldin :

O.R. 13.15,
siste uke har det vært ytterst smått med sildefisket

i Mbré, Romsdal og Sörtröndelag. Litt bedre har det vært lengere
sydover.

Bergensdistriktet er det tatt steng på opptil 3000 hl.
Utenfor Haugesund meldes det om steng på mellom 4000 og

5000 hl. Silden er ganske pen og det går fra 22 til 25 stk.
på kiloet.

Landbruksmarkedet:

O.R. 13.20.
landbruksmarkedet idag var det ikke meldt noenting

utenom prisene. Ingen meldinger om tilfbrsler.
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Verden o Vi.

O.R. 19.05.
"Den nåværende krig har vært rik på evsldringer. Lvsldringer

som setter England i et lite flatterende lys. Fase for fese
har Englands uverdige og ansvnrslöse, men frqmforalt hensynslöse
krigspolitikk fått sin evslöring". Slik begynte taleren idag i
denne programpost hvori han smrlig tok seg av de engelske og
amerikanske politikeres intrigespill, som han knite det.

Videre fortalte han om hvorden England hele tiden har sökt
å få trukket de ndytrale lnnd inn i krigen som krigsskueplass
og hvorden disse lend ett etter ett har dukket under ettersom
England har fått fram sin vilje. Når de så har henvendt seg dit
om hjelp har de bare fått et churchillsk skuldertrekk og ikke
mere. I enkelte tilfeller en undskyldning for nye seierrike
tilbaketog.

"Men så4  for noen uker siden kom den st4brste nv alle denne
krigs avslöringer. Det viste seg nemlig at Churchills England
og Stalins Bolsjevikrussland er nmre forbundsfeller. Et
hjertelig brorsknp som har vmrt holdt hemmelig er nu åpent for
en hver. Verden står overfor et nederdrektig komplott, en
sammensvergelse mot Europa."

Dette mener han her forårsaket at det norske folk her revidert
sin oppfatning med 180 greder.

"Plutselig hörte vi også fra London ev en nordmenns munn
nt bolsjevikkerne vnr et fedrelandselskende og tappert kjempende
folk som var simpelt overfalt av det stygge Tyskland. Erke-
biskoppen av Canterbury henstillet til de engelske prester å be
i kirkene for Stalins og hans rdde bddlers seier."

På den annen side framhevet taleren hvorden det i Norge
istedet var prester som preket til kamp mot gudeldsheten og
faren frn 5st og de fikk straks forederstemplet fra London og
Jössingleiren. Vi föler takknemlighet til de staute norske
gutter som har fulgt 400 norske officeress oppfordring om å
gå inn i Den Norkke Legion for,å dra detcver og vmre.med i
Nordens og Europas forsvar mot Stnlins og Churchills nnslag."

Han fortalte videre nt de fleste nordmenn har en madfödt
avsky for bolsjevismens råskap men desverre kan de ikke lösrive
seg fra den nå årsgamle ldgnpropaganda fre England.

Hnn ga så en skildring av hvordan det unge framadstrebende
Europa kjemper mot Churchills og bolsjevismens nnslag hvordan
dette anslaget alldri ville kunne före frem mot en så sterk front.

Videre anbefalte han en bok som var skrevet nv en tysk fora
fatter og heter ".ns1aget Mot Europe". Denne bok beskriver
hvordnn boUjevismen og det engelske pluto - demokrati forsöker
å ödelegge Europa tilfordel for egne interesser.

Den inneholder så ugjendrivelige beviser for dette at de
må åpne selv de mest forblinndde dyne.

Tilslutt sa han: "Vi kan trygt være enige med "Morgenbladet"
de det skrev da meldingene om krigen i ijst kom, at vi kan ta
meddelelsen om oppgjöret med bolsjevismen med en fålelse av
trygghet".

Mconomisk Oversikt.

I ökondimhsk oversikt idag talte redektör, allekretmr Hoffstad om
hvad det koster å före en krig nu fort tiden og hvad de store
tap betyr bkonomisk for de krigförende land f(særlig for Russland
og England). Srlig framhevet han betydningen av å fdlge med
de engelske skippingtap da han mente at disse har smrlig stor
betydning både for Englands tilförsel og dessuten fordi de
etter IrIns utsagn overstiger hvad U.S./1 kan levere England i
nybygginger,
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N tt fra Svcri e.
.R. • •

Tidligere utenriksminister Sandler har holdt en tIle i.? Edler
Han uttalte bl. a.; wVi skulle forstå at Finnlands sommerkrig
tilslutt er oppstått som en uundgåelig hård vei til tryggere

. fred og tryggere grenser .for dbt finske folk. En tryg grense for
Ritnland er en sikkerhet for Sverige. Det er bare naturlig at
vi her i Sverige håper at det må gå finnenc vel.

S.R. 29.00
Frivillig, sersjant elderfelt og frivillig Larsson, begge

svensker er drept under kampene på Ostfronten.

S.R. 20.00
I jstby ble det idag avslört et minnesmerke over de

druknede tyske sjömenn som omkom syd for nand for en tid siden.
Mange kranser ble ndelagt. Prins Gustaf Adolf som var tilstede
understreket i en tale tidens alvor som tvang til fors=s—
beredskap.

S.R. 20.00
Gdteborgs Bank skal centralisore sine avdelinger i to

hovedkontorer; ett i Göteborg og ett i Stockholm.

S.R. 20.00.
Rasjoneringene av kjött forblir uforandret for neste

rasjoneringsperiode. Fleskerasjoneringene blirnedsatt noc.

D.R. 21.50.
Det arbeides med å få intand en ordning slik at prisene

for tandlmgebehandling i Sverige kan bli nedsntt. Det er
meningen at staten og kommunene skal yde et bidrag til dekning
av prisnedslaget.

N tt fra Finnland.
‘111,

S.R. 23.00
Et finsk kommunike meddeler nt denfinske frnmrykking ved

Ladoga fortsetter etter planen. Det har vmrt gjort flere russiske
motangrep men nlle cr blitt slått tilbake med b16dige tep for
russerne. Ialt hevder finnene at russerne har mistet flere
tusen mann i disse operasjo4er.

vvvvv VVVVV vvvvv
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N tt fra Norge,

O.R. 06.30
Det vil bli opprettet en tysk skole Oslo. Skolen skal

ha fire klasser og en slags "barnehave" for småbarn.

O.R. 07.00.
General Fleischer som var Z5verstkommanderende for 6te

divisjon og dirigerte opernsjonene ved NPrvik i to måneder,
,skrev den 4de,juni 1940 fölgende brev til E M Kongon: "Vi har
gjort vår plikt og det er nå et spn.smål om å gjennopprette
freden for folket. Da kampen i Norge ikke kan fortsette
appelerer divisjonen til Den Kongelige Regjering om at denne
åpner forhandlinger for en våpenstilstand og fred. Dette er
ærefull utvei. Divisjonen er imot at Regjeringen forlater Norge
og appelerer på det innstendigste til Deres Majestet om å forbli
i landet se til at den avsluttedd fred blir en fred som under-
tegnes av den lovlige regjering." Patrioter av idag ærklerer
seg for de nordmenn som med de beste hensikter og med klar og
ren samvittighet forsb'ker å  R  bygge opp hvad andre i sin
mmgel på forståelse har revet ned.., Sannheten vil komme fram en
dag her hjemme, og når det skjer 171,1 Norge igjen bli et fritt
land.

Moskva Radio 20.30. P. russisk.
Stockholms Tidningen meddeler at i siste uke har RLF's

aktivitet over Norge öket betraktelig. De fleste av de ski
tyske skip som seiler langs Norges atlnnterhavskyst eskorteres
na kraftig av tyske krigsskip. Sveis fobinnelsene med det
nordlige Norce er nå praktisk talt avbrudt.

Moskva Radio 20.30i På russisk.
Ifölge "Dagens Nyheter" ble det i det östlige Norge

nylic arrestert flere nordmenn som rev ned tyske propaganda-
plaknter.

WCBX (USA Radio) 13.14.
En oversikt over situasjonen i de okkuperte land viser

meget sabotasje og passiv motstand. Det fortelles Pt norske
patrioter hnr gått lös quislingske stormtropper i nærheten av
Oslo og gitt dem juling.

WCBX (USA Radio) 13.14.
Tyskerne fryktor antagelig for en britisk invasjon i

Norge. Meldinger fra Stockholm sier at nazistene bygger opp en
rekke kraftige kystbefestninger og bruker til dette arbeide
mellom 50.000 og 60.000 norske arbeidere. Det meldes også at
de lager flyveplasser, utbygger havnene til ubåtbaser og dessuten
holdes en anti - invasjonsmanövre som begynner idag og skal
vare til den 20de august.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
De siste helligdagstog vender tilbake til hovedstaden idag

og Statens Jernbaner venter en meget travel dng med mye forsinkelser

Vend.
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Nytt fra Danmnrk. Fortsatt)

20.50. D.R.
Dansk Sykkelindustris Centralorganisasjon holdt idag

generalforsamling. Det ble uttalt tilfredshet med det nå —
v-3rende rasjoneringssystem for sykler. Der hersker bare litt
utilfredshet med fordelingen av gummiringer og slanger til
syklune.

N tt fra Sveriee.

Moskva Radio. 09.45.På italiensk.
Den avenske regjering holder 134 med å forsterke landet$

forsvar ved grensen mot Finnland.

Moskva Radio 19.45. På hollandsk.
"Deutsche Zeitung in Norwegen" forteller om hvilken god

behandling de sårede tyske soldater får i Sverige av det Svenska
Rdde Kors.

N tt fra Finnland.

Deutschlandsender 11.30. På tysk.
Den bok som nu leses av de fleste mennesker i Finnland er

"Mein Kampf" som nylig ble oversatt til Finsk. Alle kopier
i bibliotekene er bestilt for flere uker framover.

vvvvv VVVVV Vvvvv
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De arresterte protestunderskrivere fri itt.

Svensk Radio 22.00.
Det meldes fra Oslo at alle de personer som ble arrestert

fordi de hadde vært med på å undertegne protestskrivelsen til'
rikskommissar Terboven den 15. mai, er frigitt etter konferranse
mellom Den norske landsorganisasjon og rikskommissaren. Lands-
organisasjonen hadde fremholdt at det ikke ville bli medlemmer
igjen i organisasjonen hvis disse personer holdtes arrestert.
Terboven hadde keddelt at han ikke kunne finne seg i at Lands-
organisasjonen motarbeidet Rikskommissariatet.

Emi rantre 'erin en er redd for at Nord-Nor e skal bli russisk.

O.R.17.45.
Denne meldinga ble sendt midt i de utenlandske nyhetene, og
det hörtes ut som den kom fra Stockholm.

Den norske emigrantregjeringen i England er også redd for
en oppdeling av Nord-Europa i russiske'interesseområder hvis
Russland skulle vinne krigen. En slik oppdeling vil blant annet
gjöre Finnland og Nord-Norge til russisk interesseområde, frykter
emigrantene.

14,00nordmenn arbeider i  TyskIand. 


O.R.17.45.
En melding fra Berlin forteller at det nå er 31 000 danske,

1400 norske og 1200 svenske arbeidere i Tyskland.

Skogbrukdirektoriat opprettet.

O.R.17.45.
Ifölge forordning av 27. juli er det opprettet et skogbruk-

direktoriat som skal amfatte skobruk, fiske og jakt. Det nye
direktoriatet skal sortere under "Landbruksdepartementet".

.Norsk skip torpedert.

S.R.22.00.
Det er immlöpet melding fra Portugal om at det norske skipet

" ? Knudsen" på 12000 tonn er blitt torpedert på vei til Gibral-
tar. Skipet gikk i britisk tjeneste.

En elsk fl skutt ned over norsk område.

O.R.11.15.
Mandag ble et Bristol-Blenheimfly skutt ned i r=heten av

Stavanger da det forsökte å fly inn over norsk område.
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Fiskerimeldin .

Sildefisket er fortsatt smaatt langs hele kysten fra Sör-
Tröndelag til Rogaland.

Gjennomsnittsfangsten pr. garn har i de siste dager vært
1 hl.

Fra Bergensdistriktet meldes det om et steng på 200 hl.
I Haugesundsdistriktet er det gjort to steng på henholds-

vis 70 og 100 hl.

Landbruksmelding.

Tilförselen av grnqnsaker går sterkt tilbake. Det eneste
som strekker til, er tilförselen av hodekål. Alt i alt er det
også bra med forskjellige slags bönner. Behovet er större enn
noendinne.

I denne uke har det vært större mangel på poteter enn noen-
sinne. Gartnerhallen har ikke fått en eneste potet. Når en
vet at avlingene står fint ut over landet, er det en gåte hvorfor
det ikke er mulig å skaffe poteter til husholdningen.

Ordförer Fritz Jensen har gitt en uttalelse til "Fritt Folk"
om potetmangelen. Ordföreren sier her:

Det er "Forsuningsdepartementetr som er ansvarlig for til-
fbrselen. Det ser imidlertid ut til å være vanskelig å overkomme
potetmangelen, men jeg skal gjre hva jeg kan. Hvis det hadde
vært et pengespörsmål, ville jeg ikke ha betenkt meg på å bevilge
det nödvendige belöp, men så enkelt er det dessverre ikke. Imidler-
tid er jeg på det rene med at det må skaffes poteter, og alle
muligheter vil bli undersökt. Jeg tror nok at det skal bli en råd.

Så vidt Oslos ordfrer. Til beroligelse for de engstelige
kan det sies at vanskeligheter er til for å overvinnes.

Tilgangen på kjött har i denne uke vært minimal.

Presseuttalelser om prisre ulerin en for fisk.

Bestemmelsene om prisreguleringer for fisk som Prisdirek-
toriatet offentliggjorde mandag, vil sikkert bli mottatt med
glede av forbrukerne så vel som av produsenteme, skriver "Aften-
posten" i sin leder i dag. Mer enn noen gang tidligere er fiske-
maten blitt et av de daglige hovednæringsmidler for hele folket.

"Morgenposten" skriver:
Det må hilses med glede at Prisdirektoriatet har bestemt at

et av de viktigste næringsmidler skal bli gjenstand for en om-
fattende prisregulering.

B skurden i full an på Vestlandet.

O.R.17.45.
Fra Bergen meldes at byggskurden nå er i full gang over hele

Vestlandet. På Voss har man alt fått mye korn i hus. På enkelte
steder er også havren kommet så langt at den snart kan skjæres.
Dette er særs tidlig da man ellers pleier å skjære havren sist i
august. Böndene vest på sier at de er fornöyde både med mengda
og kvaliteten av kornet.
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Kristen Gundelach skriver dialo om russiske udst'enester
is op Ber ravs ol e er, London Radio o m, e annet.

Fra klokken 20.20 til 20.45 sendte Oslo Radio en dialog som
var skrevet av Kristen Gundelach. Den ble lest av en mnnn og
en kvinne, og var et slags "Kongespeil" idet kvinnen spurte og
mannen svarte. Personene befant seg på et pensjonat, og mannen
satt ute på verandaen. Han hadde tatt tilflukt der for ikke å
höre London Radio sem det vi,sstnok ble lyttet mye til på dette
pensjonntet.

Mens han sitter der kommer kvinnen. Hun föler seg visst
ikke riktig vel heller da London Radio har stått på.i lengere
tid.

Disse to begynner å snakke med hverandre, og lytterne får
höre en meget filosofisk samtale. Mannen forteller kvinnen at
det snakkes for mye. Taushet de±imot, det er en kulturfaktor.
I denne tid gjelder det å tenke, og da har man ikke tid til å
snakke. Det er sunn sans. Semtalen V2.1' til å begynne med så
filosofisk nt det var umulig å fölge med, men litt etter hvert
kom de inn på de gudstjenestene som har wiert nvholdt i Russland
i det siste. Kvinnen spurte mannen om han hadde hört dette.

Jo, den 21. (?) juni hadde han hört det fra London Radio.
Ifölge denne radio var det nettopp blitt holdt messe i Moskva
Domkirke. Han kunne derfor si at Gud er et appropos - et appro-
pos til den churchillske propaganda. Mens man i Russland en gang
hadde nvskaffet Gud, stod han i England på annen plass etter
pengene. Derfor er det en som uteblir frn de gudstjenestene vi
hörer om i London Radio, nemlig Gud. Jo, han hndde hört om
gudstjenesten i Moskva Domkirke, men det var beviselig ldgn, for
den var blitt ödelagt for lenge Siden. Han hadde selv sett det,
for han hadde vært på studiereise i Russland.

Her var kvinnen, som for3vrig het, fröken Jensen, forbauset
over at man kunne lyve så meget i London. Kunne det virkelig
være mulig?

Det var ikke lare mulig, men beviselig. Men disse lögnere
gjennomskues heldigvis av alle tenkende mennesker verden over.
Likevel kan de gjöre skade, for de gjentar og gjentar så lenge at
det til slutt kan gjöre inntrykk på enkelte. På sitt vis er de
nesten talenter.

Over dette var fr5ken Jensen igjen forbauset, men hun fikk
fölgende beroligende forklaring:

Man knn også si at en skapsprenger har visse tekniske talenter
uten at det ligger noe positivt i det.

Folket i London interesserer seg overhode ikke for sannheten.
Og engelskmennene er i hendene på et frimureri - noe som er et
gammelt faktum. Disse gentlemen er i stand til alt. De skyr intet.
Men da de inngikk forbundet med bolsjevikene, hadde de likevel
vanskeligheter med Gud, Derfor fikk vi messene i Moskva. Men
faktum er at over femten hundre kirker er iidelagt av bolsjevikene.
Og i 1930 var (det var atskillige tusen) nv biskop Berggravs.
kolleger blitt myrdet. Og ifölge offisielle tall i 1935 var
(nye tusen) av biskop Berggravs kolleger myrdet eller fengslet
i Sovjet. (Fortsatt).
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kristen Gundelach . . . (forsatt).

Frk. Jensen: Ja, men de norske biskopper og den norske
geistlighet har vel sagt sin mening om dette?

Han: Nei, det har de ikke.

Frk. Jensen var for tredje gang hdyldt forbauset og syntes
det var ufattelig rart. E4 de da ikke blitt spurt om hva de
mener om disse grusomheter

Han: Jo, og svaret er at saken ikke har foreligget til
behandling på noe av biskopmötene. For meg er det imidlertid
ikke så rart at den norske geistlighet tier i denne tid da opp-
gjöret med religionens fiender finner sted. Jeg har nemlig ikke
ventet meg noe annet av disse mennesker.

Her fortsatte mannen å.snakke om flere myrderier i Sovjet-
Unionen, og til slutt holdt frk. Jensen det ikke ut lenger. Men
etter en liten pause klarte hun å forsette likevel:

Når alt kommer til alt så har jo alt dette hendt i Russland, ‘111#
det er jo så langt öst at det liksom ikke er Europa mer. Slikt
kunne ikke hende andre steder i Europa.

Han: Spania, frk. Jensen, Spania er iallfall Europa - hvis
det da ikke ligger så langt vest at Roosevelt regner det til den
vestlige halvkule. Jeg har eksakte tall for at lignende ting
foregikk i Spania för borgerkrigen. Den bolsjevikiske fare har
truet hele Europa. Den var på vei til å utslette den europeiske
kultur. Det er også Roosevelts program. Han vil utrydde det
tyske folk, den kulturb=ende hasjon  Uff, der er London
Radio igjen.

Vi hörer Olav Rytters stemme: "Her er London med
kveldsnyhetene". Quislingene må ha hatt dette på
'grammofon, for det er ingen tvil om at det vat Rytters
stemme.

Frk, Jensen: 1, den radioen.

Her hörer vi en av de engelske halloMennene (også
ekte): "This is BBC home and forces programme. Here. .
is the news".

Han: Å, de vil demonstrere mot meg her på pensjonatet i kveld.

Navnene på dem som leste, ble ikke oppgitt. Mannen
leste med en meget p,rverdig og filosofisk stemme.
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Filmkronikk. Ved Arne G.erdem.

Redaktr Gjerdem brukte i dag det meste av tiden til et
angrep på amerikansk film. Stort sett var den amerikanske
filmen moralnedbxytende, og særlig skadelig var den for barn.
"merikansk film leder ofte barn til å gjöre gale streker. Man
haw gjort mange erfaringer om, dette, og det foreligger pålite-
lige opplysninger om den amerikanske films skadelige innflytelse
på barnemoralen.

Hvordan forholder det seg egentlig med den amerikanske
filmen? Krigen har vist at Amerika forenter å danne en maktblokk,
og England er gått inn i denne maktblokken for 4 få amerikansk
stötte. Og denne anglo-amerikanske blokk sier at den frer
den debokratiske kulturs kamp mot det autoritære barbari.

Under denne synsvinkel har Roosevelt holdt en tale i for-
bindelse med en filffibankett. Presidenten sa om den amerikanske
filmen at den har båret den amerikanske civilisasjon, håp, mål
og frie folks idealer ut over verden. Dette skulle være grunnen
til at amerikansk film er blitt forbudt av visse regjeringer.
Diktatorene anser det for farlig at deres folk får vite at de .
amerikanske statsmenn ikke er folkets herrer, men folkets tjenere.

Disse uttalelser av president Roosevelt viser hvor mange
måter man kan bruke ordet idealer på. Over hundre filmer av
Amerikas årlige filmproduksjon har liten tilknytning til idealer.
Det skyldes den gangster-moral som hersker i dette idealland.

_I virkeligheten har Amerika laget bare få kunstneriske film-
verker. Etter krigsutbruddet begynte Amerika å fremstille anti-
tyske filmer. Det samme gjorde det under den forrige verdenskrig.
Også de ukerevyene som sendes til Europa er i höy grad tendensiöse.
Ay den grunn har man sett seg nödsaget til å utstede forbud mot
disse filmer og revyer så vel i Tyskland som i de land som står
under tysk ,innflytelse. Et slikt skritt er ikke noe annet enn
selvforsvar.

Til slutt fortalte redaktbren at det var tre filmpremierer
i Oslo i går.

"Verden o vi": Gundelach om forfattersti endiene.

Kristen Gundelach talte om utdelingen av forfatterstipendiene
som fant sted for noen dager siden.

Disse stipendier ble tidligere - i marxistregjeringens tid -
ikke utdelt etter rettferdighetens prinsipp. Forfattere som hadde
den rette innstilling, kunne få stipendiene opp igjen flere ganger,
mens de som ikke hadde den rette innstilling, aldri fikk noe.

Hvis man forsökte å utforske dette,Svar det aldri noe svar
å få. Man ble dysset ned. Utdelingen i år tåler derimot det
fulle dagslys. Det er slutt på koxrupsjonen.

Når man tar i betraktning at 1941 er et vanskelig år for
Norge, er det at man harkunnet utdele så mange store stipendier
et tegn på at det alt er tatt et godt skritt framover. I det nye
Norge skal kunsten være en organisk'del av statslivet.

(Fortsntt).
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"Verden o vi" . . . fortsatt .

Det nye Norge må gj3re godt igjen all den uretten som det gamle
korge gjorde.

Lars Hansen for eksempel begynte å skrige i en alder da man
vanlig fr diktergasje. Men enda han fortsatte å skrive epos
etter epos am livet ddr nord i Ishavet, er alt det han har fått
kr. 425,- i 1929 og kr. 500,- i 1940. Det var den belönning han
fikk av sitt marxistiske fereland. I år er han satt i en sær-
stilling idet han har fått kr. 1000,- mens de andre har fått
kr. 50(4-.

Det kunne nå ha vært god grunn til å ha tatt reprisalier,
men kan har likevel gått saklighetens vei i år. Tidligere gikk
disse stipendier til forfattere som ikke burde ha hatt arbeids-
tillatelse her i landet, mens et NS medlem alltid ble holdt
utenfor. Når kan ikke har svart med samme mynt, så er det et
bevis på at man heretter vil dömme etter det kunstneriske nivå.

Presseuke i Oslo.

Under mottoet "Pressens menn og den nye tid" har "Kult. og
folkeopplysningsdepartementet" satt i gang en presseuke i Oslo

med et pressekursus. Det holdes en rekke foredrag om journal-
istiske emner. Arbeidsiveren og interessen blant deltagerne er
oppmuntrende.

Ber en kommune kan bruke 4 6 mill, kr. til anle i 1941-42.

O.R.11.15.
Bergen kommune kan bruke 4,6 mill, kr. d;i1 anlegg i 1941-42,

meddeler "Morgenavisen". Dette er en fölge av målbevist sanerings-
politikk i de senere år. Kommunens gjeld er fra 1936 til nå sunket
med 2 mill, kr, og rentebyrden lettet med kr. 200 000,- pr. år.

Prispolitiet i Oslo kontrollerer biler.

O.R.20.45.
Prispolitiet sperret i natt alle innkjörselsveier til byen, og

hver eneste bil som kom til Oslo fra landdistriktene ble kontrollert.
Kontrollen var satt i verk for å undersöke om det med bilene smug-
les varer som er rasjonert eller ulovlig til byen. Man har også
hatt Mistanke om at det foregår oppkjöp på landeveiene för bilene
kommer inn til Oslo. I alt ble 150 biler biler kontrollert i natt,
men man fant intet ulovlig av betydning.

Stort möte på Scala i mor en kveld.

O.R.20.45.
I morgen kveld, onsdag, klokken 20,00 arrangeres det et stort

mbte i Scala hvor tidens mest brennende spörsmål, kampen mot
Sovjetsamveldet, blir behandlet. Dr. Eivin Melle vil tale om
"Sannheten om Sovjetsamveldet". Det er gratis adgang fox alle.
Dbrene åpnes kl. 19.30.



7.

15. au ust 1941. Nr. 111. Fortroli .
Radiosendin er tirsda 2. au ust.

Smån tt fra Nor e.

O.R.17.45.
Rovdyra har gjort litt skade på sauen i Gudbrandsdal, for-

teller fylkesagronomen til bladet "GudbrandsMien". Det er jerven
som har v=t på ferde, og fylkesagronomen har. nå sendt oppford-
ring til alle herreder i Oppland om å bevilge premier for skytning
av jerver, gauper og björner.

O.R.17.45.
Fra Björkelangen meldes at også Aurskog har fått en kontin-

gent av bygutter som er satt inn i vedhugsten. Det er derfor
håp om å få utfört den-nödvendige vedhugst i distriktet.

O.R.20.45.
Kongsberg politi etterlyser Konrad Löwer fra Kongsberg.

Lbwer, som er födt i 1911, har vært savnet siden sbndag 10.
august.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Tre personer ble drept ved en flyveulykke i Sverige i etter-'

middag. Mlykken hendte under övelsesflyving da to fly kolli-
derte.

S.R.19.00.
Regjeringen har vedtatt bestemmelser om folkeskolebarns

konfirmasjonsundervisning. Etter de nye bestemmPlser trenger
ikke barna å få fri fra skolen for å kunne fblge konfirmasjons-
undervisningen.

S.R.22.00.
Livsmedelkommisjonen har anmodet de lokale bærlag om å ut-

stede legitimasjoner for brplukkere.

N tt fra Finnland.

O.R.17.45.
Tre sovjet-fly ble skutt ned av finnene i går. Hittil har

finske jagerlfy i alt skutt ned 262 fientlige fly.

O.R.20.45.
Det er i dag blitt kunngjort at alle vernepliktige finner

som er födt i 1922 skal melde seg.til de militære myndigheter i
denne uke.

S.R.19.00.
Et tysk forslag om å utsette trelandskampen i fri-idrett fra

3. september til slutten av september er blitt godkjent av Det
finske idrettsforbund og Det finske arbeideridrettsforbund.

(Det var umulig å höre Danmark i dag.).
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tt fra Nor e

Moskva Radio paa russisk.
Stockholm melder om daarlig oppf*sel av de tyske soldatene

bak linjene. I okkupasjonshaeren i Norge har det ofte forekommet
sammenstt mellom offiserene og uro blant soldatene.

Moskva Radio paa norsk.
Det ble sendt seks meldinger, men BBC har ikke tatt dem opp,

bare gjengitt hva de var om:
I. Det russiske kommunike, 2. Tysk flyangrep paa Moskva

3. Sovjet angriper Berlin, 4. Tysk flyveoffiser kringkaster tra
Moskva, 5. Norsk oversettelse av denne talen, 6. Vansker i den
tyske jernbanetransport.

O.R.0&.00.
Statsraad Lunde talte paa Gjvik s4dag. Talen ble mottatt

med stor applaus.

O.R.07,00.
Det er vedtatt et forslag om aa bygge noen trehus paa Fana-

rokken,

N tt fra Sveri e.

S.R.12,30.
t nytt institutt for trening av kadetter i bruken av motor-

fart yer ble aapnet i Limhhamr i dag.

4411,,N tt fra Danmark.

Frikorpset "Danmark" har mottatt en gave paa 1 000 RM. fra Hamburger-
firmaet "Emulsion". Dessuten har en av direkttrfrene gitt 500 RM.
til.

D.R.18,00.
Frikorpset "Danmark's presseavdeling opplyser at to kjente

skuespillere, Ludvig Branstrup og Paul Rhose, vil ta del i korpsets
konsert den 31. august.

D.R.18.00.
Aalborg Husmoderforening har paatatt seg aa vaere "gudmor" for

52 finske bArn som mistet sine fedre i krigen i fjor. De skal
vaere "gudm;6dre" i ett aar og vil s4-ge for mat opphold og klaer
i denne tiden.

N tt k'ra Finnland.

Toulouse Radio.
I politiske kretser i Rom tror man at Finnland vil slutte seg

til Tremaktspakten.

Rom Radio.
Mange finner har meldt seg som frivillige i tyske SS-avdelinger.

Radio Lahti.
Svensk Radio har meddelt at det er forstaaelig at Sverige er

interessert i Finnlands hellige krig da denne ogsaa er en betryggelse
for Sverige.
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Skoles.jefj kaptein Bakke går til an re å biako ene.

Hånd i hånd,med"marxistene"har bisko ene fått tilao ave

svekke statens autorisapjon.:

O.R. 20.00.
- 1 et foredrag med titelen: "Kirke, skole og heim", kom

"sjefinspektör"J. Bukke ikveld med tildela meget kraftige.angrep
på kirken, biskoppene og de "marXistiske partipolitikkere i Lon-
den", som intet middel skydde for 4 undergrave den nye ti.d og
dens ledere..Han erk1rnate dog nt man trengte kirken i denne tid,
en folkekirke beskyttet av en autorativ stat som vil-det gode, •
for i samarbeid ålDevare kristendommens grundverdier.

I en lengere innledning forklarte Bakke at "den situasjon
som partipolitikkerne hadde bragt landet'opp i den 9 april" had-
de kommet som et sjokk for folket, og at mange enkå led av sjok-
kets ettervirkinger. Den'åndelige slövhet som ble fölgen for man-
ge hadde så maxxistene og jödepolitikkerne benyttet seg av til
ved propaganda over London radioen og ved andre midler å under
grave disses mora1 og dermed deres vilje til å delta i gjenopp-
byggingen av landet-. Bakke erk]aarte dogaat han aldri hadde res-
pektert massens mening.  For  ham var massen ubehjelpelig tåpelig
og måtte ledes inn i en. lykkelig frmmtid.

Bakke" kom også i'dnnledningen inn på den fred som "folke-
• ne ventet på",  og  slo .fast at den måtte bygges på nasjonalfdlel-

sen i at folkefelleskap hVad han nå enn mente med det. Ved å
gå inn for fdrerens, (han'mente Hitler), byggmesterens geniale
plan, ryddet man veien fat en rettferdig lösning.

Bakke gikk deretter over til å snakke om den fremtidige
akole som vilde bli bygget opp på. de Samme ideologoske grund-
prinsipper som nasjonnl-sociaiismen. Han advarte mot å betegne
den nye skole som en ny skoleordning. Det var mer det gjaldt.
Det måtte skaffes en ny ånd inn i skolenc, og dette var rektors •
viktigste arbeidsoppgave. Han sku1le lede til samlet innsats
for den eneste mulige plan i skolen. En hver strid-krever jeg
derfor for fjernet, fortsatte Bakke. Nå skal det v,are ro
skolen. Etterveerne etter marxistene skal vekk. Skolene skal
ensrettes i enighet og samarbeid for de stbre idealer i sam-
fundet. Oppdragingens stirste oppgave er å bibringe sandferdig-
het, som höiesta karakteregenakap.

Bakke behandlet.også tidens tempo som krevet hurtige
avgjdrelser. Lange diskusjoner og resultatlbse resolusjoner
var det ikke tid til. Den nye tid forlaggte begrensede fagutvalg
til å ta Seg av de aktuelle spdrsmål. En mann måtte lede det
hele og ta bestemmelsene. Dette syn var også grundlaget for
den fremtidige fagstyrte skale.

Angående 1Tarerutdannelsen mente Bakke denne burde og
måtte bygges på eksamen artium. Han foreslo Også snarest byg-
ging av et lærernea hus.

Bakke kom deretter inn på hvad han k ldte "Nasjonal
Samlings absolutte krav om bevarelse av kristendommens grund-
verdier". ICirken i Norge hadde her ikke maktet sin oppaave,
erklTerte han. På alle måter kunne men merke opplösningen,
og denne oppldsning ble understöttet av marxistene. Man tal-
te åpenlyst om-ldsing av kirken fra staten, og dermed frata
dem begge mulighetene for ved samarbeid å styrke det gode.

(for'tsettelse)
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Kirke skole o heim.

(Fortsettelse).
Biskoppene og de tidligere partipolitikkere og marxister

gikk arm i arm på nedbrytingens vei. Mens det var biskoppenes
viktigste oppgave å svekke statens autorisasjon, skulle selve
overfallet.skje fr. marxistones side, og de såkaldte borge1j.ge
var for en stor del.med som lakeier. For å vise sin antipati -
mot Nasjonal Samlings prester ble det cGdte anvcndt den reneste
terror. Folk gikk rundt i menigheten og baktalte disse prester,
og henstillet til dem ikke å komme til kirkene don og den sjn-
dag "for da skal han nazipresten preke". Og dette undergravings-
arbeid ble stdttet av biskoppene.,

Bakke beklaget dette meget og henviste til en rekkp epi-.
soder som hadde funnet sted avsudlshet i den marxistibske tid,
Vi trenger kirken i denne tid, fortsatte han. Vi trenger en fol-
kekirke beskyttet av en autorativ stat som vil det gode. Vi må
kunne samle oss om bevarelsen av kristendommens grundverdier.
La oss se at så skjer fra kristen side. Vi i N.S. har vist god
vilje. Vi har tatt skritt til å öke kristendomsundervisningen
i skolene der hvor marxistene har fjernet den:. Vi appelerer der-
fOr•idag til'samarbeid og nasjonal samling også'i denne eak, en
sak som jeg personlig betrakter som.av ytterste.viktlbghet. Det
er intet soM idng skiller kirke og stat, venter derfor
loynit samrabeid og forståelse for- vårt syn, •

Bakke ga deretter sitt syn på. hviIke oppgver kirke og
stat vilde bli stillet, overfor den kommende tid. Fdrst og fremst,
sa han, gjaldt det å trekke ungdommen til kirken. Ungdommen
5nsket å sne kirken, men den hadde mött liten forståelse og
en altfor begredelig tone. Det var lys og håp Ungdommen sdkte,
ikke fordömmelse og dommedngsprekener.

Idag marsjerer mange N.S.-lwere med sine elever om.sön-
dagene til.kirken, fortsatte Bakke. pålegge 1.ererne det .
skulle ikke v-are nödvendig, men det burde bli .almindeligere
enn det nå er. Det er prestene som ikke har klart å lede ung-
dommen til kirken.

Vi rekker hånden fram til samarbeid og venter på kirke-
historiens dom med full tillit, anf5rte Bakke tilslutt. Tvi-
lerne gjör bedre i å sette seg på kjelken og ikke henge bak.

(Bakke kom. ikke inn på•koystoget Mot bolsjevismen, men
brukte forvrig ofte temmelig sterkdordelag i sin fordmmel-
se av motstanderne. Hans angrep på biskoppene virket som en
faretruende trussel.)

"Verden o Vi": Propagandaen som kampmiddel.

O.R. 18.05.
Taleren belyste ved en rekke eksempler hentet fra de

forskjellige felttog, om hvor mislykket propagandaen kunne
vp2re, når den som tilfellet var med den engelske propaganda,
så åpenlyst for med lbgn,nt påstandene kunne motbevises med
kjennsgjerninger kun kort tid etter. ret nyeste ekseppel på
denne sindsvake propagnnda hadde man i tilfellet Smolensk.
Taleren sluttet med å henvise til disse eksempler fra de for-
15pne to år, og slo fast at de som ennå trodde vilde få en
fryktelig oppvaking.
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N.S.U.F.'s sommerleker å net i Drammen ida .

O.R. 15.30.
N.S.U.F.'s sommerleker.ble åpnet i Drammen idag av funge-

rende sjef for "idrettsdepartementet" generalsekrettr Fuglesang.
Tilstede var bl.a. konst. ttatsråd dr. Gulbrand, Lunde, sjefen
for arbeidstjenesten genern1 Fr3lich-Hanssen og fylkesmann Hunds-
eid foyuton flertnndre.

Oslo radio bragte en:reportasje fra åpningen innledet som
vanlig,ved slike an1edninger med 1.nnfarer.og:foiende marsjer.'
Over hele Drammen vaiet norske flagg og symboler,
opplystes'det, og det heIe billede fikk 5ket dybde skjönn-



het ved ungdommen selv, der don med flaggborg og bnnnere mar-
sjerte opp'på Marienlyst og defilerte foran Guss• Jonassen, som
var den 5.verste sjef•for sommer1ekene og N.S. sportsloder.

sin egenskap som fungerende sjef for idrettsdepartementet -
Stang er som kjendt ordonns i Finnland - 3nsket generalsekrettr
Fuglesnng de 967 unge gutter og jenter i alderen fra 9 til 21
år hjertelig velkommen til lekene Hnn forklarte at plasshensyn
hadde begrenset deltagelsen til 1000, og uttrykte samtidig sin
glede over 4 se at det nettop var ungdommen tom gikk foxan i
idrettsarbeidet. Det var.ungOmmen norsk idrett skulle bygge
fremtiden på. Sommeridrettslekene vilde bli en fast institusjon
i likhet med vinterlekene, og'han håpet at alle vildo gj5re det
beste ut av de 5 dagene:de hndde til rådighet.fer derigjennem
å skaffe grundlag for uttagelson til ungdomslekene i Breslau
senore isommer. Vi legger stor vekt på deltagelsen i Breslau,
fortsatte Ftglesang. Det gjelder å hevde vår idrettstre.

Fuglesang forklarte deretter hvad tiden krevde av idret-
ten. For den var dot störste mål å tjene nasjonen ; å
skape dn sterk ungdom og sund slekt for nasjonens beste, ikke

. for den enkelte, og å sette alle istand til å fortsette sitt-
arbeid'for en seierrik slutt for Norge vårt fedreland. Ungdom-
men- måtte gå foran i 15sningen av de veldige nasjonale oppgaver
sOm utviklingen hadde lagt på oSs. Idretten skuIle drives for
'folk og farer.

Med .disse ord erkl!trte dermed Fuglesnng N.S.U.F.'s förste
sommerloker for åpnet.

En ung mann fra Vestfoll avla deretter idrettseden på
vegne av samtlige deltagere.

"Ungdomsfylking!
Vi nvlegger idrettseden. Giv Akt Med respekt

for idrettens lever skal vi tr1ig og h5visk gå. inn for
vårt mål, gjennem idrett å styrkes tiI kamp for vår fö-
rer, land og folk. Heil og,St11 :.På stedet hvil!"

Lekene vil vare 5 dager og programmet er meget omfatten-
de. Hallomannen ga tilslutt en kort omtale dette.

I programposten "Heim og samfund" talte idag fru Olga
Bjoner om :"Vår nasjdnale arv". Foredraget omhnndlet imidlrtid
vesentlig husflid• eg nasjonaldrakter.
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Sforklarin •om  Florv4gferjens  forlis brin cr intet n tt.

O.R. 20.45.
Idag holdtes sj3fork1aring i Bergen i anledning Florvåg-

ferjens forlis på Byfjorden i forrige uke. Det.fremkom imidler-
tid intet som kunne gi forklaring på om hvorfor fartUiet var sun-
ket.

Iandslaget for B de- o b historie.holder årsiWte.

O.R. 11.15.
Landslaget for Bygde- og Byhistorie holdt igår sitt 8de

landsffite under ledelse av formannen,prof. Oscar Albert J(*nsen.
Ab beretningen om styrets virksomhet siden siste landsmöte i.
•1937•fremgikk det at interessen for det lokalhistoriske arbeid
var i stadig vekst, og at 45 institusjoner n4 var tilsluttet
laget. Man vedtok ensstemmig en henstilling til statsmyndighe-
tene om i samarbeid med riksarkivaren å ta kommunenes arkivfor-
hold opp til ordning..

I anledning av at det i4r er 700 4r siden'Snorre Sturlas-
son döde, holdt prof. Osc. Alb. J*nsen er foredrag om Snorre,
hvori det ble fremlagt meget nytt materiale. Ved valgene ble
professoren gjenvalgt som formann..

Igår kveld Var Wtedeltagerne samlet til fest p4 Folkemu-
seet.

Slagbj(3rn i Vassfaret.

O.R. 11.15.
Bj3rnen i Vassfaret har oppf3rt seg pent hittil iår, men

n4 meldes til Ringerikes Blad at man igår har funnet 2 ihjelrevn.
ne sauer i fjellet mellom Vidalen og Vassfaret..Det er helt sik-
'kert dx± björnen som hor v'Brt på ferde. Man tror det er.den
samme slagbjbrnen som ifjor drepte 8 sauer i .Vassfaret.

Fylkesagronomen i Oppland har s5kt kommunene om bevillin-
ger til rovdyrpremier, meldes fra Brandbu.

Fiskerimeldin er.

O.R, 12,15.
Ang4ende sildefisket meldes det bare om sm4 steng i

HaugesUndsdistriktet, I Nord-Norge har det wart bra garnfiske
Eidafjord og Bb i Vester4len.

Brislingfisket var gjennemgående bra ig4r, og Stavanger-
fabrikkene ble tilfbrt 7417 skjepper brisling.

Skoghugsten snart slutt pl_111=11ce.

O.R. 17.45.
RingeriksBlad opplyser at skoghugsten snart er slutt

i distriktet. I Norderhov har det vært over 700 mann i arbeid
med •edhogsten.

Irogramposten "Aktueltu omhandlet idag heies14tt i
Suldalsfjellene.
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Priscentr lens Landsoversikt.

O.R. 12.25.
Det fine og varme sommervnret er nå slutt. Praktisk talt

over hele landet slo det over til koldt kj3lig vmr i begynnelsen
av uken, og siden har vi hatt höstvmr det meste av tiden. Ned-
biren,gjorde nok godt for åker og eng mange steder men her og
der kom det så voldsomt at det gjorde skade både pa poteter og
rotvekster. Isnr herjet regn og haggelbyger slemt i Rogaland,
der både åker og en ble illp medfart. For innbergingen,av det
siste hiiet kom ogsa nedbören meget ubeleilig. Alt i alt er det
ikke meget som står igjen, men i enkelte stWk betyr oppholdet
på grund av regnet likevel ikke så rent lite. Innbergingen blir
nå vanskelig og sterkt forsinktt, og fordelene ved tidlig slå[-!;
blir særlig tydelig iår. I ord-Norge kan anslagsvis ofte en
halvpart at Miet stå ute.

Etterslåtten blir svmrt varierende i de forskjellige lands-
deler, men gjennomgående ser det forholdsvis bra ut. SpUrsmålet
er bare hvordan det kommer til å stille seg for dem som ikke har
silo til nedlegging av hå.

Skuronna er så Smått begynt over Sör-Norge. Over :,stlandet
er det meste timoteifrö skåret, og ellere har man så smått begynt
med bysget og enkeltvis også med havre. Det ser ellers 'ut til
at modningen av kornet blir nokså forskjellig iår, slik at skur-
onna kommer til å strekke seg over et forholdsvis langt tidSrom.
Åkrene er svært varierende og mange steder altfor kOrte, men det
er også eksempler på en utmerket kornavl iår,

Potetene står jevnt over fint. De har hittil vnrt forholds-
vis lite ansTepet av tirråten. Rotvekstene er svnrt ujevne, men
ålt ialt tegner også de forholdsvis bra.

Potetforsyningen er meget knapp om dagen så og si over
hele landet. Det er omtrent slutt på .gammel vale og det nye
blir ennå ikke markedsfört i strre mengder. Sommerpotetene må
riktignok tas opp, men det er åå mange og store forbrukere iår
at varen forsvinner fir den når fram til markedet. Ellers gjr
nok også det dårlige været og kanskje ikke minst prisen,':at
produsentene venter i det lengste med å ta opp potetene.

Oslo har hatt meget små tilförsler i det siste. I uken
som gikk kom det bare 5 lass mot henholdsvis 17 og 32 lass de
2 foregående uker. Byens lagre av gamle poteter er helt uttimte,
og mangelen på nye pottter er derfor meget filelig. Det er nok
mange husholdninger som har måttet undvnre poteter i det siste,
og derfor for en stor del har m4ttet spe på med grinnsaker.
Da det også har vnrt smått med disse har det ofte ikke vnrt
så greit å skaffe noe til middagsmaten.

De små partiene av poteter som har kOmmet til torvet,
har vnrt mottatt av lange köer. De handlende som har,noe å selge,
rasjonerer ut så godt som mulig. På istlandet ellprs er det
også knapt med poteter og likedan på Sör- og Vestlandet. Hel-
ler ikke i Trondheim hax det vnrt tiistrekkelige tilnrsler
av poteter.

I uken som gikk var det litt bedre med grønnsaker, men
likevel ikkc nokk til å dekke behovet. Av de viktigste grinne
saker er det ellers bare guleritter det har Evnrt svnrt lite
av hittil. Etter at kiloprisene ble gjennemf3rt har produsen-
tene fUnnet ut at det lbnner seg bedxe å la guleröttene stå

(Fortsettelse)
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(Fortsettelse),,
til de blirst3rre. Bare i en enkelt by, har det vmrt
noe særlig gulerötter å få kj5pt.

Etter at rabarbra-prisen ble satt opp var-det ventet stör-
re tilförsler, men disse uteble. Man hadde også regnet med bra
tilförsler av tomater, men heller ikke her slo forventningene til.

Tilf3rslene av sopp til Oslo-markedet har nå begynt for
alvor, men prisene er stive ennå og ofte betales inntil mellom•
4-og 7 kr. pr. k. Det cr mest kantareller man ser.

Tilförslene av bmr str ikke i forhold til behovet, og det
er stor rift om de kasser som kommer på torvet. Av ville b er
det vesentlig blåbmr som for tiden er markedsfört, men' Selv
disse har det mange.steder vMrt svmrt lite i det siste. Mulene
er så smått begynt å komme, og er selvsagt sterkt ettertraktet.
Fru flere trakter oppover Stlandet smrlig fra fjelltraktene,
meldes dot om et rikt multeår. For tyttebmr er det for tidlig
ennå.

For hagebmrenes vedkommende har jordbmrene for lengst tatt
slutt, og etterhvert cbber også bringebmrene ut. Det kommer frem-
deles litt moreller, men det er snart slutt også på dem. Videre
er det knapt av kirsebmr som det er stor rift om.

Av epler-har det hittil nesten bare vmrt.nedfallsfrukt
som har vmrt fore på torvet. I uken som gikk fikk Oslo også
et mindre parti spiseepler, Transparunt Blnche, fra Asker,
Det ble dog ikke större å dele på.

Sla‘kttilf3rslene holder seg stadig nede lavmålet. I
uken som gikk var det ennå mindre enn det vanligvis har vmrt
den senere.tid.

Betegnende for kj•ttsituasjonen er det at i mange byer
holder butikkene bare oppe et par dager annenhver uke, b1.2.
er dette tilfellet i'Gj3vik. Ikke så få steder har ddt vmrt
forskt innfört en eller annen form for rasjonering. Den nye
ordning med kundekort blir etterhvert innf3rt over hele
og vil tre i kraft i den nmrmeste fremtid.

Tilgangen på hvalkjött hår tatt merkbart av. D3 det m2nge •
steder også har vmrt knapt med fisk i det siste, har det ikke
vmrt helt lett å skaffe middagsmat for mange. Jstlandsbyene
har dog fremdeles hatt forholdsvis bra forsyninger med fisk.
Likedan nordpå, Bo&5 f.eks. har således• hatt tilstrekkelige
tilf3rsler av torsk med lever foruten en del annen fisk.

egghandelen er det stadig meget knappe forsyninger.
Salget foregår for .tiden i stor utstrekning utenom de vanlige
omsetningsorganer. -Det er derfor.blitt gjennemfört en nyordning
hvorved produsentene får leveringsplikt og hvor det b]4r gitt
strengere direktiver for omsetningen. Alt salg eller ahnen
avståelse av egg fra produsent, gårdsbruk eller villa til and-
re enn norske eggcentraler eller underavdelinger blir forbudt.
Salg fra eggcentralene til grossist eller detaljist blir li-
keledes undergitt nMrmere bestemmelser.

(Fortsettelse)
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(Fortsettelse).
I siste halvdel av juli gikk melkeprodultksjonen jevnt og

sikkert nedover. I det siste er dennanedgangen stanset og en
stabilisering funnet sted. Nedb3ren med bedre beiteforhold spil-
ler sin rolle i dette. Det er for3vrig-stor forskjell i så hen-
seende i de forskjellige str3k. Melkemengden holder seg meget
bra oppe på.jstlandet, og ligger bare fra 9-10% lavere enn til
samme tid ifjor.

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.20 & 18.10.
Youhgatorvet frembid det valige billede iformiddag:

husmorker og praktisk talt. ingen mannfolk, sv3re skilter mct
innskrifter som poteter, o.s.v.

Gr3nnsaksut3zaiget var ganske stort, salv om det ikke var
aå mye av de enkelte vareslag. Br var det swart lite av, bare
noen enkelte kasser blålnr og kirsebw. Multer har ennå ikke
vist seg.

Til gjengjeld var det meget epler å se .på torvet idag
både av nedfallsfrukt og sTiseepler. Denne uke har det også -,rt
utmerkede tilförsler av sopp og utvalget har vert betydelig stör-
re enn tidiigere.

Fotettilf3rslene er ennå langt fra tilfrctstillende selv
etter- meget beskjedne krav.. Gartnerhallen hadde ikke fått inn
et eneste lass idormiddag, men ventet et parti ut på dagen. På
Youngstorvet.var-.det derimot poteter å se, noe som er ganske nytt
av året da det tidligere var forbudt å omsette direkte. Det
lönte seg derfor å stå i potetkbene idag..

.Kontr011nevnda i Oslo har fastsatt
for salg fra produsent til forbruker:

Blemkål.1.15 pr. kg.

disse maksimalpriser

gulerötter 0.70 ""




rabarbra. 0.45 u u




purra 1.60




u




tomater 2.20 u u




salatagurker 1.80 u u




r3dbeter .0.17pr. bunt a 20 stykker
snittebnner 1.10 pr. kg.




aspargesb3nner 1.65 " u




voksb3nner 1.33 " "




spinat 1.45




"




KjJtt kom det lite av til Oslo idag, bare 13 storfe,
2 gris og 3 spekalv. Det ser derfor ut til at denne uke skal
:bli ennå dårligere enn den forrige.

Den nye kj3ttordning er ennå ikke trått i kraft, men
man er på det n=eate ferdig med utdelingen av kundekortene.
Forordningen av juni er imidlertid satt i verk. Missforstå-
elser gj3r seg dog stadig gjeldende angåande bestemmelsen om
de to kj3ttl3se dager i uken. For 4 klargj3re dette skal vi
derfor angi hvad man forstår med kjttretter:

(Fortsettelse)
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(Fortsettelse).
Med kj3ttretter forstås alle varer av kjött, opplaget

kjöttmat, hermetisk kjtitt og flesk, hvllkjött, reinskjött og an-
net dyrekjött, fugl og vildt og produkter av disse.

Det er dessuten forbudt å servere disse varer eller produk-
ter av dem som smörrebrödpålegg. Undtatt fra begrepet kjöttvarer
er påleggsvarer samt spekep31se, servolat, kyittrull o.1., som
bare serveres som pålegg for sm3rrebr3d. Altså som kun er frem-
stillet for å brukes som sm3rrebrödspålegg.

Det er 2 ting som her ikke synes å were helt klart for
alle bedrifter. Hvalkjött går såled_s under de varer som er fc-y-
budt på kj3ttl3se dager. Det regnes altså ikke som fisk.
er også endel pålegg tillatt.

Angående den forestende forordning om omsetning av eg;
foreligger det ennå intet.

Forandrin er i ras'onerin sforskriftene for kunstgj3dsel. 


O.R. 18.10.
' I medhold av forordning fra "fersyningsdepartementet" har

har "direktoratet for proviantering og rasjonering" gitt for-
skrifter om fremstilling og omsetning av fosforsyregjödsel. De
tidligere gjeldende bestemmelser var av lo'oktober 1940 og fast-
satte bl.a. rasjonering av fosfater. Av de nye bestemmelser
80M tråtte i kraft_strakskan nevnes:

. Det er forbudt å selge super- eller (Thomas2)-fosfat til
forbruker med mindre.forbrukeren kjöper minst den tre-dobbelte
mengde kali og eller'kvelstoffgjMsel.

Kunstgj3dse1blandingen sknl inneholde minst 5 kg. xen kali
til kvelstoff for hver kilo fosforsyre, og alle kunstgjdsel-
blandiner 2.04t ventes straks i handelen, må godkjennes.

Fosforsyrigheten ved fffisforsyre blir forskjellig for de
ymee planteslag, men Mengden blir redusert sterkt: for.eng og
kulturbeieter, for poteter og rotfrukter til godt og vel:en tredje-
del'av den tidligere rasjon,..for korn til'halvdelen, for grn-
saker og frukt til offilag'40%. For jord som-sås til f3rste gang
tre fjerdedeler av den tidligere rssjon. Vanlig gårdsbruk får
jevnt over tilvisning på ca. 35%, godt og vel 1/3 av det det
fikk höve-til å kppe iår. .

I enkelte tilfelle kan.nevnden tilvise andre regler.
Således kan sm',hager og villnhager ved anvisning få tilvist
2 kg. fosforsyxe for så Vidt reglene overfor ikke gir rett
til st3rre mengder.

Videre kan "direktoratet for proviantering og rasjonering"
ved s3knad gi tilleggsrasjoner i visse tilfeller.

Den, nye kunstgj3dselsordning omfrtter altså alene fosfat.
Kali og kvelstoff kan inntil videre kj3pes fritt. Man h.Jr ennå
ikke oversikt over om restriksjoner for kali og kvelstoff vil
bli n3dvendig.

Det er iår brukt langt mer kunstgjelsel enn i noe tidli-
gere år. Av kalksalpeter og,kardemonsalpeter'ble det solgt dobb
belt så mye som av kullgjödsel 15% mer og uten fosfor-



syrerasjoneringen vilde det ha v.rt solgt enda mere kullgj5dsel.
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Praktisk talt uforandrede rasjonerin sbestemmelser.

O.R. 11.15.
.Det blir små: endringer- i rasjonene på rasjoneringskortene

for kommende periode fra 8 sept. til 30 nov., skriver Morgen-
posten, SOM har snakket med "Forsyningsdepartementet". I rasjo-
nene for sukker, koks, kaffe og kaffetilsetninger samt såpe blir
det ingen forandringcr. I rasjonene for kakao og kokesjokolade
var det allerede fJrste juli foretatt noen endringer. Disse end-
ringer er.nå gjennomf5rt på de nye kort slik at det blir 2 klipp
pr. måned mpt tidligere3 klipp. Rasjoneringen av mel, bröd og
brödvarer blir også uforandret på en undtagelse nTer. For de wer-
skildte rasjoneringskort mcd rde merker som utleveres mot Ige-
attest, blir det nå minst 1 par röde merker.

Oslo-avisene.

O.R. 22.13.
Oslo-avisene bringer idag med stort utstyr meldingene om

at tyske tropper skal ha trengt helt fram til Svartehavet öst
for Odessa. Videre slås Petains tale stort opp og forandringene
den franske regjerings sammensetning med Darlan som vcrste

forsvarssjef for alle grener av rikets og imperiets forsvar.

Pro rammeldin .

O.R. 20.45.
Frodag i tiden fra kl. 19.05 til kl. 23.00 overförer

"Norsk Rikskringkasting" fra festspillene i Salzburg operaen
2osenkavaleren av Richard Strauss, og 13rdag oVerfires i tiden
fra kl. 20.00 tol kl. 22.00 en stor konsert av Wienerklassikere
også fra Salzburg.

N tt fra Svcri e.

S.R. 19.00
Hjemsendelse av jordbrukere kan ikke skje med den nå-

v33rende forsvarsordning, uttalte idag sjefen for den svonske
arme.

S.R. 19.00
På det svenske f1åtefart3i "Jaranna" har det isommer

vært utdannet ca. 75 kaddtter for tjeneste som offiserer i
marinen ellor handelsmarinen. Det var frste gang at et slikt
kurs blc holdt, og det vil sikkert bli etterfulgt av flore
andrc. "Jaranna" var hele tiden stasjonert i Karlskrona.

S.R. 22.00.
Dc livsmiddelsakkyndige som ble nedsatt for 5 4r siden,

har nå framlagt en diger betenkning med forslag bl.a. til
forandringer i livsmiddelkontrollen.
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N tt fra Isl nd.

D.R. 11.30.
I sin tiltredelsestale som ri_ksforstander minnet Svcin

Björnson i hjertelige ord om den betydning kong Christian har
' hat for Islahd.

Reykjaviks opvarmingsm1egg ved varme kilder har forcri-
bigg måttet innstilles på grund av forholdene.

Det er isommer foretatt utgravingerp Snorre Stur1assons
ettegård. Særlig har man v??,rt interessert i hans oppv=4ngs-
anlegg som ligner det planlagt for Reykjavik og andre byer.

Det islandske passasjerfly "Jrn" ble for en tid siden
sterkt skadet ved landing at det neppc kan rei=cres. Ingen
tilskade ved landinen.

Dct har funnet sted et nytt •ulknsk utbrudd p. Island på
samme sted som i 1938. Utbruddet var av mindre karakter.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Folketinget cr innkaldt til 20 ..u.gust kl. 13.30 og lands-

tinget til 21 august kl. 14.00. Riksdagen vil bli forelagt fle-
re nye lovforslag.

D.R. 11.30.
Skoleskipet "Danmark" melder alt vel.

Nytt fra Finnland. 


D.R.
Det finnske gjenoppbyggingslån bl fulltegnet igår.

O.R. 17.45.
På den finnske front.ble det igår gjort nye framstt.

Russiske motangrep ble slått tilbake med store tap for fien-
den. Det ble tatt mange,fanger og meget krigsmateriell.
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N tt fra Nor e.

Moskva 22.30 på norsk ( 24.51 m. )
New York Times Stockholms-korrespondent melder at det

fascistiske bandittregime i Norge har bragt landet på randen av
sultedöden. På torvene finns det hverken poteter, fisk eller
grönnsaker, og årsaken skyldes at tyskerne plyndrer alt de knn
komme ovvr. Norske bbrider har derfer erkl,ert en såkaldt "taus
streik", men tyskerne har svart med å t2 enda strengere forhoads-
regler mot den motvillige befolkning. For noen dager siden ble
således tre unge nordmenn dömt til dbden for å ha stått i for-
binnelse med England og bl.a. sendt milit3gre opplysninger dit.

(Denne melding ble gjentatt i flere sendinger på russisk
og hollandsk).

Moskva 20.30 på ruusisk.
Korrespondenten for Tass besökte nylig det norske hospital

i London. Sjefen for hospit2let opplyste bl.a. at hundreder av
nordffienn rbmte fra Norge hver måned til tross for trusselen om
d3dsstraff hvips de ble pågrepet. De brukte alle slagS fartier
ned til de akleste fiskerbåter. Lt sykehusets personale på tre
doktorer og 9 sbstre var en doktor og to söstre undsluppet på
det vis. Söstrene hadde f3rst i hemmelighet gått over grensen
til Sverige for derfra å komme seg,over til England, men da de
oppdaget at dette var likeså vanskelig derfra, hadde vendt til-
bake til Norge og senere krysset Nordsjöen.i en fiskeb4±.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30,
Den danske finanskommite hr bifalt et forslag fra land-

bruksdepartementet om en ekstrabevilling på 25 mill, kr. til
reparasjonsarbeider på landet. iv den tidligere bevilling. på
75 mill, kr. har man allerede Ipukt 74 mill. kr. Den'nye be-
villing er derfor blitt n3dvendig gjennom de allerede innlöpne
söknader.

ror å redusere arbeidslsheten har beskjeftigelsesutval-
get bevilget 4.8 mill, kr. til igangsettelse av 100 arbeider
til et totalt kostende på 13 mill. kr. Blandt disse ekstra-
ordinere arbeider kan nevnes : feriekolonier, veier, loakk-
anlegg, sportsplasser og kulturelle innretninger.

D.R. 18.00
I Landbruksrådets meddelelser heter det at man tenker på

heve prisene for det innenlandske marked på grund av nedgan-
gen i den danske smöreksport.

D.R. 18.00.
To medlemmer av det danske frikorps, frivillig SS Ernst

Hirtsholm og Preben 3vergård, har utmerket seg ved sivilt
hjelpearbeid under det siste flyangrep på Hamburg.

D.R. 18.00
Den 31 august vil det bli gitt en konsert til inntekt

for frikorps Danmark. idskillige kunstenere har stilt seg
til rådighet.

D.R. 18.00
Kass brikettfabrikk har 2vsluttet torvproduksjonen for

iår. Utbyttet var litt mindre enn ventet - bare 18.000 tons
mot 12.500 tons ifjor.
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Nytt fra Danmark. 


D.R. 20.50.
På kommunekongressen i Odense ble det vedtatt å sende et

hilsningstelegram ttl kongen.

D.R. 20.50.
200 lastebiler fra distriktene nord for Limfjorden har

fått lisenser for drift ved lysgass.

D.R. 20.50.
En hval ble skyllet iland på Lyngby-stranden på Jylland

imorges.

N tt fra Sverige.

D.R. 18.00.
M:n planlegger i Sverige å tSke spritfabrikaåjonen fra

28 til 36 mill. 1. årlig, 8 mill. 1. vil bli brukt i'industrien.

N tt fra Pinnland.

D.R. 20.50.
50 finnske barn som er på vei til Danmark for et opphold

på 3-4 måneder som dett fri nordiske forbunds gjester, er.ankom-
met til Stockholm.

D.R 20.50.
Finnske soldaters brev fra den nå=ende krig vil bli

oppbevrt i arkiver i historisk interesse.

Bratislava 21.00 på slovakisk.
Det finnske forsvarsdepartement har innkalt årsklassen

1922 til å mbte mellom 1 og 30 sept.

Lahti 20.45. på finnsk.
ret finnske kommunike: Fiendtlige fly angrep igår

Raumo uten nt det ble forårsaket noen skader. Også Borgå-distrik-
tet ble bombet uten virkning. I 15pet av gårdsdagen tapte fien-
den 17 fly mot at vi savner ett. Vårt flyv4pen har foretatt
flere patrulje- og oppklaringsflyvninger over fiendtlig område.
1W:.rsjerende kolonner, militrleire, tog og jernbaneknutepunkter
på Mur=skbanen ble bombet og beskutt med maskingevær.

Lahti 19.30 på tysk.
Fra igår dx± Ige det innfört fullstendig mörklegging

'også for det nordlige Finnland.

Lahti 19.30 på tysk.
Generalkonsul Imberg er utnevnt til å representere

Finnland på den internasjonale skikongress i Stockholm.
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De norske frivilli e får skr' ...  •••1~

O.R. 11.15.
En "Ober1eutnant" HartTann SkiVer tll ."Fritt FOlk",frn

Utfronten am de norske der of) deres
egenskaper som soldater. HP.n•sier har g?-ltt på med
en sann Mdsforakt og vit Han sier
tilslutt nt ingen nordmnbn har eni gjort skaz,p. sitt land
og.sitt folk..

T sk soldat skildrer kam ene i Narvik,

O.R, 11.15.
En y.sk soldat har skrevet en bok om kampene i Narvik og

området der. Han skildrer ledenne bok de inntrykk han fikk
mens han kjempet der og framhever æar1ig hvor godt samarbeidet
var mellom de norske og tysku. Boken ble i nyhetssen•ingen
på det varmeste anbefalt til det norske publikum som et middel
til forståelse og fortrolighet overfor de tyske soldater i
Norge.

Aksel Stan får Jernkorset.

O.R. 17.45.
Ko4stituert statsråd har av Hitler fått tildelt jernkorsets

2den grad.

T'öme o ö ene utenfor s erret for bade jester.

O.R. 17.45.
Tjbmö og byene utenfor er nå-blitt sperret for badegjester.

Dette tiltaket er gjort fordi gdestene på badehotellet og
restaurantene der har opptrådt provokatoriskbg udisiplinert
overfor medlemmer av den tyske forsvarsmakt. Fortiden har bare
folk som bor der 4Agang til bya'. De som har adgang til Lya må
straks henvende seg til lenSmannen for å få et swsteMpel_på de
norske legitimasjonskortene sine.

Drakk av biltanken o dMe

Mandag den llte august ble det til et bilverksted i Oslo innlevert
tn bil til reparasjon, melder politiet. Det ble sagt at det var
sprit på bensintanken og noen av arbeiderne tappet ut noe av
innholdet og drakk det. Det så ikke ut til nt spriten badde noen
skadelig virkning. Dagen etter kom imidlertid virkningene og
alle de som hadde drukket måtte legges inn på sykehuset. Tre av
dem döde. Politiet driver nu etterforskninger.

Innsamlin av so

O.R. 17.45. .
Innsamlingen av sopp ev nå i st?Jrre målestokk enn noen

gang ft5r. For å forhindre sOpPforgifting har myndighetene gått
til en forandring av soppkOntrollen. Heretter skal all sopp
som.plukkes og selges kontrolleres mens det ft5r bare Var
markedsfört vare som niIte 1çontrol1eres.

Ra osen in er 1;oysda .au,mst.
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Me1din fra Nor es Statsbaner

O.R. 17.45.
Norges Statsbaner meddeler: Tog fra Oslo Vesti)anestasjon

kl. 21.00 til Kristiansand og tog fra Kristiansand kl. 21.15
til Oslo Vestbanestasjon kjöres igjen,fra og med fredag.15ds
august. Toget kjörer bare et begrenset antall vogner for sivil
pasasjertrafikk. De övrige nattog til og fra Trondheim,
Andalsnes, Bergen og Kristiansand blir fortsatt innstillet videre,

Meldin fra Landbruksde artementet.

O.R. 17.45.
For kort tid siden sendte landbruksdepartementet ut en

melding om at det var forbudt å hugge tömmer för det pålagte
vedkvantum var hugget opp. Samtidig ble dst advazt mqt å
avslutte tömmerhandler for levering 1941 og 1942. Det blir nu
utarbeidet en ny forordning om tömmeromsetningen som vil,gi
centralkontoret anledning til å regu1er4 denne. Ingen kontrakter
vil vmre gyldige uten godkjennelse. Dette gjelder kontrakter
som allerede er sluttet. Handlende må også vmre oppme:rksom på
dat det nu utarbeides nye kontraktformler og måleregler for
spesialtömmer.

Bestemmelser om vilt'akt.

Viltstyret og landbruksdepartementet tar gitt bestemmelser om
viltjakten. For nmrmere detaljer henvises til

Steinbruddene ved Larvik i fUll drift.

O.R. 20.45.
Steinindustrien i Larvik oien er n. igng igjen Alle

bruddene har' bestillinger nok til'a holde det gående resten av året.
Ialt regner, man med at alle bruddene nu beskjeftiger mellom
300 og 400 mann:

Nor e blir re resentert i T skland.

O.R. 20.45.
Det er nå bestemt at Norge skap bli representert ved

höstutstillingen i Leipzig. Norske råstoffer skal gis aa fram -
tredende plass på utstillingen og de stoffer som særlig skal
utstilles som eksempel på Norges eksportvare,r,11iri förste rekke
trmvarer, hermetikk, alluminium og sölvarer. Den noreke avdeling
skal betjenes av norske fagfolk.

Generatorbiler i Nor e.

O.R. 20.45.
Stntistikken viser at der nå finnes 7341 registrerte

motorkjöretbyer' med generatorer. Av dissS drives 948 med trmkull
og 1291 med karbid. Oslo har de fleste generatorkjöretØyer med
30.3 %. Deretter kommer Bergen og Hordland med 23.8 %

Rare tin fra Oslo ]Radio.

I forbinnelse med meldingene om de norske frivilliges store
tapperhet på (5stfronten gjengir vi her en triumferende' imtegåelse
av påstander sendtnut fra London på norsk. I denne heter det
fölgende: "Londonkringastingen på norsk,har en egen evne til
tröste sine lyttere med meldinger om de Voldsomme tap som tyskerne
bg deres h oppnh sifie seire: Igår se?2vete de
således et nytt eventyr idet det ble fortalt at de rumenske tropper
har hatt et tap på over 30,000 falne og ca 100.000 fanger. Videre
snakket kringkastingen om de store tap som Viken bataljon har lidt
i Finnland. Til dette kan vi bare si hverken Viken bataljon eller
noen annen bataljon av norske frivillige er ennå i kamp. Der er
ingen norske frivilligei det hele tatt ved fronteh.
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Bidra ene til Den Norske Le ion strömmer inn.

O.R. 20.45.
Den Norske Legion melaer at bidragene til Legionen stadig

strömmer. Således er det til forskjellige avisredaksjoner kommet
inn flere hundre kroner. På Legionens konto i Norges Bank står nu
194.201.56 kroner.

Forordnin om 'eldsavdra til t ske bedrifter.

().R. 20.45.
Begynnelsen var hmr litt uklar men det lot til at det

hersker endel tvil blandt norske forretningsfolk som ha1-
gjeld til tyske firmaer som i den senere tid har skifte
eiere, om hvorvidt de skal betale sine avdrag til de girLIe
eiere eller om gjelden går over på de nye eierP. Kons-Li-tilert
statsråd Sverre Riisnes har i denne anlpdning utarbeidet en
forordning angående slike tilfeller. Nærmere enkelther
finnes i dagsavisene.

N e maksimal riser.

O.R.
Landbrukdmarkedets Priscentral meddeler at det har

fastaatt nye maksimalpriser. For nmrmere detaljer henvises til
dagspressen.

N e matrikulerin er til s.

O.R. 20.45
Matrikuleringen til landbrukshöyskolen på s begynner

onadag den 20de august. Undervisningen begynner torsdag den 21de
august.

Fiskerimeldin er.

Sildefisket på Vestlandet har i siste uke ikke vært noe smrlig.
Det er kommet inn noen båter til Uthaug og Knarlandsund med
laster fra 3 til 6 hl. pr. båt. I Stelisund er det dessuten tatt
3 snurpenotsteng. Ialt er det innkommet ca 1500 hl. I Haugesunds—
distriktet er det fisket endel og stengene der er fra 30 til 80 hl.
I Vmröyfjorden er det tatt 3 steng på henholdsvis 20 — 100 — 150
hl. I jlve er det tatt tre steng på fra 100 til 250 hl,

Om sildefisket i Nordnorge for siste uke foreligger der
lite nytt. I Laksefjorden har det vært fisket endel fetsild, som
alt ble saltet. I Vestfjorden har det fortsatt vmrt drevet
med litt drivgarnfiske og fangstene har tildels vmrt meget til—
fredsstillende. Også her er all fangsten saltet.

I uken som gikk ble det i Wrtröndelag drevet litt med
drivgarnsfiske men resulttet kan bare betegnes som meget smått.
Sildefisket har dog i de siste dager vmrt noget bedre, smrlig for
Sörtröndelags vedkommende.

Landbruksmarkde4et.

O.R. 12.20.
Tilförselen av kjött til Oslo Kjötthall har også i siste

uke vært meget liten. Idag kom det således bare inn 11 storfe—
skrotter og 13 kalv hvorav bare 2 gjökalver. Det vr ingen
griseskrotte±.

Potetmangelen i Oslo er framdeles like skrikonde og det
ser heller ikke bra ut hvad tilft5rselen angår. det
således ikke et eneste lass hverken til Engrosshail

(Fortsatt)
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Gr8.nlands•Torv eller til Gartnerhallen. Det har vært endel.Små
partier på•Youngstorvet men ikkelA.langt nmr nok til å •ekke
det store behov.

En av de viktigste grunner til pbtetmangelen er. vel i
-•-förste rekke höstarbeidet som trekker en mengde av bondens

tid nu. 1.denne forbinnelse kan vi også nevne at mangelen På
arbelshjelp ogdå gyJr seg,gjeldende. Og nu "nå:r-de fleste
gårdenex har fått sitt höy i hus står skuronna for ddren.-....og
vil selvfölgelig forårsake ennu en utsettelse mecLpotet
opptakingen. Ett eller annet må dog gjöres-nu srt hv.ikke
denne potetmangelen skal bli altfOr skrikende,

Tilförselen ay D1E grönnsakerhar.heller ikke noe
smrlig.stor. Det er lbare kål det er nok av, Dessutc=n c det
bra med rödbeter og nmper. Ogs4bra med bönner og syltE;aurker.

Bmrkbene holder ennå tappert'stand, •men det 1.)ener
nå å bli vanskeligere og vanskeligEre å få'tak i noe

Også bra med.epler. men det er hovedsakelig nefUs -
frUkt. Neen pmrer har det også vmrt på mai'kedetog o,gså endel
plo4mer;-men-prisene e svmrt stive.

Ukemeldingen viser at'tilförselen på bönner har vmrt
Meget bra i siste.uke. Behoyet‘er stx)rt og avgangen lett.

Bra Med guIlrÖtter og kålrot.' Helt slutrt på bringebmr
og lite Skogsbmr. Total mangel"på Poteter.

- På Bergensmarkedet har det vært ytterSt knppt me6. alle
grninsaker. MatpotetEr har det vmrt litt bedre Med,

Det har vmrt endel kirsebmr og litt bedre med bl?tb.=.
Dessuten er nå de f8rste-epler ogplommer begynt å vise

seg på markedet.

Verden o Vi.

O.R. 19.05.
Foredraget var hovedsakelig en hyldest til Loride -for

det enestående arbeidet han har utf5rt iår medskf.e nat
til vinteren tiltross for vanskelighetene med arbeidskrat.
Dessuteh nevnte foredragsholderen at.utsiktene ser bede ut enn
noensinne for hösten. Smrlig mente han at kornhösten komer
til å.bli den störste i landets historie. Han kom også j.nn på
potetsituasjonen og sa i denne forbinnelse at når potetene
engang blir tatt opp vil det antagelig Vise seg at det blir
om mulig ennå mere xx enn ifjor. Han refererte også i denne
forbinnelse en uttalelse av Khut Hamsun om potetebs veleignelse
og dens övrige strålende egenskaper som universalmat ts.t1
vinteren.

N tt fra Sveri e.

:S.R. 19.00
Det meldes at et svensk lasteskip lar vmrt i kollisjon

med tysk skip utenfor Stockholm. Det tyske skip ble s°1 sterkt
skadet'at det måtte settes på.land.

S.R. 19.00
Flere fremmede sperrebalonger er drevet• innover svenske -

kysten ved Stockholm. En.av•dem ble skudt ned av ebs,veluik
jagerfly.
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N tt fra Sveri e. Fortsatt

S.R. 19.00
En norsk ambulanse som er på vei til Finnland er nå

i Sverige på gjennomfart.

S.R. 19.00
En Svensk forening har sett igang a2boide for ta sec

av fareldrelöse f:=ske barn. J-)t e c iunn å få istand en
slags ordning med adoptivforeldre fQ2 d:L.Jse barn.

S.R. 29.00
Det svenske arme museet som i lenge2L: tid ar -2ft lukket

skal nu igjen åpnes for publikum. Til
vil det bli valgt ut en spesiell samling av -y,FJten
av den store og alsidige våpensamling vil Lil
seg selv til studium for videnskapsmena og student,oet
hdre til de beste i sitt slag i verden.

N tt fra Finnland.

S.R. 19.00
Igår forskte russiske fly å bombe bo - dyene uten at det

ble forvoldt noen skade.

Det var ikke imatg å höre Danmark på langböge ridac.
Heller ikke var det mulig å höre den siste sendingen fra Oslo
kl. 22.15.

4
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N t ra N r

O.R. 06.30. Paa tysk.
Kirstons Flagstads mnnn har bemyndiget pressen til aa

demontere visso briticka og amerikanke»rykter er at dcn
berømte sangerinne  sk_L  vaere arroseci -6.

D.R. 20.50.
Fra lsto juli har det norsko "Landbruksdepartemant"

forbeholdt seg rett til aa beordre skogeiere til aa hugge
hvor og naar det er nrkvendig for skogproduksjonen.

D.R. 20.50.
Morgenposten skriver at turistsesongen paa østlandet

iaar har vaci.t et rekordaar.

Moskva Radio 11.00. Paa russisk.
"Daggis Nyheter" meddeler at tre norsku sjømenn nylig

ble skutt i Bergen for aa ha tilhfSrt en anti - fascistisk
organisasjon. Dessuten ble en mann skutt i Syd-Norge for aa
ha drept en tysk soldat. En velkjendt norsk sakf*cr er
ogsaa skutt for aa ha drept on tysk officer.

N tt fra Danmark.

D.R. 18.00
Falsterbokanalen vil bli aapnet for natt - trafikk

i slutten av maaneden. For 1Syeblikket blir den bare benyttet
om dagen og da med assistanse av los.

D.R. 18.00
Femty finsko bern ankom idag til KjAmanhavn, lddsaget

av fire finske lotter.

Rom  Radio 07.15. Paa italie dc.
Paa neste Folketingsm to vil man behandle en ny lov som

skal forby det danske koininutiistparti i Danmark.

N tt fra Sveri .

D.R. 18.00
Svenske skolebarn skal fra tid til annen iegeundersySkes

for aa bringe paa det rene om dei lider under-den naavaerende
krise. Ekstra vitaminer vil antagelig trenges.

N tt fra Finnland.

O.R. 17.00. Paa tysk.
Yinnland lnr foraert Hamburg Universitet en sanling

dokumenter som dekker Finnlands historie i aarene mellom 859
og 1730 ogsom manes aa vaere av saerlig interesse for.
studenter Hansa - historie.

Bucharest Radio 22.00 Paa tysk.
Den finske president ga igaar en mottagelse for uteh-

landske krigskorrespondenter. Under denne fortalte han det
ungarske telegrambyraa's, Rador's, reprosentant at han følgw.
Rumanias reising med sympati og beundrer de rumenske soldaturs
tapperhet.

Lahti Radio 07.45. Paa finsk.
Onsdag natt kl 23.30 br6b det ut brann i Valkoakoski

Papirmølle naer Tampero. Hele Møllen med lagorhus og maskiner
brendte til grunnen. Skaden anslaaes til 15 millioner mark, man
alt var assurert.
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Det er spent forhold mellom den norske emigrantregjeringen_og Moskva.

O.R.22.15.
Det er brakt i erfaring at forholdet mellom den norske

emigrantregje2ingen i London og Moskva er spent. Arsaken til
denne utvikling er at emigrantregjeringen har fått opplysninger
om Sovjets interesseområde ikke bare skal omfatte Finnland,
men også Nord-Norge. Videre forlydez det at det skal opprettes
et engelsk interessepunkt i Tröndelag.

Forklaringen på gjenopptagelsen av den diplomatiske for-
bindelse mellom den norske emigrantregjeringen. og Moskva kan
bare være at Moskva vil benytte seg av denne forbindelse til
oppnå sine n'Isker. Men det kan også tenkes at emigrantre-

gjeringen har erklært seg enig i Moskvas framtidsplaner med
Norge.

kilbffiv Det verserer kter om tvangsutskrivelse til Den norske legion.

O.R.17.45.
Da det verserer 37kter om at Den norske legion er gått til

tvangsutskrivelse, slaes det fast at hvervingen selvfölgelig
er frivillig. Man går ut fra ryktene skyldes falske innmel-
delser da det har vist seg at enkelte personer har fylt ut
skjemaene med andre personers navn. Det Vil bli gått hardt
fram mot disse falsknere, og publikum anmodes om å melde alle
slike tilfeller til politiet. Det er alt lykkes å knipe to
av disse helter.

"Nordmannafolket" - n utstillin i Oslo.

O.R.17.45.
Det skal til hösten holdes en utstilling i Oslo som vil få

navnet "Nordmannafolket". Utstillingens hensikt er å fortelle
om den norske innsats i utlandet. Den vil blant annet illu-
strere vikingeferdene, utvandringene og polekspedisjonene.

UtstiIlingens ærespresident blir sjefen for "Kultur- og
Folkeopplysningsdepartementet", konst. statsråd Gulbrand Lunde.
De andre medlemmer av æresrådet blir: Statsråd Hagelin,
Knut Hamsun, statsråd Irgens og statsråd Jonas Lie.

Til formann i utstillingskommiteen er valgt Egil Holmboe.

Den  nye norske i Moskva. 


Svensk Radio melder klokka 22.00: "Den norske regjering
i London har oppnevnt . . . Andvord, tidligere minister
Argentina, til minister i Moskva'."

Det ble også meddelt hvem som skal etterfölge Andvord som
minister i Argentina, men det kunne ikke oppfattesnyaktig.

Ny overförin fxa T skland.

Fra kl. 18.00 til programmets slutt overf3rte Oslo Radio
operaen "Rosenkavaleren" fra Salzburg, bare avbrutt.av nyhets-
sendingen kl. 20.35.
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Landbruksmeldin .

"Landbruksdepartementet" har gitt en forordning om ti5m-
meromsetning hvor det heter at ingen kontrakter vil vmre
gyldige uten å være blitt godkjent. Spesialtömmer er ikke
unntatt denne bestemmelse.

Det skal i höst holdes en del demonstrasjoner om behand-
ling av korn.

Det var meget livlig på Youngstorget i dag, og det var
også bra med grönnsaker, smrlig kål. Sopp var det også rikelig
av. Det kom også en del poteter i dag, men köen var forferdelig
lang.

Også for bmr var det lange köer.

Det var også noen höns, kyllinger og kaniner på torget
i dag. Höns betaltes med kr. 7,50 pr. stykk og pen kanin
med kr. 8,- pr. stykk, hvilket er nokså stivt.

Kjöttmarkedet var i dag like dårlig forsynt som tidligere
i uka.

N tt fra sko - o •ordhruk.

O.R.17.45.
"Varden" opplyser at det for tiden er stor skogstrafikk

i Drangedal. Flere hundre mann arbeider nå med vedhugsten.

O.R.17.45.
Herredsagronom Rbe forteller at alt ligger godt til rette

for en god skurdonn i Sannefjordsdistriktet.

Dödsul kke å Br n.

O.R.11.45.
"I,ftenposten" meddeler at en sivil politivakt, Gottfred

Iversen, ble påkjört og drept av Trondheimstoget på Bryn stasjon
i går kveld.

Fthrer ir erindrinåsmedaljer.

O.R.20.35.
Der Fthrer har gitt erindringsmedaljer til to tyskere som

i januar i år reddet en norsk statsborger fra å drukne.

Oslo-avisene.

De siste meldinger fra fronten i öst får stort utstyr i
dagens aviser.

Videre pekes det på at Sovjets beste malmområder er tatt
av tyskerne.

Förstesidestoff er også Churchill og Roosevelts erklæring.
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N tt fra Danmark.

D.R.1.30.
utenriksminsteriet meddeler at det i Bern er undertegnet

en vareutvekslingsavtale mellom Danmark og Sveits. Vareutveks-
lingen skal belöpe seg til 6 mill, kr. for hvert land.

D.R.20.50.
Direktörene for Svineslakteriene var i dag samlet i .?krhus

for å diskutere problemer som er oppstått i deres yrke.

O.R.22.15.
Det er meget god tilförsel av kjött til Kjbbenhavn for

tiden. I dag kom det 66 jernbanevogner med kjött til byen.

1\1.tt fra Sverige.

S.R.19.00.
Ved en flyveulykke i Sverige i formiddag ble en flyver

drept. Han var alene i flyet da det styrtet ned.

S.R.19.00.
Forsvarsstaben meddeler at et tysk fly på grunn av feil-

orientering kom inn over svensk område nær Stockholm i etter-
middag. Etter at det var blitt avfyrt et varselskudd vendte
flyet bort.

S.R.22.00.
Skånska Sementfabrikkers nye fabrikk i Köping ble innviet

i formiddag. Produksjonen er nå 12 000 sekker sement om dagen,
men dette kan fordobles når den nye fabrikk kommer i gang.

O.R.11.15.
De frivillige svenske avdelinger i Finnland teller nå tre

kompanier. Disse har nådd fram til fronten. Et fjerde kompani
er under oppsetning.

O.R.11.15.
Britiske sperrebalonger driver inn over Sverige. En er

skutt ned i nærheten av Stockholm og tre andre er skutt ned i
Båhuslen.
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Radiosendinfer fredap 15. august1941. 	 Fortrolig.

NyttfraNorpe.

S.R.22.00.
lArbeidet paa brua over Svinesund naermer seg sin avslutning.

60 mann arbeider for tiden paa denne brua.

0.R.07.00.
Luftpau Konmiand, Norwegen medceler at luftforsvarets Oslo-

gruppe driver skyte velser hver lØrdag mellom 6 og 8 fm. Det er
tatt forholdsregler ombord paa alle baater og ferjer i de an-
gjeldende distriter. henstilles til publikum ikke aa bes ke
disse distrikter i den nevnte tiden. Ved 0Slofjorden er f4gende
seks distrikter oppgitt: 1. Fra Huk paa Bygd4 en lengde
p aa 5 8 km. og i'en bredde paa 1.5 km.'.2. Fra ya Vashelmen
en lengde paa 5,8 km, og bredde 2,0 km. i sydlig retning.

3. Fra Steilene i en lengde paa 5 8 km. og i en bredde paa 2,0 km.
i nordlig retning. 4. ra Iljernaason i en lengde paa 5, "m.
og i en bredde paa 2,0 km. i S r retning. 5. Yra Granerudst n (?)
i on lenEde paa 5,8 km bE i en 1reddo ,paa 2,0 km. i NW retning.
6, Fta (BBChar oppgitt Vearl s) og N'priwen naer Horten i en
lengde paa 9,5 km. og i en bredde paa 3,0 m, i NE retning.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Regjeringen har gitt Livsmedelkommisjonen tillatelse til aa

importere 500 tonn egg.

S.R.19.00.
klormannen i Brenselakommisjonen, Eric Lund, har i en tale

opplvst at Sverige mer og mer maa stble hjemmeforsyning av brensel
og a den maa . skaffes ved lokale t4imer- og torvforsyninger.
Han uttalte ogsaa at prisen paa brensel vil bli 90 % 1-iyere
1942 enn den var i

Nytt fra Danmark. 


D.R.20.50.
Frikorpset 'Danmark's presseavdeling meddeler at det er en

post i korpset for en medisinsk student. Dessuten er det ogsaa
to lediPe poster for doktorer. S knader skal sendes til hoved-
kontoret.

D.R.20.00.
in ny 25 re cr sendt i sirkulasjon av Den kongelige mynt.

De er •laget av sink, og er noe lettere enn de tidligere 25rene.
Ellers har de samme st rrelse og det samme stempel som de forrige.

N tt fra

Presidenten har utstedt en forordning om at aapningen av det aka-
dåmiske aar ved Helsinki Universitet skal utsettes.

Lahti Radio,
en annen forordnin iar presidenten bostemt at Uhdervis-

ningsdc-3artementet skal Ej rc vedtak om naar skolenc og universi-
tene i Finnland skal uapnes igjen.
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"Tenker i Tiden" V/ Alexei Zaitzow,

O.R. 18.00
Den russiske teatermeler Alexei Zaitz-ow talte idag i pro-

gremposten "Tanker i Tiden".

"Jeg så en prest på trikken. Han heddc et emaljeflagg på
brystet, En prest med et emeljeflagg?, en prest som tok Sovjetts
parti? Han så mitt N.S.-merke 'og vendte seg bort.

Jeg tenkte på mitt ylykke1ige land som nå ble lemlestet
pånytt for atter on gang Jeg tenkte også på den russiske presten
som fikk maven oppsprettet og måtte löpe rundt til hen stupte om.

Visste presten det, vilde hen de fremdeles rekke hånden
sin ut til Saviett? Nei, det tror jeg ikke. Det er bere fordi
han ikke vet det. Han tror det or eltsemmen propegande. Menneske-
ne ken ikke drive det så lengt at de blir til dyr.

Det ver jo igrunnen genske interessant dette med sovjett-
styret. Det var nbe nytt cg vi respekterte det litt, hjalp også
kansk til litt. Vi dannet til og med en kulturkrets rundt
madamc Kollontey. Hun spiste jo ikke med fingrene akkuret, men
oppf3rto seg dannet. Vi snekket imidlertid ikke om den gang hun
stakk en sigerett i såret n en bunden fenge, Heller ikke tenk-
te vi på hennes mann, matrosen, med hans vi1de meritter.

Vi hidde selv .reist fra lusstend, Vi visste kenskje ikke
så mye. Vi forstod også delvis revolusjonens bekgrund, og menne-
sker vr så russerne likevel.

Ja, kj,3ere prest, de  var  mennesker, men nå er det bare
kroppen igjen. Det er det som cr Lenins verk. Hen leget det mest
gigentiske blodbed verden her sett, og vendt Russl=d. Vet
kanskje ikke presten det?, oller er det for stor avstend herfre
til Sovjett?

Presten visste ikke et jeg spurte hem om dette. Kenskje
ver det bare lAgn? Jeg skulle.önske det V21 det, men jeg vet
et det nok Ulikevel cr sandt. De obide der borte er ferdige •
for bestandig. Kenskje jeg kjenner noGn ev dem9 kanskje noen
-sier mine nære. Det er vondt å tenke på, kenskje er det Iette-
re ikke å tenke.

Nei, dette er jo tbv. Vi skel ikke sprette opp meven på
folk. Nei9 vi skal ikke gjre det, men hvad trar presten vil
skje hvis b-a-sjevikkene vj_nner?

Tenk om presten virkelig visstc alt dette. Skulle han
de ikke 8nu ryggen til sine forbundsfeller? Törr jeg snekke
til hem tro?

flen snur seg imidlertid ennå lengere bbrt. Der gikk han
av. Skal jeg springe etter og fortelle ham altsammen? Nei,
hvad vilde det vel hjelpe på gaten, en fremmed?

Trikken kjbrte videre. Jeg angret. Det gikk en menn over
isen, jeg visste den ikke kunne 1re ham, bg jeg ropte ikke
varsko':

Melding om den norske legion.

O.R. 21.00,
Innmeldelse til den norske legion kan skjc ved henvendelse

til K-r1 Joha.nsgate 45 (Niderhjrnet) eller til M-jor Kielland.
Innmeldelse kan også skje ved personlig fremmite p. Bj31sen
Skole hvor likeledes alle 1-.cgeunders3kelscr finner sted.

•
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"Dette er London med n hetene ..."

O.R. 21.00.
Bladet Hirdmannen bringer idag en interessant artikkel

med titelen: London kommer. I artikkelen heter det bl.n.:

Nyo småstater hnr inntil id'Yg atter og ntter latt seg lure
±i± av England til å gå inn i en håplds krig uten sjangser og
uten at noe kunne vinnes ved et. Når det bare tjente Englnnds
interesser het det nlltid derfra at det var en patriotisk hand-
ling. Etter nt så det uvegerlige nederlag var kommet, idet den
lovedc stdtte fra England uteble, kom så annen etappe: land-
flyktigheten for de respektive regjeringer og politikkere, og
den Åknldte redding av gullet. Dette tilböd England seg å opp-
bevare, som det så smukt het.

Disse småstaters uheldige politikkere og store menn sitter
så n i London takknemlige over at de har reddet seg selv og ul-

og erkJÆrer i sinc få minutter på eget språk i B.B.C. at de
der hjemme må være stolte over redningen. De var så store, så
store så, og så fikk dc med seg gullet da. England kommer snart
til hjelp, sier de videre. De kommer og bcfrir dere som vi er
befridd, hdr vi sender til og med på eget språk. Og vent litt
så skal dere få höre moskvakommunisten det og det lesc diktet:
Konge og Fedreland. De forteller også nt de der hjemme helst må
bryte alle forordninger, vi er jo i sikkerhet, og 3delegge nlle
matlngre, for så sulter dere ihjel og-så ergrer vi tyskerne.

Ja alle dissc småstater har fått sitt eget kvnrter i
London-kringkasteren, •både polakker, dansker tsjekkere og
nordmenn. Kom så ikke og• si at Churchill ikke gjdr noe for
vennene sine.

"Verden o Vi": Churchill o Roosevelt mdtes.

O.R. 18.55.
En ny stemme opptråtte i Verden og Vi idag, men om han

kunne sies å wsre noen forbedring fra Fritz Ihlen er vanskelig
si. Stemmen tnite som overskriften viser om mtet'mellom

Churchill og Roosevelt, og innrdmmet at mötet hadde vnkt stor
interesse hele verden over. Dette fandt han ikke så underlig
idet man lenge hadde spurt seg selv om når De Forente stater
vilde tre. aktivt inn i krigen. Særlig englenderne hadde spurt
da jo var deres siste sjnngse.

For englenderne måtte derfor mitet bety en umåtelig
skuffelse,fortsatte Stemmen. Istedetfor den krigserklring
do ventet ph,fikk de bare de vanlige fraser uten noe vesent-
lig-nytt. De visste derfor at når krigen i öst var slutt med
bolsjevikkenes uundgåelige nederlag,vilde turen komme til dem.
U.S.L. vilde ikke yde noen st3tte uten å få betal4 for den.

Tilslutt erkLerte stemmen: Mens man på den annen side
fremdeles beskjeftiger seg med konforranser og planer, fort-
setter tyskerne sin seiersmarsj'iöst. I denne marsjen mot en
virkelig fred deltar hele Europa. De nisker alle en fred som
vil bety befrielse for de undertrykte nasjoner. (sic).

Fro ramendrin .

O.F. 21.00.
19 august overf(3rer "Norsk Rikskrigkasting" i tiden

mellom kl. 19.00 og kl. 22.15 "Die Zauberflte" av Mozart.
Overfrxingen skjer fra festspillene i Salzburg.
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Fiskerimeldin er.

Bergen 12.15.
Sildefisket: Fra Haugesund meldes at det igår ble

tatt ialt 1300 hl. i de mermeste distrikter. Sildens störrelse
varierte mellom 22 og'25 stykker pr. kg.

I Bergensdistriktet b].e detvtatt ialt 2300 hl.. Fisken
gikk hurtig unda til skj-aresild, eksport eller til det innen-
landske forbruk.

Fra Möre-distriktet ble det meldt at intet ble fisket
ig4r, men det ble tatt noen steng ved Uthaug i S5r-Tr5ndelag.
Ved Stokksund i Nord-Trndelag ble det tatt fangster på gjennom-
snittlig 6-7 kasser pr. båt; dessuten ble det gjort flere steng
inatt uten at det foreli .,ger noen =mere meldiner herom.

Kyst- og bankefisket i uken som gikk:
Troms3 hadde siste uke, litt strre tilfrsler enn i uken

som gikk. Mesteparten var sei, men utbyttet var allikevel mindre
enn vanlig denne årstid.

Kristiansund N. hadde forholdsvis liten tilförsel av fisk
sammenlignet med de foregående uker. lesund hadde derimot stor
tilf5rsel hvorav mesteparten Lnge og brosme. Av disse sorter
kom det inn over halvparten av den samlede fiskemengde.

Også Bergen hadde noe midre tilnrsler enn forrige uke.

Landbruksmeldin er.

O.R. 12.20.
Ved kundgjöring igår meldte Friddirektoratet at det har

gjennomfirt nye endringer i de prisbestemmelser som ble iverk-
satt 5 juli for grinnsaker, frukt og b-ar.

Ifölge de nye bestemmelser skal prisene for konservesfab-
rikkene ligge et bestemt prosenttall lavere enn de vanlige mak-
simalpriser.

Videre er det fstsatt plikt til rabatt for storsalg til
grossister.

Det er også kommet nye prisbestemmelser for egg..
Iflge disse kan nå eggprodusenter i S5r-Norge kun sel-

ge til Norske Eggcentraler F.L. eller deres underavdelinger.
Prisene fra grossist eller eggcentral til detaljist er

blitt forhjiet med 15 tire pr. kg.
For Nord-Norge gjelder i det store og hele de tidligere

prisbestemmelser. For å undgå konkurranse har priscentralen
imidlertid sett seg nödsaget til å forhöie prisen med 10 øre
pr. kg.

Over hele landet gjelder at prisene fra detaljist til
forbruker forhbies med 15 3re prk kg.

Stor etters örsel etter sne lo er.

O.R. 11.15.
Bostyreren for den bcdrift som lager de fleste snöploger

i Larviksdistriktet forteller til Bypenes Blad, at det er inn4
13pet en rekke bestillinger for vinteren. Anskaffelse av mate-
rialer har ikke medfört noen stbrre vanskeligheter. Nylig fikk
bedrifeten et större parti fra Tyskland.
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Idrettsuken.

O.R. 16.15.
Idrettuken var dennegang ikke såm vanlig ved Storm SdTlie

men ved avdelingsjef Per Finnerud og overfdrt fra Drammen.
saken skyldtes diensynlig den store vekt man legger p N.S.U.F.'s
sommerleker i Drammen,som avsluttes imorgen ved en större defi-
lering av samtlige deltngere fin de yngste til de eldste pt 21 ?tr.

Finnerud nevnte en rekke resultnter fra idrettslekene.
Blandt deltngerne fikk vi tak i fdlgende navn: Reidunn Stors,
Hanna Sndbekk, Rudolf L.ltenau (fonetisk) fra Stavanger, Henry
Eriksen frn ..ustagder, Sverre Thoresen fra Hdnefoss (godt sprin-
teremne), og ±.ndreas og Borghild Jahr.

I hÅndbnll har Stor-Oslos firste lag vist srlige ovner.
Stor-Oslo cr ogel favoritt i finalen i fotball ikveld med Sör-
Trindelags lag som slo 3stfo11 i semifinalen.

Stabekks Idrettsforening holder idag og iborgen et stdrre
friidrettstevne.

Krigsskadetr dens utbetalinger.

O.R. 17.45.
Krigsskadetrygden hnr hittil utbetalt 25 mill, kr. i

eiendffimsskaderog 45 mill, kr. i ldsdre, opplyser direktdr
jdskog.

7 mill. kbm. tömmer skal huges 


O.R. 17.45.
7 mill.kbm. tömmer skal hugges i Norge iår. Fylkeskog-

mestrene skal regne ut hvor meget hvert distrikt skal hugge.
I Sandefjorddistriktet er mesteparten undagjort av vedlq

huggingen. For en tid siden menglet det ennÅ 40.000 favner.

6 mennesker ssfor iftet i St2.van er.

O.R. 17.45.
En fryktelig.ulykke blE oppdaget iformiddag i Stavnnger

i en leilighet i Kampens Gate. 6 mennesker deriblandt den
30-r-gnmle Fries Thomassen, haRs hustru og 3 av hnns
ble funnet ddde av gassforgifting. Det er intet som tyder

forbrydelse eller selvmord.

Krie sberichterstatter E il Hnrtmann forteller fra östfronten. 


O.R. 11.15.
Fritt Folks medarbeider, Kriegsberichterstatter Egil

Hartmann, har i et telegram fra fronten skildret innhdstings-
arbeidet i den besntte del nv Sovjettsamveldet. Han forteller
at det ikke vil vnre mange dager fdr kornet er modent og at
fngfolk strdmmer til fra Tyskland for delta i innhdstingen
snmmen med de rtssiske krigsfanger. Med den lokale bcfolkning
er det truffet en foreldbig ordning.

Hartmann skildrer også et möte i en besatt landsby hvor
det ble bekjendtgjort nt kollektivsystemet skulle oppheves.
Dette frembragte en endelds jubel og folk fnit hverandre om
1-11sen og lo og gr!‘t
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Gassfor iftin en i Stavan er.

O.R. 21.00.
Oslo r dio br-gte kl. 21.00 navnene pP de gassforgiftede

i Stawnger. Det gjaldt kunstm-leren Frics Thomassen, h-ns hustru
og 2 bern (ikke tre som tidligere meldt), videre fiolinisten
andrees Eke L-Irsen og h-ins forlovede Frk. Elefsen.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Ringsted begynner tdeg sine festligheter i forbinnelse

med byens 500-rsjubileum. Ikveld vil det bli holdt en stor
folkefest.

D.R. 11.30.
Wocnhavns Unuversitet mottar de nye studenter 2 september.

.rhus mottar sinc nye studcnter 4 september.

N tt fre Sverige.

D.R. 11.30.
Den svenske regjering har gitt levnedsmiddelkommisjonen

bemyndigelse til kjpe 500 tons egg fra utlandet.

S.R. 19.00.
Politict i Göteborg arresterte idag t personer siktet

for spionasje. Alle 4 ver fra Göteborg og minst to stod som m
medlemmer av det kommunistiske parti, den ene skal vere or-
ganisasjonsleder for Göteborgkommunistene,Karlsen. Den fjerdes
havn vil forelf5big bli hemmeligholdt av "humanit'sre grunner".

Også Stockholmpolitiet her idag arrestert en person
siktet for spionasje dennegang en utlending. Hans virksom-
het skel ikke vre rettet mot Sverige.

S.E. 22.00.
Riksföreningen för Svenskhetens Beverelse i Utlandet

holdt sitt ,:rs.m5te idag. Til formann ble valgt.riksbankdirek-
tbr Ernst Falck.

S.R, 22.00.
P. Paperindustriarbetarförbundets kongress ble det idag

vedtatt en resolusjon hvori det het at kongressen bifelt regje-
ringens /1..,vrende politikk og dens vilje til holde landet.
utenfor krigen.

4
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N tt fra Finnland.

0.R. 17.00 p tysk.
Bare f fiendtlige fly var over finnsk territorium igr,

og ingen bombzu ble sluppet. 3 fly ble skutt ned.

De finnske tropper har besatt det viktige jernbaneknute-
punkt Elisenvaara og (Hirtuu?) og behersker ng nordsiden av Lado-
gasjöen. 12'& dstsiden av sj5en har de russiske tropper forsvart
seg meget tappert og lenge opprettholdt forbinnelse med sine
avdelinger p4 det Karelske Nes. Ddrst idag lyktes det finnene
bryte disse forbinnelser ved innsetning av betydelige motorisprte
tropper.

S.R. 19.00.
Svensk radio melder at finnenn natt tiI lbrdag inntok

Sordevalap nordsiden av Ladogasjden. Lndre meldinger fra
Finnland sier at russerne forsvarer seg meget tappert 133, dst-
siden av sjien, men finnene har allikevel endel fremgang.

S.R. 22.00.
Et finnsk kommunike melder at motstanden var mindre sterk

sr'Isnart de finnske tropper hadde brutt igjennem forsvarslinjene
13‹, vest-siden av sjden. Finnene skal n st meget nr Ktbcholm,
og hevder t ha tatt en landsby ca. 15 km. unda.
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tt fra Nor e.

O.R. 07.00.
Ifdlge en forordning av 12 august vil det-frn og med 16

nugust bli oppkrevet en statsskatt p. 50% av verdien for fölgende
artikler: (1) '.-Cvikksdlvlamper, sodiumlamper 0.1., (2) Kullstifter
eller andre poler for elektriske buelamper, (3) clementer
som brukcs for intensifiering av lamper, og (4) ..?.. (Merek?-
lamper.,

tt fra Danmark.

D.R. 18.00.
Nntionalbankens Ukebalanse pr. 15 august viser en stigning

bankens tilgodehavenderp. clearingkonti i utlandet på 18 mill.
kr. til 664 mill. kr. Seddelmengden er fallt med 18 mill, kr. til
±685 mill. kr. Den samlede balanse er steget med 7 mill, kr. til
1.741.8 mill. kr.

D.R. 18.00.
Dansk radio minner sine lyttere om de nye tider for mdrk-

leggingen. Inatt varer mörkleggingen fra kl. 21.00 til 05.30.

D.R. 18.00.
Representanter for T • danske skipsredcre og sjdmannsorga-

nisasjoner har en tid forhandlet om spdrsm'1.1 vedrdrende endrin-
ger i de nvrende bestemmelser om krigsresikosoner. Resultatet
av forhandlingene er blitt at satsene er forhöiet fr og med idag.
I de soner hvor bonusen hittil beldp seg til 60-70%, er denne
hevet til 90-110%. For seilads i dansk territorialfarvann er •
bon4sen hevet fra 20 og 25% til 30 og 40%.

tt fra Sveri e.

Motala 19.00
Politiet i Giteborg arresterte idag fcbre svenske stats

borgere siktet for spionasje. Navnene p tre av dem er: Sven
Idolf1,1bin (Rudsteht?), Gyllan Olof (Johnson?) og fyrböter
Erik (Oscar?) -ICrlsond Politiet vil ikke ut med om de arre-
stertes virksomhet h:r vwt rettet mot Sverige eller ikke.

S.R. 19.00.
Fölgende maksimalpriser er fastsatt for korn av dette

4ts höst hvis solgt för 1 mnrs 1942: Hvete og rug - 27 kr.
pr. 100 kg.; bygg - 26 kr. pr. 100 kg.; hvre og byggblnnding
- 24 kr. pr. 100 kg.; havre - 22.50 kr. og 21.50 kr. pr. 100 kg.
Disse priser tar sikte p, korn av normal kvalitet, og trer i
kraft straks.

Schwarzenburg (Schweiz) 21.50. på tysk.
For förste gang i hisorien cr det inntruffet nattefreet

i Syd-Sverige på denne årstid.

Hilversum 16,15 p hollandsk.
Det svenske seismologiske institutt har registrert 2

forholdsvis kraftige jordskjelv torsdag og fredag morgen. Og-
så seismografen i Uppsala registrerte de samme jordskjelv.

(Vend!)
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N tt fra Finnland.

S.R. 12.30.
Branden i Laurisala i slutten 2V juli skyldtes sabotasje,

meldes det fr?. Helsinki. Skaden anslÅs til 32 mill. fM, og bran-
den beskrives som'en av de st3rste i sitt slags i Finnland.

S.R. 19.00.
En finnsk melding sier at tre russiske batljoner ble til-

intetgjort under inntagelsen av )1glaj!Y.rvi. De russiske tropper
kjempet tappert for hver tomme jord, og trakk seg uvillig til-
bake 3st og sydover.

Lahti 01.55 124. engeIsk.
Det finnske nyhetsbureau meddeler at oberstlbitnant Berg-

gren har overtatt kommandoen over de svenske frivillige.

Lahti 11.10 p finnsk.
Finnske tropper har inntatt bygdene Jaakima og Lahdenpohja.

grund av den hurtige fremrykking fikk fienden ikke tid til
foreta stirre 3deleggelser, bare finerfabrikken ved Ladoga var
nedbrendt.

I Sordevalasektoren lyktes det russerne ddelegge tekstil-
fabrikken i Ilmaskoski.

Bladet "Karjala" skriver at russerne er mestre i brende
og 3delegge. Ingenting lates tilbake som kan brues. At s lite
cr 3delagt i_Viborgdistriktet skyldes ikke russernes hensyns-
fullhet, men deres hurtige retrett.

. Lahti 19.30.
Den finnske handelsminister, Lauri Helenius, opplyste for-

leden i en tale at den xxxx finnske industri led under mangel
r4varer,'=lig tekstil- og metallindustrien. Trelastindu-

. strien led under rirmgel p -rbeidskraft.

Lahti 11.10 p. finnsk.
I en om m3tet mellom Roosevelt og Churchill

skriver Helsingin Sanomat bl.a. at man ikke kan slutte at
.De forente Stater vil tre aktivt inn i krigen umiddelbart,
selv om Rbosevelt har proklamert sin solidaritet med en av
de krigförende parter. För man fr ytterligere offisielle
fortolkninger er det umulig, fortsetter bladet, danne seg
noen avgj3rende mening om hvordan England og De Forente Stater
har tenkt seg den nye verdensordning skulde England vinne med
Amerikas hjelp. Det cr huller i grundprinsippene i deklarasjo-
nen, såsom n_sjonenes rett til å velge sin egen styreform,.
hensynet til suvereniteten og nnerkjennelsen av .territorielle
forandringer. Vikttbgere er derfor for krigens utfall, slutter
baldet, de ikke-offentligjorte.beslutninger som Churchill og
Roosevelt har tatt ved bistand fra mi1itre autoriteter.
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Omkomne S'bfolks etterladte mister sin understöttelse.

O.R. 1/.15.
"Socialdepartementet" har utstedt en forordning som går

ut på etterladte etter sjbfolk som omkOmmer ved krigsforlis
under fart på England heretter ikke skal få utbetalt noen mr-
statning mere.

I et kommentar til forordningen sa nyhetsannonsbren at
denne forordning, så hardt et slag den må synes for de som
på den måte mister sin eneste understöttelse, må vise enhver
at det stårdårlig til med England siden myndighetene betrakter
det som en så sor risiko å reise til dette land. Videre la
han forbvrig hele skylden for forordningen over på den norske
regjering i London fordi denne lokket eller tvang de norske
sjbfolk til å reise på England.

Hirdmenn reist til T skland.

O.R. 11.15,
46 medlemmer av unghirden og guttehirden er reist til

Tyskland til et stort stevne som slal holdes der i disse
dager. "Statsrådene" Riisnes og Hustad var tilstede ved
avreisen.

Ilmrerstanden o hirden holder mbte.

O .R. 20.45.
Hirden og Imrestanden hadde idag et mbte i Palassteatret

i Oslo. Mbtet var kommet istand på Oslo Lmrerlags initiativ.
Konst. Gulbrand Lunde holdt en tale om den nåvmrende politiske
situasjon.

Fretheim i B'brkelan en.

O.R. 20.45.
Konst. Fretheim holdt idag et foredrag i Lurskog om

nyordningen i 4ord - og skogbruk.

Brand i Kon sber Kirke.

O.R. 20.45.
Idag var det tillbp til brann i Kongsberg Kirke. Det viste

seg at det var motoren til blåsebelgen som hadde gått varm. Man
fikk imidlertid slukket brannen fbr noen skade var skjedd.

Indre S'bmannsmis'on holder mbte i Ber en,

O.R. 20.45.
Fra Bergen meldes at Indre 3jbmannsmisjon har holdt mbte

hvor flere saker ble behandlet. Tre nye avdelingsledere ble
utnevnt, nemlig Oskar Wilhelmsen, Arthur Styker og Hans Drbsdahl.

Da ens S ort v Storm Sbrlie.

O.R. 21.30.
Vi fikk hbre et avkortet referat fra Sommerlekene Drammen.

Det begynte meal at hallomannen fortalte hvordan hirden defilerte
foran "Fbreren" Vidkun Quisli4g og senket fanene for han.
Tilstede sammen med Quisling var flere av "Statsraadene".
Deretter hyldet riksidrettsfbrer Just Jonassen Quisling i en
tale som i stor utstrekning var det samme som Gbbbels pleier
å servere når han introduserer Hitler.

Fortsatt.
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Da ens S ort. Porteatt.

Han ea bl.a.. "Inn Pører! I fem dager har over 1000
representanter for 4åi, Ungdom deltatt ï våre sommerleker her
i Drammen" Her vendte han seg til deltegerne og sa videre:
"Derp har lbpt og sportet og klart prestasjoner eom er enhver
friek og sterk ungdom verdie Sammen med vinterlekehe på Hamar
og sommerlekene her har dere lagt grunnen for eh idrett saa
kortsynte Og anevarelöåe elemehter har gjort eitt beete for å
blokere. Dere har brudt denhe blekade og vist att hvad dere
duger til. Om fk dager skal mange av dere reise til Breelau
for å hevde våre farver der og jeg tviler ikke pk at dere
vil hevde dem med ære. Den innbydelee som dere har fått av
vår broderorganisaejon i Tyekland, Hitlerjugend, er av så
meget større betydning som den gir vår hird en anledning til
å komme i forbinnelee med vårt broderfolk på like fot.

Idrettene Ungdomsfylking vil at hele den noreke ungdom
skal få dribe en aleidig og utviklende idrett. En idrett eom
-ekal styrke og etkleette vår ungdom.

Det er dobbelt gledelig at de som etyrer landet nu
har den rette foretåelee forpidrettens betydning og etatter
den på en så utmerket måte. Dette vises beet ved det fakttm
at ikke mindre enn 41 av deltagerne er fra Hålogaland.. Alle
dieee ungdommer ville ikke kunnet delta i diese leker hvie
de ikke hadde fåkt elik god hjelp av "Stateråd" Gulbrand
Lunde eom har viet en enestående interesee for diese gutter.

Det er umhtelig godt for diese gutter at De, Vår
Pører er her idag for personlig å overvære deree preetaejoner.
Det er eikkert mange av disee gutter eom for første gang får
se ein farer og kan bringe denne etore minneetund med eeg
hjem.

Min Pører! Jeg takker Dem tor alt De har gjort for
idretten idag og jeg kan foreikre Dem om at den hirdungdom
som idag ser opp til Dem og beundrer Dem vil for alltid bli
tro mot Dem om det så skal ekje med døden for byet.

Hirdmenn! /a oes sammen rope et.trefoldig Heil og Sm1
for Wir etore fører. Hip - Hip - Vidqun Quieling - Heil Og S*1
0.8.1. ".

Deretter var det et kort referat aV etevnet og dete
forekjellige eveleer. Der var konkurranee i håndball mellmm
Stor Oelo jentene eg et lag tra Hedemark hvor Stor-Oelo vandt
med 7 mot 1. Videre var det 100 meter lep for unghird, 60 meter
lep for guttehird, kulestøt unghird, 60 meter løp emåhird og
flere andre bveleer for de forekjellige hirdene..

Av idrettebegivenheter utenfor Norge nevnte Sørlie at
det i helgen var eatt to nye verdenerekorden i Tyekland, nem1ig:
Ernet Lampert 53.35 meter i diekoe og Robert Kybler 5000 meter
gang på 20.03.8.

I det daneke meeterekap i helgen løp Ounnar Krieteneen
400 meter på 49 blank.

I Sverige ble idag innviet en ny idrettebane på Borks.
I torbinneleen med innvieleen som ble oververt av det sveneke
kronprinsper ble det spillt en totbellkemp.

I det eveneke marathonldp idag seiset Henry Palmer.
landekampen i tennie mellom Sverige og Italia seiret

Itnlia etort.

Travløpene på Bjerkebanen idag var meget.vellykket. Ca
13.000 menneeker var tiletede og omeetningen nådde det rekord-
meesige tall 524.000 kroner.

GaloppløPene på  Cvrevold eamlet idag oa 4000 tilekuere
oa omeetningen var 168.000 kroner.
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tt fra Sveri e.

S.R. 22.00
Statsråd I,ndersson var idag på gjennomreise i Dalane

hvor han holdt en tale om de nåværende svenske forsvars —
bevillinger. Han sa. bl.a. at en av forutsetningene for
utbyggingen av det svenske forsvaret er at det bare skal
brukes til forsvarsbyemed. Sverige er bestemt på å holde seg
ut fra krigen, men det vil forsvare seg på alle hold hvis det
skulle bli påkrevet.

Han kom,også inn på problemet med de krigförende makters
propaganda og mente at denne er meget farlig for den svenske
folkeopinion. "Vi må derfor være på post overfor denne
propaganda. Sverige skal ikke være en brikke i det store spill".

tt fra Danmark.

D.R. 11,30.
Man antar at det nå befinner seg ca 2000 færöyinger i

Danmakk. Det har vært fört forhandlinger for å arrangert med
hjemreise for disse mennesker med disse forhandlinger har
ikke fört til noe resultat.

tt fra Finnland.

O.R. 20.45.
Russiske fly forsökte idagmorges og ikveld å trenge

seg innover til den finske hovedstad. Begge ganger ble de
imidlertid avvist uten å ha nådd innover byområdet.

O.R. 11.45.
Fra Helsinki meldes at de finske nviser skriver om

mötet mellom Roosevelt og Churchill at det er merkelig at
de to statsmenn kan komme med slike ærkleringer nu på en
tid da aksemaktene kan påvise den ene store seier etter den
andre.

S.R. 19.00
Det fi4ske krigskommunikee idag meddeler at flere russiske

angrep på nordfronten ex blitt slått tilbake, med store tap
for russerne.

Det finske luftvern har idag skutt ned 6 russiske fly.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Nvtt fra Sverige,

Lille Radio 08.30. På fransk.
I Sverige er ere personer blitt satt under tiltale for

å ha drevet kommuhistisk aktivitet og for sabotasje.

D.R. 20.50.
Det svenske flyvevåanen har i Italia kjöpt noen kombinerte

langdistanse rekognoserings og bombefly av typen C.A. 313.
Etter at de ble levert til Sverige er disse maskiner blitt
forandret slik at de kan brykes som jagerfly også.

D.R. 20.50.
Svenske papirfabrikanter har besluttet utelukke alle

kommunister fra alle viktige stilligger innenfor industrien„

S.R. 12.40
To flyvere ble drept idag da et fly av det svenske fly-

våpen styrtet ned. Det foretas undersbkelser.

N tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Justisdepeirtementets propagandakommisjon har anmodet

alle gårdbrukere om å skaffe seg de eirkulærer som inneholder
opplysninger om hvorclan man skal undgå at det tar fyr i avlingene,
på grunn av dkjbdeslijs behandling av maskinene. Slike branner
h3r det v-2,rt mange av i den senere tid.

D.R. 11.30.
Landbruksdepartementet begynte nylig undersbkelser om

hvor mange gårder som står tomme, hvor mange som er leiet bort
på mere enn fem år og hvor mange som drives etter endre linjer
enn de som reglementene bestemmer. Bare på Skive i S3ndre Fyen
har man bragt for dagen 30 slike tilfeller.

D.R. 11.30.
Den departementale kommitee som undersöker driften av de

lokale jernbaner i Söndre Fyen har nå framlagt et forslag som
går ut på å sikre driften av disse baner til 1945.

Nytt fr,?  Finnland. 


Lahti Radio 01.55.
Den 7de juni 3dela en svmr brann i Lauritsavala et sure

lager eksport - tömmer. En kommuhist ble anholdt som mistenht,
og under förste forhöret ble det brIgt på det rene at ilden
var oppstått fordi han hadde krstet en glödende eigr.rettstomp
ved sidn av en tömme2stebel.

Lahti Radio 01.55
Over 400.000 evakuerte fra Karelenx har levet spredt

rundt i,landet siden 1940. I löpet av de siste uker er de blitt
anmodet om å fylle ut skjemaer i forbinnelse medm framtidige
muligheter for å vende hjem. Det later til et nesten uten und-
tagelse önsker disse mennesker å vende tilbake til Karelen; noen
av mrklerer med tårer i öynene: " Imorgen hvis mulig". Tilogmed
de som har fått nye gårder önsker å vende tilbake.

Lahti 01.55
Selskapet for Svensk Menighetspleie i Finnland her mottatt

en present på 10.000 Nye Testementer fr den svenske statskirke
til utdeling blandt svenske frivillige i den finnkk hmr.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Quislin : Vi hår runn til å misunne en ungdommen som vokser o

O.R.11.15.
Etter det store stevnet i Drammen i går ga Drammen kom-

mune en enkel middag for N.S.U.F.' representanter og tyske
og norske gjester. Blant de frammtte var Quisling general-



sekretw Fuglesang og representanter fra Reichskommissariatet
med flere.

Under middagen uttalte Quisling: Vi har grunn til å mis-
unne den ungdommen som vokser opp nå og som får anledning til
å v=e med på og bygge opp et nytt og lykkelig Norge.

Minnestein for fallen norsk soldat.

O.R.17.45.
På Heran kirkegård i Mysen ble det i går avslört en minne-

stein over Tore Skårud som falt i krigen i fjor. Det var sam-
let mange bygdefolk.da avslöringen fant sted.

Tekstilfabrikkene settes i ang igjen 


O.R.17.45.
FQ111 av, de störste tekstilfabrikkene i Drammen og omegn

har tatt opp arbeidet igjen i-dag. Man venter at de andre vil
fölge etter om kort tid.

Oldfunn ved &;5ros. 


O.R.11.15.
Det meldes fra Rbros at det er gjort et steinalderfunn ved

Stugusjben. Funnet er et redskap som skriver seg fra den yngre
steinalder.

Flere generatpr-biler i Aust-A der.

O.R.20.45.
En melding fra Arendal forteller at det nå akal settes

fart i arbeidet for 4 gå oyer til generatordrift av bilene i
Aust-Agder.

Kirkeran i Ytre Sandsvr.

O.R.17.45.
Det er foretatt et frekt.ran:i en kirke i Ytre Sandsvær.

En landstryker br5t seg kirken og tok flere staup.
Ranamannen er nå grpet av pOlitiet.

Den norske le ions

hvervingskontorer i Oslo ble lest opp i Oslo Radio i dag
også.
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Sildefisket:
Det meldes fra Haugesund at det lördag ble satt et steng i

Kvinnherrad på 400 hl. I Bergensdistriktet ble det lördag satt
steng på tilsammen 4000 hl. Fra ..Alesund meldes at det er intet
fiske i M5redistriktet. Fiskerne har delvis reist hjem.
Störrelsen på den silda som er fanget, er 30 a 40 stykker på
kg.

Sildefisket i uken som gikk:
På kyststrekningen fra Sör-Tröndelag til Rogaland var fisket

smått i fØrste halvdelen av uken. I siste halvdel tok det seg
opp og ble bra.

Landbruksmeldin .

Hele "Landbruksmeldingen" var en gjengivelse av maks. prise
på grønnsaker.fra produsent til grossist. De'llA gjeldende
maksimalpriser er:

Kålrot 0120. pr. kg. Kirsebmr 1,20 pr. kg.
Salat 0,60 - - Solbmr 1,50 - -
Rabarbra 0,20 - - Rips 0,60 - -
Spinat 0,60 - - Multer 2,50 - -
.igurker 1,00 - Blåbmr. (i k=v). .080 - -
Tomater 1,20 - - Tyttebmr 1,00 -
Sukkererter 1,00 - - . Plus enkelte andre varer.1-kspargesbdnn.1,00
Sylteagurker 1,00 - -
Jordbw 2,00
Moreller 1,75 - -

Alle prisene gjelder bare standard vare.

15konomisk ukeoversikt.

Störsteparten av oversikten var en omtale av konjunktur-
svingningene og krisene mellom de to verdenskriger og årsakene
til dem. Særlig omstendelig beskjeftiget taleren seg med
forholdene i Sambndstatene og kom med flere angrep på Roosevelts
finanspolitikk. ,rsakene til disse onder var å finne i det
kapitalistiske system og i den rolle som gullet spiller i de
gamle samfunnssystemer. Taleren sluttet denne oversikten med
si at det kapitalistiske system var kommet i faresonen.

Tyskland har derimot frigjort seg fra gullet. Det var en
nödvendig utvikling etter som landet mistet sitt gull i den
forrige verdenskrigen. Og Norge gjennomgår nå den samme utvik-
lingen. M.en:n4 da pengesedler utstedes uten gulldekning, tror
mange at våre penger skal bli verdilöse slik som tilfellet var
i Tyskland etter forrige krig. Derfor kjöper folk vilt mens,
som de tror, pengene har kjdpekraft. Men dette er en feil opp-
fatning, for hvis vi ser på Tyskland, så er det tyske system
av i dag helt forskjellig fra landets system under den forrige
verdenskrigen. Istedenfor å utstede pengesedler på gullet,
utsteder Tyskland nå pengesedler på arbeidskraften. Derfor vil
både de tyske og våre penger beholde sin verdi.
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Om de innenlandske forhold fortalte taleren:
Over halvparten av årets höyavling var blitt brakt i hus

i slutten av forrige uke. Oppgaver hittil tyder på .en jevn
middelstor höyavling i år.

Kornet er mer ujevnt rå enkelte steder står det bra,
på andre steder mindre bra, menS det på noen steder er blitt
slått fullstendig ned av regn og haggel.

Tekstilfabrikkene begynner nå å komme i gang igjen.

Det meldes videre om en kolossal innenlandsk etterspörsel
etter klippfisk.

Meldinger som kommer inn fra kommunene viser at skattepro-
senten på mange steder går litt ned.

Det har vmrt ny voldsom tilgang på bankinnskudd, mens ut-
lånene blir fmrre.

Det har vmrt sikker oppgang på aksjemarkedet. Mest merk-
har har den vmrt i skips- og hvalaksjer. Hvalaksjeindeksen
steg således fra 119,9 til 128,6.

I industriaksjene var oppgangen störst innen den elektro-
kemiske gruppe. Norsk Hydro viste stor oppgang.

Treforedlingsaksjene viste også en sterk stigning.

Obligasjonsmarkedet var rolig med små bevegelser i begge
retninger.

Charles Hoffs S ortsoversikt.

N tt an re å idrettsledere o idrettSmenn.

Hoff begynte i dag med å snakke om den tilnmrmelsen som var
foretatt mellom Norges Landbfarbund for Idrett og det marxistiske
ii.rbeideridrettsforbundet. Landsforbundet arbeidet for tilnmrmel-
sen for å gjöre idretten upolitisk her i landet, mens Marxistene
gjorde det fordi de behersket hukta o'begge endene i statsappa-
ratet og på den måten håpet å få hånd om det hele.

Da Nerge ble besatt, skulle man iallfall ha trodd at det ville
være urv:dvendig med en slik deling innen idretten. Og det fan-
tes også Jössinger som trodde det. Slik ble det likevel ikke,
takket vmre folk som Helset og Hoffmo.

Og for endelig å få en ende på dette ble Departementet for
Ilrbeidstjeneste og Idrett opprettet, men da satte de gamle forbund
seg-på ' bakbenene. I fjor nektet de å arrangere Norgesmester-
.skapene og landskampen mot Danmark. Dette skyldtes dog ikke så
mye idrettsmennene som frimurerne. Det er betegnende.at i ledel-
sen for en av våre störste klubber satt det ikke mindre enn
femten frimurere.

'Likevel kunne de fleste av lederne ha fått fortsatt, for de
var lovlig valgt - iallfall de fleste. Men Helset og Hoffmo
motarbeidet også dette. I styrene sluttet funksjonærne uten
tanke på sine familier. De behövde ikke å tenke på dem, for det
var nok av dem som ville låne dem penger til Jössingene kom til-
bake.
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Charles Hoff . . . fortsatt).

Og i Fotballforbundet.stakk noen åv med pengene. De tror
visst fremdeles at de skal slippe helskinnet fra det.

Etter å ha talt om ledere og funksjonærer, vendte Hoff seg
til de aktive idrettsmenn. Det var först og fremst Helset og
Hoffwo som hadde fått dem til å streike og motarbeide idretten
i Norge. Men ifnge Hoff er det ingen idrettsstreik i Norge
lenger. Nye folk har tatt fatt, og de gamle idrettsmenn kan
derfor sitte der til "det gror mose på dem".

Som bevis på at nye folk hadde tatt fatt, nevnte Hoff
skoleidretten og hirden. Innen disse rekker er det mange emner
som.lover bra. Og siste uke har gitt et fingerpek om hvordan
det ii1 gå. Hoff siktet her til leker i Drammen. Til
disse sommerleker var det kdmmet deltagere helt fra Hålogaland.
Lekene hadde vist et veld-av livsfriskhet, og Hoff hadde oppdaget
idrettsmenn som det var mye morsommere å arbeide med enn de gamle
mörkemenn. Så om et år eller to vil norsk idrett vaere på full
höyde igjen. Det soM har hendt har v.rt til det beste for idretten.
Man har fått sjaltet ut de gamle, og fått unge, friske og sunne
gutter isteden.

Under sommerlekene i Drammen hadde Hoff funnet et av de
største ldrettsemner orge noen gang har hatt, og som sagt,
så han også hange andre lovende karer der.

At lekene fikk en festlig ramme sier sqg selv når man hörer at
N.S.! förer var tilstede. Statsråd Lunde og mange andre av
Nasjonal Samlings ledende menn var også blånt gjestene. At
arrangementet var bra er også en selvfölgelighet da det var idretts-
lederne Jonassen og Per FinnerUd,somohadde ansvare for det.

	

Til slutt omtalte,Hoff-et 10.0 frtabekk. En herr
Engelsen hadde i går 1,3pt 100 m. på 11,.2 på Stabekks tunge bane,
hvilket svarer til 11 blank på en god bane. Man kan derfor vente
seg meget av denne lbper..

Foran en lovende •ktseson .

Dette var prOgrammet for "Aktuelt", og stbrstedelen var et
ihtexvju med formannen i'"ViltStyret"-, kaptein Holm.

år begynner små.Viltjakten den 1. september og elgjakten
den 10. Begge jaktene kommer til å vare i tyve dager.

Kaptein Holm uttalte at det er meget bra med elg på mange
steder, og på enkelte steder er det for mange. Mens elgjakten
tidligere har vprt på fem dager, blir den ±år på tyve, men så
skal:tallet på- de dyi-Som kan Skytes, bestemmes på forhånd.

Det er heller ikke så verst med hjort i år. Om rypene er
det vanskelig å uttale'noen mening;:så kapteinen ville ikke si
noe om utsiktene for årets rypejakt.

Til slutt beklaget:kapteindn at-:jakten.ikke dr blitt ordent-
lig organisert enda, men'det var'sjort-en god:begynnelse i "Vilt-
styret" som cr etablert-i-"Lanksdepartementet."- •

Alt i alt skulle det-ligge Idra iil ret-te for en god jakt
i år, sluttet "Viltstyrets" formann.
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Ættetavlen. 


Dette var et foredrag som ble holdt av (Lydia ?) Schult (fo-
netisk).

Foredragso1dersken begynte med å si at de fleste mennesker
vil publisere det livssyn som de har fått fra sine foreldre.
Slektsfölelsen melder seg derfor når man skal ta standpunkt til
nye ideer. Slektsfölelsen har nemlig rot i blodets bånd.

Det er derfornaturlig at menneskene i en nyreisningstid
spör seg selv om hvordan deres forfedre levde. Hvordan ville de
ha stilt seg ovexfor samfunnet nå?

Nordbennene opplever nettopp nå en slik nyreisningstid. De
skal bygge opp igjen et samfunn som kan Og skal stå på Myde med
dereS germanske brödre. Man må derfor lære sin Norgeshistorie
grundig å kjenne, ja så grundig at man kjenner sin egen slekt.
Man må lære å studere folkekarakteren, noe som er'nödvendig hvis
man skal forstå styrken i det norske folk;

Det er et gledelig tegn nå at flere og flere nordmenn spör
etter sine .ttetavler. Ved å samle 11--4teriale til sin slektsbok
kan man skrive et blad i Rorges Historie. De som går i gang
med å granske sin slekt vil aldri angre det. Det vil gi en
bedrp forståelse av livets sammenheng.

Foredragsholdersken kom her med gode råd'og veiledning.
tiun henviste lytterne til Universitetsbiblioteket og Deichman.
Dessuten anbefalte hun de, trykte skjemaer som foreligger, og
"Slektsboka" og "Min slekt" som nettopp er kommet fra trykken.
Viderd skulle man bruke arkiver, kirkeböker, protokoIler og -
bygdeböker.

'"Verden o vi": Med tor edolast mot Estlands k st.

.0s10 Radio. hadde mottatt fölgende beretning fra Nordisk
Radiopresses sPesialkorrespondent:

Finnene kjemper ikke bare til lands. Også til sjös tar de
sin stride törn, selv om vi ikke hdrer så mye om det. Et bevis
på dette er Sovjet-flåten. Den har tidligere vært en trusseI mot
Finnland, men er nå'skrumpet inn nesten til det-ufarlige.'

Etter mange forgjeves forsk hadde spesia1korresrondenten
ende1ig fått tillatelse til å bli med på en toTpedobåt i Den
finske bukt. Sovjet-troppene i Estland er nemlig blitt innestengt,
og nå pr3ver den bolsjevikåke hærledelse transportere disse tropper
sjöveien til Leningrad. Det er.de finske torpedobåters oppgave •
å .stoppe denne transport.

Spesialkorrespondenten er ombord på."Hvepsen", og da de nær-
mer seg Estlands kyst, skimter de to sovjetiske transportbåter
inne ved Estlandskysten.

Spent fulgteman skumspröyten etter de to torpedoer som h&dde
fått den riktige retningen. 'Begge traff, og Man kunne se en av
skutene helle over.Atter var det et par tusen sovjet-soldater
som ikkekunne komme hjem fra Eåtland.
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Oslo-avisene.

Avisene slår i dag stort opp meldingen om at Nikolajev er
erobret.

Også finnenes store framgang i Karelen får stor plass,
og "Dagbladet" skriver i sin leder:

Den nye store finske offensiv mot Det karelske neset hår
vist gode resultater. Det er ikke usannsynlig at man vil få
större nyheter fra denne front snart, og at ventepausen ikke
vil bli så lang som den har vært hittil.

Av innenlandsk nytt fremheves Imrernes og hirdens Wte i
Palassteatret.

N tt fra Danmark.

0,R.11.15.
Danmark har anerkjent Nanking-regjeringen. Danmark er

det ellevte landet som har anerkjent denne regjeringen.

O.R.22.15.
Fem engelske flyvere som har drevet i land på Danskekysten

- ble i dag begravet i Esbjerg under militmre æresbevisninger.
Det ble nedlagt kranser både fra dansk og tysk hold.

N tt fra Sveri e.

D.R.11.30.
Sverige er det blitt avslørt en omfattende kommunistisk

sabotasjeorganisasjon. Seks personer er arrestert og har til-
stått at de har motarbeidet nasismen siden-1939. Politiet har
avhört tyVe peXsoner som alle har vmrt medlemmer av organisa-
sjonen eller har hatt den aamme innstilling. Prganisasjonen
var i besiddelse av et stOrt dynamittlager. Av de tilståttes
bere,tning fremgår det at flere av dem .har foretatt mystiske
reiser mellom Kjöbenhavn, Oslo og Stockholm.

S.R.19.00.
Et tysk sjöfly kom i dag inn over svensk område. Det ble

vist bort av nöytralitetsvakten.

S.R.19.00.
Russiske teknikere og spesinlister kom i dag fra Finnland

til Stockholm. Derfra fortsetter de til Russland via Tyrki.

. S.R.22.00.
Galeasen "Aliria" fra Sandviken'er sunket utenfor Landsort

etter kollisjon med et fremmed fartöy.

O.R.11.15.
disse dager rdiser en gruppe bilvexkstedsarbeidere fra

Sverige til Finnland for å ta del i transportsvesenet i Finnland.

O.R.22.15.
På mange skoler i Stockholm begynner ungdommen i dag med

vernepliktse3velsex.
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N tt fra Finnland.

O.R.22.15. Fra Berlin.
I Finnland mener man at også Sverige burde finne sin

plass blant de nasjoner som kjemper for Europas og Nordens
frihet mot bolsjevismen og ikke lenger stå som passiv til-
skuer.

O.R.22.15.
"Hufvudstadsbladet" skriver at nær 100 prosent av land-

befolkningen har uttalt bnske om å vende tilbake til de gjen-
erobrede områder.

S.R.19.00.
Finnlands statsminister har sendt telegram.til Mannerheim

i anledning Ladoga-kampene. I telegrammet heter det at det
finske folks tro på framtiden er like så sterk som troen på
Finnlands forsvarsstyrke. Mannerheim har besvart telegrammet
på soldatenes vegne.

S.R.22.00.
Fra offisielt finsk hold meldes at finske troppr.J-2 har

erobret Kronoborg ved Ladogasjben,

O.R.17.45.
Söndag ble to Sovjet-fly skutt ned av finnene ved Ladoga-

sjöen.
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Radiosendinger mandag 18. august 1941. Fortrolig.

N rtt fra Nor e,

Dutschlandsender.
I programposten ''Dagens emner var det ogsaa en raport fra

Oslo. 1 denne hetcr det:
Oslo er fremdeles det aandelige og notitiske senter i Norge.

Den offentlige mening i hovedstaden representerer alla nordmenns
mening. Et s7v de problemer som naa diskuteres frItt er: hvor ble
det av de gl nnsaker som i denne sosong flommet inn paa Oslo-
markedene? iNaturligvis kan ikl-e noe tilfrcdsstillende svar bli
funnet. Man har ogsaa merket seg at laksofisket sluttet tidliuereRenn vanlig, og at hele laksefangsten i aar er konsumert i lanaet
mens den tidligere Dleide aa gaa til England. Kvaliteten pmx av
laksen var utmerket: Ryper og eg fins i overflod i de nordlige
dc er av landet. Det er utlovet h)gye bel4nnin,ger for skytning av
bj rn og ulv. Forventningen om en stor eplehøst gleder befolk-
ningen. Tysk kunst og tvske kunstnere som er i Norge viser at det
nye Eurol)as kultur viI fOrtsatt holde seg paa det 116yeste nivaa.

Politiske og militaere saker dominerer dog alle sinn. Det kan
ikke nektes at den norske offentlige mening fremdeles cr meget
under engelsk inflytelse. Falske engelske me]Ainger spredes
fremdeles ari noen mennesker. Da de bngelske 1)6gnene om at Solensk
fremdelos var paa russernes hender ble bencktet fra alle hold,
ogsaa svenske og danske, gjorde det et sterkt inntrykk paa nord-
menneno.

O.R.07.00.
S4dag kom den tyske in7nenriksminister, Stuckart, til Trend-

heim fra Oslo. Han var i følge med flere andre mediemmer av dot
tyske innenriksdepartement. egjeringsprcsident Koch fulgte
selskapet som Terbovens represen,ant.

tt fra Sveri e.

S.R.19.00.
Livsmedelkommisjonen raader regjeringen til aa ta opp en ny

liste over matvarene paa samme maaten som det ble gjort for non
tid siden.

S.R.19.00.
Livsmedelkommisjonen ber alle samle saa mye tyfrre blad scm

mulig til for.

Nytt fra Danmark.

D.R.18.00.
Forhandlingene mellom arbeidsgivere og arbeidere om betalingen

av leveomkostningsbonus fortsatte i dag. Ikke noe resultat ble naadd.

D.R.11.30.
tForhandlinger ble begynt klokka 10,i dag mellqm Dansk arbeids-

giverforen,ing og.fagforeningene om for146yelse av lnningene paa
grunn. av økning leveomkostningenc.

D.R 18.00.
En melding fra Jylland forteller at 700 mann i hele sommer har

vaert beskjeftiget med treplanting, og at ca. 2000 mann kommer til
aa bli beskjeftiget med dette til h/sten.

N,tt fra Finnland.

Lahti Radio.
Den finske statsminister, J.W.Rangell, har faatt kaptcins rang.
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Re ulerin# av melkeomsetnin en 'ennemfiires.

O.R, 11.15.
"Forsyningsdepartementet" har den 12 nugust utstedt en

forordning om omsetning og forbruk av melk.
If3lge den nye forordning -11.bys produsenter nv melk eg flöte

å levere til meierier, ysterier eller kondenseringsfabrikker.
Flte kan bare selges til smör- eller ostefremstilling.

For 4 sikre en rettferdigere fordeling kan melk bare selges
til faste kunder, og fOrtrinnsvis til barn, blivende m5dre eller
personer med Legeattest. Melkeutsalgene deler ut,melkebbker ut-
gitt av Forsyningsnemnden.

Lngående de nærmere enkeltheter henvises til avisene.

0 så re ulerin av e omsetnin en.

O.R. 11.15 & 12.20.
"Forsyningsdepartementets"- forordning av 17 au'r cm om-

setning 2V egg offentliggjöres idag. I Landbruksoversikten over
Oslo radio imorgen ettermiddag vil det bli redegjort for de

. nmmiere enkeltheter.

I forordningen forbys det eggprodusenter å selge til andre
enn Norske Eggcentraler og dets underavdelinger.

Enhver h5nseholder forpliktes videre til å levere minst
4 kg. egg pr. höne til Norske Eggcentraler fra 20 august 1941
til 19 august 1942. Minst 1 kg. skal leveres'innen 4rets utgang.

Landbruksmeldinger.

O.R. 12.20.
Det var ikke så lite gr3nnsaker•4 se på Youngstorvet igår.

Særlig var det bra med-epler som det nå er maksimalpriser på.
Også tilfd,rslene av sopp var.forholdsvis store, men br kom
det.mindre av.

Tilförslene på,poteter holder seg fremdeles på lavm"41et.
De nye priser- på gr5nnsaker, frukt og r tråtte i kraft

fra idag og gjelder til neste mandag. Man merker seg at det er
kommet pris pa tyttebr.

Kjöttilförslene har denne uken vært enda dårligere enn
i Uken som gikk. Idag kom det 11 naut, 4 gris og noen få kalve-
skrotter.

Fiskerimeldin er.

Bergen 12.15.
Sildefisket: I haugesundsdistriktet ble det

igår og inatt tatt 700 hl. sild. I Bergensdistriktet ble det
fanget ialt 1800 hl.

Fra lesund meldes at det fortsatt ikke er noe fiske i
Möredistriktene. Til Trondheim er det kommet inn noen fangster
på fra 3 til 6 kasser pr. båt.
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"Hallo hallo Moskva taler".

Moskva radio har nå to daglige nyhetsutsendinger på norsk.
Den ene finner sted i tiden fra kl. 13.45 til 14.00 britisk som-
mertid på bn.gelengden 21.79 m., og den andre fra kl. 22.30 til
23.00 på bölgelengdene 24.51 m. og 50.93 m. Mottagingen er meget
tydelig for alle bölgelengder bortsett fra 24.51 m., som til sine
tider forstyrres sterkt av en kraftig morsestasjon antagelig be-
liggende like ved London eller i byen. Uheldig er det også at
sendetiden om kvelden faller sammen med den tilsvarende for
Bostons sekundwe norske nyhetsutsending.

Den dame som leser nyhetene, ut til å være fra Oslo,
men hun har dog en svak accent som muligens kan skyldes at hun
har oppholdt seg lenge i utlandet. Hun leser forövrig tydelig og
klazt og med den samme langsomme understreking av ordene som cr
så karakteristisk for de russiske stasjoners annonsörer. Hun inn-
leder med ordene: "Hallo, hallo, Moskva taler", og avslutter
etter henvisning til sendetidene med: "Proletarer i alle land,
foren eder". Innholdet er meget russisk farvet med kraftige beto-
ninger og overdrivelser av begåtte grusomheter fra "de fascistiske
barbarers side", og burde muligens avslipcs for mer å passe for
norske lyttere.

Av norske nyheter gjeng2s idag meldingene om de norske
quislinger og "konstituertes" sindstilstand og voksende'nervösi-
tet. Det het bl.a. at Meidell v2r havnet på Dikemark, og at
Quisling var satt under bevoktning av det tyske politi for at
han ikke skulle finne På nye dumdristige handiinger.

Tankski et "Ida Knudsen" kri sforlist.

O.R. 21.15. (Meget utydelig).
Först idag gjenga Oslo radio meldingen om at tankskipet,

"Ida Knudsen" er krigsforIist. Nyheten ble fulgt av en lengere
tirade om de farer norske sylifolk i engelsk tjeneste utsatte
seg for, og om hvilken forbrytelse "regjeringen Nygårdsvold"
begikk ved tvinge sj3mennene til denne "dseilas".

Hålo alandutstillingen i Hamar. 


O.R. 21.15.
Den,ambulerende Hålogalandutstilling åpner imorgen

sine porter på Hamar. Lunde skal tale.

Aftenposten om Finnland.

O.R. 11.15,
I en lederartikkel skriver Aftenposten idag at, mens

FinnlJnd i forrige krig kjempet alene mot bolsjevikkene, .har
det idag verdens sterkeste milit=akt ved sin side. Allike
vel viser de meldinger som har löpet inn de siste.dager,'at
finnene kjemper like tappert som forrige gang, og at de der-
for også vil bli bel3nnet.
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Brand i möbelfabrikk i .?,lesund.

O.R, 11.15.
Igår brt det ut brand i Hatlands Wbelfabrikk i lesund.

Det lyktes å begrense ilden, men et lager ble ddelngt. Fabrikken
var nettop modernisert.

Norske meierifolko landsforbund

holder sitt landsmbte i T5nsberg förstkommende fredag og
lördag.

Norsk kommunist innbL,ndet i den svenske s ionaffære?

O.R. 11.15.
Det svenske politi har satt igang undersökelser den

store internasjonale spionaffwe. En nv de siktede som har til-
stått, Nyberg, opplyste bl.a. at flere norske kommunister har
stått i livlig forbinnelse med organisasjonen, og nevnte her-
under en nordmann ved navn Rasmussen Hjelmer (Helmer?).

Tore hund fra B'arkö . Kåseri ved in • En ebrekt H2U en.

O.R. 16.00.
Ingeniör Engcbrekt Haugen forsbkte ved sitt foredrag

forsvare Tore Hunds beveggrunner for å ta til våpen mot sin
konge Hellig Olav. Ved å henvise til den davrende hedenske inn-
stilling hos de fleste nordmenn også kong Olav, ndvarte hnn
mot å bedömme Tore Hund etter nåvwende moralske begreper,
og etter Snorres skildring av datidens hendelser, idet Snorre
var påvirket av forestillingen av kong 0/nv som hellig. "På
mange måter", konkluderte ingenibren, "var Tore Hund represen-
tanten for den konservative, solide politiske flöy i Norge".
Kong Olavs kongsgjerning var derfor like betydningsfull.

Kåserfflet som helhet var rent historisk og fritt for poli-
till og propaganda.

Filmkronikk ved red..Lrne G'erdem.

O.R, 16.20.
Redaktbren innledet mcd en rosende omtnle av de tyske

propogandafilmer fra östfronten. Kun et fåtall hadde vart
forevist hjemme, opplyste han, men de han hadde sett, hadde
slått ham med ,efrykt. Han ga også en inngående skildring
av filmfotografenes uhört vanskelige nrbeid under opptagel-
senesrlig i luften.

Neste uke vil det bli premiere i Oslo på Leif Sindings
siste storverk: "Kj,erlighet og vennskap" bygget på Petter
Egges bok av samme navn. Hovedrollene innehas av: Sonja Wigert,
Per Abel, Georg Lökkeherg og Rönnaug /J.ten.
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N tt fra Danmark.

D.IL 18.00.
'Polisnevndens arbeidsutvalg fortsetter sine forhandlinger

om dyrtidstillegg imorgen.

D.R. 20.50.
Represent2nter for broutvalget for broprojektet Fyn-Lange-

Lind, hadde idag foretrede for trafikkministeren.

Nytt fra Sverige. 


S.R. 22.00.
Den store spion- og sabotsjesak i Kiruna fortsatte idag

med avh5ring av Sundberg, Markström og Lidberg.

DÆ. 11.30.
,Under etterforskingene i den store spionsak i Sverige har

en av de arresterte, Nyberg, tilstått at han sommeren 1939 var
i Köbenhavn for å planlegge sabotasjehandlinger.

D.R. 20.50.
Det svenoke blad Socialdemokraten, som står regjeringen

nær, skriver idag i forbinnelse med den store spiensak, at det
nå er på tide å rydde opp i det svenske kommunistiske parti.

S.R. 19.00.
Fr2 1.september vil det bli foretatt omfattende endringer

i .togtabellen for de svenske statsbaner. Endringene skyldes del-
vis at man.3risker å gå over til vedfyring på visse strekninger.
2 hurtigtog vil bli inndratt på strekningen Stockholm Malmö-
. Stockholm.

S.R, 19.00.
- 2 tyske fly som forsökte å fly inn over svensk terrffito-

rium iformiddag, ble avvist av luftvernet.

S.R, 19.00.
hlle svenske misjo=er i China befinner seg i beste

velgående.

S.R. 22.00.
Sveriges Störste bedriftslaboratorium for organisk kjemi

ble innviet idag på Mo og DomsjUs eiendom ved ..?.. En ny fabrikk
for glykol er også nylig blitt ferdig.

S.R, 22.00.
Nordiska Spelen er berammet til Stockholm i tiden fra

1-8 februar neste år. De svensk, finnsk, tyske friidrettslands-
kamp, som skulle ha funnet sted til h3sten,er blitt avlyst.

N tt fra Finnland.

D.R. 18.00.
Det omringede område syd for Sordevale minsker stadig,

melder et finnsk kommunike. De russiske tropper gjör tapper
motstand.

Mn venter om kort tid at over h.,1vparten av Sordevalas
befolkning vil vende tilbake til byen.
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N tt fra Nor e.

O.R. 07.00.
I forbinnelse med den nye forordning om omsetning og for-

bruk av melk,,opplyser Morgenposten, at det er blitt fastsatt
bestemte melkerasjoner for barn. Barn under 5 r fg,r ..?.. liter
pr. dag, og barn mellom 5 og 15 g.r,1 liter pr..da. Syke og
gamle som har lmgeattest pg, at de trenger melk, ffIr 1 liter pr.
dag.

Deutschlandsender 21.00 pg, tysk.
I en ledende artikkel skriver Fritt Folk at det ikke er

England og De Forente Stater men det nye Europa som Itjemper for
havenes frihet. Europas folk har nemlig lmrt at den akaldte
havenes frihet ikke betydde annet en brutal undertrykkelse. Det
er derfor ogsg, underlig4 se at USÅ samarbeider med England, da
nettop det britiske tyranni pg havene var grsaken dil den ame-
rikanske frihetskrig. Kanskje tenker USL p4 overta det bri-



tiske hegemoni p havene, slutter avisen.

Moskva 24.00 p engelsk.
Kort tale om antitysk aktivitet i Norge.
Nordmennene har funnet treffende navner for de nye en- og

tokronesedler som quislingregjeringen har utstedt. De kaller dem
uslinger og quislinger eller pg, engelsk "rascal" og"superrascal".
Nordmennene kjenner bare hat og forakt'for Quisling og hans til-
hengere. Ng.rsomhelst en quisling gg,r inn pg, en trikk eller en
buss stiger de Mrrige ,passasjerer demonstrativt av. Fritt Folk
kommer med en innrimme1se i den retning idet badet bittert
skriver at 200 mennesker fornylig omringet en hirdmann, pml-'
met ham med stein, og kaldte ham forrmder. '

Quisling har for det meste konsentrert seg om ungdommen,
men hans pianer har mbtt innbitt motstand og han er ikke kom-
met noe strre p. vei. Formannen i en studenterforeninp; ble ar-
restert for g nekte 4 g4 inn i N.S., og norske idrettsmenn
har avslÅtt4 delta i fascistiske stevner. Mange fremtredende
idrettsmenn er derfor blitt arrestert.

"Economist" forteller at motstanden kommer fra 9/10 -
deler av befolkningen, og at det ofte holdes g.pne demonstra-
sjoner til tross for all fascistisk terror. Quislings pro-
pagandaminister möter V-tegnet hvor han snur s, og plaka-
ter og oppslag med angrep pg den nye orden dukker opp hver
eneste morgen. De sl4s opp om natten under mörk:eggingen.
Ogsg, andre antifascistiake flyveblader kommer til syne i
grglysningen i jernbanevogner., trikker og pg gaten.

Vestlandet ble nylig en tysk kabel kuttet av
flere steder. N4r derfor luftalarmen löd kunne ikke luft-
vernet tre i effektiv aksjon. Fra andre steder meldes det
stadig om brander og eksplosjoner i fabrikker.

Moskva 21.00 pg, engelsk
En atmosfmre av spenning hersker fremdeles i Norge.

De nyheter som slipper ut tilkjennegir stor opphissclse
blandt befolkningen. Streiker er brutt ut aom protest mot
arrestasjonen av arbeiderlederne, og adskillige norske offi-
serer er blitt arrestert for g. ha vist motvilje mot de tyske
myndigheter. Den tidligere generalsta.bsjef oberst Hansson er
sg,ledes fakket os sendt til Tyskland. Pg, grund av antityske-
demonstrasjoner pg, Tj5mö er hele öen blitt evakuert av tysker-
ne.
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tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Byggeomkostningene ved :rhus Unuversitet har vibt seg

ligge betydelig over det beregnede.

D.R. 18.00.
Kaptein i det danske livgarderegiment C. Schalburg, ble

13 juli tildelt jernkorset av annen klasse, og 6 august jern-
korset av fbrste klasse. Han har vist stor tapperhet p. östfron-
ten,:-

tt fra Sveri e.

D.R. 11.30.
Ifölge en statistisk oversikt importerte Sverige i juli

varer for 118 mill. kr. og eksporterte for 115 mill. kr. Sam-
menlignet med foreg&ende mded betyr dette en nedgang i importen
pt 22 mill, kr. og i eksporten p. 32 mill. kr.

D.R. 11.30.
Sk.‘nska Cement L/B har opprettet verdens mest moderne se-

mentfabrikk. Byggeomkostningene belöp seg til 6 mill, kr. og den
nyc fabrikk vil fordoble bedriftens kapasitet.

tt fra Finnland.

D.R. 11.30. .;
Fxp og med'l sept. vil det bli fastsatt maksimalpriser,p4

mat og fCrfriskninger i finnske hoteller og restauranter. Mak-
simalprisen p middag vil bli fM 9.30.

Lahti 08.00 p, svensk.
De russiske teknikkere og ingenirer som ble holdt til-

bake i Finnland til 26 finnske spesialister ble frigitt i
Sovjett, exkom isr til Stockholm p& vei til Tyrkia over
Tyskland,

Lahti 11.10 lo-finnsk.
Bladet Vaasa opplyser atx russerne har konstruert en

specialtank for bruk i Finnland. I det avst,!ttte Karelen hadde
de bygget et betydelig antall flyplasser.

Dagens finnske aviser beskjeftiget seg idag meget med
telegramutvekslingen mellom presidenten, statsmin±steren og
feltmarskalk Mannaerheim. President Ryti uttrykte sin akk
og sine gratulasjoner og sa at fremgangen vilde bety et langt
skritt fremover mot seiren. Mannerheim erklwte i sitt svar
at b.a4 VWX 01Ib9.1rsi om at den n&vmrende kamp vilde fare
frem til en evig fred.
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Disi lin i skolene. Foredrag av skoleinspektör Jörgen Bakke.

O.R.
Annonsören meddelte at da hrr. Bakke er leder for den

frivillige bataljon "Viken" ble hans foredrag lest opp av en
annen. Det var litt vanskelig å få tak i foredraget i sn
helhet på grunn av forstyrrelser frn en nærliggende stasjon
men det gikk i det store og hele ut på å legge om hele
undervisningsmetoden spesiellt i folkeskolen. Han begynte
med noen eksempler på den gamle partidisiplinen hvar alle
avgjörelser ble tatt i gruppembitene av noen få personer og
hvor såade övrige stemmene ble behandlet for å få ista-ad et
"såkalt" flertall. Dette betegnet han som "jödens snikende,
feige taktikk" og han sa videre at en slik politikk uvegerlig
måtte få fblger på ungdommen. Den frambragte en sur og
gidels ungdom med manglende respekt for sine foreldre og bare
gikk omkring med nevend i lommen og sigaretten hengende i
munnen.

"Jeg vet at min dom er hard",sa han videre, "og jeg skylder
å si at der finnes de rakryggede ungdommer som kunne rive seg
lös fra denne gidelöshet. Men alle som forsökte å gjöre noe for
å forbedre og,slik som Quisling, reiste seg opp over massene
og sa sin mening, ble bare hakkct på av alle krefter for at
de ikke skulle bli hört.

Det skolene trengerxx er en ungdomsoppdrager. Og det er
det Nasjonal Samling arbeider med i sitt skoleprogram, Etter
en oppgjort plan skal denne ungdomsoppdrager oppholde seg en
tid i hver by hvor han skal påse at undervisningen blir lagt
an på den riktige måten.

Våre skolebarn skal opplæres i disiplin og höflighet.
Det skal innföres i skolene som egne fag og med de rette folk
på katetrene.

Videre skal barna læres opp til sparsomhet og til å
skjelne mellom sparsomhet og gjerrighet.

Jè stod engang utenfor en skole i Berlin. Jeg så hvordan
barna der gikk med sine pakker av avfall og tömte det i noen
store beholdere. Senere på dagen kom store biler og tömte disse
beholdere. Det var et syn ! - Og tenk bare på hvad som
kan spares av faillioner for et land med en slik ungdom.

Det er bare 17de mai vi har hdrt slikt no nevnt. Og da
bare ganske spakt som noe forbigående.

Nei, barna må lære pliktfblelsen å kjenne og den må derfor
inn i skolene.

Det er hvad,de mangler de som går omkring og klistrer
de norske farver på Sljortene og ser mystisk ut..

En gang i tiden hadde vi ved våre.skoler gymnastikk og
idretts instruktörer. Men så kom et.kortsynt Kirke og.Under--
visningsdepartement og skar ned bevillingene og vi fikk istedet
en sverm av ungdomsskoler. Disse ungdomsskoler grodde etter -
hånden opp som.paddehatter og enkelte av dem var rene palasser
å se til men ellers hadde de ingen betydningasom undervisnings-
anstalt.

N.S. har bynene oppe for betydningen av gymnastikk og
idrett og innser at skolene må få tilbake gymnastikkinstuktöreme
og at de må få mere idrettsplasser, gymnastikksaler og i det
hele tatt gi barna anledAing til nyte de fordelene som fri -
luftslivet gir dem.

Fortsatt.
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Disi lin i skolene. Fortscatt.

denne plan spiller læreren enstor og betydningsfull rolle.
Han må være klassens leder og kunne lede dem i den riktige retning
Han må være en slik personlighet at han kan vinne barnao respekt
og samtidig deres fulle.foxtrolighet og få dem til å interessere
sog for hans ideer. -

Jeg spurte engang i en klasse om noen av barnn
oppmerksomme på hvordan fuglene sang på et bestemt sted
utkanten av byen klokken om morgenen. Noen av barna srarte
ja, andre mumlet noe uforstående og de fleste av pikene ristet
på hodet som om det å stå opp på denne tid var noe alldeles
uhört. Men allikevell var de der allesamman neste mo1'g0 .-for
4.bli med til stedet,

'Her har vi også noe som er viktig i vår barnecppJ_ra0;e1se.
Er du så heldig da å finne et staed hvor fuglelivet errotort
og naturen virkelig skjönn så har du noe verdifullt å hmo
Og hvorfor så ikke holde gudstjenesten herute. Tå med presten
ut i naturen og la barna få Guds Ord sammen de billedlige
inntrykk. Presten er nok villig nok. Det er så mange kirker som
står tomme om söndagene allikevel, -

En god skOle må.kunne,la barna få kontakt med alt det
som har noen verdifor dem. Og her har lærerstanden cg preste-
standen et ansvar'i•felleskap, som ikke må undervurderes.

I skoleloven heter det at elevene sknl nrbeide sammen
som kameraterog gode venner. N.S. akter å gjennomföre denne
lov. Det har ikke stått bra til i den retning mange steder
siden den 9de april ifjor. Men vi ser at der hvor N.S. 1Pder
skolelivet trenger-kameratskapet inn i forreste rekko-

Ingen har vel lidd så meget under denne forferdelge
krig som barna. Derfor er framtiden deres og med den alt det
vi kan gi dem av verdi.

Musikk skal innføres.i folkeskoIen. Barna skal 1!:,,Jre å k
begripe hvad kunst og skapeevne er. De skal lære dette ved
3 studere enkle kunstgjenstander slik som det drives i Tyskland.
På dette område har skolene etmveldig arbeidsfelt. N.S. vil
lage en skole som skal være en lys og•en lykkelig skole hvor
sang og musikk og kunst skal ha den framtredende plass. Se bare
på de tysko soldater når de synger ! Det er mange som sier nt
de synger bare fordi de er tvunget til det. I virkehigheten
synger de plx er glade og lykkelige sav om de er langthjemme-
fra.

I det hele tatt må N.S. system gjennomsyre alle hjem for
4 kunne gi barna det rette grunnlag for deres framtidige
utdannelse. Det norske folk må inntette seg på en nasjonal
sosialistisk framtid og la det bli slutt pa all tvil og fram -
for alt det evindelige-hatet.

N foro dnin fra Landbruksde artementet.

O.R. 20.45.
LandbruksdepartaMehtet hår utstedt en forordningom

konservering av.frukt, bær og grönnsaker..Ingen må here-btr
drive konserveringsforretning uten tillatelse. For nærraere
detaljer henvises til avisane.
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O.R. 20.45.
Med reichskommisar Terbovens ii1latel2e 1-1.r dct

konstituerte "1nndbruksdepartement" gitt nye bestem,
for jakt på bjbrn, gaupe, bever, ærfugl, rby bg århe, Iiige
disne bestemmelser skal dlbnx nevnte viltslag være fro(:2
en stund framover. Por n:ermere detaljer henvises til
avisene.

Travlöp å B'erkebanen.

Travlöpene på Bjerkebanen idag hadde samlet 8(9.'
skuexe. Omsetningen:‹,ar 275.000 kroner.

.skerd rkin en Opland öket.

O.R. 20.45.
Ifölge en tidligere bestemmelse skulle

akerareal i Opland ökes med ca 50.000 mål iår. Det rA(3
nå at dette areal nå er praktisk talt nådd.

Eks los 'onsul kke ved T•t5m6 .

O.R. 11.15.
En tragisk ekslposjonsulykke intraff idag ved Ty-f:ny.

To kann hadde rodd ut i en båt for 4 fiske, Herunder heJe
de antagelig kommet over'en drivende mine som de forsöku
få opp i Dåten. Det lot til å hn lykkes for dem, men d»
eksploderte minen og.begge to ble drept.

Skatteli nin en i Hamar ferdi

0.R. 11.15.
Byskatteligningent.for Hamar foreligger nå. De-; at

byen'har .enantatt formue på•20.millioner kroner.
inntekt har vwt 11.4 millioner.

Meldin om betalin av krin kastin sav ift.

Lytterne kinneå OM at betalingen av lytteravgiften til
landets poststeder mot för til telegrafkontorene. Det egså
nevnt nt lytteravgiftens forfallsdatoe*nå er.hveraste Lirs
og 1Ste september. Bestemmelsen trer ikraft fra og-med förste
termih.

Ned an i arbeidslöshet i Lardal.

O.R. 17.45. .
Skogbrukskommunen Lardal hvOr man för hadde en meget

stor.arbeidsledighet'kan nå meddele en betydelig nedgang i
denne. Såledeser 140 mann nå isving mad skcighUgdt.

M e oteter

O.R. 17.45.
Fylkesagronom Teft forteller til bladet "Varden" at det

nå ser riktig bra u-Lmed poteter i Telemark. Privatfolk har
wert riktig flinke og'sått poteter på alle sine jordflekker
og hnger.

Sim elt t veri i ibtre Sla en.

0:R. 17.45. .. .
' Fra Tönsberg meldes at et simpelt tyveri er begått i Östre

Slagen inatt. Noen perSoner 'har stjålet en sau og slaktet den
et stykke fra fjöset hvor skinnet og innmaten bie funnet idag—
morges.
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Minnestein over Peles iller,

O.R 17.45.
Fra Skien meldes at man rA, skal reise tt minnesmerke over

den kjendte felespiller Harald Mannheim. Dette minnemae:7ke
skal ogA samtidig bli for hans st3n som nylig döde.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15,
Fra Haugesund meldes nt det er tatt tre stengvea

på henholdsvis 100 - 200 og 400 hl. Mauranger er det ogs
tatt tre steng på henholdsvis 50 - 100 og 200 hl.

Ellers meldes det om rikt kystfiske utenfor Vest•Karmby
hvor det er tatt opptil 10,000 kilo lyr. Garnfisket ,gitt
forholdsvis bra fangster, men for snurrevadfiskerne det
vært rent snÅtt.

Landbru.ks risene

O.R. 12.20
Det har vært knapt med poteter fremdelee og ikke ser det

ut t k .fsggle noe he24er Dpludag ;) ifiår kom det bare inn 1
1288 til Grönlants tor ög idag bare to lass.~auten har det•
vmrt endel småsalg på Youngstorvet men ikkQ pk lengt r nok
il.å tilfredsstille behovet.

Grömnsaker har det -derimot vwt riktig bra
så mAte (19,p beste onsdagen1?et aneet'e gat

med er rabax'bra.
Tomattilf6rselen har vmrt bra men men lite

er bra med epler og de förste plommer har begynt

med. Det var
•bar vrt.15flIqt 4gg

skogsbmr. Det
å vise seg.

Kjött har det vmrt skralt med og det ser ut til at denne
uke vil komme til å ligge under gjennomsnitten for de siste uke .

Landsoversikten.

Over store deler av Utlandet har det i det siste vmrt et
kraftig regnvmrx som har gjort mye skade på åkrene. Dessuten
har det hindret potethöstingen meget. På Hedemark er åkrene nå
modne men regnet har lagt dem imx stor utstrekning.Det samme
gjelder for Vest Opland også. I Setesdal satte kulden på for-
sommeren årsveksten endel tilbake, mens på denannen side står
potetene riktig pent. Dog har det kolde vmret i det siste
gjort meget skade på åkrene.

Rogaland har de orkanaktige stormer i tiden mellam
5 og 7de august ödelagt meget. Stadig regn har gjort meget
skate på hvete og havreåkrene.

På Sunnmøre har det vmrt vekslende vmr med meget regn.
Man har dog fktt berget höyet og det ser ut til å bli bra etter-
slått. Poteter og rotfrukt står bra.

I Tröndelag har man nå fått alt höyet i hus og meget
bra avlinger. Det har vmrt bra vmr i det siste slik at alt ble
tört og fint.

I Setesdal er det gode x* vilkår for et lönsont saue-
hold, men spbrsmåltt med sauebeite er ennå ikke löst.

I landbruksmeldingene kl. 19.15 var det först et
intervju med småbrukslmrer Tomas Lauvgjeld om tobakstyrking.
Deretter var det et intervju med bmrplukkere. Oversikten ble
lest opp av Audhild Krohn. Det var dårlige forhold da slik at
det ble vanskelig å oppfatte det som ble sendt. Det lot dog
hovedsakelig til å mmre råd og vink til hagedyrkere. Det ble
også sendt noe nmrmere om eggomsetningen og melkeomsetningen
men det kunne ikke oppfattes.
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Verden 0 Vi.

O.R. 19.05.
I denne programpost ga taleren sin mening om de

mennesker som går omkring og tror at de kan vmre nöytrale i denne
krig. Han mente at ingen kan unggå å komme I forbinnelse med
den på en aller annen måte og det sa han var noe 80M de,som
ror at det kan lage en liten krig for seg se1v i Norge, bör
legge seg på hjertet. Det finnes i denne krig intet komproml.s
og ingen pardon for dem som forsökersgg på slikt no.

Mesteparten kunne ikke oppfattes.

Åktuelt.
O.R. 19.00

Dette var et intervju med en dr. Meyer om arbeids -
tjenestens virkningpå ungdommen, og om hvordan den virket
på byguttene sammenlignet med landsguttene, samt på ånds-
arbeidere sammenlignet med kropsarbeidere. Han framhevet
arbeidstjenestens betydning både som legemsutviklende og som
åndsutviklende kulturfaktor.

tt fra Danmark.

S.R. 22.00
Den danske svelmmerske Ragnhild Hveger har nylig satt

tre nye verdensrekorder nemlig på 400, 800 og 1000 meter. Hun
har hermed ialt satt 42 verdensrekorder.

O.R. 17.45.
Engelske bombefly slapp inatt bomber over enkelte steder

i Jylland. Ingen skade ble gjort og ingen menneskeliv gikk tapt.
1 av flyene styrtet ned.

tt fra Sveri e.

S.R. 22.00
De svenske statsbaner har i det siste budsjettår harr et

driftsoverskudd på 56 millioner kroner. Nettooverskuddet var 37
millioner kroner.

tt fra Finnland.

O.R. 11.15,
Fra Stockholm meldes at Dagens 1\Tibeters korrespondent

i Helsinki skriver at operasjonene ved !ronten nord for Lagoga
nå nmrmer seg sin avslutning. Tiltross for smmr motstand kan
man nå Ziyne slutten og finnene rapporterer å ha tatt et krigs-
bytte som slår alle rekorder i finsk krigshistorie.

O.R. 22,15.
Det har ikke mmrt noen finske meldinger om kampene ved

nordfronten. Finske fly melder å ha ödelagt fire sovjetskip
samt en minefeier i Tinskebukten.

En melding fra Finnland forteller dog at det tilbake -
trekkende russere ikke har fått tid til å utföre ordren om å
ödelegge alle jernbanelinjer og broer etter seg. På ,mange steder
har finnene kommet over lange strekninger jernbanelinjer i god
orden og straks tatt dem i bruk.

Sendingen fra Moskva ikveld inneholdt ikke noe nytt fra
Oslo eller Skandinavia forövrig. Det var hovedsakelig meldinger
om enkelte russeres heltemotige opptreden samt et Ippent brev •
undertegnet av 7 tyske officerer hvori de fordömmer Hitler og
spår Tysklands undergang hvis Hitler ikke blir styrtet.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Bremen 18.30. På engelsk.
I et kommentar til senkingen av den norske tankbåt

"Ida Knutsen" sier "NTB" at skipet var armert med britiske
maskingevær og at mannskapot forsökte å skyte på en tysk ubåt
som dukket opp. Folk i Norge bör bli klar over at det er ikke
do tyske ubåters feil om hundrevis av norske sjdfolk mister
livet mens de seiler i britisk tjeneste. Ansvaret ligger hos
dem som armerer skipene med britiske maskingeværer.

Nvtt fra Danmark. 


D.R. 18.00
Nasjonalrådet for de-L sivile forsvar advarer befolkningen

om å opprettholde en effektiv mbrkelegging. Det er av stor
viktighet at intet lye kan sees ovenfra. Folk advares derfor
mot å ta vekk mörkeleggingsgardiner fra vinduene itilfellet
en eller annen skulle tende lyset ved en feilåtagelse.

kiblyD.R. 20.50
I Kolding er fem personer arrestert for å ha stjålet

bensinkuponger for 2000 liter.

Nytt  fra Sverige.,

Deutschlandsender 13.00. På tysk.
et kommentar til oppdagelsen av den kommunistiske

terror og sabotasjeorganisasjon i Sverige, skriver den danske
avis "Pædrelandet” at dette er en terroristisk mordergjeng hvis
djevelske planer bare kan ha sprunget ut i en sadistisk
forbryterhjerne. I forbinnelse ,«H med denslags kan nPn bare
med gru tenke på at Churchill og Roosevelt har sluttet broder—
skapspakt med Stalin og at bönner blir lest i de engelske
kirker for de bolsjevikiske forbrytere.

D.R. 20.50.
Fire svensker er blitt 3.rrestert for å ha drevet militær

spionasje, særlig i Norrland. En utlending er også arrestert
for spionasjo men denne var ikke rettet mot Sverige.

Lahti Radio 07.45. På finsk.
Nordens Sportskommitee har besluttet å arrangere et

vintersportsmöte mellom lste og 8de februPr 1942.

Nytt fra Finnland. 


Lahti Radio 20.45. Få finsk.
Krigsinvalid ligaen har sendt marskalk Mannerheim et

gratulasjonstelegram.

Lahti Radio 11.10. På finsk.
Formalitetene med hensyn til utveksling av diplbmatisk

personell mellom Sovjet og Finnland er nå bragt i havn såvidt
angår kvinner og barn. 11 kvinner og ett barn av finsk nasjonalitet
ble igår tillatt å reise fra Moskva til Tyrkia hvor utvekslingen
vil finne sted. Der er ennå 13 finske borgere igjen i Russland.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Tyskerne utstiller erobret Soyjet-materie11 i Oslo.

O.R.11.15.
Klokka 10.30 i formiddag ble det åpnet en interessant ut-

stilling av erobret sovjet-russisk krigsmateriell i Den tyske
paviljong i Oslo. Utstillingen består av kanoner, granater m. m.
En tysk offiser som åpnet utstillingen sa i sin tale at formålet
med denne utstillingen er å vise verden med hvilke moderne mid-
ler det bolsjevikske overfall på Europa var planl(igt. Utstilling-
en vil vare i minst fire uker.

Nordisk Radiopresses korrespondent har dessuten meddelt
at hvis transportforholdene tillater det, vil utstillingen senere
bli utvidet med sovjet-russiske fly.

Snk 5V (11)1tDrand Lunde,

O.R.17.45.
Statsråd Gulbrand Lundes bok "Kampen om Norge" er nå kommet

ut. Den vil bli anmeldt i Kringkastingen senere.
p()l1LL, bbker

Nerge. Det kan såiedes nevnes at Hitlers bok "Min Kamp" er
trykt i 16 000 eksemplarer, og boka "Quisling har sagt" er
også kommet ut i 16 000 eksemplarer.

Stor gave til Nor es Landbrukshöyskole.

O.R.11.15.
Norges Landbrukshöyskole ble åpnet i går. I sin åpnings-

tale fortalte rektor at en av skolens 50-årsstudenter har gitt
et legat på kr. 22 0001- til Jordbruksavdelingen.

'Det skal hu es m e t3mmer i Drammensdistriktet.

O.R.17,45.
Det meldes fra Drammen at det i skal hugges 1 mill.

kbm. tömmer i Drammensdistriktet i det driftsåret som kommer.

Svensk Radio brin er meldin om norske fl ere.

S.R.22.00.
Det förste norske jager . . . kommer til å gjöre tjeneste

sammen med de britiske innen en uke. De norske flygere er sam-
let frå hele verden.

51Telsessk tningen ved 0s10-fjorden. 


O.R.17.45.
Oslo Radio gjentok i dag meldingen Luftgaukommando Norwegen

om övelsesskytningen ved Oslofjorden. Det advares mot å ferdes
i de seks oppgitte distrikter hver ldrdag mellom kr. 6 og 8
morgen.

De usikre navL som er oppgitt tidligere er: Granerud-
stuen og Vearlös.
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Fiskerimeldin .

Om sildefisket meldes:
I Haugesundsdistriktet ble det i går satt steng på tilsam-

men 385 hl. De fleste ble satt i Sunnhordlandsfjorden. Sil-
dens störrelse er 20 til 25 stykker pr. kg.

I Bergensdistriktet ble det i går satt steng på tilsammen
580 hl. Omsetningen går fremdeles tregt.

Om fisket i Indre Romddalsfjorden meldes at det siden man-
dag, da det ble satt steng på tilsammen 500 hl., ikke har vaert
noe fiske.

Ellets ble det meldt om en del garnfiske i Tröndelagadis-
triktene.

Landbruksmeldin .

Det er stadig altfor liten tilförsel av poteter til Oslo.
Arsaken kan vel være at bonden har det.svm/t travelt Med skurd-
onna akkurat nå. Til Grönlands torg kom det i dag bare noen
små lass med poteter.

Men i potetmangelens tid får man tr5ste seg med den over-
flod av guletbtter og kålrotsom man har i Osl,o nå. I denne
forbindelse henstilles det til produsentene innstille salget
ay kålrot.for en tid. Prisene ligger også långt under maksimal-
prisehe nå.

Det er jevnt over brå med alle slags grönnsaker unntatt
bönner. Særlig er det lite aspargesb5nner.

Det er altfor lite skogsbær og hagebmr, og de tilfredsstiller
ikke på noen måte etterspörselen. Epletilförselen må-også kalles
liten. Derimotkommer det mye sopp.

Det er uforandret små tilförsler av alt slags slakt til
Oslo.

Meldin fra Nor es Bmrla .

Våre forhåpninger til skogsbærene er ikke blitt tilfreds-
stillet- Det er stor synd, ssrlig etter at det har vist seg
at hagebmrene ikke slår til så godt som ventet.

Det dårlige været har nok skylden for at skogsbwene er så
dårlige. Multene har frosset i mange distrikter. Dessuten
spiller mangelen på arbeidskraft en rolle. Voksne mannfolk
ikke være med på bærplukkingen i år.'-Og når plUkkingen til
eget bruk i år er större enn vanlig, er det forståelig at det
blir liten tilf3rsel til byene.

Det ventes ikke flere multer i år Det vil nok også snart
være helt slutt på tyttebærene. Litt mer blåbær kan dog ventes.

Gartnerhallens ukemeldin fra Oslo o Ber en:

Tilförselen av kålrot til Oslo har i siste uke vært over-
veldende. Prisene er også Sunket betraktelig. Det begynner
å'bli knapt med tomater og bönner.

Bergensmarkedet; Det har vært liten tilförsel ay alle
slags gr3nnsaker. Av frukt er det også bart kommet små mengdor.
bet er også meget knept me skogsbmr.
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Un dommen kaller. Un dom å mars' framoverb,

I kveld kl. 19 sendte Oblo-Radio egjen programmet "Ung-
dommen kaller": Annoncör var en meget spinkel guttestemme.,

Etter at det var spilt en marsj fortalte denne gutten at
det i nærmeste framtid vil komme en rekke böker av stor interes-
se for ungdoM. En aV diese bökene var om England og Englands
tyrranni. Videre kan vi vente et par nye böker av (muligens
Gm - kunne ikke riktig oppfattes) Quisling. Dessuten anbefalte
gutten på det beste det store nasjonalverket. Han ville hen-
lede sine kampfellers oppmerksomhet på disse b5kene.

Etter at det var spilt en marsj, fikk vi höre.et intervju
med landslederen for N.S.U.F. .(hörtes ut som,Seljeseh).

För interv-.
juet fortalte hallomannen at utnevnelsen av denne mann til lands-
leder var et meget godt valg.

Landslederen bröt på nordlandsk og var meget nerVbs, Han
fortalte at N.S.U.F. har planer om flere leirer, videre at det
nettopp er sendt 46 gutter t31 Tyskland og at 15 jentex og en
16-17 gutter Skal reise til en idrettsleir i Breslau den 23. .
august. Ca. tyve nasjoner blir representert i denne leiren,

Hva lagene ut over landet angår fortalte.han det blir lagt
vekt på dét militære. Det gjelder å "få opp disiplin, den må inn
i ungdommen.

Til slutt önSket landslederen,å si noen personlige ord til
ungdommen:

Kameraterl
Det kreves store ofre av oss som er unge i dag. Men vi vet

at ingen ofreer for store, og ved samhold skal seiren bli vår.
Jog vil også. sende en hilsen.til våre kamerater og kampfeller
utenfor låndet. Deres innsats for fedrelandet cr den störste som
kan gjöres. 'Men dere kan være fGrvisset Gm at også vj„ her hjemme
kjeMper.

Igjen en marsj.

Deretter talte igjen en ung mann. (Det var meget vanskelig
å oppfatte navn da navnene ble annoncert fbr musikken stoppet.)

Kampfeller, landsmenn!
Jeg vil henvende meg til arbeiderungdoMMen..- Til-alle dere

arbeiderungdommer vil jeg lese en liten opplevelse spm jeg har
hatt hos en husmann på jstlandet:

_ Jeg steppet ved en liten grå husmannsstue. Den lå i meget
vakre omgivelser. Utenfor stua traff jeg husmannen. Hele hans
åpne sjel fanget inn alt det Vakre som han visste var til.
"Her ser du min vesle del-av det landet som vi er så glad i,"
sa han. "Når du taler til arbeiderungdommen, må du be d.en lytte
til naturen, og be den Iære landet sitt å kjenne. Jeg har også
vært ute og reist en gang, helt ned i tropene, men alt det jeg
så fikk meg til å bli enda gladerb i landet vårt. Jeg har lært
at alt som er norsk aldri vil dö. Derfor har jeg gått inn i
Nasjonal SamIing, QUislings bevegelse. Han vil seire, for den
som står på norsk grunn for norsk-rett, vil alltid seire, Si
til arbeiderungdommen at den må'slutte opp om landet vårt gjen-
nOm N.S.n (Fertsatt).
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Un dommen kaller . . . fortsatt .

Jeg vil selv som arbeiderungdom si til all arbeiderungdom
her i landet at denne husmann var redd for at dere ikke for-

, står dette. Men dere må forstå at den eneste vei til en lykkelig
tid for norsk arbeiderungdom går gjennom N.S. Sök opplysninger
om partiet og tenk over det du ser. Vi som er•unge, du og jeg
har ansvaret for Samfunnet vårt. Tror dere at fyrstikker i
hatten kan före oss framover? Nei, vi må gå med N.S. Vi må
ikke lytte ±1 London, Inen med •ciem som ±i fre oes til
seier. Vi skal seire! Heil og sml! • -

En fikk et sterkt inntrykk av at taleren slett ikke var
fornöyd med atbeiderUngdommens holdning. Taleren hadde
en meget misforn3yd klang i stemmen.

Et kort musikkprogram.

Så annoncerte guttestemmen Olav Svensen som skulle tale
om Churchilldemokratiets siste forbundsfelle - Stalin.

Taleren ga oss först en oversikt over en 1-ng rekke for-
brytelser som Stalin skulle ha begått.

Andre opplysninger vi fikk om Stalin var at han var et
geni i å flykte. Hele hans historie viser det. Talerenga
lytterne noen eksempler. - ikke så mange forresten.

Mens Stalins forbrytelser var talens punkt nr. 1, så kom
hans grusomheter som nr. 3. Disse hadde han særlig begått da
han ledet oppstanden i Georgia. Her hadde Stnlin gått så gru-
somt til verks at Lenin hadde måttet gripe inn.

Siste delen av talen skildret dragkampen mellom Stalin
og Trotsky etter at Lenin var ck3d. Trotsky ble syk på dette
tidspunkt, og mens han lå på sykeseng, satte Stalin i gang en
gigantisk forfb1gelse av ham.

Og til slutt lyktes det Stalin å bli herre i lande$.

Flukten fra landet.

Dr. 0. Hæreid (?) fra Kviteseid talte over dette emnet.

oktoren fortalte först den rolle som bonden har spilt for
Norge. Etter nedgangstiden var det Mndene som hadde vunnet
fedrelandet tilbake. Slik var det, og slik vil det forbli å
mmre.

Det var en gang en skam å mmre bonde. Bondeungdommen
strömmet derfor til byen. Det er en folkesyke som også har fore-
kommet i andre land. Den amerikanske ånd som gr ut på å tjene
penger, trengte også inn i det norske folk. Den norske ungdom
som dro inn til byene ble kanskje rikere, men ikke sterkere, og

- den mistet sin norske sjel. I byene måtte bondejentene farge-
legge seg både her og der med amerikansk-jbdisk farge for å være
'fine nok. (Fortsatt).
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Flukten-. . . fortsatt).

Flukten fra landet - jaget etter gull - er en fare som har
truet med avfolkning av landsbygdene våre.

Ingen har sett dette klarere enn germanernes förer, Adolf
Hitler. Det har derfor vært hans store.kampverk å reise den
tyåke bondestand. Han har banket inn i det tyske folk at bonden
er samfunnets störste sönn. ,Et slik samfunn er ur-germansk.
Blod og jord var knyttet sammen med en uskrevet lov som var
hellig for landet. Fiskere, småbrukere og böndene er landets
ryggrad, og den må styrkes.

Det nye Norge vil sette alle kluter til for 4 nå dette
målet. Men det er ikke gjort i en fei å feie jödeåndeh ut av
landet. Vår förer Vidkun Quisling vil frigjdre oss alle. Han
vil vise oss veien heimatt.

"Verden o vi": Stålet - en stormakt i kri e)2.

Det var en omtale av en bok, som er skrevet av en tysker,
om stålets rolle i krige. Det er en liten bok, og den nå utkommet
på horsk, på Stenersens forlag.

Hemmeligheten til de tyske seire er ikke bare overlegenhet
og en tapper hær, men kanskje'först og fremst Tysklands rust-
ningsforsprang. England kunne ikke ha samlet imperiet hvis det
ikke en gang hadde hatt lederstillingen i stålproduksjonen, en
lederstilling som det har mistet for, lenge siden.

I 1938 produscrte Tyskland 13 mill, tonn stål, og denne
produksjon er öket i de siste åra. Med et slikt forsprang kan
ingen blokade skremme Tyskland. Og i tillegg,til Tysklands egen
produksjon kommer Italias 2,2 mill, tonn og Sv.eriges 1,6 mill.
tonn. Tyskland har begge disse lands stålproduksjon til sin
disposisj›on og dessuten en betydelig produksjon i mange andre
land i Europa. S4,i dag har Tyskland faktisk en årlig stål-
produksjon på 36 til 38 mill. tonn.

Oslo-avisene.

Meldingene fra kampene på Östfronten behersker förstesidene
i dag. Særlig omtales Odessas r=t foreståeride fall.

Videre slåes stort opp at det snart kan ventes en britisk
aksjon mot Iran.

"Aftenposten" skriver i dag i sin.leder om Sovjets anfall
på de baltiske folk. Det er ikke tvil om at befrielsens time •
shart slår for alle av Sovjet undertrykte land. Det gode har
,en generende evne til å seire selv om det ofte tar en stund.

Av innehlandske nyheter Merker man seg meldingen om at
Hålogalandsutstillingen nå er åpnet på Hamar:
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Smån tt fra Nor e.

O.R.17.45.
Konst. Fretheim talte på et N.S.-möte i Aurskog lördag

og sa blant annet: Bbndene har gjort et stort arbeid med auk-
inga av åkerarealet i landet. Han uttalte også at det vil bli
ved nok for vinteren.

O.R.17.45.
Hålogalandsutstillingen ble åpnet på Hamar i går av konst.

Gulbrand Lunde.

O.R.11.15.
Prispolitiet har utferdiget påtale mot to pensjonatdrivende

på Tjöme. Det ble kr. 300,- i mulkt for ,hver.

O.R.20.45.
Representanter fra Nordisk Radiopresse beskte forleden

den kvinnelige arbeids1eir på Borgstad. Rppresentantene fant
bes3ket meget interessant.

Hallo hallo Moskva taler.

Moskva Radio på norsk. K1.22.30.
I sendingen i kveld var det to hal1omenn, en kvinne bg en

mann som leste annenhvex melding. Dette er vanlig i alle nyhets-
sendingene fra Moskva.

Den mannlige hallomannen leste på samme måten som den
nelige, langsomt og med sterk betoning av ordene. Hans uttale'!Jv
ordene var ikke alltid helt bra. Og rent irriterende ofte uttalte
han "t" i den bestemte artikkel i enden åv et ord. Ellers leste
begge to på en nokså agitatorisk måte.

Programmet bestod av en skildring av de russiske arbeideres
store prestasjoner i fabrikker og andre bedrifter. Tempoet var
nå magge ganger höyere enn i fredstid. Videre fikk vi höre om
tpkernes store tap, og den demoraliserende virkning disse har
pa de tyske soldater. Og igjen var det en lang beskrivelse av
de grusomheter som tyskerne begår. Disse var igjen, må en tro,
nokså overdrevne og passet nok ikke helt bra for et kritisk norsk
publikum. Videre fikk jugoslavernes motstand og•sabotasje mot
de tyske undertrykkere en bred omtale. Og som siste utenlandske
melding ble det hevnt noen resolusjoner fra England og Det
britiske imperium om solidaritet med Russland i den pågående krig.

Nyhetene fra Norge begynte slik: Meldinger fra Norge som
har sluppet forbi den tyske eensur . . . .

Det var först en melding om en streik i Tönsberg som hac'
hatt mange arrestasjoner til fölge. Videre var flere norske
offiserer blitt axrestert fordi de hadde uttrykt sin misnöye
med de tyske myndigheter. Evakueringen av Vestlandsdistriktene
ble ogsa nevnt. Og til slutt ble det fortalt at et stort antall
illegale aviser var kommet til syne i Norge.

Sendingen sluttet igjen med: Proletarer i alle land slutt
lag.
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Nytt.fra Danmark. 


S.R.22.00.
Det danske landsting vedtok i dag uten debatt lovforslaget

om å forby alle kommunistiske foreninger.og all kommunistisk
virksomhet i DanMark.

O.R.22.15.
Alle Kjöbenhavnavisene hilser med glede forbudet mot kom-

munistiske foreninger og kommunistisk virksomhet i Danmark.
Kommunismen har ingen rot i Danmark, heter det.

D.R.20.45.
Statens ungdomsutvalg har kjöpt to grder som skal anvendes

til ungdomsleirer.

N tt fra Sveri e.

S.R.22.00.
Höyre, Sosialdemokratene og Folkepartiet holdt et folkemöte

i dag hvor fölgende resolusjon ble vedtatt:
Sverige vil stå utenom krigen og bevare sin selvstendighet.

Derfor har Sverige i den nåvwende situasjon et sterkt forsvar
som det vil forsvare sin selvstendighet med hvis det skulle bli
nödvibndig. Det må ikke tillates noe fremmed lands propaganda
for å få Sverige til å ta parti for en av de stridende i den
på gående krig.

Eu av dem som talte på mötet var forsvarsminister Skjöld.

S.R.22.00.
Kollisjonen i Norrköping tirsdag mellom en lastebil og en

bus har krevet to menneskelig.

S.R.22.00.
Irets störste sildefangst ble tatt i Sverige i dag. Den

var på 30 000 kg.

O.R.11.15.
"Aftonbladet" melder at den tidligere svenske prest i Riga

er blitt bortfört av bolsjevikene.

N tt fra Finnland.

O.R.11.15.
Finske tropper har åpenbart rykket fram meget nær Kexholm.

Det ventes at denne by snart vil falle. Finnene har også besatt
mange viktige punkter ved Viborg.

O.R.20.45.
I en offisiell finsk melding i dag heter det at ingen

fientlige fly kastet bomber over finsk område den 20. august.
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Radiosendin er torsda 21. au ust 1941. Fortroli .

tt fra Nor e.

O.R. 17.45. Ibirdag
Konst. Fretheim talte ig&T på et stort N.S. möte i

Aurskog. Han sa at gårdbrukerne har öket sine åkerarealer og
at det s'er ut til å bli nokk brenselluved til vinteren.

D.R. 20.50.,
For en tid siden het det i en melding fra Lissabon at

den norske båt "Fernlane" på 4.300 g.r.t. var blitt senket
i britisk tjeneste. Det Norske Röde Kors har nå fUt melding
om at hele mannskapet er reddet og i gode hender.

D.R. 20.50.
Denxnorske tankbåt "Solheim" er ifdlge en pålitelig melding

senket i britisk tjeneste opplyser skipets rederi. Hele
mannskapet er bjerget og bragt iland i sikkerhet.

tt fra Sverige.

Deutschlandssender 11.30. På tysk.
Stockholmsavisenes kveldsatgaver meldte igår at en ny

spionsak er under oppseiIing. Det heter i meldingeneat fire
personer ble igår arrestert i Stockholm for militmrspionasje.
Myndighetenes hurtige handling har forhindret at neen skade er
blitt gjort mot Sverige av disse personer. Det antas et de
arresterte bare har handlet av finansielle grunner.

D.R. 20.50.
På grunn av den usedvanlige lave vannstand i de svenske

elver iår har Trollhmttan elektrisitetsverk måttet nedsette
ein kapasitet betraktelig.

S.R. 22.00i
Den svenske mil±trkommisjon og levnetsmiddelkommisjon

skal diskutete resjonetingsapörsmål.

S.R. 22.00
Foreningen for beredskap har sendt regjeringen en hen-

stilling om å fortsette med bevilgningene nu som Sverige står
foran en meget alvorlig situasjon.

tt fra Danmark.

D.R. 18.003
Flere tilfeller av sommer-kolera har brydt ut i Grenå-

distriktet. Det var så mange tilfeller at det godt kan betegnes
som en epidemi. Tre menn i alderen mellom 80 og 90 år er avgått
ved ddden på Grenå hospital. Sykdommens kilde er ikke kjendt,
men legene sier at den ikke er å finne i melken.

tt fra Island.

‘øø, D.R. 20.50.
Det islandse btdSjettför 942 er nå blitt offentliggjort.

Det kommer opp i 21.2 millioner kroner. Skattene kan bli nedsatt
med 35 % hvis dette skulle bli nCdvendig'på grunn av de stigende
priser.
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Kjt og flesk for skogsarbeiderne. Foroldning fra For.dep. 


O.R. 12.20.
"Forsvningsdepartementet" har idag sendt ut bestemmelser

om salg av kj3tt og flesk fra produsent til skogsarbeidere.
I bestemmelsene heter det at forsyningsnemnda på stdet

tar avgjbre1sen om tildeling. Leveringstillatelse kn bare gis
for skogsarbeiderens eget behov og ikke for hans familie. Til-
delingen skjer i overensstemmelse med arbeiderens tidligere for-
bruk. »

De lokale forsyningsnemnder plikter hver måned å sende inn
oppgaver til direktoriatet for provimatering og rasjonering over
de tildelte kvanta.

Studenter får tj.11e skort for mel op bröd.

O.R. 12.20.
Forsyningsdepartementet" har også gitt bestemmelser

om tilleggskort for bröd bg mel for studenter som bor på hybel
og steller mat selv. N,2rmere enkeltheter blir å finne i avisene.

Forordnin for biröktere.

O.R. 12.20.
Endelig har "Forsyningsdepartementet" offentliggjort

en forordning om leveringsplikt for honing. Som tidligere meldt
skjer ekstra tildeling av sukker for hver bikube kun under den
forutsetning at minst 60% av produksjonen leveres til Honing-
sentralen. Honningen skal fortrinnsvis gå til sykehus barnehjem,
pleiehjem, sanatorier o.l.

Arbeids likt i 'ordbruket.

S.R. 22.00.
I Norge er det nå blitt innfört tvangsutskriving for

jordbruksarbeidere i likhet med hvad tialigere var gjennem-
' fört for skogsarbeidernes vedkommende, meldes fra Oslo.

In en n e mis'er=er til China

O.R. 20.45.
Generalsekret-er Amdahl i Det Norske Mffisjonsse1skap opp-

lyser at selskapet fremdeles er uten underretning fra sine mis-
jonærer i Sudan, Zulu og Madagasear. På grund av de vanskelige
transportforhold har selskapet oppgitt tanken på å sende nye
misjo=er til China.

Konst. Schaneke i Trondheim. .

O.R. 11.15.
Konst. statsråd SehJIneke talte igår i Arbeiderforeningen

i Trondheim. Det var fullt hus.
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La dommer i Hålo aland får avsk' d.

O.R. 17.45. (Denne melding var dessverre meget utydelig. Jelöy
kortbblgestasjon fallt plutselig ut midt under nyhetene, og Kr.
sand vr sterkt forstyrret. Også Verden og Vi, Aktuellt og Land4
bruksoversiktan gikk tapt av denne grund).

"Justisdepartementet" har i medhold i Reichskommisars for-
ordning av 11 september 1940 frakjendt lagdommer ved Hålegaland
lagdömme, dennes embede.

Ved å ta opphold i utlandet har den tidligera lngdommer
motarbeidet sitt fedrelands interesser og ,(Resten kunne ikke
oppfattes).

"Justisdepartementet" har videre avsatt dommerfullmektig
. ..?.. ved Lyngdal sorenskriverembede. Samtidig er hans sakförer-
bevilling inndrett for et tidsrom av tre år.

"Hallo hallo Moskva taler".

Moskva 22.30.
Hallodamen, som forvrig talte mindre godt ikveld, rettet

en oppfordring til den norske befolkning om 411 stötte den norske
friskare som tappert kjempet for sitt hjemlands frihet bak de
tyske linjer. De russiske tropper hadde lenge Mrt om denne fri-

. skares meritter, forklarte hun, men man hadde vmrt i tvil om
hvor de egentlig stammet fra. Nå visste man imidlertid beskjed.
Det var ekte norake patrioter som hadde skaffet seg våpen, og
som når de hörte om russernes innbidte motstand, bestemte seg
for å komme til hjeip ved å falle de forhntte faseistiske
barbarer i ryggen. Mat hadde de skaffet seg hos den hjelpsom-
me og patriotiske befolkning. Disse helters navn vil aldri bli
glemt, sluttet hun.

Stitte til skadelidte årdbrukere i Rin saker.

O.R. ll.15.
Ringsaker Jordstyre tråtte sammen igår under forsete av

fylkesmannen og fore•ok utdeling av de 25.000 kr. staten har
stillet til rådighet for binder som fikk sine åkrebdelagt un-
der det voldsomme uvmr for en måneds tid siden.

Hålo alandfrimerket er ikke ute av sal .

O.R. 20.45.
Mange har trodd at Hålogalandfrimerket skulle vmre ute

av salg, men dette er ikke tilfellet. Merket har 15 öres fran-
keringsverdi og 10 öres tilleggsverdi'som går til etterlatte
otter omkomne fiskere og

Ved besök ved Hålogalandsutstillingen på Hamar kan mnn
få et smrstempel. Dette er noe filatelistene bör merke seg,
da stemplet er forskjellig frn det man fikk på utstillingen
i Oslo.
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Husmoro l3rin v/ B rås'ef frk. Glömmen.

O.R. 16.00.
sitt foredrag trakk frk, G13mmen opp grundlinjene for en

organisering av husmoropplringen, en plan som det öiensynlig
J..?"beides endel med for tidet. Hun nevnte bl.a. at antallet hus-
morskeler skulle ökes. Videre var det meningen å gj3re skolekjök-
kenundervisningen obligatorisk i folkeskolenes överste klasser.
Da alle bygder hadde samme krav på denne undervisn3.ng hadde man
tenkt å sentralisere den i en eller to skoler for hver by eller
herred. Det var også planlagt såkaldte hjemmets yrkeskurser inn-
delt i 6 faggrupper: 1, spebarnpleie; 2, m'3drehygiene; 3, opp-
dragelseskurs; 4, hjemmets harmoni; 5, koking og stell og 6, s3m.
Kursene vil komme til å vare 6 uker med 3- 4 timers'ukentlig un-
dervisning. Man avlegger ikke eksamen, men får et æresbevis på
at man har gjennemgått a1le avdelinger. Endelig omtalte frk.
Glömmen statens opplysningskontorer i husstell som'det allerede
var opprettet flere av. Hele planen krevet en sentraladministra-
sjon med underavdelinger i alle fylker og herrederl.fremholdt
huh så- tilslutt. Denne administrasjon vilde bli basert på
ansvarsrrinsippet, og dermed få samme karakter Som ellers gjaldt
innenfor statsorganisasjonen,

Fiskerlmeldin er.
1.1

Bergen 12.15.
Sildefisket: Fra Haugesunds-distriktet meldes at

det er blitt tatt 6 steng på tilsammen 830 hl. De fleste stengene
var satt i Sund-Hordaland og var på fra 40 til 400 hl. Sildens
störrelse var fra 22 til 25 stykker pr. kg.

Fra Bergensdistriktet foreligger det ingen meldinger om
fangster det siste dögn. I Möre har det vm.t endel garnfiske,
men dette har vært smått overalt.

Fra Uthaug meldes om 14 steng på tilsammen oa. 3000 hl.
Mesteparten blir levert til eksport. Störrelsen er den samme
som tidligere fra 20 til 35 stykker pr. kg.

Brislingfangstene holder seg fremdeles små. Det har siste
dögn vært endel kasting ved Samnagger og Kinsarviik og i Osa-
fjorden. Utbyttet var imidlertid magert.

Landbr smeldin er.

O.R. 12.20.
Forsyningene av poteter til Oslo holder seg fremdeles

meget liten. De 3-4 lass som kom til. Grönnlands Torv idag mon-
net ikke stortj heller.ikke de beskjedne kvanta som ble til-
budt i smått pa Youngstorvet.

D)ersituasjonen er heller ikke lysere. Av epler öker det
jemnt, men plommene lar vente på seg. Tyttebær er de fleste
steder fredet til 1 sept.

Grönnsakstilförslene er stort sett bra nå. Bare rabarbra
er det mangel på. Knapt kan man kans#je også si det er med blom-
kål.

Tilgangen på slakt holder seg på lavmålet. Alt ialt er
det denne uke kommet litt mere nauteslakt til Oslo enn uken ft5r,
men mindre av grie og omtrent clet samme av kalv.
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Smån'tt fra Nor e.

O.R. 17.45.
Det sknl skytes 400 elg i Buskerud iår, meldes til Buskeruds-

Blad.

0.E- 17.45.
Grevlingen har gjort stor skade i Tjblling.

O.R. 22.15.
Oslo-avisens fbrstesider preges idag nv det tyske sammen-

drag over resultatene av det to måneders felttog ist.
Aftenavisene bringer nlle med store overskrifter meldin-

gene om de engelske troppers innrykking i Iran, men de rekker
ikke kommentere begivenheten.

N tt fra Danmark.

O.R. 22.15.
3 danske fiskekuttere som er kommet inn til Esbjerg,melder

at de har vært angrepet av'ca. 10 britiske fly i Nordsjben. Ingen
mennesker kom imidlertid til skade.

S.R. 19.00.
Statsminister Stnuning vga idag i Folketinget en erkl-

ring om Islands stilling. Han beklaget meget den nmeriknnske ok-
kupasjon av ben og den islandske regjerings avtale med den ame-
rikanske regjering,.idet disse aksjoner vildc forutsette betyde-
ligc flåtestyrke i,de områder Tyskland har erk1rt for krigs-
områder og dermed dra Is1and inn i krigsoperasjoner; n'en han k
imidlertid forsikre at Islnnd ikke frivillig hadde oppgitt sin
nbitrnlitet, men var kommet inn i en tvangssituasjon. Island
hbrte fremdeles til Norden og dermed til Europa. Dets vanske-
ligheter var vel forstått av den danske regjering, og også den
islandske regjering hadde vist forståelse for de danske syns-
punkter. Det stod derfor igjen for historien å vise om de ame-
riknnske lbfter om full uavhengighet for Island etter krigen,
vilde bli innfridd, sluttet Stauning.

N tt fra Sveri e.

D.R. 11.30.
Det er blitt sluttet en avtale mellom Sverige og Italia

om ytterligere leveringer av tremasse til Italia.

D.R. 11.30.
Svenske fabrikker har gått igang med produksjon av

hbstspinnegarn av papir.

S.R. 19.00.
Vattenfallstyrelsen har s3kt regjeringen om en bevilling

på 25 mill, kr. til ytterligere utbygging av svenske vassdrag.
I sbknaden fremholdes utbyggingens betydning for landets selv-
berging.
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Ra iosendinger  fredag 22 august.

N tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
2 tyske fly som forsökte å fly inn over Skånes sydkyst

iformiddag, ble avvist av luftvernet, melder forsvarsstabens over-
kommando.

S.R. 19.00.
Det svenske pengelotteri vil fra neste trekning 25 sept.

öke antallet lodder med 25.000.

S.R. 22.00.
Nordiska Museets utstilling: "Bondens utsalg" og "Jakten",

ble åpnet idag av prins Gustaf Adolf.

O.R. 22.15.
Imorgen er det 75 år siden Skandinaviska Tann1gkaref3re-

ningen ble stiftet.

N tt fra Finnland.

D.R. 20.50.
På det finnske motorskip "Aurora", som har ligget opp-

lagt på Hudsonfloden ca. 6 uker, bröt det ut brand igår. Det
har ikke lyktes å slukke, og man venter at skipet vil synke
idag. Brandårsaken kjennes ikke. 1 mann av besetningen savnes.
"Aurora" var på 2600 br. reg. tons.

D.R. 20.50.
Den finnske seddelmengde er siden krigens begynnelze

ket med 480 mill. fM.

S.R. 19.00.
Dagens finnske kommunike melder at Kexholm ble erobret

fra syd 21 august.
I dette område har finnene innledet et kraftig offensiv

nord for Viborg, og bl.a. inntatt det viktige industrisentrum
Enso etter et par dagers forbitrede kamper. Over Vuoksen har
det vært en rekke luftslag som alle endte til finnenes fordel.
Vuoksens bredder er nådd på flere steder.

Også på östsiden av Ladogasj3en fortsetter de finnske
tropper sin fremrykking etter inntagingen av Sordevala. På
oddene syd for byen ble russernes 168 divisjon fullstendig
opprevet. Restene som fors3kte å flykte i småbåter over Vala-
mo, ble for en stor del senket. 0gs9 to andre divisjoner har
mistet sin kampevne, og finnene har tatt et meget stort krigsbyt-
te.
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Nvtt fra Norgc.

medhold i rciehskolLisars forordning av 4 oktober
he,r "Justisd pertementet" avsett lardommer vcd H-eloralands lag-
dømme "tid1ir,cre statsraa,d Te-jc oId, uten nensjon. Ved na ta
o hoid i utl-ndct og dermed slutte scg til de intern-isjonale
jf7diskc kaitclister og den bolsjevistiske front, har han motarb idet
sitt fedrelends interesser, oE dermed forsnilt for alltid don
tiltro og respckt hos sinc landsmenn som hans c:bode krevdc.

"Justisdc=twentet har viderc cvsatt dommerfullmektig
Gustav (=drun?) ved 1,,;ncda1 Corenskrivcrombede.

Ikatschlendsender 06.00 paa tysk.
Det norske tankskin Solheim pea 8.070 br. reg. tons og dam3-

ski-ct Fernlanc naa 4.300 br. reg. ':ons or krigsforlist i britisk
tjencste, me1dcs fra Lisboa. M-nnskancne ipaa begge skin cr reddet.

j.R. 2.50,
likhct med dc norsi-c menn som utskrives til tvunrent ar-

bcid i skorsdriften, innkalles naa de norske kvinner til :rbeid
i 1andbruket. Arbeidsfornid1ingen undersøker h=rilke distriktor
som trenger hjeln, or2 bcordrer kvinnene fra en tjencste til den
annen. Arbeidstjenesten har stilt5-6 til disnosisjon for 'Social-
departementet-, oE 3 kvinnelcirer or allerede-dannet. I det hcle
skal dct o=cttes 65 kvinnelire arh-cidsleircr.

Nytt fra Sve_r_ju..

D.R. 20.50.
;3ifen krigens bcgynnelse til 15 e-dgust 1941 har Svcrige

ta-at 109 skip paa tilsammen 264.000 br.. reg. tons. 762 menn
cr omkommet.

ljytt fra Finnland.

Lahti 11.10 paa finnsk.
En korresnondent som iga-r besøte 'nso beskriver dcn

skede bolsjcvikkene har anrettet der. Et stor tømmero-yalag i
brenner fremdeles, men skolen, brenneriet og de kommu-

ncle byEninEer scr ut til-aa vaerc uskadt. Fliso jerbanestesjon
cr brendt ned, -en de offisielle bygninger, en bank og Koone-
retiven syncs uskadt, Videre er-Enso suIfat-fabrikk brendt
ned, likeiedes -a -brikkken, mens ?orholdet for sulfitt-
fabrikkens vedkommende ikke er helt klart. Endel av sykehus-
byLnin'enc er intakte, likeledes er tegnekoptoret, lagrenc,
klorin ebrikken og kraftstasjonen uskadte. ..2nso-Gutzeits
hovedkontorer og de naer1ig2ende bEninger staar fremdeles,
men arbei crklubbenOg bran stasjonen er ødelegt. Brander
rnser for vrig fremdeIes.
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Et interv'u med Quislin .

O.R. 19.45.
Stavanger Aftenblad har hatt et intervju med Vidkun

Quisling. På et spörsmål om han anså bolsjevismen for å være
elagt svarte han: "Ikke bolsjevismen men den bolsjvvikiske

Stat. Bolsjevismen har allerede trengt seg altfor meget inn
i enkelte menneskers bevisthet til at den kan utryddes. Men
det som nu skjer er at de tyske stridskrefter knekker den
bosjevikiske stat for alle tider.

På spörsmål om hvad han mente om de som framdeles
motarbeider N.S. svarte han:"De forsöker å terrorisere ]andet vårt.
De kan ikke begripe at N.S. blir sterkere ettersom tiden går.
Det er altfor mange som ennå klynger seg til sine feilaktige
ideer. De som holder seg til emigrantregjeringen i England
skal vite at stemningen blandt 'de norske der er ytterst slett.
Jössingene har kostet vårt land millioner på millioner av
kroner med sin tankelse krig mot Norge. Det var de som
intrigerte meg bort i april ifjor da det enblå ver mulighet for
en fredelig lösning. Nå må vi nöye oss med en tapt krig.

På sprsmål om hved som blir gjorirfor å bosette de
viktigste stillinger i steten med de rette personer svarte
han at N.S. har eller skal sette igang et kursus hvor unge
Eutter og jenter vil bli utdannet til disse stillinger. Först
blir de prövet grundig og så får de sin chance. De får grundig
undervisning i alt som engår statspolitiske stillinger. Det
förste kursus skal begynne til hösten. Aldersgrensen er fore—
löbig satt til 25 år men vil senere'bli satt ned til 23 år og
21 år.

I. denne plan for å sette ungdom= inn statsstyrelåen
kommer hirden til å.danne stammen. Men N.S. ser også fram til
den dag da Norge kan få tilbake sine krigslidte borgere. De
skal N.S; gå inn for å bygge opp en sterk og sund nasjon

"Jeg er glad for at vi har hirden", sa hen videre. Det er
gutter som vet hved de vil og er villig til,å ofre alt for sine
idealer. Det er guttex som fortjener forståelse og det vilde
være bre om hirden kunne bli elsket RV hele det norske folk.

På et spörsmål om hvad han mente om situasjonen svarte
han: "Tyskland vil vinne krigen. Og når freden kommer vil vi
igjon finne N,rge som et fritt land og ikke som et protektoret,
som mange troX. 1t så vil skje er jeg sikker på for jeg har de
sikreste forsikringer om det fra Tysklend.".

Tanker i Tiden.

O.R. 19.00.
Vi heirte et intervju med enp'auseth i "Kulturdepartementet",

Han har hatt med utarbeidelsen av Gulbrand Lunde's bok, Kampen
om Norge, å gjdre og ga en liten oversikt om det omfangsr,ike
arbeide. Hensikten med boken, sa han, er i fbrste rekke å legge
fram et politisk tidsskrift. Dette skal for allet tider danne
bevis-for at det norske folk er blitt fört bak lyset når det
gjelder N.S. helt'fra Gulbrand Lundes inntreden i partiet i 1933
og fram til npril 1940. Grunnlagetfor boken er i förste rekke
Skrifterp.foredrag og avisartikler av bunde i denne tid

Fortsatt.
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Tanker i Tiden. Fortsatt.

Det norske folk tror at de har mistet sin pressefrihet.
I denne boken får de klare beviser for at den ikke har eksistert
fbr. Hvor kom Gulbrand Lunde til orde når det gjalt N.S.?
Overalt ble han hindret på alle mulige måter. Her har vi
endelig et pålitelig dokument som viser hvad N.S. var og er.
Hadde folk fulgt N.S. æh - - rh - - (Han hadde hittil kjbrt
ivei nesten uten å trekke pusten, men her mistet han plutselig
tråden og ble borte nokså lenge) så hadde nok alt sett ander-
ledes ut enn det gjör nå.

• Det er et omfangsrikt stoff å nrbeide med, men jeg er glad
for at jeg har hatt den store ære mg få lage istand denne boken.
Man mbter i denne boken en personlighet som spenner over et
stort og allsidig område. Stoffet var så stort at jeg desverre
har måttet,skjære ut en hel del da boken ellers ville bli
så altfor svær.'

Boken er skrevet i tre deler. Den fbrste del gir et
bevis på hvordan N.S. alltid har vært utsatt for lbgnpropaganda
fra marxistene og deres håndlangere. Dessuten er det i denne
del en biografi om Gulbrand Lunde skrevet av meg og Lundes
biografi av Fbreren. Jeg skulle jo ikke anbefale boken all den
stunde jeg selv har utarbeidet den, men jeg må allikevel få lov
til å si at den inneholder et så allsidig og lettfattelig stoff
at den bbr bli nlmindelig folkelesning. Vi får lese hvorldan
mnrxismen åt seg inn i folket og forsökte å skape misnbye og
nag.

De norske fiskere blir utfbrlig behandlet med den for
Gulbrnnd Lund4 så særpregede interesse for fiskerne og særlig
for de dårlig stillede fiskere i Nordnorge. Fbrste del slutter
med ordene: "Nord 4- Norge for Norge". 2den del er i fbrste rekke
er samling av Lunde's foredrag randt omkring i lnndet og 3dje
del omhandler alle hans avisartikler.

For meg har det vært særlig kjaart å stelle med denne
boken. Den har styrket min tro på at N.S. har en sterk nasjonal
vilje. Den vil være til nytte for de som forsöker å så lbgn og hat
fordi de ikke kjenner N.S. selv. Hos dem vil boken sikkert
forandre deres syn på N.S.

Statsråd Lundes bok gir utsikt for de gode norske tanker
som framtiden trenger så sårt.

Moskva skal sende reli iöse ro i'ammer.

O.R. 11.15.
Moskva skal nu begyhne å sende ut religibse programmer.

Jbdene i En land skal be for En lands seier.

O.R. 11.15.
De jbdiske over-rabbiner i England har bedt alle jöder

i landet om å be for ErIglands seier. Hermed har man ennå et
tydelig bevis på at det er jbdene som står bak krigen og dirigerer
den..

T skundervisnin ved Lærereskolene. 


O.R. 11.15.
"Kirke og Undervisningsdepartementet" har bestemt at der

i de fireårige klasser som begynner ved lrerskolene nå skal
undervises i tysk istedetfor engelsk. De bvrige klasser skal t
fortsette med engelsk sbm för.
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God e1-1akt i 0 land,

O.R. 11.15.
Fra Brandbu meldes at utsiktene for elgjakten cr riktig

gode iår. Det bir iår tillatt å felle 550 elg i Opland

Ktrsus for jordbruksarbeidere.

O.R, 11.15.
Hedemark Faglige Samorganisasjon skal sette igang et

ktrsus for jordnruksarbeidere. Det vil bli undervist bl.a.
i redskapsbehand1ing.

Ty_skell=er Murmansk.

O.R. 17.45.
,HaVna i Murmansk ble idag boMbet med godt resulat av

tyske fly.

Osloavisene.

O.R. 22.15.
Avisenes förstesider er framdeles preget av krigen

Sarlig behandler de tyskernes framgang mot Petersburg og firilenes
crobring av halve Karelske Nosset.

Krisen i Iran blir også framhevet selv om man fra
britisk hold har dementert meldingen om at britiske tropper
skal ha rykket inn i Iran.

JM 13:T4.Tiy

slett ikke har vist seg som denstore feitherre man hadde ventet,
'Meldingen om en britisk innrykking i Iran kommer derfor heller
ikke overrasende'når man tar i betrnktning at meningen vel er å
komme Budennys hårdt pressede armeer til hjelp. Veien er
imidlertid lang og tung og xii denne hjelp vil vel neppe få noen
rniiitr betydning.

Avisene skriverogså meget om Akselx Stangs hjemkomst fra
3stfronten og slår opp denne hjemkomst med stort utstyr mcd
fotogrnfier av Stang og masse intervjumr.

Videre skriver de meget om Gulbrand Lunde og hans fölge
som idag er kommet fram til Kirkenes. Fylkesmann Bekheim(?) ga
en frokost for "Statsråden" og hansfölge i Svanvik. Han tnkket
for den store interesse som "Statsråden" har vist for lands-
delen. Videre sa han at lvi er germanernes forpost her nord i den
kamp som nå föres mot bolsjcvismen og barbarismen". Etter fro-
kosten dro hele f31get videre oppovet dalen.

Smån tt fra Nor e.

0.R. 17.45.
Augustnummeret av"Deutsche Monatshefte in Norwegen" er

nå utkommet. Det inneholder en mengde godt billedstoff og mange
gode artikler, bl.a. ena rtikkel om feltmarskalk Mannerheim.

O.R. 17.45.
Konst. Gulbrand Lunde og SEether, sjef for rikshirden kom

fredng kveld til K±±kenes.

O.R. 17.45.
Bladet "bst1endingen" skriver at'det blir stor eksport av

mose iår fra :5sterdalen. Ifjor var eksporten16.000 kasser og
iår v.::ntes den å bli ennå större.
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Sportsoversikt v/Charles Hoff.

O.R. 16.15. . .
Til å begynne med var det et mikrofonreferat fra en

trening i friidrett, turn og håndball på Bis1et stadion.
Denne trening var etter annonsUrens mening a1de1es strålende
og slik,sa han, er det overnit i landet nu.

Idag reiser en stor tropp gutter og jenter til Breslau for
å konkurrere med gutter og jenter fra 18 forskjellige nas3j.oner.

Her i Norge har vi imorgen både fo±ba11 og friidretts-
stevner og.hele neste helg kommer til g å gå med til det store
Nordiske stevne. Det Nordiske friidrettsforbund meddeler i denne.
forbinnelse at der blir visse forandringer på prog=met. Lördag
vil det bli 400 meter hekk, 200 og 800 meter löp, kule, lengde
og stav.S Söndag blir det 110 hekj00 - 1500 og 10.0O0 meter.
Da det vil bli temmelig mange deltagere og muligens vanske1ig å
skaffe losji til allesammen bedes guttene henvende se til
Norges Id±ettsforbunds kontorer hvor de sikkert kan fa hjelp.

Fiskerimeadinger.

O.R. 12,20.
Fra Haugesund meldes at der i Hnringfjorden er tatt ea

200 hl sild. A11t.er levert til innlandsbrUk. I Bergens-
disty.iktet er det tatt ua 1200 hl. Til .lesund cr det kommet
inn 200 hl. Ved Uthaug er det tatt opptil 1000 hl.

Garnfisket er det framdeles mcget smått med overalt.
Drivgarnsfisket i Bb i Vesterålen hnr vært forholdsvis

bra.
I Iaksefjord er det fisket endel fetsild mens for dtrekningen

Rogal=d - Sdr-Tröndelag har det vært meget dårlig med sild,

Brislingfisket har vn_art brn for Rogaland og fettprocenten
hnr vært c4pe i 10.

Nytt fra Island.

O.R. 20.45.
Berlin: Assosiated Press melding fra New York forteller

nt den islnndlske befolkning beklager deg over okkupasjonen og er
alt annet enn vennlig stemt overfor amerikanerne, Et godt bevis
på dette fikk man for en tid siden da endel tyske krigsfanger ble
fört gjennom gatene til en konsentrnsjonsleir. Folk i gatene
hilste tyskerne med löftet hånd. På det engelske konsulat har man
mnit hnkekorset.

Nytt fra Danmark. 


O.R. 11.15,
Britiske fly har igjen angrepet danske fiskerbåter utenfor

Esbjerg. Et av flyene stbtte mot masten på en av fiskekutterne
og styrtet i sjöen.

O.R. 11.15.
Under arbeidet med å bore etter gas i Danmark skjedde der

et utbrudd av naturgass. Eksperter mener at man her har store
muligheter for utvinning av naturgnss.
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N tb fra Sveri e.

S.R. 19.00.
Det me1des at frivillig ke Hjalmar Lögseth er falt ved

den fronten.

.S.R. 19,00,
Den svenske overkommando har •esluttet å gi ytterligere

permisjon til jordbrukSarbeidere på grunn av mangelen på
erbeidekraft i jordbrUket nui skuronna. For Midte8verige er
pernisjonen forlenget med 14 dager og for Nord-Sverige med 10
dager.

S.R..22.00
På Gottland er det idag skjedd en eksplosjonsulykke idet

en konstabel Nils Arne Engström ble drept. Han hadde stikk imot
ordre fingret med et projektil som gikk av og drepte ham.

S.R. 19.00.
For Norra Norrlands Indre og Fjelltraktene: Noget regn og

svak vind.
Utsiktene for resten av Sverige er stort sett oppholdsvær.

N tt fra Finnland.

O.R. 11.15.
Finnene melder n at halvparten^av det Karelske Nesset er

på finske hender.. Finnene behersker ialt en 80 kilometer lang
front. Hele den 62de röde divisjon er fullstendig ödelagt. Den
168de divisjon er klemt sammen ved Oddavala og st3rsteparten av
den. er allerede bdelagt. De russiske forsöker stadig å•evakuere
sine styrker over Ladoga men alle deres innlastingssteder er
stadig under ktaftig ild. Alt synes å peke hen på en katastrofe
for russerne.

O.R. 17.45.
Fra byen Kivinjemi som nå er på finske henler er det bare

80 kilometer i luftlihje til Leningrad.

O.R. 17.45.
Byen Kexholm som finnene tok for et par dager siden var

helt ödelagt av russerne.

O.R. 17.45.
Finske fly har senket et russisk skip på 5000 br. reg. tonn

i Finskebukten.

O.R. 20.45.
Fra Helsinki meldes at torådqgden 2? august var det ikke et

eneste russisk fly over finsk omr4de. Igår skjöt det finske luft-
vern ned tre russiske fly. 6 russiske sperrebalonger som kom
innover finsk område er blitt ödelagt.

vvvvv VVVVVV vvvvv
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tt fra Nor e.

O.R. 07.00.
Det Nasjonale Gjennoppbyggingsprogram hnr nå nådd sitt

f3rste mål. 624 hus er blitt by4get.

O.R. 07.00
Den årlige meierikongress '9pnet igår med demonstrasjoner

og foredr2s. Kongressen fortsetter idng.

O.R. 17.45.
Norske gårdbrukere har sendt ut et opprop hvori det

appeleres til norske gårdbrukere om å slutte opp om kampen mot
bolsjevismen. Det pekes i oppropet på nt denne kamp angår
jordbrukets folk like meget som andre.

tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Danske Kvinners Arbeidstjeneste Organisasjon vil neste

söndag sette igang bærplukking i stor stil.

t fra Sveri e.

Lahti Radio 01.55. På enge1sk.
Den svenske automobilklubb meddeler fr: Stockholm at den

annen kontingent mekanikere er nå klpr til reise til Finnland.
Det blir ialt 15 mann,

Rom Radio 21.45. På italiensk.
Den svenske delegasjon til kinoutstillingen i Venedig

har nå offentliggjort listen over svenske filmer som skal bli
framvist på utstillingen.

t fra Island.

Deutschlandsender 19.00. På tysk.
En melding fra amerikanske journalister opplyser om

rekkevidden av misndyen med de amerikanske tropper på
Ifölge denne rapport blir alle islandske piker som går sammen
med utenlandske soldater, snauklippet.

tt frp Pinnland.

Deutschlandsender 06.00. På tysk.
I et intervju med korrespondenten for den spanske avis

"Informaciones" rklerte president Ryti at den beste del av
Europa nå er samlet for 4 gi bolsjevismen dödsstötet. Spania og
Finnland har begge gitt krftige slPg mot bolsjevismen; Spania i
den spriske krig og Finnland i vinterkampanjen 1939-40. Det
nåværende slag vil utvilsomt vise seg å være avgjörende.

liPhti 08.10. På russisk.
Under vellykkede operPsjoner hvori in italiensk avdeling

deltok skjpt våre styrker ned to russiske fly. Italienerne skj"3t
ned tre til.

vvvvv VVVVV vvvvy
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Lunde talto igår på  Kirkenes.

17.45.
Konst. statsråd Gulbrand Lunde, som er en god venn av

Nord-Norge, talte igår på Kirkenes for annen gang på to•måneder,
Hans besik er av meget stor betydning for det fremtidige samar-
beid mellom sentraladministrasjonen og Nord-Norge.

Etter talen var det arrangert en kammeratkveld hvor bl.a.
fylkesmann og fylkesfrer Bekkheim, stabsjef Orvard Sther og
rikspropagandalederirsten Saltvold talte.

Lasarettskip angrepet av ubåt utenfor Nor e.

O.R. 17.45.
En britisk ubåt forsikte igår uten resultat å angripe et

lasarettskip utenfor norskekysten. Skipet var tydelig merket med
ride kors, men dette brydde ikke ubåten seg noe om.

Einnsk skip krigsforlist utenfor norskekysten.

S.R. 12.40.
Det finnske skip "31and" er krigsforlist utenfor norske-

kysten. 8 av mannskapet omkom. ".71and", som var på 7500 tons,
avgikk 17 ds. med malm fra en norsk havn.

Pressekurset avsluttet.

O.R. 20.45.
Det frste offent1i.ge pressekursus, som kom istand på

initiativ av pressedirektir Begerud, ble avsluttet 1Urdag
med kammeratslig samvsr. På avslutningefesten ble det holdt
taler av bl.a. pressedirekt(3r Beggerud, ekspedisjonsjef Holst
og redaktir Laurin.

Det tyske teater åpner sesonen 1 sept.

O.R. 20.45.
F5rste september begynner det tyske teater i Oslo sin nye

sesong. Da scenen på NatiOnaltheatrets Nye Scene for tiden
undergår reparasjoner og modernisering, vil det tyske teater
;åpne med å gjeste på .Nationaltheatret.

Full drift ved Hvittingfoss Bruk,

O.R. 17.45.
Det er nå full drift ved Hvittingfoss Bruk, forteller

Bygdenes Blad. Vel 100 man er beskjeftiget der.

Bra resultater av vedhuggingen  i Hadeland.

O.R. 17.45.
30.000 favner ved er hugget i Hadeland isommer, meldes

fra Brandbu.
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Nore II under_bygging. 


O.R. 18.00.
Nore foregår det for tiden swere utbygginger, som når

det hele er ferdig vil bringe öst-Norge 85.000 nye hestekrefter.
I programposten Aktuelt fortalte lektor Brenne litt om anleggenei.
som delvis foregår på hans fedrenegård.

Den nye kraftstasjon Nore II, som er under bygging, skal
legges inn i fjellet i likhet med de 3.7 km. lange rårgater.
Fallhigden er 102 m.

Innenfor Tunhovdvannet foregår regulering av Klosterfj6rden.
Ca. 150 mann er beskjeftiget der. Tilsammen arbeider ca. 400
mann i Nore. Endel er fore13big tatt ut til vedhogst, men dette
vil ikke komme til å vare lenge.

Minnesten overfaldne avslåres_påGjåvik.

0.R. 22.15.
Idag ble det på Gjövik Kirkegård avduket minnestener

over Harald Davidsen og Trygve Hansen, begge Gj3vik, som fallt
under kampene ved Strandl3kka14 april ifjor.

Valdresmuseet 40 år.

O.R. 22.15.
Valdresmuseet feixet idag sitt 40- rs jubileum.

Ny norsk hallodame i Moskvaradio.

Moskva 22.30.
Moskva radio opptrår nå med to hallodamer i sin norske

nyhetsutsending. Den nye dame talte meget godt, klart og hur-
tig og med en for bergenserne utvilsomt hjemlig stemme. Hun
var helt accentfri.

Av nyhetene hitsetter vi:

De tyske fascistiske overfallsmenn hadde regnet med å
utplyndre Norge, ta dets handelsflåte, fiskerier og industri.
Men fasciatene forregnet seg. Av Norges handelsflgte kom står-
steparten av skipene unda, og fiskeriene er w3rmest bragt til
opphör da nordmennene ikke ånsker å fiske for tyskerne. Her-
metikkfabrikkene sprenges i luften såsnart råd er, bare en
sellulosefabrikk er igang for tiden, og de norske patrioter
fortsetter sin sabotasjevirksomhet. De tilintetgjör alt som
kan tjene den tyske krigsförsel.

Reuter melder at den norske skipsfartsminister Sunde
talte over kringkastingen i London den 22 august. Statsråd
Sunde ga en oversikt over den norske handelsflåtes stilling
og de norske skipstap, og vendte seg tilslutt til det nor-
ske folk med en forsikring om at regnskapets dag vilde komme
for fasvister og quislinger.

(Nyhetene på norsk kl. 13.45 på 21.79m. har vi ennå
ikke kunnet oppfatte her.)
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tt fra Danmark.

D.R. 11.30.
Amagerbanen og Slangerupbanen hade generalforsamling

igår. Man behandlet bl.a. spdrsmålet om elektrifiering av benene.
Regnskapet for Slangerupbanen viste et mindre underskudd.

O.R. 11.45.
tilknytting til statsministers Staunings tale i Folke-

tinget,skriver Deutsche Diplomatische Korrespondenz at Stauning
talte i egenskap av statsminister om'et btodorland. Han slo fast
at• emerikenernes.besettelse var like lite 3nske1ig som den bri-
tiske, og beklaget at De Forente Stater på den måten grep inn
i det europeiske rom.

tt fra Island.
•• ••  

S.R. 12.30.
En utenlandsk korrespondent forteller fra Island at ame-

rikanerne diensynlig planlegger å forbli på Island så lenge krigen
varer. Troppene har overtatt brakker fra engelskmennene, benyt-
ter tidligere britiske flyplasser og amerikanske krigskip ligger
side om side med britiske i isl?„ndske havner.

Korrespondenten opplyser intet om antallet av de ameri-
kanske tropper på Island, men forteller at USA aldri siden for-
rige krig har sendt så stor styrke til noo fremmed land.

tt fra Sveri e.

0.L. 20.45.
Völkischer Beobachter skriver idag at det svenske folk

og fremforalt den svenske ungdom skammer seg over 4 sitte i
parkett og se på at det lille Finnland forbl3rseg i kampen
mot bolsjevismen for Nordens frihet.

S.E. 19.00.
Statsråd M511er talte idag på eh folkefest på Sknnsen

Stockholm. Han sa bl.a.:
Vi er fast besluttet på å forsvare vårt nnsjonale demo-

krati og vår selvstendighet. Derom kan det ikke herske tvil.
Og statsråden fortsatte:
Vi kan selvsagt ikke undgå store påkjenninger i den på-

gåerlde krig selv om det skulle lykkes oss å holde vårt land
som en fredens 3. Vi får håpe at f-edsavsluttingen vil bringe
lykke for alle folkeslag. "Fred og frihet er og forblir vårt
mll for vårt land".

S.R. 22.00.
En hditidelis gudstjeneste ble holdt i den svenske

kirke i London idag hvorved 5 svenske sjômannsprester var til-
stede. Det ble besluttet å henlegge sentret for den religi3se
virksomhet blant svenske sjdfolk i Storbritannia til London.
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N tt fra Sveri e.

S.R. 19.00.
Sjefen for Marinen meddcler: På grund av det stadige

stormfulle v-3r har det i de siste dager drevet et stort antall
miner og eksplosive b3yer inn mot den svenske vestkyst. De fleste
er naturligvis uskadeliggjort, men skipsfarten henstilles dog
til å vise forsiktighet.

S.R. 22.00.
Et stoxt opposisjonsmite var arrangert idag i Karlskrona

hvor 400 representanter for landbruket var mitt frem for å is-
kutere nyc prisex på korn. ret ble sendt en resolusjon til re-
gjeringen med krav om h3iere priser.

Også bindene i Blekinge har sendt en 1gnende resolusjon.

S.R. 22.00.
V-ervarseL Por Syd- og mellom-Sverige: Laber til

frisk vind. Up;litelig for regn. -11emperatur noe fallende.
Hele Norrland med fjelltrakter: Svak vind, regn her og

der. Temperaturen uforandret eller noe stigende.
Regn har fallt idag på forskjelligo stcder i Syd- og mel-

lom-Sverige. På Storlien måltes 7 grader, og på et sted ved
finnskegrensen 2 grader.

Nytt.fra Finnland.

Moskva 22.30 på norsk.
Meldinger fra Stockholm sier at den finnske oberstliitnant

Sumesala? er fallt under kampene på 3stfronten. Oberstltiitnan-
ten var en kjendt fascist og redaktör for en lappoavis.

S.R. 22.00.
:applipingen på Viborg er begyndt, heter overskriften

på en finnsk korrepondents beretning fra fronten. De finnske
tropper står nå bare 15 km. fra Viborg, og hele 12 la,ndsbyer
er fallt uskatt i finnenes hender. er nådd.

Dagens tyske kommunike sier at den finnske framrykking
fortsetter 3st og vest for Ladoga.

S.R. 22.00.
Det finnske utenriksdepartement meddeler: Samtlige

kvinner tilhirende den finnske legasjon i Moskva er kommet
til Ankara på hjemreisen.

O.R. 17.45.
Uusi Suomi skriver at England er gått med på å innlemme

de Baltiske Stater i Sovjettsamveldet.

O.R. 17.45.
5 sovjettskip er gått på miner i Finnskebukten. Ski-

pene sank.
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Nytt fra  Norge. 


I:_oskva 05.00 paa russisk
Kort tåle om Tyskernes Plyndringer i Norge. Storparten

av handelsflaaten kom seg unda: Sabotasje.

bloskva 20.30 paa russisk.
Tyskernes største lwer av krigsmatcrioll i Norgc sprcngt

i luftcn. Aarsak ukjendt.

Moskva 20.30 paa russisk.
Flere hundr nordmcnn rømt til England ombord paa 70 fis-

kcbaater. Deres eiendeler beslaglegges.

Nvtt fra Danmark.

Dcutschlandsendef' 21.00 paa tysk.
Bladet 2aedrelandet melder fra New 7ork at Rooscvelt har

beordrct bcslagleggelse av det danske skolcskip hDanmark'. Dct
vil bli brukt som treningskil i dcn amcrikanske marine. I sitt
kommentar til beslagloggelsen uttrykkor den danske presse tyde-
lig sin indignasjon. Faedrelandet kallcr Rooscvelts ordre for
utjuari".

18.00.
Den danskc statsradiofoni mcddeler at man fre imorgen

mendag 25 august, vil inkludere i programmene en rekke rap-
porter fra Frnnland.

Nytt fre Svcri c.

S.R. 19.00.
I sin talc paa Skansen i Stockholm idag uttalte social-

minister Mdller bl:a.:
Vi vil forsAe aa opprettholde froden, mcn ikke for

cnhver ris. Vi er fast bcsluttet paa aa forsvare veart frio
demokraur og vaar selvstandr,hct mcd allc mrdler. Dot mna
ikke herske noen tvil paa de tc -?unkt. Vaare ficnder cr ikkc
man c, o(.4 da vi kjenner dem vel, cr de ikko meget farlige
hel cr. Jicn det frnns dcm som kuiskje vilde vlse sog liegyl-
dige og likeglad skulle skjcbnen kallc aa oss a- forsvare
vaar indre og ytre frihet.

Selv om dct sk lle li/kxces aa holde vaart land som on
fredens og frihctcns Ø, kan vi sclvsagt j_ke undgaa store
p_?„akjennin er, men vi k-n oprottholde vaar objektive vurde-
ring av an re nasjoner og fo k. Vi maa ogsna følge fornuf-
tens stemme under den kommende vaaDcnstillstand. Fred og frrhet
er og forblir vaart maal for vaart-land.

Nrtt fra Finnland.

Lahti 01.55 paa engelsk.
I dcnne krig kan vi ikke vente sca megen humanitaer

hjelp som undcr dcn forrige, da vi d nne gang savner f.cks
dc anglo-saxiskc staters Godd-wil1. Fortsatte mcd en skildring
av soIdatcnes offcrviljc ov-rfor dc fattige og nykllidende).
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Verden o Vi.

O.R. 19.05.
Her begynte foredragsholderen med å beskrive denne

krigen slik som den fdres tilsjöss, tillands og tilvanns.
Det som han i förste rekke framhevet var at i denne krigen
koMmer England for fdrste gang direkte inn i In.mplinjen og
slipper ikke som för med å la andre nasjoner sloss og for -
bld seg for Storbritannia. England får daglig höre tyske
motorer over seg og det engelske folk slak snart få vite at
dette blir den tyngste krig som England noensinde her opplevet.
Og enda er dotte bare en.forsmak pa hvad England vil få i nær
framtid.

Aktuelt.

O.R. 19.00.
Poredragsholderen her kom mcd en meget bönnfallende

anmedning til den norske ungdom om å slutte seg til den
norske Legion. Han sa bl. a.: "Den Norske Legien er helt og
hOldent et.norsk tiltak. Et norsk tiltak under norsk ledelse
og dannet helt og ene på norsk initiativ. Den er et tiltak
hvis eneste formal er å gavne landet og det norske folk.

Det kan kreves storp•ofre av deltagerne. I mange tilfeller
kan det hende at de må oppgi en kjær vennekrets; men la ikke
dette hemme dere. Meld dere inn i den Norske Legion straks.

Betrakt ikke England som venn. Dere må vite nå at
situasjonen har forandret seg for det norske folk slik at det
nå ikke går an å betrakte Tyskland som fiende.

Når det sics at vi i N.S. er forædere skal dere vite at
vi gjdr bare det som kan gavne landet og dets befolkning og de
som hjelper landet kan vel ikke kalles for forædere.

Selvom den norske emigrantrogjering kaller det for
foræderi å hjelpe Pinnland nå så vet vi alle at •dct norske
forhold til Finnland har ikke forandret seg siden- aist•da dette
vårt tapre broderfolk kjempet mot den sovjetrussiske barberisme.

Meld dere derfor inn i Legionen og•la yiljen og eksemplet
vise veien',for andre.

Det er uverdig si som så at dette er en sak som
Tyskland kan grcie selv. Dette er en sak son. i aller höyeste
grad angår ess alle sammen. Og on dag kommer oppgj3ret da Norge
skal 4.nnta sin plass ved forhandlingsbordet sammen Tyskland
og de nasjoner som sammen har kjempet for den nye orden. Når den
dog kommer skal det bli slutt på alt som heter misstro og kritikk.
Derfor slutt dere opp om legionen norske ungdommer.

Ma'or Bakke tilbake.

O.R. 17.45.
Major Bakke er nå kommet tilbake fra en inspeksjonstur til

det sted hvor "Viken" bataljon ligger i treningsleir. Hen sier
at alle guttene har det bare bra og at treningen skrider fram
med kjempeskritt.

Tr sil får 17.5 o i skattedre.

O.R. 17.45.
Skatteligningen for Trysil foreligger nå. Skattedret blir

på 17.5%. Det mangler 13.000 kroner på budsjettet.
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S orten ute o h'emme. v/Charles Hoff.

O.R. 16.00
Fotballen satte sitt preg på söndagen over hele landet.

Det var arrangert mange kamper rundt omkring. I Porsgrunn
spilte Odd mot Uredd hvor Uredd vandt. I et handballkamp mellom
damelag fra Odd og Uredd seirct Odd.

Hirden skal nå ta seilflyvingen opp på sitt faste
program. Siden detyske myndigheter ga sin tillatelse til å
begynne med denne sport venter man at mange vil slutte opp
om seilflyvingen.

Flere representanter for N.S. reiste lördag til Breslau.
Disse ungdommer gjorde det jo meget lovende under treningen i
Drammen mch vi kan sikkert vente oss at de kommer til å gjöre det
ennå bedre. De kar selvfölgelig ikke hamle opp med Stortysklands
reprsentanter men.det er ikke tvil om at de vil gjöre seg gjeldende
overfor de andre nasjoners folk.

Politimennene trener nå hardt på Ulevåll stadion til den
store Norgesmesterskapsturneringen om fjorten dager.

I Stockholm var det arrangert'en slags surrogatkamp
stedetfor den kamp som skulle ha funnet sted mellom Finnland
og Sverige. Dot var et lag fra pressen og et forbunds?lag.
Pressens lag hevdet de gamle txzrdisjoner og strök avgårde med
seiercn.

I Tyskland ble det i helgen satt ny vordensrekord i 4x800
meter stafett.

Wpene Bjerkebanen og 5-vrevold bragte mange overraskelser
Omsetningen på Bjerkebanen kom opp i 370.000 kroner og på
3vrevold ble det det forholdsvis impOnerende belöp 216.000 kro@et.

Konst. Gulbrand Lunde I Vadsb.

O.R. 20.45.
Konst. Gulbrand Lunde og stabssjef i rikshirden, Orvard

Sæther kom igår til Vadsb fra Kirkenes, Fylkesmann Bekkheim gp
en middag hvoretter det var möte i kinolokalet. Etter en innledning
av stabssjef Orvard Sæther holdt Lunde en tale hvori han bl.a
sa at Finnmark er dot fylke som har det rikeste fiske. Han
la særlig brett på at myndighetene har ,3yneno åpne for fiskernes
vanskeligheter og vil hjelpe dem. Talen höstet almindelig bif211.

Pol omelitt ved Halden.

Distriktslæge Andreassen i Halden opplyser at der er to tilfeller
av polyomelitt i nærheten av Haldon.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15.
Sildefisket har vært ubetydelig for Bergensdistriktet og

Uthaugdistriktet i siste dögn. Til Alesund og M,93.1by cr det ikke
meldt om noenting. Også makrellfisket har vært ytterst smått.
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jkonomisk Oversikt,

på vordenshandelcn. Srlig ex virkningcn merkbar på Europa, sa
Denne verdonsdel hadde f3r krigon alenc like mcgct av

verdenshandelon som alle de Paidre vordensdclono tilsammen.
Videre stilte han opp spdrsmå1ct om hvordan det vil stille ses
når krigen blir slutt. Her novnte han den mulighet at de
markoder som Europa hadde fdr krigen nu kanskje vil vwc lukket
dels fordo do har skaffet sez andre kilder os dols fordi de
har kunnet gjdre seg selvforsynt. •

Han ncvnte også krigons innflytolse på de cnnå nöytrale
land i Europa og nevnte hcr spesiellt Svcrige hvor virkhingen
synes best.

Likeledes spådde han forandringcr i flere n-sringsgrenor
etter krigen. S?3rlig mente han dotte ville gjelde for skipsfarten.
Han sa at de krigfdrondc regjerinscr allercdc hPr under overvcielso
å gå til en sterk rasjonalisering v skipsbyggingen og skipsferten.
Dette vil bli nödvendig på grunn av de storc tonnasjctap som
tommeliz sikkcrt vil forårs2.ko cn stor mangel på tonnasje når
krigenx ensang er over. Dct vil, monto hen, bli lagt an på
å utbygge jornbane og flyrutcr tillikem mcd vcier slik at all
skipstrafikk kan avlasten mcst mulig for .1D-:.retransport.

jkonomisk

Dc effektive priscr har vært noe mindrc i Dc Forente Strter.
Engrospriscno er imidlcrtid gått opp med ca 8.5 ;I,.

Et visst press har tvunget kurvon oppovcr. Korn har g3tt noe
ned mons på den annen side bomuld og gummi har hatt oppgang.

Alle bdrser har vært faste undtatt London som h;?.r svinget
cndel i siste uke. Gullkantono har doz holdt seg faste. Berlih
ver stort sett fast.

På New York bdrsen var kurscne endel svingenc. Det har
således wsrt endel nodgang i stålaksjer. Paris var fast og
Kjöbenhavn steg litt. Stockholm var ugjcvn.

I O'dlo var det litt tilbakegang i förston av uken men nu
er de fleste pepircr på vci oppover igjen.. STerlig zjelder dette
for hv.daksjer og skips-ksjer. Bankaksjor har gått endel tilbake.

N tt fra Drnmark.

D.R. 20.50
Reprosentantor for det sivile luftvern i Danmark oppholder

scg for tiden i Nord Jy112.nd hvor de skal studore mulighotenc
for opprettelser av kaserner.

N tt fra SvericYo.

S.R. 19.00
Forhandlingcr pågår nu on opprettelse av en ny sildoljo—

fabrikk i Svcrigo. Fabrikkon mcnes startet av et stort sclskap
og ki)sitenen er bcregnet å skulle bli fra 7000 til 7500 tonn
pr. år. Pcbrikken vil kommc på ca, 12 millioncr kroncr. Dct cr
dog ennu ikke bestemt hvor fcbrikkon skal ligge og dette er
i hdy zrad bestemmcnde for dcn del av omkostningcne som ekel
dekkes avstaten.

O.R. 16.15,
Krohn fortaltc om hvordan denne krig har virket og virker
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N tt fra Sveri e. Fortsatt.

S.R. 19.00
Forhandlinger föres om nye tarfff avtaler mellom Skibs—

roderforbundet og det svenske Sjbmannsforbund.

S.R. 19.00.
Det arbeides med nyc rasjoneringsforordninger. Disse vil

særliggjelde de forskjellige ostesorter.

S.R. 19.00
En årsoversikt over sykkeltrafikken i Sverige viser at

denne trafikk er i stadig bkning og vil antagelig i4r bli stbrre
enn ifjor.

Værmeldin er:

S.R. 19.15.
Norrlands Innland og Fjelltraktene: Svak vind, noo regn,

senere oppholdsvmr. Uforandret temperatur.

N tt fra Finnland.

S.R. 19.00.
Viborg er nå kommet innenfor rekkevidden av de finske

kanoner. Finske strker nærmer seg hurtig både fra nordbst og
bst og byen menes a ville falle temmelig snart.

S.R. 19.00.
Et finsk skip på vel 2000 t6nn or gått på en mine i

Jstersjtjen. 12 mann av mannskapet omkomm.

O.R. 17.45.
Den 24de august bombarderte finske kystbatterier et

russisk troppetranskip i Finskebukten. Skipet som var fullt
av tropper såvel som biler og tanks og mye annet krigsmateriellx
ble senket. Det oppstod panikk ombord i skipet og soldatene
kunne sees hoppe på sjben for å berge seg.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Nytt fra Norge. 


Hilversum I 1615. På hollandsk.
I Norge blir nå saueavl oppmuntret i stor utstrekning.

Det vil bli satt minimumspriser på fårekjött og ull for å hjdlpe
oppdretterne. Wnder som ikke har råd til å kjöpe sauer vil ,
fa lån av staten.

Moskva Rudio 11.20. På russisk.
Ferske meldinger er n°4 kommet inn om en vellykket kamp

fört av en avdeling under ledelse av den kjendte partileder,
Larssen, som opererer bak de fasistiske linjer i Nord-Finland.
I den senere tid har avdelingen operert i distriktene omkring
Petsamo. Tilhengerne blåste r)pp to ammunisjonslagre og bensin
lagre for fascistiske fly. Den 13de august var også vellykket.
En gruppe tilhengere ledet av Berner oppdaget i skogene en
flyvoplass med 6 fascistiske bombefly.pe satte fyr på bensin-
beholderne som var plasert ved kanten av plassen. Al1c fascistene
löp tiI for å stpppe brannen og berge ammunisjonslesrene.
2ilhengerne kr5p derpå opp til flyene og bombarderte dem med
håndgranater og bensinflasker. Fire maskiner ble öddlagt.F.OT
neen få dager forsökte en bataljon fasistinfanteri å omringe
det distriktet hvor tilhengerne opererte. Disse slapp unna

grupper Gg enkeltvis langs hemmelige stier. Den.fd1gende
natt slo avdee.ingen til i ryggen på den Hvite Finske Bataljon.
Ettor å hu drept mere enn 100 av fiendens officeror og soldater
og erobret en mengde våpen dro tilhengerne over til et annetj1,-•
distrikt.

Moskva Radio 14.30. På russisk.
9.ye Daglit Allehanda" skriver at ct antell hospitaler

i Oslo oE omegn hJ.r mottatt instrUksjoner om å være klar til
å evakuere sine paienter. Det störste hospital.i Oslo hur.
siden aug',1st stadig tatt imot tysko sårede. Opptil lste august
var det kommet 20.0(11 sårede tyske sOldater til Uorge fra
Finnland. Lette tall z-Aiger stadig. Noen av de sårede blir
plasert i s'e.natorier og hoteller.

N tt fra Svcrie.

Deutsch4.andsender 19.00. tysk.
"Stockho-...ms.Tidningrn" meddeler at ennå en kommunist er

blitt arrestert i forbinnse med den Moskva planlagte sabotasje.
. Som bekj'endt planla koMmun:stene attent,fter mot maimgrupene og
malmskipene.

Bremen Radib. 17.30. På dask.
'Tb1kischer Beobachr'1ts korrespondent i Steckholm

en rtikkol under overskiften "Det Svenske Sneglehus" igår:
rSuropa kjemper nå rimt bolsevismen. Finske, rumenske, ungarske
slovakiske og itelienske avelinger kjemper sammen mcd Tysklnd.
frivillige fra Spania, Danmark og Flandern kjemper også. Sveits
har plasert seg selv som ute:Iforstående. Foreldbig hor 1500
:-vensker meldt seg som frivLllige. Under vinterkampanjen i
L939-40 meldte der seg 9000 frivilligc. Ni tusen da, - 1500 nu !
r2a11et er skuffende". Man m.ta opp til spörsmål Sveriges.
liJytralitet idag i sm'deleset fordi officielle kretser bare.
svrer undvikende. Det b1ir pekt på at t=sitten av en tyåk
divisjon fra Norge til -Pinniand har kompromitert Sverige til-
-strekkelig i London og Wshington.

Fortsatt.
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tt fra Sveri e. Fertsatt.

Man var vidne til en r5rende scene på en jernbanestasjon
nord for Stockholm. Et hospitaltog mcd sårede fra slaget ved
Sll trillet inn på stasjonen i ösende regn. Tyske sår4de !
Her ! rett i Sverigc. Dc har også lidt for et Iand som ville
vare nöytralt. De tyske soldnter fikk cgaretter og
svenske penger til a kjøpe sjokolade for. - Svensker ! Skam
dere over at Svcrige fortsetter å varc nöytral mens lille
Finnland tok opp

tt fra D2nmark.

D.R. 20.50.
Få danske Skipsbyggerarbeideres kongress ble det

opplyst at ncsten allc mcdlemmene av r)rganisasjonen nå cr i
En stor årsak til dette cr do nye regler for bygging

av fiskerbåter. Den regjeringsfinansicrtc rep,rsjon nv skip
he,r også gjort cn stor del.

tt fra

Rom Radio 16.00. På italiensk.
New York Hereild Tribune skriver at bcfolkningen på

Island blir mcre og mere fiendtlig stillct mot britiske og
amerikanske tropper. Avisen refererer til forskjellige hendelser
som har funnet sted mellom anglo-amerikanske tropper og
islenderne.

Nytt fra Finnland.

Lnhti Radio 19.30. Få tysk.
Finnland vil hn rett til å kreve kompensasjon.av Russland

for den skade som er forvoldt nv russerne. I löpet av 1939-40
ble det forårsaket krigsskadc for 1.000.000.000 mark på områder
.som fortsatte under finsk styre etter Moskvafredeh. Til dette
må fdyes skade som  er  foTårsaket isommer ved bombing. Etter
fredsavtalen tvang russerne Finnland til å overlevere meget
verdifullt finsk materiell uten å tilby noensomhelst slass
kompensnsjon i noen form. Således måtte Finnland overlevere av
sitt rullende materiell 1.988 lastevogner og 75 lokomotiver av
hvilket bnre en forholdsvis liten del kan kli fåes tilbake ved
ørobringen nv det Karelske nes. Men disse tap er bre en liten
del av den skade som er forårsaket under den nå=ende Karelske
knmpanje. Ii_ndbrukct, skogene,- industrien o.s.v. har lidt
tilsvarende under den russiske ödeleggelse.: Landbruket, Finnlands
viktigste inntektskilde har også mistet to års avling nv de 280.000
acres som ble 24vstått i 1940 og den störste 152.rt av kveget som
måtte slegtes under 1939- 40 evakueringen. Mestcpnrten nv maskinene
og tusenvi's av bygninger ble ödelagt. I 1940 avstod Finnland også
2.500.000 2cres skognreal som fusserne har forsökt å ödelegv
med ild under deres retrett. Man har ikke kunnet få grcie pa ennå
hvor stort område er blitt ödele.gt. v særlig viktighet for fram-
tiden vil knnskje bdeleggelsen av ungskogen vise seg å vare. Dette
vil kunne forårsake mangel på.mnteriale i tömmerindustrien.
Lignende ödeleggelac ble også foretatt i Viipuri hvor der cr store
hnvnennlegg og jernbanestsjohnr. Finnland vil hn on hver rett
til,å kreve kompensasjonav Russland når, etter krigen, general-
oppgjöret finner sted i Öst-Europa. Hvilken form enn denne kom-
pensesjon vil kan den med trygghet legges i framtidens hender.

vvvvvvVVVVVVvvvvvv
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Slutt opp om hirden._ _ 


O.R. 15.00.
Staben for rikshirden I32,r sendt ut et opprop i tilslut-

rdnrY til en artikkel i Fritt Folk om å slutte opp om hirden. "Gå
inn i hirdcn og bli med oss og bygze dct nyc Norge, heter dct
bl.a. i oppropct,'"La hirden bli hvad Fireren har sagt: ryggra-
den i Nasjonal Samling".

Den norske leions kontor i Oslo flytter.

O.R. 17.45.
Den norske legions kontor i Oslo cr flyttet fra Karl

Johans gate 45 til Akersgaten 34.

Hvad vi b5r vite, om prispolitiet.

O.R. 18.00.
I programposten Aktuclt ga prisinspektir Stockfleth

Andersen et par opplysninger om den kOntroll prispolitict har
foretatt de siste dager Iangs innkjirselsvciene til Oslo.
Stikkprivenc har bragt meget gledelige resultater, fortaltc ha,n
bl.a. Vi så overhodet ikke oppkjip på vciene, og varcne var
på en undtagelse r]= fullt lovligc. Undtagelsen gjaldt et par
griseskrotter. Fo1k tok kontrollen "strå1endc".

Sist s'indag vr det kontroll jernb:nene, fort'ltc
prisinspcktiren vilere. Over 50 mann deltok i kontrollen, og
undersikte först og frLmst -11c godsvognene. H:n v'r vcsentlig
utc etter bwene, men også etter ost, egg, flcsk o.l.

I det helc tatt cr det forbut f3re villc b.-3r til
byen uten for eget foxbruk. Vil m-n sclgc må dettc skje gjen-
nezi bwlagene. Kon±rollen rn dog ikke lcde til at folk ikke
t5rr plukke b7sr. Flukk fox Guds skyld, mcn plukk modne besr
os vis dermcd god s-mfundsånd. Alle sl7gs h.:Igeber kan mfln fritt
firc til toxv's.

Verden og Vi: Overfallet på Iran.

O.R. 18.05.
Fritz IhIen tok sitt utgangspunkt i den del av Chur-

.chills talc sJndag hvori han sa at England og Sovjettsamvoldet
arm i arm kjempet.for det gode. Iranorne må-derfor ikke glem-
mc, erklrtc.Ihlen, at "det zOde" nå kommer-til landet i
form av bolsjevikker og indiske leictropper for å fordrive
"det onde" d.v.s. neen hundrc tyskere.

Ihlen sluttet med å henvise til Tyrkias bestyrtelse
overor overfallet. Tyrkiahar'o;:,så fått klar beskjed av
Churchill sclv, fremholdt han. I talen s3ndag sa denne at
Sverigc, Spnia og Tyrkia nå ventet i angst på hvem som
skulIe bli den neste overfallte, og tydeligcre han
ikke ha fått sagt det.
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Knut Knutsen Fianc: Om en ferd til våre granncland Orkne anc

og  Hjartland.

O.R. 16.00.
Fiane innledet med en lovtle ovcr kaptein Irgens, som

som frer på Stavangerfjord, hadde ledet Norrönaferdene til gran-
nclandene i vest: Scotland, Orkney og Shetl-nd. Kaptein Irgens
hadde allerede deng2ng, fort-,lte han, hatt et klart og åpent
blikk for Kraft durch Frcude-idcen, og det forbauset derfor ikke
z:stk.:,pteinen nå stod som en av frerne for den nasjonal-social-
istiske bevegelse.

Fianc beskrev deretter en 14-dagers tur den firste
Norrinaturen - sem han hadde deltatt i på Stavangerfjord for 8
år siden.

Under omtale av Orkneycne kom han med forskjellige be-
breidelser overfor danskene, som hadde bedratt oss for våre
kolonicr. "Når jcg drar dissc ting fram her", sa han, "så er
det ikke for å foringe danskenes store innsats som kulturnas-
jon, men for at vi skal dra 1ardommer av vår saga, og ikke
trekke flcre dnsker til landet Gnn n3dvendig".

Fiane klarte også å få med jJdene og frimurcrne i sin
reisebeskrivelsc, foruten "x-rwjeringen Nygårdsvold", som han
sa, hadde vist liten forståelse for våro flasjonale tradisjoncr.
"Denne Norrinaferd", sluttet han,"hadde vart av det rotte sla-
get". Den hadde vakt mange av delt.-serne n:.sjonalt.

Filmkronikk ved redaktir Arne Gjerdem.

O.R. 16.20.
Klingcnberg hadde igår premiere på den norske film:_

"Kj:sr1ighet og vennskap", bygget på Pcter Egges bok av samme
navn. De lange köer viste at folk var klar OVOT at filmen -
innledet noe nytt i norsk fffilmkunst. Xj_noen var for 7',nlednin-
gen pyntet med blomster, og Cramer Johansens "Merkur"-orkester
på 22 mann innledet forestillingen.

Om filmen kunne det aics at det ble en formidabel pub-
likumsucces, og da Fer dbel vsluttet med: "Den kjærligheten,
den kj:er1igheten", vilde jubelen ingen ende ta. Filmen var
absolutt bra, selv om den manglet bredde.

Fer Ibels dcbut i norsk film var over forventning og
instruktiren har a11 re av dot. Sonja Wigert ga en utmerket
typo og skasptc det liv som trengtes, og Georg Likkeberg vis-
to seg ennå engang som den f3dte filmelsker. Også Rinnaug
A1ten, Trygve L'a.rssen og Thomas Thomassen var flinkc.

Colloseum.åpnL_t igår mod en finnsk spionfilm av stor
aktwditet. Den var et rop .som måtte klingc hos alle nordmenn.
I lengden kan vi ikke sitto å se på at det lille naboland for-
blir.

Lirdag 30 august åpner den årlige tysk-italicnske film-
utstilling i Vencbia. Kinodirektir Berg Jæger blir den norske.
representant og av norsk film utstilles Helge Lundes "Bastard"
Denne film går for tiden både i Romania og Bulgaria.
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"Vi må  dIrke gr3rinskfrö sjul". R913. v/ Arthur Krohn.

0.P. 18.45.
Arthur Krohn 11:':dde bragt mikrofonen med se til Elle

Gård i Frogn hvor det ved hjelp  nv  privcfelter drivcs kontroll
mcd alle fripartier som kommor på Lager. frofessor Tohn som er
faglig konsulent p' stedet,ga forskjellige opplysninger av fg-
lig art og. nevnte bl.a. at man muligens vilde kunne produsere
tilstrekkelig bönnefrö for det innenlnndske bchov for neste r.
B1omkålfr3 og rosenkålfrö måttc mnn dcrimot innf5re nå som tid-
ligere. Videre opplyste han at kruscsyken på gulcröttene hadde
wert  lei iår og idelagt ca. h_lvparten av Msten. Syken  var  epi-
dcmisk og wm.skelis å komme til livs, men stadig spruiting

dog vist gode resultater.

(En hund forstyrret reportsjen endel ved bjeffing).

.41cerviddene i Rirosherredene 3ket betydelig.

O.R. 1745.
Jkorviddenc i R3roshcrredcne hnr 3kct mcget dc to siste

år nemlig med hcnimot 50%. Potetrenlet er öket med 40% i s=le
tidsrom.

Realskole for jvre Guldal.

0.E- 17.45.
Dct ser nå til at dcn gamle plan om en realskOle

for ivre Guldn1 skal bliTlOst, meldes fra Riros. len kom-
mune har foreleibi.; bevilget 1500 kr. i den nnledning.

Pen elotteriets utvidelse.

O.R. 11.15.
Som kjendt t_kk Pengclottcriet for en tid siden til

utvidelse slik at den samledc verdi av gevinstene nå or kommet
opp i 3.750.000 kr. Til den forest3,onde trekking, som blir
den förste etter den nye ordning, er alle loddene 8olgt.

Aftenposten har spurt direktur Pettorson om det fore-
ligger planer om yttorligerc utvidelsor. Til dette svarer
dirckt3ren at det ikke blir noen forandringer i dc kommendc
tre mnuder, men etter den tid knn saken bli aktuell.

Oslo-aviscnc. 


O.R. 22.15.
Det britisk-bolsjevistiske overfall p Irnn v-r idng

hovedtemaet i Oslo-viscne. Flcrc av bladene kommenterte be-
givcnheten.

Av innenl_ndsk stoff merk,r m,n sog referatene av
konst. statsråd Lundes reisc i Nord-Norgc.

(Sonkingen av "Bath" ble nevnt i svensk radio kl. 19.00.
Om den ble ncvnt i Oslo radio kan vi .ikke si da nyhetene kl.
20.45 forsvandt i forstyrrelscr.).
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Fiskerimeldinger.

Bergen 12.15.
Sildefisket: Fra Haugcsundsdistriktet opplysosat

det er blitt tatt barc små, ubetydelige fangster igår og inatt.
Heller ikke i Bergensdistriktet har det foregått noe fiske av
betsIdning siste dögn, og også i Möre har fisket•=t sr*tt. Fra

. Uthug meldes at det igår ble satt 5 steng ved Stokksund. Garn-
fiskct var overalt små,tt. Til Trondheim kom det inn ialt 40
ser.

Fctsild- og småsildfisket: Fra Finn=k o7 Troms
forcligger det i öieblikket ingen meldinger om noc fiske. I
Nordlrnd derimot cr det ganske godt fetsildfiske for tiden. Mes-
te.prten går til salting.

Landbruksmeldingcr.

O.R. 12.20.
Nye eggnotcringer2

Rogaland
Nordland
Troms &

Finnmark
Landet ellers

2.92 kr.
3.17 "

3.27 "
3.02 "

Kjåttilfårsclen til Oslo ble siste uke allikevel noe
bedre enn ventet og bedre enn uken för. :5kingen var dog b(are
på en a to skrotter for hvert vareslag, så det monnet ikke
stort. Denne uke har igjon begynt rent elendig.

Det cr liten cller ingen tilfårsler av alle slgs 12*.
om dagen hverken på Gartnerhsllen eller på torvene. Noen bed-
ring cr ikke å spore.

Langt rikeligerc cr det dcrimot iv grnnsaker hvor til-
gangen stort sett dekker behovet.

Potettilf3rsclen tok scg opp i slutten av forrige uke,
men denne uke har igjen begynt skralt.

Dc nye maksimalpriscr på grånnsaker, frukt og br tråt-
te ikraft idag og gjelder til 1 scptember.

Tyttobwplukkingen i Aker oz B:wum beunner 5 scpt.

O.R. 17.45.
"Landbruksdcpartementet" utstedtc for en tid siden for-

bud mot plukking av umodne multer og tytteb-9,r. Avgjörelsen
om når plukking kunn, begynne, blc i hvcrt cnkelt tilfelle
overlatt til herredenc. Ordfårerne i Aker og Brum 11-,r nå
bestemt st plukkin.; av tyttcb-2,r k'n finne sted fra 5 septem-
ber.

Latinskolen i Skien på 13vsanking_._

O.R. 17.45.
Formannen i Gjerpen jordstyre opplyser at rektor ved

Skien Latinskole har gitt sine ca. 400 cleber fri et par da-
ger for å delta i 13vsanking for hjelpefor.

4.

FortroliP'.
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Nytt fra Danmark. 


S.R. 22.00.
Den dinske 1=dsorganis::sjons represent:ntskap t*ttc

sJmmon id2g for drdftc regjoringens bcslutning om ikke fore-



ta nocn 13nnsforhdielse fdr förstc september. Det ble vedtatt
sende en protestresolusjon til st:-tsminister Stauning hvori

situasjoncns alvor understrckes.

S.R. 22.00.
Statsministcr Stauning rt,degjorde ideg for den .danske

regjerings 2.rbeidsl3shetsplan for kommende vinter. Det vil bli
s'tt igang 2rbeider til ct beldp av over 50 mill. kr.

D.R. 19.00.
Svondborg byrd vcdtok id2g p. et ekstraordi=t mite

en ny byplan. Ifdlge planen sk21 det -nlegges en ny jernb nesta-
sjon og ny rutcbilstasjon, og byg-;cs nye voicr i forbinnelse
mcd proprojektet til Langeland.

D.R. 11.30.
Iran befinner det scP for tiden ca. 70 svenske stu-

dcnter og 6 svcriske ingeniirer hovedsakelig beskjeftigct vcd
vei- og jernbancanlegg.

Antallet dansker i Iran kan anels til omkring 100.

Nytt fra Svcri c.

F.R. 11.30.
rund av nedgangen i kvegbestanden i SVerige mener

min at melkeproduksjonen neste r vil ligge 25% undor den nor-
male.

S.R. 19.00
En svensk frivillig el fallt p den finnske front.

S.R. 22.00.
Sildefisket ga idag rikelige fangster i Blekinge*

Vcstkysten: Vekslende vind. Fegn irutt delvis mcd
torden=, onsdag enkclte re,c,,nbyger.

Sdndre Norrl'nd fjelltraktcr: Sv2k vind, regn her
og dcr, ufor-ndret temperntur.

Nordre Norrl-,nds fjelltr-kter: Swk vind, Togn sc-
nerc regnbyger. Hovedskelig ufor-ndret tunperatur.

Nytt fra Finnland.

S.R. 22.00.
Ifdlge frontkorrespondenter har de finnskc tropper

inntatt Suoj:!!rvi og Hyrsi1 tett vcd den gamle grensen. Ste-
dene ligger i Åg1ajrviTo1vajrvidistriktet.

Den finnske fremrykking fortsetter fordvrig overalt
Karelen. De siste dager har finnene tatt 3500 .fanger,

107 panservogner, 198 kanoner o.s.v. 43 fly er skutt ned.
Idag har tyske stupbombefly deltatt i operasjonene.

D.R. 11.30.
Finnske krigsinv-liders '1-beidsbureau opplyser at dct

har lyktes skaffe do flestc inv?lidcr arbeid.
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Nirtt Fra Norgc.

0.R. 07.00.
Bystyret i Dcrgon bchand1ct ivar budsjettet for 19Li:1-1-2.

Don sam1:cdc inntckt bOrcg,ncs til 25.33.000 kr. Skattoprosen-
ten vil bli uforandrct.

Nyttfra Danmark.

D.R. 20.50.
H2vnemyndighctcnc i K bcnhavn mcddcicr: Grundct s ips-

forlis aa-oncr Lcangcbro for s j;-)strafikk inntil videre til fØl-
F_-,cndc tider: Ukcdagor, innganci'ido, 06.00, 10.00,

&i
12.00, 15.00;

18.DO; utgaaendc, 09.00, 11.00, 1,.00, 16.00, 19.30. Sfder:
eingaaondc, 07.00, 09.00, 17.00; utglacndc, 08.00, 09.30, 7.30.
(Lokal tid).

Ly_tt fra Svcrigc.

S.R. 19.00.
En svcnske ved navn Sven Thcodor Engstr6m ble arrestert

idag sitet for s-oionasje. Engstr8m som cr f dt i 1906, for-
staas aa ha x± vaert betalt av on frwimed ma t.

Nyttfr,-1 Finnland.

Dcn finnskc kringk:stcr mcddcler dct vil bli gitt
daglige nyhctsutscndinger ly)s rusEisk. vil bli sen t over
s=digc stasjoncr (en LnEby3lee, 9 mellebølger og 5 kortbyfl.-
cer). Hittil bar dc finnskc sendinrcr for utl-ndet som of-
tcst w2crt utscndt ovcr L-htis kortVlgc og
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Konst. Lunde i Vardö.

O.R. 11.15.
Konst. Gulbrand Lunde og stabssjef for rikshirden Orvard

Snther og herrenee fölge kom isår til Vardö. Deres besök i
byene der er av meget stor betydning for Nord-Norge og vil he
til f'51ge at denne landsdel for framtiden vil bli knyttet
nærmere til Syd-Norge.

Idretts utter fra Sörlandet i Oslo.

0.E. 11.15.
"Fritt Folk" hadde idag besök av noen idrettsgutter fra

SörLAndet. De fortalte hvilken betydning den nye ordning har
for idretten og sa at man på Sörlandet nå arbeider iherdig
for idrettssaken både med direkte trening og med bygging av
nye idrettsplasser.

Hålo alandsutstillin en.

O.R. 11.$$.
Hålogalandsutstillingen-i Hamar har meget bra besök

nu om dagen. Arne Pauseth holdt idag et foredrag på utstillingen
hvor han blandt annet sa at Hålogaland nå for alle tider,er
blitt tråkket frr fra mörket.

Priskontrollen i Sandef'ord virker bra.

O.R. 11.15.
Prispoliti-inspektör Hoel i Sandefjord forteller at i den

senere tid har de nye prisforskrifter inert overholdt bra. Ialt
har det i Lar-sfik og S.:„,.ndefjord prispolitidistrikt vært idömt
20.000 kroner i böter og inndratt for 130.000 i varer på grunn
av overtredelser.

Man c norske i Iran.

O.R. 11.15,
Det er mange norske ingeniörer som har arbeide i Irrn.

Ingeni,5r Bjarne Bassi5e forteller til "Aftenposten" at der for
tiden befinner seg ca 50 norske ingeniörer og teknikkere som har
arbeidet i den irmske jernbenetjeneste.

"Deutschland, D.Cttschland tber 


O.R. 11.15.
Igår var det 100 år siden den tyske nasjonalsang, Deutsch-

land Deutschland fiber alles" ble,skrevet. I denne anledning var
der igår store festligheter i Tyskland med taler av bl.a. dr. Lei.

Farsundbåt eenket.

O.R. 11.15.
Det meldes at dampskipet "Spin" tilhbrende Salvesens redcri

i Farsund er senket utenfor Portusal i britisk tjeneste. Skipct
vrr på 2128 tonn.
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Kristiansandsakförer fratatt sin sakförerbevilling.

O.R. 17.45.
I henhold til forordning av 23de juni, paragraf 5 har

"justisdepartementet" fratatt en kristiansand—sakförer hans
bevilling til å drive sakf0rerforretning. Desverre kunne hnns
navn ikke ogattes, men det het i meldingen at årsaken var at
han hadde bade i tale og oppf0rsel latt skinne gjennoM at han
ville arbeide for å hjelpe de krefter som hå bomber og brenner
norske byer.

En mann med en slik formdersk innstilling savner den
tillit og aktelse som kreves for å kunne fortsette i hnns erhverv.

N forordnin om omsetnin2. av korn o erter.

0.R. 17.45.
"Landbruksdepartementet har utstedt nye direktiver for

omsetning av korn og erter. For nmrmere enkeltheter hLnvises til
morgenavisene-

N smter i

O.R. 17.45.
Det meldes til bladet "stlendingen" at småbrukerne

i Vang akter å bygge en ny smter.

Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15,
Til Haugesund er det bare kommet inn ioen små, ubetydelige•

fangster. Tilsammen er det• kommet inn ca 100 hl,

I Bergensdistriktet er dtt ikke fisket noe.

Også for 31esund hax det vært smått med sildefisket. Ved
Uthaug er det tatt 4 små snurpesteng. Også i Hvalfjord er d.et
tatt 4 snurpenotsteng og likeledes i Bjudnfjorden. Ialt er det
til .Zlesund innkommet ca 1200 hl.

I indre Trondheimsfjorden gjort noen garnfangster. 10 båter
er kommet inn til Trondheim med ubetydelige fangster.

•

Brislingfisket ex stille nå. Det cr bare tltt ett og annet
lite steng. Det mcnes dog t dette fisket vil ta seg opp igjen
uti september måned.

Priscentralens ukemeldiw..

O.R. 12.20
Det stadige regnvmr på østlandet har hindret skuronna endel.

Noe har man fått skåret men intet er ennå kommet i hus.
På Sörlandet har man hatt litt stabilere vær med sol og

vind og god trke. Det har ikke vmrt noe t0rråte å se og avlingene
står riktig pent.

Rogaland har hatt stadig regn, smrlig sist i uka slik at
höstingsarbeidet står helt i stampc.

I Möre har det vmrt vekslende vmr, men noe regn i den
senere tid har sinket höstingsarbeidet. I Trbndelag har det likeså
vmrt vekslende vmr med endel regn. •

I Nordland står byggen fint og begynner nå å bli moden.
I Ofoten har man allerede begynt å skjmre den.

(Fortsatt)
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Priscontralens ukemeldin . Fortsatt.

I Oslo har tilgangen på pototer vrt og er stadig like knapp
En av årsakene til donne knappe tilgang cr sikkert skuronna som
nå cr i full gang på dc fleste steder. Det SPMMO gjelder for
Stavanger og Borson hvor tilgansen ikke på lang nær strekker til
for å dekke behovet.

Potetevlingene ser forresten heller ikkc ut til å bli
så store som man hadde ventet

Höiavlingene blir hellor ikke så store iår. Tilförselen
på höi til Oslo er ikke stor nu om dagen. Dc fleste forrotninger
får ikke nokk til å dekke bchovene sine men det cr dog en
forretning som får ca 20 - 30 tonn og sålcdos blir det til en
viss grad mulig å dekke det værste behov.

Det har vært stor tilf6rsel av kål og kålrot i Oslo.
Tilsangen på rödbeter og kruspersille og gresslök her heller ikke x
vært så verst. Knapt cr det med tomater og asperscsbönner. Lite
blomkål og knapt om bsr Bærköene cr stadig like lange og de±
få kasser som kowler inn til markedene blir revet bort ned engang.
Det cr for litc plommer og heller ikke er det noe pwerx å
sn-kke om. Prisenc er forresten så höie rt det ikke x er noen
ettorsøörsel etter dem ennå.

Til Vestl2ndsbyene er det =ten ingcn tilförsel.
B-2r for cksempel kommer det intet av til Bergcn.

Til:lesund 112,r det vært f'Jrt cndel rips. Ellers or det
lite bær og frukt.

Multone har slått helt fcil for Tröndelegs vedkommende
på grunn av frosten.

Kjittsituasjonen har heller ikke forandret seg noc.
Tilförselen av slagt til Oslo ligger fortsatt på ct mcget lavt
nivå. Det blir vel slektet endel til hösten, mon man kan ikke
vente cnslik flom som ivinter. Sau har slett ikke v3rt å se
på markedet ennå, men det bter til at slaktingen ennå ikke
er begynt. Det ser ut som man vil utnytte beitene iår så longe
som mulig, hvilkot jo er til det beste.

Tilförselen av hvalkjött begynner pgså å ta av og man
kan vel regne mcd at den boste sesong for dette kjött cr forbi.
Hvalkjött hcr vært til uvurderlig nytte isonmer og det er
bcklaselig at det begynnar å ninke pa det.

Dct h3r også vært knapt ncd kjött til Vestlandsbyenc.
Nordover har det vært litt bedre, bl.e. til

Tilförselen av grönnsaker og hagebnar hnr vært ytterst
liten i Finmark. Vildbær 11-3.r det derinot vært edskillig med.
Dog har det ikke vwt levert noe til merkeds i Hemmerfest. Det
mestc ay kr-rene går de ordinære veier.

.rsavlingen ser ut til å bli sanske bra i Finnm3rk. Det
samme sjelder for Trons. Det ser riktig bra ut for potetor og
et godt potctår vil få stor betydning for vinteren.

Tilförselen av nelk til 41tafjord Andolsmcicri har
ninket sterkt. Hovedårsaken er formansel. Tilförsclen sank mcd
60 i det försto halvår. Prisen betalt av meieriet til produsent
har i den sencre tid vært 36 öre pr. liter.



4.

28. au ust 1941. Nr. 126 Fortrolip..
RadiosendinPer onsdeP 27. ewust.

Landbruksmeldin=

O.R. 19.15,
I landbruksmeldingene idag vr det on reportersje fra

Rena om transport av ved. En av lederne der ble intervjuet
om transportforholdene og forskjellig vedrörende vedhussten
i bygden. B1.a. opplyste han at det ikke var så mengc menn i
arbeidc•iår som ifjar da.man hedde ca 500 menn til å hugge ved
der. Han fortalte osSå at hver menn tjencr ce. 8 kroner pr. das
og at dc arbeider 5 dager i uken.

Med hensyn til provianteringsspbrsmålet for 311c disse
:.rbeidsfolkene sa han at de forelbig har fått 800 kesser
fiskehermetikk og dessuten ca 800.kilogrem fisk..

Ellers framholdt hen hvor tungt dette arbeide er og at
kjörerne ofte må arbeide i tempereturer på inntil 40 kuldegrader,

Han sa tilslutt at de nu her en .utmerket steb av skoss
arbeidere i vikksomhet.

Etterpå var det et intervju om beitespörsmålet os
demonstrasjoner sorl blir arrangert i denne enledning for
årdbrukerne. Dette intervju kunne ikke oppfattes på grunn av
atmosfriske forstyyrelscr.

Verden o Vi.

C.R. 19.05.
.1 denne programpost ble.cn ertikkel om laget om

Atlanterhavet"referert.—Ifblge denno artikkel,ser det riktig
sort ut for England. Således var det roznot ut et ev.de 33 millione
br, reg. tonn s'om England hadde til disposisjon ved krischs
bep;ynnelsc ken man ikke resne med mcre enn ca 4 milliancr tonn
nu som kan bringe forsyninger til lendet. Ben viktigste- faktor
som spiller inn her cr selvfölgelig Tysklands virkningsfulle
blokadekrig. Det ble framhevet at Tysklend.senker mere britisk
oz ellicrt tonnasje enn både Ensland og Dc Forente Stater ken
bygge. Derfor stiller detz spörsmål seg om hvordn fremtid,on
skel stille seg hvis senkninzenc skal fortsettc i samme..målestokk
som nu. Det vil bli vanskelig for ikke å si umulig å fylle ut
hullene i 1942.

N tt fra Sveri,e.

S.R. 19.00
H=makten har gått med på å innvilse permisjon i september

og oktober for gymnastikklwere.

S.R.
Regjerinsen har satt nye besteMmelser for brödbaking.

S.R. 19.00.
Dct militære mesterskap i fotbell ble.avSliittet idas.

(V=eldingene kunne ikke oppfattes de mellombblgen
ikko kunne benyttes).

N tt fra Finnlend.

O.R.11.15. .
Hele det finske folk venter nå På byen Viborgs fall.

Forstedene er allerdde tatt'av de finsko styrker.
Dc finsko framrykkinser fortsetter plenmessig på det

Karelske nesset tiltross for voldsom motstend fre russernes side.

O.R. 17.45.
Finske fly her bombet russiske tropper og bilkolonner.
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4hr N tt fra Nor e.

Deutschlandsendor 19.50. Paa tysk.
Mens ty.ske soldater holder vakt mot engelske tropper i

kensanden gj r de norske legionaeror ses klar til kampcn mot
Bolsjevis_en. Her ble det sunget en salmq) Den sang dcrox lirte
nu var en norsk folkesalme. Vi er paa 133w6k hos don f9frste
bataljon av norske frivillige i deres harakker hvor de faar sin
trening. Da det cr i middagstiden gikk vi dirokte til spise-
barakken. De hadde allerede avsluttet sitt maaltid osderes
ansikter er nu g,_nske glnde. De 1-ter til aa ha likt maten.
Framfor alt er deres ansikter r4le og varme, hvilket er bcvis paa
at de har spist med god appetitt. Dere kjenner ordsproket som
sier nt folk som svetter naar de spiser er de sundesto. Nestn
alle har friske ansikter, de er utmsrkede karer„akkurat slik som
man kan tenke ses nordmenn, gjennomsnittlig 1.80 moter høv og
6C contimcter over skuldrene. Man kan se at saa snart de hnr faatt
sin milit3cre treningog er kommet til front6n vilde dele ut

i"Knockout" slas. (Et ntervju mcd en 17 aaring. Han sier at hans
far oshustru ogsaa er blnndt de frivillige, hustruen som syko-
pleierske. En annen som ble intervjuet sier nt hans unkel cr
krissminister i emigrantregjeringen i London.)

Deutschlandser4ler 19  50. Paa tysk.
I den annen del av frontrapporten som hehnndler besket

hos de norske frivillige ga en av de intervjuede sitt navn som
Ernst Rolf, skuespiller. Han sa at hans unkel var "uheldisvis
kriEsminister i emigrantregjoringen i London.'.

Navnet paa den saki*er som var hlitt fratatt sin sak-
frerbevilling er Re4nar Porsson, Kristiansand. (Jfr. NYHETS-
OVERSIKT Nr. 126, onsdag dOn 27 august 1941.)

'7RUE Boston 23.30. Pa.a engelsk.
e me es fra Stockholm at utonlandske arbciderc som er

i Norge blir hovcdsakelis benyttet til konstrueringen av festnings-
anlogg og skip i Trondhcim.

N tt fra Danmark.

Bromen R-.dio 17.30. Paa dansk.
Fr-1Budapest moldes at den danske regjering hor r&iskct

aa faa opprette en dansk legasjon i Budapest.

N tt fra Sveri e.

Deutschlandsender 14.30. Paa tysk.
Arrestasjoneno av kommunister i Svorise fortsetter. I

Norrland har man kommet over et stort kommunistplot i sin dnnnelse.

D.R. 20.50.
Det svenske forsvarsde.partement har besluttet aa ansette

kvinner i enkelte avdclinger at forsvaret. Dette blir forelbig
bare et eksperiment. Det er meningen at noen av den niannlige
betjening skal bli frigjort for annet arbeide.

Den svenske regjering skal opprette priskontrollkontorer
over hele landet for aa sikre at prisreguleringene blir overholdt.
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N tt fra Finnland.

Deutschlandsender 23.00. Paa tysk.
Den kjendte finske pedgog prof. (Mikolak?) skriver en

artikkel i avisen 'rUusi Soumi" hvori hnn om verden ennu
er istand til aa vordsette denne alle tiders største knmp
for ikke aa si vaere takknemlig overfor seier13rrene. Føreren
for det nasjonal - socialisti= Tyskland advarte allorede for
lenge siden mot bolsjevismen, men nu kan det ikke vnere den
ring,-)ctct i tç L E'yj 0 Tti ii v2 t C'7for-



synet og trengte ikke menneskers takk cller favoriscring.

Lahti Radio 11.10. Paa finsk.
Avisen "Uusi Suomi" skriver under Rx ovorskriften "De

haarde tiders prvelso" at man kan ikke øyne dybden av de problemor
som vil oppstaa etter denno krigen. Bare en ting.er sikker, nemlig
at all den energi og styrke som on nasjon eier vil trenges i
slaget for vaar eksistens. Dotner Erunn til aa tro at vi ottor
denne krig vil faa en mere varig fred - kanskje en sr-1 vil vare
i flere aartier - som vil ta bort det trykk fra øst, som ettcr
hvad vaar president sa i hans kraftige tale ved krigens utbrudd, „å
har alltid truot oss. Vi haapor aa faa ct pusterum i hvilket vi sk
vaorc ist-nd til aa opprette on forsvarsstyrke og en forsvars-
organisasjon som skal sette respekt i 9fst samtidig som vi
behandler vaare indre anliggender. Tken endog en Ieldig fred
kan foraarsake en slags likegyldighet som kan gj re at vi on
vakker dag blir overrasket iskrn paa posten.

Avisen "He1singin Salomat" skriver at industrialiseringen
og almindelig toknisk utvikling av Finnland, ogsaa det enorme
rekonstrueringsarbeidc, stiller Staten 6verfor vanskelige opp-
gaver som trenger baadO styrke og dyktighet.

"Soumbn Gosiaali Dcmokraatii' skriver om det gig, tiske
arbeide som ventor oss i Karelia. Hole dot fin3ke folk f ler
tilfredsstillelse over at Karclia igjen er finsk ag at dots
befolkning igjen kan vendc tilbnke og gjenoppbygge det til dets
forhenvaerende stadium.

Lahti Radio 20.45. Paa finsk.
Ledendo forrctningsfolk i Finniand har dannet et nvtt

kompani under navnet. Vko, 0. Y. med en kapital paa 10 millioner
finsko mark for an drive forretninger i Karelia. Kompaniet har
allerede startet sine forrotninger.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Stronu kontroll av kornonsetninsen. B3ndenc åle,T.,{2os å

se1 c os kontro113r skal vre tilstede  ved treskinsen. 


O.R. 12.20.
"Forsyninsdepart=entet" har i• mcdhold i forordnins

av 20 :ugust 1941 w onsctning os rasjonering m.n. av korn
og erter gitt nye forskrifter i denno forbinn-lse. I forord-
ninsen os forskriftenc heter det bla.

.Det cr forbudt4 overdra korn o;g erter til andlo onn
Sttons Kornforretnins ellor oppkj3pere godkjendt v denne.

Det•or forbudt å bruke korn og crter.til for. Maling
cr ikke tillatt for visso s1as.

Det er forbudt4 tresko uten at offentlig kontroll3r
er tilstede for privin oe veining.

.Kornprodusenter.pålegscs4 selso en så stor del av kor-



not som direktoriatet bestenMer.

Konst. Schaneko bcklser et han ikke delta 111.3stfronten.

O.R. 11.15.
Det siste nummer av tidskriftet "Eagnarokk" inncholdow

et opprop av konst. statsråd R. Sch=cke tilslutning til kam-
pen mot bo1Sjevismen.

"Jos scr i den noreke lcsion et uttrykk for den nasjo-
n,a1bovisato norsko ungdoms vilje til å skapc et sterkt os livs-
kraftig Norse", sier han bl.a. "Kunne jeg barc slippe til, vil-
de jeg delta i marsjen 3stover". •

Mere om konstituerto.

O.R. 11.15 & 15.00,
Konst. sttsråd Lunde or nå kommot til ..?..varre.

fölge mcd fylkesmann Bekkhoin og stbsjef Sther reiste
han i clvebåt oppover Tana. Han h.ddc også manse samtalcr
med. folk på stedet.

På srund av det dårlige vr tler .Jonas Lie ikvold
kl. 20.00 i Soria Mbria. Kino og .ikke i ..?..parken som tid-
liscre meldt. M3t frem og h3r dot•viktige foredras. Det er
også s:.tt opp Mitalere Utenfor kinoen.

Ny ordning mcd omsetningsskatten.

O.R. 11.15.
Prisdirektoriatet h:r frestset& bestemmelser on den

n3dvendigo pnisomresnini; svaronde til den nye ordning med
omsetninssskatten. Ansående de =merc enkolthoter henviscs
til e‘visenc.
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Judas Lie taler.

O.R. 20.45. .
Konst. statsråd jonas Lie heldt.ikveld en viktig tale

i Soria-Moria Kino i Oslo. I den f5rste del av sin tale fastslo
han at alliansen med Sovjettsamveldet betdd Strbritannias opp-
givelse av sine garantier til de små stater. Storbritannia lov-
te gjennem avtalen Sovjettsamveldet den ledende stilling på
kontinentet etter krigen.

Taleren tok videre for seg en rekke uttalelser fra de
såkaldte norske sendere i utlandet, og vakte stormende munterhet
ved sine mange sitater fra disse. Londonsenderens oppgaVe var
det,s sa han, å holde det jernteppe tett som ennå dekket for
mange nordmenns tåkede sinn. N.S. skulle imidlertid sörge for
å lage den5dvendige huller slik at folket engang våknet opp
til bevissthet for hvilket bedrag de hadde wart utsatt for.

Taleren hyllet tilslutt den norske ungdom som idag meldteNdb
seg til den norske legion for med livet som innsats å kjempe
foxaEuropas befrielse og Norges fremtid.

Verden o Vi: Den finnske ungdomsf3rer Erik Koch taler. 


O.R. 18.05.
I Verden. og Vi talte ikveld den finnske ungdomsfirer

Erik Koch om Finnlanda frihetskamp.

Finnlands skjebne har alltid vsrt krigens, sa han, og
alltid har landet kjempet mot den samme fiende, Russland. Noe
kompromis har aldri v?ert mulig. Mangt har vi måttet döie av
de forskjellige herskende kretser i Russland, men sovjett-
staten er det mest barbariske, grimmeste og kultUrelt lavt-
stående styresett.Russland.har-hatt. Vi har ikke annet valg
enn å kjempe•for fedrelandets frihet.

Vi ventet hjelp fra vre skandinaviske frender under
forrige krigen, fortsatte taleren, men at hjelpen skulle bli
så stor var over forventning. Idas står finnene Rtter en
gang i kamp mot Russland, og denne gang str vi ikke
Ved vår side kjemper den veldige tyske haer, våre frender ungare
erne, slovakerne; romanerne og italienerne. Også andre av
Europas land sender simte s3nner til•vår hjelp. Svenskene
har allerede 4 kompanier i Finnland og også de norske fri-
villige hilser vi med glede. Nordmennene kjemper for sitt
eget land i denne kris, for at Norge skal kunne regnes med
når Europas nyordning skal endelig formes. Europa vil bli
befridd for faren fra öst, og vi har en fast tro• på Tysk-
lands endelige seier. Vi kjenner dets Styrke.

Erik Koch vil de n=esto dager tiltre en-foredrags-•
reise rundt i landet og tale.om den finnske frihetskamp.
Hans program er filgende:

29 aug. i Oslo, 30 aug. i Sarpsborg og Fredrikstad,
31 aus..i Wnsberg og Drammen, 1 sept.- i Bergen, 2 sopt. i
Gj5vik, 3 sept.• på Lillehammer og 4.sept. i Trondheim.

. Man bir m5te opp til•de interessante foredrag og på
den måten vise det norske folks sympati for vårt finnske
broderfolks kamp.
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R7.diosendin er torsda au:ust.

Ordfireren i Seljord.jir sin l5nn.til den norske legion.

O.R. 20.45.
På herredstyrets m3te i Seljoxd idag opplyste ordföreren

at han hadde,gitt hele sin 13nn til den norske legion,.

Moskva om nuisling. 


Moskva 22.30. på norsk.
Hvem er Quisling. Det erx et menneske uten overbevisning.

I 1931 uttalte han: Vil man oppnå noe må man gå med vinden, ikke
mot, uisling var enig med tyskerne i alt f3r overfallet, kunne
han bare oppnå makt og penger. Som minister iscenesatte han i
1933 et overfall på seg selv for å komme sine motstendere til
livs. Ja, et slikt menneske trengte fascistene.

Sendingen fortsatte med livfulle skildringer av quis1ing-
agentenes fornederi under tyskernes overfall, og opplyste at
uisling hadde fått en bunt aksjer i belönning.

Nå 1;lå nuisling ha livvakt for å beskytte seg mot nordmen-
nenes raseri, het.det videre. I Norge har man idag 10 bud som
àlle patrioter må adlyde. Det femte budet lyder: Du skal forakte
hver nordmann som i .det private liv omgås med tyskere eller
landsfo=dere, og ikke ha omgang med quislinger. Quislings
navn er nå et skjeldsord i alle land.

Moskva hadde mange meldinger om Norge idag. Vi nevner bl.a.:
Nordmenn r3mmeX til England,
Hvervingen til den norske legion, regimentet Nordland

og til arbeidstjeneste i Tyskland misslykket.
Tvungen arbeidsplikt for norske kvinner.
Tyskerne utålmodig med Quisling. Terboven kaller ham

en idiot.
Nordke byer ilagt store biter, stadige saMmenstöt.
Tyskerne fo±bereder seg på å erklre-Norge som sitt

protektorat, men nordmennene.kommer aldri til å tillate det.

Godnatt kjwe lyttere. Vi m3tes igjen imorgen kl. 13.45.
Proletarer i alle land, slutt lag.

Gamlehjerrimet i S5ndeled skadet av lynet. 


0.E. 20.45.
Iet meldes fra Ris3r at lynet idag slo ned i gamlehjemi%

met i Bossvika i Söndeled hvor det for tiden bor 15 gamle og
3 av betjeneingen. Ingen mennesker kom til skade, Men huset
ble i en viss utstrekning ödelagt.

N ordnin i skogoppsznet?

G.R. 17.45.
Etter hvad Hadelands Blad erfarer er forhandlingene

mellom landbruksdepartementet og skogselskapet nå kommet så
langt at en kan regne med at en nyordning i skogoppsynet
kan settes igang til histen. Det vi1 bli opprettet fylkes-
kontorer og ansatt fylkesskogmestre og der det er n3dvendig
også skogmestre
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Fiskerimeldinger.

0.E. 12.15. Sildefisket
Fra HT:usundsdistriktet meldes t det er stt et enkelt

steng i IlL3,11ran2;erfjorden. Ellers forcliwer det insen Teldinger
om noe fiske.

Oså i Bergensdistriktet er det b3re meldt om ett stens.
Dette cr s3tt i Dsterfjorden.

I Mörc h3r det ikke vsrt noe fiske siste dögn. Fra Uthaus
meldes det dcrinot om flere gode steng forskjellige steder. Om-
setningen går kvikt und3 til cksport og endel går også til her-
metikkfabrkkene.. • •

Grnfisket er fremdeles smått over31t.

3ildefisket i uken som sikk:
På Möre cr fisket meset smått for tidon. Det som tRs

blir sltet.
S3r for S-1u.T.th:/r fisket derimot vsrt br3 sTsrlig i begyn-

nelsen av , uken, og flerc glbdc fT'.nsster ble t3tt i Måldy-distrik-
tct, i Sosnefjorden og filldre steder. På slutten av uken dabbet
fisket endel 3v. 1 Hord31=d h*:tr det vsrt stille.

rogr3mposten "Aktuelt" wIr or;så vict fisket. Det ble
opplyst 3t man vildc få h3re noen ;od.c nyheter fr^ fiskefelte-
ne utenfor Kerry , mcn mere enn til: "overlgt rikt fiske iår",
os"K3srn3y skulle ikke =ngle fisk til vinteren", ble det ikke.
Prisene hadde ikke v3rt så sv3rt storc, opplystc dcn fisker
son ble intervuet.

Landbruksmeldinser.

O.R. 12.20.
En sensasjon inntrtte idag på Kj3tthallen idet man

fikk en sending på fin-fine lam fra Ia1lingdal. Ellers kom
det 9 nauteskrotter, 10 sris, 15 spekalv os 4 gj3kalv.

Gartnerhallens Ukemelding:
Det har jevnt over wsrt p:,ode tilfirsler av alle slags

grinnsaker siste uke. flare rabarbra, aspargesbinner og sylte-
agurker har det wert knapt av.

Potettilf3rselen har derimot vsrt meget liten, og det
ser ut som om mangelen skal fortsette. Idag kom det således
ikke et eneste lass på Gr3nnlands Torv. Også av frukt og b,sr
er tilgangen .langt fra tilstrekkelig. Noe transparent blanche
ar kommet, men ikke stort.

I Bergen har det .,rt knapt av en rekke vareslag
deriblandt blomkål, kålrot, tomater og poteter. BT.Trhar
man ikke satt og av frukt bare noen mindre partier plommer
os epler.

Kl. 16.00 bragte Oslo radio et foredrag Om sopp,i
den hensikt å ike interessen for denne vitaminkilde. På
grund av smirrmangelen ble det gitt en oppskrift på marinert
sopp som ikke forlangte sm3rr: Gi soppen'oppkok i vann, som
deretter frasiles Kok så i 20 minutter i filende marinade:
3/4 dl. bordedikk, Vann, 1 spiseskje sal :6, 2 spiseskjeer
sukker, noe hel pepper og stansk petper og laurb:srblad. Opp-
bevares på koldt sted eller på hermetiske slass. Kan brukes
bl.a. istedetfor r3dbeter til sild.
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Smånytt  fra Norse.

O.R. 11.15.
Det tyske ordenspolitis-idrettstevne på Ullevål neste

uke tegner til å bli en begivenhet av rang, skriver Fritt Folk.
Henge kjendte idrettsmenn kommer opp-fra Tyskland for delta.

O.R- 17.45.
Politiet på Romerike har mottatt 1500 s5knader om til-

latelse til å drive jakt. Ca. 250 av disse vil bli innvilget.

O.R. 16.10.
Komponisten Arne Eggen fyller 60 år idag. I den anledning

.overf3rte "Norsk Rikskringkasting" er konsert fra Bragernes kir-
ke i Drammen.

Nytt fra Danmark.

D.E. 11.30.
En deputasjon for den danske fagorganisasjons forret-

ningsutvalg hadde idag foretrede for statsminister Stauning. De-
put,:sjonen sluttet seg helt til representantskapets resolusjon
om å kreve 13nnsforh3ielser fir den tid som er fasts,,tt 1 11=,

D.R. 11.30.
. Den danske sentralkommite for FinnLmds-hjolpen vedtok

id2.s å gjenoppta arbeidet.

D.R. 11.30.
Sjefen for Odenses luftevern, kaptein Andersen, opply-

ser at det vil bli arrangert en stbrre luftvernövelse i Odense
en sndag i slutten av september.

D.R. 11.30.
Bladet "Socialdemokraten" opplyser at det er foretatt

forandringer i ledelsen. (N.r.vn kunne ikke oppf?,ttes).

Nytt fra Finnland.

0.R. 20.45.
Finnene h r sjenerobret Viborg, det finnske flagg v ier

cl.tter over Viborg slott. et utkjempes dog fremdeles voldsom-
me kamper i byens gater. Hvert hus mg erobres for seg og rus-
serne gjör voldsom motst nd. De fleste av do 20.000 russere,
som forsvr-,rte byen er f'llt. Resten flykter på alle slags far-
töier.

Svcnsk radio forteller kl. 22.00 intet om at byen or
fhllt, men sier a to 1-ndsbyer 12 km, unda er tatt. Vibors
er det ikkc mye igjen av, men bondegrdene utcnfor er for det
meste uskadte. S(?imen-k-nalen er

Om de andre fronter opplyser det tyske kommunike 2
russiske divisjoner skal w:ere blitt 5delgt ved Sa.11a. Den .
frinske fremrykking mot Murmanskbanen sår etter planen. Hang
kafl neppe holde ut stort lenger.

Under flyangrep på Borgå igår ble 27 mennesker drept.
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Nytt fra Sverige. 


S.R. 19.00.
Representanter for foreningen Nordon i Sverige, Danm;),rk

og Finnland kommer s=mon imorgen til en nordisk konferr:nse i
Stockholm.

S.P. 22.00.
Sverige kommer ikke til deltP med noen kollektivutstil-

ling ved höstmessen i Leipzig.

S.R. 22.00.
Aksjoselsk pet Bofors 11='-r stillet penger til rdighet

for bygging av et ungdomshjem, som vil det stirste av sitt slag
i Sverige. Hjemmet vil antagelig bli ferdig nesto hast.

S.Y. 22.00.
Livsmi2delkommisjonen h2r sitt till-telse til import av

150.000 kg. egg fr' ranmark.

S.h. 22.15.
Sjefen fox marinen meddeler:
Da det fremdeles driver et stort antall miner og spreng-

böyer utenfor vestkysten henstilles de sj3farende til bare å
seile om dagen og herunder ho1de sicrp utkik.

V?ervarsel:

S.R. 22.10.
Vestkysten og Vinernområdet: Frisk, delvi hård vind.

:Regn •inatt,•ut på fredagen sprette regnbyger. Uforandret tempe-
ratur.

Bergslagen og sbnåre Norrlands fjelltrakter: Svak
til frisk bris. Regn de fleste steder. Uforandret temperatur.

Hele Norrland med fjelltrakter: Stort sett opp-
holdsver. Fare• for nattefrost._

Stormvrsel er utsendt for distriktenc langs yeatkysten.

vvvvvVVVVVvvvvv
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tt fra Nor e.

Zeesen 04.15. på tysk for America.
Rederkretser i. Oslo opplyser at det noreke skip "Spind'I

er torpedert utenfor den portugisiske kyst for noen dager siden.
Skipet seilte under britisk flagg.

tt fra Danmark.

L.R. 11.30.
Det danske blad "Socialdemokraten4 meddoler at bladets

redaktör H.P. S3rensen er trått tilbake, og at hr. Tabor et Ut-
nevnt til hans ettermann. Også forretningsfdreren hr. Car1sen4
er trått tilbake. I hans sted er utnevnt hr. Petersen.

Nytt fra Sverige.

Lahti 07.45 på finnsk.
ren svenske forsvarsminister Ski3ld opplyste forleden

et intervue på spdrsmå1 angående hvervingsforsdk av svensker
for den tyske arme, at tillatelse til å forlate landet barc ble
gitt såfremt det dreiet seg om frivillige for Finnland. Hittil
hadde man bare mottatt 10 sdknader om tillatelse til å forlate
landet for å ta tjeneste i den tyske arme. I vente på svar fra
forsvarsdepartementet tilbakeho1dt regjeringen disse söknader.

D.F. 20.50.
Man planlegger i Svcrige en forbedring av lotteorgani-

sasjonen for å gjdre den mere offektiv skulle en kxisesitua-
sjon inntreffe. Lönningene skal henlegges til samme nivå som
for menige.

L.R. 20.50.
Arbeidsldsheten har igjen sunket i Sverige i 13pet av

siste måned grundet stdrre beskjeftigelse i industri, bygge-
virksomhet og skogbruk. Ant,11 arbeidslbse er nå bare
16.000.

tt fra Finnland.

Lahti 17.45 på finnsk.
Professor Tapio Tarjanne er fallt under kampene på

det Karelske Nes.

Lahti 17.45 på finnsk.
Ved innt2gel5en av Juustila viste det seg at stedet

var praktisk talt uskadt. Kun få hUs var skadet ved fiendtlig
artilleriild. Saimen-kanalen derimot er adskillig ddelagt.
Både Sarkijlrvi, Rtt±jvi og Salli-slusene er sprengt i
luften. Også m-nge hus er dde1ngt i disse områder.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Re ortas'e fra "Vikon Batal'on" ett eller annct stod i T skland

O.R. 18.00.
Dcn 24dc august ble dct tatt oop paa,gramofon en

reportasjc fra et besk hos "Viken Baalion" som driver og
trencr i Tyskland. Reportasen blc sendt ut ovor Oslo radio
idag kl. 18.00 og den bestoc. utclukkondc av hilsninger fra
legionacrene til deres familicr og kjendte hjemme i Norgo.

Anslagsvis var det ca 350 legionaerer som sendte dissc
hilsninger hjem og deres maate aa utrykkc seg paa var h4yst
fOrskjellig. EnkelteVrålbs svaert begoistrot eller naermest
fanatisk ut men do aller flesto la ikke det ringeste begeistring
i tonefallet. Mange av dcm 114rtes naermcst fortvilet ut.

En annen ting som var moget bemerkelsesvcrdig var at bare
ca 10 av dem sluttet sine hilsoner med "Hci1 og Sael". Av
disse igjen var det baro tre eller firc som sa slii:e ting som:
"1-14' ikke paa London", "Tro ikko paa ryktcne" o.s.v. Ellcrs
var det bare erdinacre hiIsinger med opplysninger om at de

1h, hadde det bra.
Det var vanskolig aa faa tak i navnene da hvcr enkelt

len,te tommclig fort og i dc fleste tilfoller barc oopga for-
navn til dcm som skulle ha hilsningene og tilslutt tDare sitt
cget fornavn. I mange tilfoller ga dc ikke engang noo stedsnavn.

Her er dog noen av dem. Listcn cr meget ufullstendig
da det i irange tilfeller ikke kunno fastslaacs de etternavn som
ble oppgitt refererte til avsenderons eget familienevn ellcr
bare var nocn kjendtc. I dc flestc tilfellor mancrler ogsaa .
stedsnavn da mPnge av legionacrcne lostc meget u ydelig:

Knut Sjefstad (Skjcfstad)
Loif Knutsen5 Skien.
Kerl Sande,
Olaf Dahl, Halden
August Amundsen Bercn.
Reidar ilsen,9 ff

Arne L kke (H) Gjvik.
Einar ansen, ()elo
Lcif Kopstad, Horten.
Pelle Halvorsen, Oslo
Eirger Bentsen, Baerum.
Reidar Sk u, Lartik.
Aksel str m, Sandvika.
Ejr?Srn Eat isen, la1den (H4- ikke paa London)

Disse tilh rte alle stabon.
Henrik Brun
Egil Olsen
Ha s Andersen
Bj rn Johansen

, Arne [..r.k, Kleppen
Asbj rn olm, Osle
Johan J rgcnsen,
Robert Johensen,
Nils Myrhaug, Asker.
Arvid Halvorsen, Klausens Eatc 46b Trondhcii.•

Reidar Olsen, Cilo
Per Vardlien
Oskar Eilei.tsen, Trondheim
Johannes Gjerdingen
Erik Bratlien Hurdal.
Erling Johans6, Tofte
Olaf Holt
Alf Jarmdnn, Maridalsveien.
Alf Smith, Laksevaag

Fortsatt.
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Ole Torstenson„_ Oslo
Arne Nielsen, Fredrikstad.
Erling Bj/k.nebo, Trondheim.
Mgne Hansen, Larvik.
Johan Stenseth, Gauldr11.
Skar, Lidarhcimen, Vestro Aker.
RolfCollen Nilson, Trondhei.
Erling Nilsen, Oslo
Sigurd Anderscn, Bergcn.
Odvar Larsen, LYngdaI.

Olaf R en.
Gunna?eimby, Oslo.

Arvid .Jossen, Stawmger.
Julius Pverland.
Knut Stenmark, Fredriksted.
Eddie Ellingsen, Mindenr.Bergen.
Sverre Bretaas,"Notodden.
Erling Tommassen, Kongsvinger.
Arne Borg
Gunnar Olson, Kristiansand S.
Kaare Gry3nnbY, Oslo
Alfred Lindberg,Askim.
Kjell Sandc, Drbakk
Jonas Hammer, Baerum.
Knut Larsen, Stavenger.
Adolf Martinson,Haugesund.
Frank ,:'odersen, Oslo
Josef Kvam. (Til fedrelendet. Guds Fred og Signing over

Fedrelendet).
Odver L-mde.
Trygve Brynhildscn, Oslo
?er Johansen, Skutevikcn, Bergen.
Finn Berge, Drammensvcien 24, Oslo
Alfred Andersen, Hegra.
Ove Brun, Stokmarknes
Halvar Halvorsen, Bergen.
Martin Madson, Bergen.
FredrikJensen Skogheizil
Ha.rry Hoffstad. Trondheim,
Alf Nybakken,V-Ing.
Arnulf Borg, Klostergaton 4 (Oslo?)
Arne Olson, Stavanger.
Finn Hammer.
Aksel Eriksen, rammon.
Birger Kvam, S rvarmgcr.
Knut Kumle, Oslo
Arne Smedby.
Kurt Adler Nilsen, Bergen.
Gunnar Koksvik, Oålo
Pettersen, Str‘gaten 42, Bergen
Karsten Nilsen, •Bercen
Haakon,
OlafPstensen, Srum,
Otto Solborg,-Drammen.
Hermann Gundersen, Bygd4
dilhelm Gullbockl-Os_o
Einar og Megen Einarsen, Bergen
Olaf Haga, Minde pr Beren.
Arthur Henrikson,
Torloif Onnofcldt, Stavanger.
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Eermann Bay, Drammen
Svein Berge, Holmen
Hans 12cne
Oskar Knutsen, Bergen
_yyind Hansen, Dokkeri 10, Bergen.
ristian Larsen, Grefsen.
Oskar Sand, Grefstadvoion 30, Oslo
Trygve ̂,ndorsen, Kollbottn.
Per Berce,
Per Hansteen Oslo
Alf Knutsen,,Oslo
Leif Klingenberg, Trondheii
.elter Furst.
Olaf Hafstad, Tingvold.
Kaptein Graal
Løytnant VeJdomarsen, Narvik.
Sigurd Lorang
Sigurd Foss, Oslo
Haekon Hansen, Mess
Einer Fasting,.Hpmnr.
Odd Torsvik
Ulf Broien, Kristiansand S.
Georg Eeimli, Oslo
Gerhardt Pedersen, Oslo,
Rolf Lund, Hammerfestgatcn Oslo
Charles Vingstennes, Bercn.
Frits Olson, Bogstadveien.
Kristian Skinnerud.
Arve Olaussen, Oslo
Georg Heiding, Ljan.
Olaf Nekken.

Denne liste maa som sagt taes med forbehold da mange av logio-
naercne snakket meget utydelig og navnene vanskelig kunne oppfattes.

Dessuten var det on hilsing fra bataljonslegen hvis navn ikke
kunno oppfattcs. Han benyttet anledningen til fortelle at sundhcts-
tilstanden i bateljonen er utmerket. Ialt er 1 av guttene sendt
hjem som ubrukbare. Sykdom forekommer nesten ikke. For tiden har
han bare 5 patienter som ligger aaa hospital for influcnsa.
Bataljonen har ct sanitetsutstyr som ikke finnes maken til hjemme
med fullt tannlegekontor. Kosten vil nokk vaere litt forskjelli
fra det dc norske gutter or vandt til, Saaledes finnes ikke fi ,
men istedet er det dcsto merc grynnsakor. Guttene fr mere kj tt
der enn i Norge.

Foredra om fa or,anisas'oncnes stillinF i NorPe nu.

O.R? 16.00.
Det vnr dessverre ikke mulig aa faa tak i navnet paa fore-

drngsholderen. Han var imidlertid nordfra og kunno paa dialekten
antas aa vaere fra Tromsø. Han sa bl.a.: "Etter den tyske besettelse
kunne fagforeningene fa:1 fortsette sin virksomhet innenfor den
faglige ramme men ingen politisk virksomhet ville bli taalt.

Dette gikk en stund, men som alle dumme menn gik1 fa
foreningslederno over streken for hvad lan sinn og h ysinnochot kan
strekkes til. Do begynte med en h4yst u1ov1i opptreden overfor

or aa faa underskriftcrmedlemmeno. De fikkistand et opprop som de
/paa, gikk til aa settc navn under, hvis oiermenn ikko var spurt om
illatelse. Dette skamskrift maattc f4.0 til at N.S. ratte inn
kommisaerer som skulle f,6re kontroll med at f-.gforcningencs virk-
somhet ikke strakte seg utover den ramme som de xxx omfatter.At

Fortsatt.
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styrene ble avsatt var bare naturlig da de hadde sviktet
den tillit som var vist dem.

Saa ble det et ramaskrik. Medlemmeno ville ikke ha politikk
inn i fagforeningene. De gamle styrer skulle tilbake og det kom
oppsigelsor av medlemskap. De kjendte ikke N.S. og var bare vIndt
til aa faa alle sino opplysninger servert av sine ledere.

Dot er ingen grunn til a skrike opR om politikk i for -
eningone for N.. har bare handlet slik :or aa paase at der ikke
gaar noe politikk i fagforeningeno. Det var jo aldri noe aa hp5re
om politikk naar det gjaldt ansettelse av en arbeiderpartimann
eller en høyremann elIer en venstremann. Dere har ivirkeligheten
ikke anelse om hvad deres ledEre har gjort i dcn tiden de fikk
drive sin intonse og sjitne kamp for aa faa fggforeningene til aa
sluttc scg til arbeiderpartict. Dot cr ingen hemmeli3hot lenger tt,
arb3idernartiet hadde kjfkrb fagforeningslederne mcd midog hanr.

De er forskjellige stommer som sicr at N.S. -Cors4er aa
tvinge fagforeningsmedlemmenc inn i N.S. Ferstaar ikke medlem one
at denslags er sagt bare for aa sp redc ihat. N.S. cr ikke
interessert i aa faa medlem:or som er nødt til aa gaa inn i N.S.

Trestone skulle man tro hPdde greie linjer aa gaa etter,
men ogsaa her kan man spore avvikelscr. Hellor ikke egene vil
ha politikk inn i sitt arbeide. Dot or bare nu man h rer donslaes,
Fpgr i tiden var det ikke saa nkfe med om politikken ble brukt
som springbrett.

- Hvis deres kall var hellig for alle saa mar det ingen sak. Da
ville ingen finne paa aa blande seginn i deresR affaerer. Men

ivi ser at solv legene driver samme ntense -lolitiske virksomhet
og sjitne trafikk for aa skade vaare myndigheter. Den dag de
laorer aa forstaa Itv.ilken fordel det er aa staa i N.S. vil de nok
komme over. - Hvis de enda bare ville vaere nsbtral. - -

Her fulgte endel som vanskelig kunne oppfattes men det 1ot
til aa vaere en beskrivelse av hvordan de tyske soldater oppfrer
seg og hvordan de fortsetter aa vaerc upaavirket av alle de for-
skjellige nasjoncr som de kommer sammen mad. De baholder sitt
nasjonale preg og sin blinde tillit til sin fr/frer. Videre adv-xte
han mot aa tro paa kringkastingen fra Engl2nd. Engladd k  sa han, gir
bare ]*ter som er uopnnaelig. England som ikke selv kjeuner men
lar andre kjempe og b1;6.for seg. Englend som bare ropor paP stadig
hjolp.

Tyskland derimot har geng pw.gang vist at det t.yske folk er
livskraftig med det ridvendige mot til aa kjempe for sin rett.
Vi derimot har ikke har ikke moralsk mot nokk til gjgre det som vi
vet er rett. Vi or blitt fødd med tall som skal visex at vi er et
opplyst folk. Mon i hvilket forhold? Dåt er riktig at vi er opplyst
innenfor vaar e.ren ramme. Men vi har ikke vaort opplyst nokk 5.1,aa
se vaar egen redsel. Vi h'ar ikke engang hatt mot nokk til aa se livet.
Det er nokk mange som vet at N.S. er den bestc styreform vnart land
noensinne har hatt og vil fan, mon de fleste tÅrr ikke vedkjenne seg
det nanr flere staar og hp:Srer paa. Nei - da.er det bedre aa maere
nf4-tral og si ja og ha og hyle med de ulver man er snmmen mcd.

Det or saa at noen vil bli fjernet fra sino stillinger og nonn
vil bli innsatt i nye stillinger.

Det har vaert sagt at N.S. setter inn sine egne uten noo
hensyn. Naar N.S. fratar en mnn hans stilling er det imidlertid fordi
han gar imot myndighetene. Dette cr ikke noo som N.S. har funnet
paa. Det var praktisert i enna strre utstrekning av baade venstre
og h&re og arbeiderpartiet.

Fortsatt.
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N.S. forl,.nser ikke noe modlcmskap. N.S. forinnsdr bare
loyalt samarbeidc. Hvis denne betingolse blir wrpfyllt kan enhver
vesre ganske rilig for at han eller hun skal fabeho1de sine
stillinser og kanx rolig se framtiden inn i Syncno. Noe annet
forringes heIler ikke ev det norskefolk.

Det skjer store omveltninger for tiden og det er nSdt til
ca bli delte meninger. Noen vil vaere for og andre imot. La
imidlertid dette kaaseri vaere en paaminnelse til alle dere som
staar med hendene i bukselommen og med store, dumme Syne ser paa
it Tyskland fSrer en kamp for Europas og deres befrielse.

Fiskerimeldin'er.

0.R. 12.27. -
Fra Hausesund meldes at sildefisket ikke har vaert noe goft

siste d4sn. Der kom inn ca 300 hl. Silden hadde stSrrelse 22 til
25 stykker pr. kilo.

Til Bergen cr det ikke neldt noentinE. For .Alesund og
Vredistriktet er de+ fraradels ikla nr,c cild Tc Uthnuger
det te.tt G1C sjueng paa fra 3UO til 10L)C hl. :oen Earnifis:_eie
kommet inn til Tronahein med frn 3 til 10 Icsser nr baat.

Idakrellfisket har ifert litt bedre for Kristiansand S. Til
heugesund er det ikke kommet noc makrell men, derimot 12002 kg.
pier. ForSvrig er det do forskjellige S rlandsbyer komnet inn•ukefangster fra 700 til 22.000 kilo. •

Landbruksmarkodet.

O.R. 12.31.

	

Til Oslo jStthall kom idag naut og 10 griseskrotter fra
samme leverand r som igaar overrasket verden med al e sauene og
lammene. Disse sauene og lamene ble fordelt paa kj ttforretningcno.

Det er fortsatt lite noteter i Oslo. Aarsaken er frandeles
de 7inskelige hSstingsforhold som bonden maa arbeidc under..Det
stadi6e regn har vanskeliggjort skuronna oglast akrene. Dessutnn
cr det den stadig skrikende mangal paa erbeidskraft som Ej r scg
sjeldende slik at bonden staar helt opprsadd.

Det har vaert bra med grSnnsaker idas av nraktisk talt elle
sls undtatt bSnner og sylteegurker. Litc rlower mens det er
forholdsvis bra med opler.

Judas i Soria Loria.

0.1i. 11.15.
Konst. Jonas Lie holdt igaar et forcdrag i Ooria Noria teatret

Oslo. Teatret var alldeles overfyllt av on interessert tilhSrer
kare. Hr. Lic talte mcd bitter ironi om den norske kringkasting fra

wLondon og han blagngpaa geng tiljublot av dcn tallrike forsamlins.
Ettorpaa var det framvisnins a cn tysk film fra ksmprene vpd st-
fronten. Her fikk ,man et slaaendo bevis for den intcresse hvormed
det norske folk følger sine tyske vonier i deres karn mot bosljevismen.
livergsng billeder av tyske soldater kon fren paa ler'rotet var jubcIen
i silen endelSs. Dette viser til fulle at det norsko folk ikke vil
h re paa 10gnen os smusset som sendes ut fra London.
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Tc terskole i Oslo.

O 17.45.
Det sk-1 nan myorettes en to-torskole i Oslo. Skolon sial

undervise i skuespilllunnt, oT)ora, balott ctc. Den skal drives
av staten. Faarel4big maa man rogne mcd at brre ot bcgrensct elev-
tall kan bli op-Aatt. Dct f)6rstc kursus begynnor den lstc oktobcr.

Fra naa av ble det -Taktisk talt umulig aa hyfi'c noe paa
kortblgon paa grunn -v tordonvacr. Rosten av nyhctono kom derfor
bort. I tiden mellon kl. 18.00 og 19.30 var forholdcne litt bcdre
men ettorpaa forsvandt Oslo helt og dct var ikke mulig aa hyre noc
mere reston nv kvelden.

Ijt fra Sveri-e.

c,.R. 22.00.
Forhandlingene om en la

cr naa avbrutt som resultats1
dsavtale foDtariff for landarbeidcre
se.

_.R. 22.00
Regjeringon Skal naa ta op--) til behandling sprsmaalet om

beitwJarkene i Norriand og Vrmeland.

tt fra Finnland.

O.R. 11.15.
Vdborg som naa cr tatt av finri,one etter at dc i de sisto

dager har rvkket fran mot byen fra Øst og nord st er na etter hvad
finnene nelAcr bare en encs-Je ruinhaug ettcr at russerne har
herjet dcr.

Is?Aorte sovjetstyrker nedkjempcs etter tur i distriktet.
Ialt T)anstaar finnono aa ha tilintetgjort mere enn 20.000 russikke
troDper.

Ettorat russernes motstand har brutt sammen paa Karclske Nosset
trenger nu finnonc.framover mot Murmanskbanen. Oporas onene gaar
imidlertid mcgot langsont hor paa grunn v det myrlen te torreg.

O.R. 11.15.
Den finsko resso slaar idag stort opp om de finske soire paa

den karelske fron en.

O.R. 11.15
Fra ashington meldes at den finskc militaorattache i USA har

Eoldt ot foredrag for amerikanskc journT2lister hvori han tilbakc-
viser 14gnoropagandaen fra London om don finsk - tyske allianse.
Han sa at Finninnd denne gang likcsom sist kjemper bare i selv-
forsvar.

vvvvvy VVVVVV vvvvvv
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tt fra Nor e.

Deutschlandsenderly.00. På tyak.
Rekonstrueringsarbeidet i de norske distrikter som

led tnder krigen skrir nå hurtig framover,

Moskva Radio 22.30. På norsk.
Tyskerne forbereder seg tydeligvis for vinterkampanjen,

og har for denne anledning beordret hundretusenvis av ski
fra Norge. Unge nordmenn ! Hitler må ikke få våpen av noe slag,
ingen brukbare ski må nå fram til de fascistiske tropper.

tt fra Danmark,

D.R. 20.50.
Den danske priskontrollnevnd har fastsatt maksimums—

priser på gule erter til kr. 1.88 pr. kg.

D.R. 20.50.
Det danske bystyret har besluttet å sttte igang en

kampanje for vaksinasjon av barn mot difteri. Vaksinasjonen
vil bli gratis. Alle mödre anmodes om å la sine barn bli
vaksinert. Anatoxine vil bli benyttet.

D.R. 20.50.
Det danske Rödt Kors har sendt et större kvantum

sanitetsvarer til det finske Röde Kors. I neste uke skal
ennu en ladning sendes.

tt fra Sveri e.

D.R. 11.30.
Den svenske levnetsmiddelkontroll har gitt bemyndigelse

til innkjöp av 150.000 kg. egg fra Danmark. Eksportprisen vil
bli kr. 2.85 pr. kg.

S.R. 19.00.
Forhandlinger som direkte inbefatter 35,000 og indirekte

50.000 landarbeidere ble idag begynt i Stockholm. Ingen detaljer
ble gitt.

S.R. 19.00.
Det ble meddelt idag et Giteborg kommunestyre har

besluttet å forby alle utendörs politiske mdter fra lste sept.
Dette er gjort for å opprettholde ro og orden.

Radio Falange Valladolid. 18.00. På spansk.
En delegasjon av industrifolk og arbeddere vil om kort

tid reise til U.S.A. Den vil også besöke England.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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!I-lestehandelen i Iondon" - Fritt Folk. 


O.R. 11.15.
I sin leder idag behandler Fritt Folk"emigrantregjerin-

gens og x-kongens" forhold til Moskva under overskriften "Hes-
tehandelen i-London".

Det er bedrbve1ig, skriver avisen vidne til hvor
mange det ennå er som ikke har fått 3inene opp for dette for-
rderiske spill. Det har lenge v3.31t kjendt•i Sverige og andre
steder at disseherrsr har sluttet avtaler med SoVjett om av-
ståelse av stbttepunkter og•landområder i Nord-Yorge etter kri-
gen. Den tidligere utenriksminister Kohts'tilbaketreden må bl.a.
sees i denne sammenheng, idet det for ham var en Grense for
hvor langt han vilde gå i'nederdrektighet. At hans ettermann •
skullå bli Moskvasslakei Trygve Lie ex også betegnende. Lie har
tidligere mottattpenger fra Sovjett. Det må derfor endelig en-
gang gå opp: for alle de som ennå tror på slynglene i London,
hvordan disse gang på gang har bedratt vårt land, slutter Fritt
Folk.

Oslo radio svarer.

O.R. 18.00.
Quislingene-er nå begynt å svarp. Det var "programsjef"

Sylou Creutz som hådde påtatt seg oppgaven ikveld, og han var
grunnen ganske fornJielig. Her er stort sett hvad hån sa:

Vi husker alle de molbohistorier vre 12rerinner leste
fer oss i skolene dengang vi var små. Vi likte dem nok, men
det var ingen av. osS som trodde de var virkelig sande. Men
den norske åndelige vita•må nok ha tapt seg endel, for ennå
finns det dem som tror på molbohistoriene fra London. Hbr
bars hvad man kan servere derfra. Et barnetog skulle ha skremt
tyske soldater til å ha tatt tilflukt i huset til noen-kvin-
frer ved hjelp aV munnspill! Nei, min beste naive mister Kiran.
Reis heller hjeM og ta beskyttelse selv.Under skj3rtene på
disse amasonsr. Skulls så lite til til å fOrdrive tyskerne,
så skulIe Vi ha mobilisert denne munnharmonikaspillende ung-
dom den 9 april ifjer.

Eller la oss ta for oss gymnasiastprofessoren Jorm
Mfiller. Han gjbr•seg best i Studentersamfundet, o3 fryder
seg når han.kan more skoleungdommen og studentene med mer-
kelige ordsammenstillinger. "Våre unge venner", sier han...
(Sylou Creutz ettorlignet her ganSke treffende prof. Worm
nllers stemme. Sitatet var imidlertid umulig å referere.
Det gjaldt en viss forbinnolse mellom Glassmagasinet og
Alma Mater)... Og så gjbr Jacob kunstpause som om han vil-
de si: "Var ikke den vellykket!".

Ja, Jacob kom fornylig med følgende bl3dme fra Lon-
don. "Min gamle venn generaal Frblich Hansen", sa han,"skal
om en tid ikke.ha grund til å f31e seg ,fr3lich longer".
,Teg må fortelle en historie jeg hrte nylig", sier han vi-
dere, og så kommer han med den kuri3seste historie fra 3sten
med krav på at man skal tro den.

Jacob hr også skrevet en verdenshistorie, og det
er historie det!

(Fortsettelse)

.Radiosendin. el 131.da---.3")). august. 
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Oslo svarer.

'(Fortsettelse).
•Jeg må i denne forbinnelse selv fortel1e en historie

jeg kjenner som ganske godt illustrerer hvordan Worm-Mtillers
egne venner tror på ham. -)et var ombord på en vestlandsbåt.
Kjenningen sp3r: Hvor skal du,hen Jaeob? Jeg skal til Bergen.
Du lyver Jaeob, du skal virkelig til Bergen.

En annen av korryfeene i London-radioen er etterndleren
redakt3r Sehaneke-JonaSsen som nylig debuterte. Han hadde for-
beredt seg godt,. det må jeg innrimme,•:og han besadd et ganske
forbausende stort personalregister;• men hans uttalelser var
fra ende til annen on eneste rekke forfalskninger av kjenns-
gjerningene. Engang kom han•også med noc som utvilsomt var et
kamuflert angrep -på regjeringen Nygårdsvold. Hvem var det som
virkelig vilde gjdre Norge til en koIoni.av Russland? Var det-'
Quisling? nei, det  var  nokk dem som nå leker,regjering i Lon-
don.

Felles for alle disse norske nordmenn i London cr seres
uutslukkelige hat til Quisling. Stadig forteller de hvor svak
han er, og at man bare beh:)vor å puste på ham for å få ham
overende. "Vent bare til Kal og han Johan kommer,:.så skal vi
gi deg 4uling", sier de. Akk ja, disse riddere.av-sigden fandt

'.sogar på å kalle admiral Darlan for en quisling. De tenkte
ikke å. t,de dermed proklamerte Quisling som en av de store
monn i Europa.

- Så har vi mannen som forleden sndvlet noe om gratis
opphoId på Svalbard. .Det var  nåtidens« Jacob von Tyboe kap-
tein Riiser-Larsen. Han bedyret ogs4 at han ikke vilde beta-
le noen...skatt for oppholdet. ja, det blir nokk ham og ikke
oss,.som sammeri med de övrige jössinger i Iondon vil bli
sendt på fellesrcise til Svalbrd. Han skal solv
betenkt fra vår side. Han kan stole på det. (Creutz sa
Svlbard og ikke Bjdrndya).

Man skal höre meget fdr drene faller av, heter et gam-
melt ordsprk,.men som Mange andre av ordspråkene holder hel-
ler ikkG dettc alltid stikk. Minc drer er således ikke fallt
av til tross for at de .11:ar hdrt mye rart fra .London. "Tysk-
land seiror scg. til nederlag", heter det f.eks. Sandelig en
merkelig form'for nederlag. En3L7-,nd skulle ollers vite hvad
nederlag er. En.annen ga.ng fikk vi hdre at Stalin-linjen, nei
den greide tyskerne ikke.' Så greide de den allikevel, men
da eksisterte den ikke lenger.Se, den var blitt til soner,
og jksnevad sa at i grunnen så -51T.r det bare soner tyskerne
erobret, og det v.,ar ikke så viktig.

t]-9 jeg kan fortsette i det uendelige med slike ek-
sempler, men det har jeg ikke tid til, Bare en ting. London
cr blitt en småby, Vi hörer f.cks. at konsUl den og den har
wsrt til middag, hvid sLags Suppe han fikk og hvor mye hans
kones kåpe 'har kostet. Dp norske statsråder kan London heIler
aldri bli lei av å snakke om. "De konstituerte", kaller de
dem. "Den og den konstitucrte er reist til Bekkelaget" o.s.v.

(Fortsettelse)
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Oslo swzror.

(Fortsettelse).
Men de norske hallomenn i London 1-= det ikke så lett.

Koe må de jo fortelle, og når de ikke kan fortelle om seierrike
folttog, må de ta sin tilflukt til skröner og rverhistorier
fra vårt 1and. Noen tror også på disse som om de skulle were
hentet like ut av de grimle testamente.

Men tåke og forvirxing strekker ikke til for å vinne
denne gigantiske krig.

Heil gS'n1.

(Hornmusikk).

Arne H3vg5rd_12e ved den norske

O.R. 18.55.
I programposten "7crdon og Vi' telto ikvold dr. Arne

Hdygrd (Grninl=dsfareren), som nå cr 1:3ge ved ci.en norske le-
gion. H3ygrd hirtes ut til å være overbevist om:tysk, .seier,
og at Norge derfor burde sikre sin plass ved fredsbordet.

Det var 3stfronten som den virkeligeHfrent,.sa han
bl,ni Det som var skjedd i vest var bare et ferbigende sido-
steg. Tiden var nå kommet for pppgjjrct mellon vestens kultur
og 3stens barbari. De mange som mener at dot er ct rent tysk-
russik 2,nliggende, som Norge burde holde seg utenfor som til-
skuer, mt-te huske 1påat det gj:Jdt sikre -J..andet sin plass
ved fredsbordet. Europas historie ble skreve idag med blod,
dg ikke med blekk. Det var Russland som var Europas fiende
nr. 1.

H3ygård kom ogs. inn på England og a at dette land
alItid hadde v-srt imot Europas samling. Enlend hverken kun-
ne 11er vilde hjolpe oss. Vi måtte derfor se situasjonen
som den var og ikke hengi ose til drbmmer. Vi kunne lett
• tape vr nasjona:Lc frihet.

Det er no'K sndt, erkl-?,rto han vidcre, at det ikke
så le'vt å kjempe side om side med de tyRke soldater, som for
ikke så lenge siden JA i strid med oss, men r*tte nå ha
krqft il å gj3redet. GencrUoppgjöret i ist var det st3rste
saneriszgsarbeid i historien, og vi måtte delt. i det sammen
med FinsiLand og vre, övrige g:annofol. Norden rritte i.dag
samles vponbroderskap. Norden hadde idag sin bes3ke1r›es-
tid.

Hdygård sluttet mcd å e:5.holde at fremtiden sikkert
e..nu:ng vids kome til å betegr,e dem som fo=dere, som ikke
forstod ttdens kra7, og istedet var cod °p3, å hindre dets
gjennemfielse.

O.R. 17.45,
Vi 6j3r vre, lyttcre i Tergen, St-v'nger, Kristi-nsand

og Fredriks'ad oppmerksom 7i gentar v=re hilsener
fr_ den nors,ce legion onsdag i tiden re kl. 19.00 til kl.
20.20.
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Bautasten over falne i Sdrun.

O.R. 20.5
sdrum Bondeungdoraslag h r sdkt orJfbreren om tillatelse

til d rnisn en 'autasLen ov)r so.,1 falt i fjor. ,;töttan or
tenkt roist pd kirknvang.n hvor d, falne or gravlagt. 3dkna-
len, som tiligore er anbefalt av gonighetsrddet, er blitt inn-
vilget av ordfZ)r rn, so.:1 ga saken sin fulle tilslutning.

Inun bc,:r tt til utlanJet.

0.fi. 18.15.
Oslo radio har hatt eb intervju nel disponenten i Norges

B=1,a,;_;, Rdmeke noo, om dnn aktuolle 13:2rF4itu-sjon.
Hvorfor kommer d-)t sd lite bJr om d-gen
Först og fremst skyldos dotte det Idrlige vwr, og dot

stdrre forbruk p 1.rndnt. Jultena frds som kjent den 8. august,
og Ulbmr hu' d,t v,_„)rt minJre :17 enn v,nt,t. Dn fdrstr, tytte-
bwrone or derimot kommet i dag. 12,n annon ting som ogs hnr m0J-
virket til be=angelen, ar skorten pa arbeidskraft.

Det or altsd ikk) noo i alle disse
Nei, ikke et )nest, L,1 ber vert beslaglagt. Heller ik1,111,

nr noo g'itt til utlanITt.
Do garantoror Hot til norsko lyttere da
Ja Lb tror jeg jeg kan garantore.
Gjdros dnt noo for i. kafie L rtil bveno

	

d)t gj,r:)s for fa Jern frem. dile 1:-/12hnn,llore or
blitt godkjent soln b)rmott.,gere sid, ene brlagene, og (2,,,tte
burdn hjelpo. ,;/1 ting, m jeg iri 1lerti I 2i til lytterne.

ut og plukk b.2r. Dore kan sende dem mo jernbmon) og neget
kan d3ro ta med d-ro

(Umidd-lbart ettr "otto intervju bragte kringkastin-
gen et mikroforbosdk hos .n Ejurnsta',
ve,1 Filtvet. Vi fikk hdr-o om Turid og GorJ Hallind Djdrnstads
tr,ning for de kommende skdytem.nsts)rskap, og Turid glolot
seg "kjoiper:Ltt" til ko= til Yien. Viloro glodot b•An seg
til lon Stora Nor'iska Spelen i vinter\.

Konsberg Skifabrikk fdr  store.bestillin,ger.

O.R.
Kongsborg Skifabrikk har nylig mottatt storo bestil-

linger fra Norges Idrettsforbund. Fabrikken vil derfor kon,
me til d g•:: for full arift hela vinteren.

pldrn i Siod:len.

0.1. 20.1-.

To jonter fra SimOdlon har meldt at de har. sett en
Ljorn )1flfl a d u.n" p en wr p ij ellat1  eldes• fra

Detto ar förste. gang pit en monneskealder at det er
sett Ljrn p1:1 (le
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Fiskerimeldinger.

O.F. 12.15.
Sildefisket: Fra Haugesundsdistriktet meldes at

det er satt et steng p 200 hl. i Eidfjord og 3 steng i Kors-
fjorden. Sildens st3rre1se varierte som f3r mellom 22 og 25
stykkex pr. kg.

Fra Bergensdistriktet og lesundsdistriktet foreligger
det ingen meldinger,

Fra Uthaug telefoneres om 2 steng i Fröydistriktetz 1
steng i Nestva1en og flere steng i Fjugn. St3rsteparten gar til
eksport.og endel til hermetikk.

-Garnfisket er fremdeles

Bankfisket og 3vrige kystiske: Fra Finnmark
meldes det at forrige ukes fangst av sei var sesongens st3rste.

torske- og hysefangstene vax gjennemgende bra.
Ogs??, i TTOMS har fisket v,srt godt.
I Möre ble det sizte uke alt ialt tatt litt mindre enn

uken för. Irisen p,°1 torsk oppgis til 58 3re mot 70 3re uken
f3r, p sei 35 Jre mot 55 3re, 1) hyse 60 dre mot 70 bre og p.
kveite 2.75 kr. mot 3.00 kr. pr. kg. Et parti makrellst3rje
ble betalt med 1.15 kr. pr, kg.

Vanskeli heter med fhestene h'em fra fjellet.

0.F- 11.15.
Statskonsulent Bj3rnstad opplyser:
FOT hjemtransport av hingster fra Sikkisdalen og Vin-

sterdalen kan Statsbanene ikke stille til rdighet mer enn
20 - 25 vogner for opplastingp4 Vinstra 2 september. De öv-
rige hester kan derfor f3rst regne med opplasting de f5lgen-
de dager.

Peklame for den finnske ungdomsleder. 


0.R. 11.15.
Ved en feiltagelse i en av Oslo-avisene idag str det

at den finnske ungdomsleder Erik Boch, taler i Folkets.Hus
kveld. Dette er ikke riktig. Istedet taler Boch i Sarpsborg
og Fredrikstad.

Sauer og vedhogst i  Ouland.

O.R. 17.45.
Fylkesagronom Lysdal opplyser til bladet Velgeren

at det i 3ieblikket finns ca. 90.000 sauer i Oppland. Det
er plass til flere ganger s. mange.

‹,rsmbtet i Oppland Skogselskap ble det opplyst at
det er solgt kubb til en verdi av 10 mill, kr. i fylket.
Det er hugget 300.000 favner hvilket er 50% mer enn vanlig.
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4. britiske f1y. skutt ned over norskekysten idag. 


0.F.. 20.45.
D.N.B. melder at fixe britiske fly er-Skutt ned over

norskekysten idag ca. 80 km. vest for Kristiansand.

Nytt fra Sverige. 


S.R. 22.00.
Ved avslutningen av Grov- Och Fabrikkarbeternas kongress

idag ble det vedtatt å sende en resolusjon til regjeringen med
henstilling til at det tas motforholdsregler overfor den ulovloge
hverving av frivillige, os foretas opprensking innenfor de be-
falingsmenn i den svenske h2r som deltar i denslags hverving.

.).t. 22.00.
Kuponsinnsamlingen for Finnland har nå. nÅdd 355.000

kuponger svarende til vel 163.000 kg. varer.

S.R. 19.00. -
Svensk skipsfart har siden krigens begynnelse inntil

tapt 102 skip på tilsammen noe over 263.000 br. reg. tons.
Omkring 720 mann er omkommet.

S.R. 19.00.
Foreningen Nordens kongress for representanter fra

Sverige, Danmark og Finnland ble avsluttet idas i Stockholm0
Kan behandlet bl.a. spirsmlet om å fire ungdommen inn i den
nordiske interessesf2re ved utbytting av 1'3rerkrefter o.s.v.

S.R. 19.00.
Til sjef for Stockholms luftverntegiment fra 1 oktober

er utnevnt oberst Stendal.

S.R. 19.00.
. DocentAgge er utnevnt til professbr i strafferett

ved Stockholm 1.1.5gskola.

S.R. 19.00.
Kafferasjonene vil for neste periode (8 sppt. - 7 dec.)

bli 3ket i forholdet 15/12.

S.R. 22.00.
Livsmedelkommisjonen har -utstedt rasjoneringsforskrif-

• ter or ost. Tildelingen for hver enkelt husholdnins vil bli
p81, 300 gr. Pasjoneringen gjelder all slassost undtatt sjet-
ost, metpst og renost.

7.2.rvarsel.

S.F. 22.00.
Vestkysten og Winern-omrdet

regn inatt, ut på dasen oppholdsv2r.

Hele Norrlands fjel1trakter;
vT3r med enkelte resnbyger.

Svak, bygig vind,
Uforandret temeratur,

rSvak vind, oppholds-

Fet rcgnet i :tockholm idag.
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tt fra Nor e,

D.E. 11.30.
Ifd1ge Dagb1adet har man ved gullvasking i Finnmark fun-

net tilsammen 20 kg. gull. Dette kvantum er jo ikke stortm, men
man leter nå etter hovedåren.

Moskva 22.30 på. spansk.
Mannskapet på et tysk fly som forleden ble skutt ned i

en elv i nmrheten av Moskva, viste seg å b'we en spesiell me-
dalje med innskriften: "For Narvik". Narvik er dermed hevnet.

Schwarzenberg (Schweitz) 18.30 på tysk.
Skal man d'imme etter en oversikt over den svenke havne-

trafikk i det forlöpne år, må jernmalmeksporten over Narvik ha
vfert praktisk talt innstillet i dette tidsrom. Den totale sven-
ske havnetrafikk har fallt betraktelig, skipsanldp med 4551,og
skipsavganger med 65%. En undtagelse dannet imidlertid Luleås
havn hvor tonnasjen steg fra 1.5mill. til 5.8 mill. tons. Iuleå
er den havn ved siden av Narvik over hvilken malmeksporten går.

Kairo 20.00 på gresk.
Filmer over angivelis bombeskader i London som vises

frem i Norge, stammer i vikkeligheten fra Hamburg. Mange av
tilskuerne har kjendt igjen stedene.

tt fra Danmark.

D.E. 11.30.
På det danske regjeringsmdteigårfremla statsminister

Stauning den resolusjon som representantene for den Faglige
Landsorganisasjon har sendt inn. De forskjellige punkter ble
driftet, og ifdlge Sopialdemokraten er nå saken sendt i til
de forskjellige departementer for uttalelse.

Zeesen 18.45 1A finnsk.
Sekret:eren i det Danske bibelselskap har sendt en tak-

keskrivelse til den tyske evangeliske kirkeforening for den
hjelpE som er ydet danske offiserer for tiden krigsfanger i
Tyskland.

tt fra Sveri e.

S.E. 19.00.
Landtarbetarefdrbundet har oppsagt avtalen med sin

arbeidsgiverforening. Oppsigelsen som trer i kraft fra 1
oktober, vil direkte berdre 40.000 mann og indirekte 50.000.

S.R. 19.00.
Fölgende offiserer er utnevnt til sjefer for luft-

vernregimenter: Karlsborg reg. Oberst Hellsten;
"J. Götaland reg. oberst Lindblad; Stockholm reg. oberst
Stendahl; D.:a1m3 distrikt av j. Gdtaland reg. major jacob-
sen; Gdteborg reg, major Hagelinna og Boden reg. major Juel.

(Vend!)
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N tt fra Finnland.

Moskva 21.00 på engelsk.
Finnske soldater undergår for tiden trening i Ilcskland

for å settes inn på den sentrale del av'3stfronten. Store manv-
rer i jst-Fröisen som ble avsluttet for noen dager siden, om-
fattet både tyske og finnske tropper. De finnske soldater er
imidlertid swert missfornöide over å bli sendt hjemmefra.

Lahti 11.10 på finnsk.
Avisen Uusi Suomi skriver i en artikkel om Tallinns fa11,

at Estlands erfaringer viser hvor riktig det finnske valg har
Twt. Estland valgte å gi seg gradvis over og kom dexmed inn i
en slavetilv-welse. Finnland valgte den annen vei, og dets kamp
har vært det fri lands kamp for retten til å leve.

Bladet Ilkka fastslår at Pinnland vil få.et större.ansvar
ttter krigen da landet sandsynligvis vil,öke sitt landområde og
befolkning.

Lahti 20.45 på finnsk.
Det vil bli utstedxt spesielle frimerker i Finnland i

anledning Viborgs gjenerobring.
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