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Uttalelse frn de nye "biskwor" anzende kikestreiken.

20.30
anledning av den kirkestredk som rå drives av den over-

veiende del av vårt lands prester, nytter undertegnede hI3vet til
å uttale:

I. Bibelen og vår kirkes bekjennelse a2år fast at den
som setter seg opp mot övrigheten, står Guds ordning imot (Rom.
13,2). Ovrighet den til enhver tid rådende makt som Gud, ved
dom eller nåde, har gitt herre&imme i et land.

Jesu og apostlenes eksempel. Jesus og apostlene under-
ordnet seg den davserende ,righet til tross for at den ver hedensk.
Hva vårt lands nåværende styre angår, så har det gjentagende ganger
slått fast at det stiller seg positivt til til kristendom og kirke.
Så meget sWrre grunn skulle det da være for oss til helhjertet å
slutte opp om det i kampen for land og folk.

Grensen for vår lydighet mot övrigheten. Den eneste
skriftmessige unntagelse fra lydighetsplikten mot bvrigheten, er
den som er omtalt'i Ap.Gjern. 4,18 og 5,29. Hvis övrigheten for-
byr oss å forkpne evangeliet og derved angriper Jesu person og
verk, er det vax kristenplikt å adlyde Gud mer enn mennesker.
Dette tilfelle har ikke forekommet under det nåværende styre.

Kirkestreikens virkelige årsak. Vi kan ikke se det an-
derledes enn at det er av politiske grunner at flertallet av vårt
lands geistlighet setter seg opp mt vrigheten, bl.a, ved å nekte
utferdige lysninger, foreta vigsler, utstede embetsattester, svare
på embetsskrivelser, o.s.v. Den streikende del av prestestanden,
lar seg derved bruke som et middel til å komme den nye ordning til-
liva.

L,
Boykott av de udytre-le prester. Når en stor del av vårt

lands menighet boykotter våre prester, skjer dette ikke av kriste-
lige men politiske grunner. De prester som blir boykottet forkynner
jo det samme gamle korsets evangelium som de streikondo og står på,
den snmme skriftens og bekjennelsens grunn som dem.

Gudlbshetsbevegelsen. Denne som finnes i alle land og
innenfor alle partier, kan ikke legges de nasjonale sosialistiske
regjeringer til last. Den gudlt!shet som vi har her i landet, er
frukt av tidligere slekters utsæd.

Forsoning. Den splittelse som
lands kristne, er et brudd på det hellige
for vår kirke og vårt folk. I samsvar med
oss å elske hverandre og som gav sitt liv
gjerne rekke hånden til fred og forsoning
fedreland.

idag herskerblandt vårt
brorskap og en ulykke
kirkens Herre som bbd
for oss alle, vil vi
til beste for folk og

Oslo, den 30, juni 1942.

L. Fröyland. L. Dåe Zwilgmeyer. O.J.B. Kvasnes. Einar Lothe.
H.O. Hagen. Dagfinn Zwilgmeyer. 0.Chr. Falck Hansen.
J.E. Sivertsen.
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S nordmenn dömt for distrlbuerin av ille al avis.
• •  •  •  

11.30
en större forretning i Oslo foregikk det  utdeling av en

illegalavis, POM utkom dagbke. "F_In bunke aN- disse aviser ble
hver dag brakt til ..orretningen os dar w-L-1Jatt av en ev
funksjonmrene. Der-etter ble bunken fordelt mellom flere andre.
Også her fikk statspolitiet oppklart forholdet og syv av for—
retningens personale ble arrestert som deltage i. fordelingen.
De har alle tilstått :)5 hzr nå fåt sim Jom :elkedomstolen.
Da skriftet inneho1d43 kongepropaganda ble de dbmt såvel herfor
som for forbrytelse med fordelingen av trykte skrifter m.v.
av politisk innhold. Tre av de tiltalte et års fengsel, mens
fire fikk ni måre4(,

Q-lov om tjeneste i det sivile luftvern.

11.3v
,q4inisterpresidentenn har gitt en lov om tjeneste i det

sivile luftvern, der det heter at npolitidepartementet" kan
gi luftvernSjefen myndighet til å skxivr: arbe-idsföre inn–
byggere i luftvexkxetsen mellem 18 og år for å sette i verk
tiltak av ikke milttær art soM tar sikte på å forebygge skade
sivile personers liv og eiendom ved 1uftoverfa11.

Generalforsamlin i Det tyske Handelskammer,

19.20
pen ennen ordinmre guleralfors&mling d Der tyske Handels–

kammer Norge ble holdt idog. Med henblik på forholdenc ble det
tatt avstand fra ethvert större arrangemen-t; i inneværende år.
Irsberetning og regnskapet ble vedtatt. Handelskammerets styre
og presidium er som tidligere med fölgende forandringer: Iste-
denfor det uttredende styremedlem direktör Lorenz Vogt ble valgt
direktör •?ermann. Direktör Thorry Kleer og direktør
Thorolf Mvneio1 ar også trådt ut av presidentskapet. Som nytt
medlem i presidentakapet ble valgt Odd Berg, Tromsd. Istedenfor
det uttredenda medlem av kontrollutvalget direktör Johe. Gahr(?)
ble valgt disponent Jens Rolfsen. Handelskammerets medlemstall
steg i löpet av året 1941/42.fra 1345 til 1446, herav er 490
tyske og 956 norske medlemmer, Dot samlede Dedlemstall idag er
1498.

Bandakkanalen 50 år.

13.00
1-eandaki=j_en kan imorgen feire sitt 50 års jubileum, idet

kanalen 1e?t;i.e.et fo trafikk 1. juli. 1892. Kanalens jubileum vil
av forskjellige grunner först bli hOytideligholdt i slutten av
juli eller begynnelsen av august måned.

Den ermanske landt'eneste.

19.20
De förste 42 gutter og jenter som skal deIta i germanak

landtjeneste reiste igår ettermiddag. De skal tjenestegjöre 1 år.
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Landbruksme1din er.

23.00
Norges Pelsdyrlags årsmöte begynte på Kongsberg

var frammbdt 34 utsendinger og en rekke interesserte
årsberetning og regnskap behandlet. Mbtet fortsetter

Nr. 432.

igår. Det
. Idag ble
imorgen.

Fiskerimeldin er.

23.00
Makrellkontoret i Fredrikstad opplyser til Fredrikstad Blad

at over 3/4 mill, kg. makrell er gått gjennom kontoret iår. Det er
meget mere enn ifjor.

Kristiansund 200 år.

21.30
Kristiansund gikk igår inn i sitt tredje sekel. Dagen ble

feiret i enkle og verdige former med en kantateoppfbre1se
Nordlandets kirke. Byen var flaggsmykket men ellers var dagen
preget av arbeid og alvor. "Minister" Lunde holdt tale for byen
og det noyske folket.

Bevil nin ex til den norske le ion.

22.30
Ordföreren i Sem har bevilget ytterligere 1000 kr. til den

norske legion. Det b1e videre besluttet at legionserene fritas for
skatt. Lignende beslutning ex truffet av ordfbreren i Stokke kom-
mune.

Dbd i utlandet.

22.30
Det er ket melding om at motormann Sigurd Johannesen,

Spind, er avg vd dbden på hospital i utlandet. Han ble 37
år gammel.

22.30
Det komme-2 meldinger til Tönsbergdistriktet om sjö—

menn som er omkommet i dbdsfarten for England. Sist kom det
melding om at styrmann Harald Haraldsen, som var 50 år gemmel,
er omkommet. Ran etterlater seg hustru og 1 barn.

Videre e.r suert Hilmar Andersen omkommet. Han var 30 år
og etterlater seg hustru og flere barn.

Norsk handelsskip senket.

O.R.19.00
Det er kommet melding om at et norsk handelsskip er senket.

Lagnaden til r=skapet er ukjent.
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S bmannssendin en.

O.R,22.15
Sjbmannssendingen idag begynte med en beskrivelse av

Oslofjorden en sommerdag.

Fblgende nbytrale hileener ble sendt:

Arne Olsen fra mor og Rigmor.
Wilfred Thommassen fra Eva.
Per Rythen fra far, mor og sbsken.
Rolf Smith fra treklbvveret.
Harald og bigvar Stridslen fra mor.
Birger Andersen fra mor og sbsken i Horten.
Sigmund Pedersen fra mor og sösken.
Johan Alfred Pedersen Massik fra far.
Trygve Mathisen fra tante.
Dagfinn Lund fra mor og Lilly.
Håkon og Harald Borge frn Granvold.
Brbdrene Bye fra mor, far og sbsken.
Psder":ust3And fra din Esther.
Karl Emil Karlsen fra Astri, Elsa og hustru Olivia.

Fblgende hilsener var unbytrale:

Karl Ludvig Pedersen fra far, mor og sbskan.
Oyvind T. Ekland fra far.
Gunvald Kalland fra mor og far.
Arne Dingstad fra Erling.

Forbvrig ble fenrik Hauges tale i Londonkringkastingen
referert med enkdlte kommentarer, bl.a. en oppfordring til ham
om å melde seg som frivillig til den röde arme og sette seg i
forbinnelse med de internerte sjbfolk, så han en annen geng kunne
ha kjennskap til det han snakket om.

tt fra Danmnrk.

18.00
Handelepnrtementet meddeler at man dette år har plan-

lagt en torvproksjon som er 20% hbyere enn i året 1941. I 1941
ble det produsel 2 mill. tonn.

tt fra Sveri e

19.00
har besluttet å utnevne general Törnell til

bverstkommanderend,-: for det svenske forsvaT. General Tbrnell har
hittil vært konst.ituert som midlertidig bverstkommanderende og er
samtidig sjef fo-r -forsvarestaben.

tt fra Finland.

22.00
De bolsjevikene fremdeles slipper ned fallskjermsoldater

på hjemmefronten i Finland, har de militmre myndi#heter sendt ut
et opprop til befolkningen om å se opp for disse farlige individer.
FallskjermsoldEbene slippee vanligvis ned i tynt bebodde trakter
grupper på 3 og 4. Man har også påtruffet kvinnelige fallskjerm-
hoppere. Fallskjermsoldatene er ofte kledd i finske uniformer og
vepnet med maskinpistoler, revolvere, håndgranater og sprengetoff.
De sbker seg frem til tett bebygde etrbk, industrielle anlegg,
jernbanelinjer og bruer.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Kristent Samråd avviser uislin tilbud om fred i kirkestriden.

Bisko Ber rav tilb s dosentur ved Universitetet.

S.R.23.00. (Utydelig).
Kristent samråd i Norge, en sammenslutning av alle

norske kristne organisasjoner, har avvist et fredsforslag
fra myndighetene i kirkestriden. I forslaget tilbys biskop
Berggrav et dosentur i teologi ved Universitet, og biskop
Maroni skulle i tilfelle meddeles avskjed i nåde.

I sitt svar uttrykker Kristent samråd sin glede
over at myndighetene har gjort et forsdk på å nå fram til
fred innen kirken, men meddeler samtidig at det ikke kan
godta et forslag som stiller biskop Berggrav i en stilling
som er forskjellig fra de andre biskoppers.

Itte n e rester skal ordineres.

O.R.19.00.
Fdrstkommende fredag blir åtte nye prester ordinert

i Vår frelsers kirke i Oslo. Ordinasjonen blir foretatt
av "biskop" Fröyland.

Musikere skal ha en ukentli frida .

22.00.
Mellom Norges arbeidsgiverforening og Norges restaurant-

og hotellforening på den ene side og Norsk musikerforbund på
den annen side er det truffet avtale om at muaikere ved restau-
ranter i Oslo og oinegn som står tilsluttet Norsk arbeidsgiver-
forening, skal ha en ukentlig fridag. Fridagen blir for samt-
lige musikere henlagt til tirsdag unntagen for jul, påske og
pinse da fridagen henlegges til de dager hvor det etteT gjel-
dende lovgivning er forbudt å ha musikk på restauxanter.

uislin fgr ave.

O.R.12.00.
går formiddag foregikk det en hdytidelig handling

på Slottet, forteller "Fritt Fo1k", idet fire representanter
for Telemark hirdfylking overrakte "ministerpresident" Quisling
en praktfull gave i form av en kunstnerisk utfört stridsöks.
jksen er laget av sölv.

Endrin i loven om innförsel o omsetnin av le emidler.

O.R.12.00.
"Ministerpresidenten" har foretatt endring i loven om

innfdrsel og omsetning av legemidler.

Til den ledi e stillin

som direktdr ved Oslo sporveier har meldt seg ti an-
sökere.
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"Norske sffimann".

O.R.22.30-22.45.
Enkelte avsnitt av Sjdmannssendingen kunne i deg ikke

oppfattes på grunn av lytteforholdene. Flere av hilsnene
falt helt bort, og felles for alle var at det var
vanskelig å hbre hvem som var avsendere.

Etter den vanlige overaikt over allierte senkninger.
ble vi fortalt at England ikke fdlger sjöens hellige lov.
I deg stopper.ikke engelske skip for å ta opp skibbrudne, men
lar dem ligge i vannet og fryse ihjel. Som et eksempel nevnte
taleren de skibbrudne som var kommet inn til Norskekysten
fra Nordishavet for en tid siden. Ingen av ilåtene i konvoyen
hadde stoppet for ta dem opp. Og da den ene 1±vbten kom
fram til Norskekysten, var det bare noen få som var i live.

De norske sjigutter ble bedt om å tenke over dette.
Ennå er det ikke for sent å gå fra borde, men man 1:).jr gjdre
det straks.

Av hilsnene fikk vi med fdlgende:
Karl Georg Olsen fra Sara (?). Kom hjem.
Julius ',ndersen fra Aslaug (?) og barna.
Kristian Borgen fra . .?. . Kom hjem.
Arne og Olav Gundersen fra . .?. • Kom hjem.
Ole Grande fra sdster. Kom hjem.

Programmet ble igjen avsluttet med måkeskrikene:
Gå, gå, gå, hjem til Norge.

Ordfbrer fratrer.

12.00.
Ordförer Sehdtz i Sem fratrer nå som ordfdrer etter

at han er blitt ansatt som forsorgssjef i sin kommune.

Felt på Östfronten. 


O.R.22.00.
Conrad Martin Jöntvedt (ell. Jbltvedt) er falt på

Ostfronten. Han har også en bror • ved fronten som fox tiden
rekreasjonsopphold hjemme etter å ha blitt sret. De to

er en enkes eneste sbnner.

Asmund Sveen tiltrer stillin en som teaterdirektbr.

O.R.22.09.
Asmund Sveen tiltrådte i dag stillingen som teater-

direktbr etter Halvorsen som etter eget bnske har trukket
seg tilbake.
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Sko brann.i Höland.

22.30.
I går bröt det ut brann i brukseier stbys skog i

Sbndre H3land. Omlag 30 mål skog brente, men det lykkes å
begrense ilden. Ildens oppkomst skyldes antagelig fiskeres
uforsiktighet med varme.

Dbdsulykke. 


10.00.
I går formiddag ble en liten gutt, den år gamle

Odd Åsmundsen, drept av en bil i Henrik Wergelandsgate i
Kristiansand.

Omkommet i Utlandet. 


13.30.
Til familien i Sandar er det kommet melding om at

styrmann Johan Arvid Bergersen er omkommet i utlandet i mai.
Han var 40 år gammel og etterlater seg hustru og en liten
datter.

Videre er det kommet melding om at maskinist Peder
Hansen, HaukerM, er meldt savnet og antas omkommet. Han var
fbdt i 1898 og etterlater seg hustru og en sönn.

Stuert Erling Ludvig Eilertsen, T5nsberg, og styrmann
Reidar Kalleberg Halvorsen, Stokke, er akkommet i Utlandet. Den
förste var ugift, mens den andre etterlater seg hustru og to
barn.

Videre er maskinist Herbert Ottersen, Tcjnsberg, og
maskinist Jens Beckmann, Nötterby, omkommet i utlandet.

Nytt fra Sverige. 


S.R.20.00.
To tyske fly kom inn over Skåne i formiddag. Etter

at det var blitt ,,vfyrt varselskudd vendte flyene bort.

S.R.20.00.
Den svenske folkeskole feirer hundre års jubileum i dag.

I en tale i anledning jubileet uttalte statsråd Bagge at en
åtte årig folkeskole var önskemål nr. n.

S.R.23.00.
Det svenske stenindustriforbund har begjert arbeids—

nedleggelse fra 13. juli. Streiken kommer til å omfatte
500 mann.

De atmosfæriske forhold har i hele dag vært meget

ugunstige.

vvvvv VVVVV vvvvv
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T ske sko brukseks erter å Nor esbesök.

11.00.
Etter hvad bladot "e5stlendingen" .rfaxerint er en

rekke framtredende tyske skoprukseksperter med ministerialrat
(Mahler?) i spissen kommet pa et fire dagers Norgesbesök.
I de befaringer somarrengeres vil delta skogdirektören og
andre framtredende norske skogbruksfolk, muligens også noen
svenske skogbruksfolk. De tyske skogfolk skal först tilbringe
en dag på landbrukshö cwkolen på sksog tiende juli kommer de
til Elverum hvor de wider ledelse av fylkesskogrådets for-
mann, forstkandictat, r]-indalen og fylkesskogmester ?lien
vil bese forsöksskogf•ltene i Grindalsskogen. Det er srlig
overvanningssystemet på Furumo som vekker interesse og som de
tyske skogbruksfolk vil studere nærmere. Den 10de juli reiser
herrene til Sjustören hvor de vil overnatte. Neste dag skal
de på befaring bl.a. i Hberg.

De siste nyhetene ble plutselig avbrutt midt i
sendingen og umiddelbart etterfulgt av sjömennsendingen. Det
ble ikke i denne sending gitt noen lokale nyheter. Heller
ikke kom den vanlige oversikt over dagens viktigste nyheter.

"Hallo Norske S'ömenn".

O.R. 22.15.
Begynte som vanlig med oppgave over de allierte skips-

tap og deretter ble de såkalte "sji3mennens 10 grunnsetninger"
gjentatt. .

Så fulgte en del hilsener:
Fra Fru Alvilde Hilding Olsen til hennes datter

Harriet Hilding Olsen som befinner seg et eller annet sted i
utlandet. (Nbytral)

Thorleif Halvorsen fra Edel. (Nbytral).
Arne og Karsten $kjeve fra Lorine og far. (Unöytral)
Jens Kristian Jensen fra Ester. (Nöytral).
Svia±n Jarl Rörvik, .1esund fra hans mot. (Unöytral).
Olaf Arnemann, Skia.(Unöytral.)
Hareld Rönning Johannessen. Nöytral.
Ivar Jæger fra söster Ruth.(Unöytral.)
Rolf Steen frn söster. (Unöytral).
Gustav Hagen fra Anne m.fl. Unöytral)
Sigurd Vål fra mor i Vittingsfoss.(Nöytral.)
Otto Karlsen fre familie i Larvik. (Uhöytral).
Forelesningen idag behandlet i hovedsaken hyrespörs-

målet og det ble fortalt at de svenske sjbfolk som seiler for
England har ca 3 ganger så höy hyre som de norske. Videre ble
det fortalt at hittil har ingen av de omkomne sjbfolks etter-
ladte i Norge fått utbetalt noe av livsforsikringen og krigs-
skadeerstatningen som de skulle ha etter loven. Istedet har
de lokale institusjoner måttet ta seg av dem. .

Björn Zetterström, Stavanger fra Rolf. (Unöytral).
Kapt. Aksel Lidal fra Dagny.(NfiVral.)
Kristian Anker Gunnerosen fra Bergljot og Tove. (Nöytr).
Mangnus Jensen fra familie på Ingenes. (Nöytral).
Erling Sommerseth fra hans forlovede Ingeborg. (Undytr).
Så fulgte tilslutt måkeskrikene o.s.v.
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Il kke ° Oslo-to et.

20.00.
En tragisk ulykke er idag hendt på formidagstoget fra

Osle. Da teget kom Kongsvinger oppdaget konduktdren oppe på taket
på en av vongene to menn, blodige og forferdlig tilrett i hodet.
De viste seg å vmre to menn tilhörende en arbeidsgjeng som skuldw
nurdover til Glomfjord,

Ulykken må ntagItg ha foregått på den måten at de har
fmnet på å klatre opp på vegntaket. De har ikke hatt kjenskap til
Kengsvingerbrua så de -hide har kunnet tatt seg ivare. De er
begge blitt rammet i b. og etter hvad den tilkalte Imge kunne
konsta:b(Jrt blitt drep.',; momentant. De hadde ingen legitimasjons-
papirer, men deres arbtd•E'kammerater kunne opplyse at de begge var/

/ 4"re..Aker. Den ene hette ivind Larsen og den andre Leif Eriksen.
Aldren er tkjent.

Etters6kt for dra .

19.30.
Lmregutt Anker Rogstad, födt 8/1 1925 i Oslo, etter-

sökes for drap. Han er omlag 167 cm. hby, middels legems -
bygging, blå byne, rödlig hår, tilbakelöpet lav panne, rett
nese, framstående hake og lite ansikt. Det er utlovet en be-
lönning på 5000 kroner til den eller de som gir opplysninger
som förer til at han blir anholdt. Opplysninger bes gitt
statspolitiet eller nærmeste politimyndighet.

Sko brand i Söndra Höland.

O.R. 12.00.
Pra Björkelangen meldes nt omlag 30 mål skog brendte

forleden i brukseier ipstbys skog i Söndre Höland. Det lykktes
heldigvis å begrense ilden. Arsaken er antagelig fiskeres
uforsiktighet med ild.

M e rein i Sölendrellene.

10.00.
Formannen im reinselskapet i Rendalen opplyser et

reinstammen i Wlen§jellene er øket mod flere hundre dyr.
Kalvingen har iår gitt gode resultater.

Gkrdbruker får ættedi lom,

10.00.
Gkrdbruker Nils Utheim, Dalsbygda i Nord isterdal har

fått en meget sjelden utmerkelse idet han er tildelt Norges
Bondelags ttediplom. Denne utmerkelse gis bare til gårdbrukere
hvis slekt har sittet på gården i over 200 år.
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Historisk funn i Fredrikstad.

10.00.
I gamlebyen i Fredrikstad ble det forleden funnet en

kanonkule som antagelig skriver seg fra svenskenes boskyting rrv
byen i august (1818?).

Fiskerimeldin cr.

O.R. 13.15.
Det er bare meldjnger om helt ubetydelige kast av

småsild i Korsfjorddistriktet.
Fra de forskjellige brislingfelter dr det forelöpig

ingen måldinger kommet inn.

Om bankfisket og kystfisket forövrig meldes at til-
förselen til .lesund var ytterst liten i siste uke.

N tt fra Sveri e.

10.00.
Under et friidrettsstevne i Göteborg igår satte

Gunder Hægg ny verdensrekord i löp over en engelsk mil med
tiden Lnderssom ble nummer 2 og tangerte den gamle
verdensrekorden.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Norges IrTversambar.d. Opnnevnelse av la ledere Nordland f lke.

9.35
Norges Inrersamband har.oppnevnt fölgende lagledexe

Nordland fylke:

Sdndre Helgeland. Bindal: Lnrer Rolf Lönn, Holm i Hel-
geland, S3mna: Lnrer 1,eif Sunde, Vik i Helgeland. B2Unriby: Lnre-
rinne Klaudie Langgeth, Toftsundet. Vega: Lnrer Nils Gullvåg,
IgPry. Velfjord: Inrer Jens Flatmo, Sausvatnet. lievelstad: Lnrer
Bjarne Jörgensen, Visthus. Brönnöysund: Lnrer S.M. Gladsö. Brönn-
öysurd, Vefsna, Vesn, Grane, Drevja: Lnrer Harald Horsberg, Hals-
dy. Mesyjen: Lnrer J. Grannes, Mnsjden. Hattfjelldal, Rana, Hem-
nes: Lnrer  A.  Fjeldavli, Hemnesberget. Sör-Rana: Lmrer B.M. Svend-
sen, Finneidfjord. Mn: Lnrer Jnhan Hansen, Mo i Rana. Elsfjord:
Iisrerinne Kari Cstvik, Elsfjord. Korgen: Lnrer Kristoffer Sörvoll,
Korgen. Nord-Rana: Lnrer Ole Rödal, Storvoll.

Midtre Helgeland. Tjdtta: Lnrer Olav Selvmr, Tjötta. Al-
stahaug: Lnrer Erling Aune, Alstahaug, Stamnes: Lnrer Einar Skaga,
Sandnessjden. Leirfjord: Lnrer Birger Jåstad, Leirosen. Herdy:
Lmrer T. Kalleråker, Heröyholmen. Ne)rdvik: Lærer Magnue Mo, Björn.
Dönnes: Lnrer Jens Fiksdall Husby. Nesna: Lmrer Einar Rönning,
Sörsjona.

Nnrdre Helgeland. Lurdy: Tærer Edv. Tveråma, Röytvik
Lurdy. Roddy: Lnrer B. Midthjell, Hanvikhaugen. Melöy: Lnrer
Hjalmar Schultz, 5rnes. Tluma: Lnrer Harald Tunheim, Selmmr.

Salten. Bodd: Lmrer Hans Kristensen, Bodd. Gildeskål:
Lnrer Kristoffer Titlestad, Finsetodden. Beiran: Lnrer Lers
Trygestad, Tollå. Bodin: Lnrer Ottar Tverbakk, Tuv i Salten.
Skjerstad: Lnrer Kjell Slungård, Oldereid. Fauske: Lnrer Olav
Oynes, Finneid. Sulitjelme: linrer Martinus Tudemann, Sulitjelma.

Saltdal. Sörfold: Lnrer Eivind Tverbakk, Rösvik. Nordfold
Leiranger: Lnrer Sigfred Dylseth, Segelstein. Kjerringdy: Lnrer
E. Tidemann, Kjerringdy.

Ofoten. Narvik: Lektor Hans Valseth, Narvik. Ankenes:
Skoleinspektör HoW, Ronbak. Evenes: Lnrer Olav Winnem, Botn i
Ofoten. Ballangen: Lnrer Oskar Hole, Ballangen. Hamardy: Lmrer
Wilhelm Apold, Brendvik,pr. Trandy. Tysfjord: Lnrer Gunnar Kildal,
Kjöpsvik. Lddingen: Lnrer Erling Olaisen, Skarstadhamn. Tjeld-
sund: Iinrer Hans Ibikstad, Fjelldal. Steigen: Lmrer Johan Beck,
Varg i Steigen.

Lefoten: Vargan: Lnrer Ove Christensen, Skrova. Gimsby:
Lnrer Kari Paulsen, Laukvik. Borge: Lnrer Bjarne Sandby, Borge i
Lofeten. Valberg: Lmrer Arne Blix, Valberg. Buksnes: Lnrer Jens
Finnstad, Fridheim i Bunsnes. Hol: Lnrer Kr. Evjen, Stamsund.
Moskenes: Lnrerinne fru Valborg Pedersen, Moskenes. Flakstad:
Lnrer Nils Dymdal, Napp i Lofeten. Vnrdy: Lnrer Trygve Rdrmark,
Værdy. Röst: Inrer Johan Sund, Röst. Svolmmr: lærer A. Rönning,
Svolmnr.

(fortsatt)
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Nor es Imrersamband. . . . . fortsatt

Vesteråler, L2rer Olav Ven, Vesterålen.
Usnes: Dmrer Johannee Vassbotn, Myre, 'ksnes. Langenes: Lmrer
Olav Steinöysand, Langenes. Sortland: Lmrer Einar Overland, Sert-
land. Dverberg: I Mesnms Nilsen, leebakken, Dverberg. Björn-



skinn Lmrer Osvald Nikolaisen, Möss, Björnskinn. Andenes: Lmrer
Emil Rindstad, Andenes.

Sör-r2:önde: Lunde holdey 1J„-dr8, bl.a, 


om Lmreeeedet : "SLene er kommet igang  jel'aktisk talt over  

hele 2ant g de 12were som har 'eno-ptat-c sitt srbeide er der-



med autork medl--,mmey av sitt yrkess bn Skulde dot bli d3-

monssjoney:   den anlednin vjZ det bli slått hårdt

til. Det ska3 være ro i 1,endet nå o at noen setter vårt mål Nor es

frihet og c:•;2tendiV'),-!, 1. fero 1 ik1 å finne oss i."

O.R. 12.00
Sör-Tröndelag fylkesting ble åpnet i formiddag i Trond-

heim under ledelse av fylkesmann Grundtvig. Det var mbtt fram
55 brdförere av hvilke 42 tilhörer Y.S. Uniformerte hirdmenn gjor-
de vakttjereete. Litt för kl. 1 00 Tee'n Prytz ledsaget
av fylkeefer Rogstad og "fyl:osrnnn uidtvig i hirduniform og
hilste på tingets representanter. Til åpningsmötet var dessuten
innbudt or.rer Be:sman (?) og "politipresident" Lange.

gamle tiden er forbi, begynte "fylkesmannen" sin åp-
ningstale. Klasse- og smrinteressernes kaike fur egne fordeler gjen-
nom de ±orskjellige politiske partiers vie'keomhet er slutt. Alle
byggende krefter skal samlet settes inn for det heles vel. Fyl-
kets ordfö7cel:.e har hatt mange vanskeligheter å kjempe med. Ufor-

utsette problemer og spörsmål har meldt seg som har krevd hur-
tig lösning,. Ordförerne har imidlertid ikke yeket tilbake men ved
samvittighetsfullt arbeide skaffet seg respekt og tillid. Jeg
appellerer til alle positive kvinner og menn om av al: kraft å
Samarbeide i oppbyggingen av det nye Norge under den nasjonale
regjerings ledelse, sluttet "fylkesmannen", som derpå erklmrte
tinget for åpnet. Deretter sang forsamlingen til musikkledelse
Stående Gud sjgne vårt dyre fedreland.

Fylkestinget besluttet å sende "ministerpresident" Quisling
fölgende telegram: Wr-Tröndelags ordftirere samlet til fylkesting

Trondheim sender Dem sin hilsen med tekk for Deres j_nnsats for
Norges sak.

I ti]eluttning til åpningsmdtet holdt "minister" Lunde en
tale hver han bl.a. berörte ordförernes ansvar og oppgaver under
det nye Norges reisning. Deretter kom han inn på de byeblikkelJ.ge
situasjon og pekte på at det var lykkes å oppretholde  forsyningene
og gjennomf1Sre ansvarsprinsippet og rense ut den marxistiske gud-
löshet og den umoraleke og nedbrytende litteratur. Men allikevel
er det noen som sier at kristendommen er i fare. Av andre positive
tiltak som det nye styre har gjennomfört kan nevnes at landbruke-
prisene er bedret uten varefordyring.

(fortsatt)
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Sbr-Trbndela fylkesting. (Fortsatt)

Skolene er kommet igang praktisk talt over hele landet
og de lwere som har Ejenopptatt sitt arbeide er dermed automa-
tisk medlemmer av sitt yrkessambend. Det skal va3re ro i landet
nå og at noen setter ct mål, Norges frihet og selvstendighet
i fare, akter vi ikke å finne oss i, sluttet "ministeren".

" inister" Lunde's tale i Studentersamfundet i Trondheim.

22.00
"Minister" Lunde talte på et mbte i Studentersamfundet

Tronheim igår kveld, rMinisteren" skildret det nasjonale for-
fald i Norge og nödvendigheten av at folket samler seg til na-
sjonal vilje cg innsats. "Ministeren"s tale ble gjentatte ganger
avbrudt av

Kommunale bevikninger  til Le ionen.

22.00
Hadsel kommune har ved ordfbrer benksjef Nbstvig bevilget

kr. 1000.- til Legionen, meddeler Fritt Folk.

10.00 Nedre Eikers herredsting har ifölge Buskertd Blad bevil-
get kr. 4000.- til den norske Legion.

Lensmannen i Lårdal har besla la t et ulovli radioa arat.

10.00
Lensmannen i Iårdal har beslaglagt et ulovlig radioapparat

i bygda. Apparatet var gjemt ute i skogen, men lensmannen uttaler
at han vet hvem eiermannen er og at apparatet har vært i bruk.

"Minister" Lunde er kommet til Tromsb.

24.00
"Minister" Lunde med frue kom til Tromsö i middaga. Han

ble mött av fylkesfbreren og fylkesstaben, fylkesmannen, ord-
fbreren i Tromsb og politimesteren i byen,

Journalist Alfred E idius Carlsen Trondheim dbd.

24.00
Journalist Alfred Egidius Carlsen, Trondheim, som var en

kjent mann i norsk presse, er avgått ved döden, 72 år gammel. Han
var bergenser av födsel men er oppvokset i Trondheim, hvor han
bl.a. har vært knyttet til Dagsposten siden 1912.

Adresseavisen i Trondheim 175 år.

24.00
Landets eldste avis, Adresseavisen i Trondheim, kan idag,

3. juli, feire 175 årsdagen for sin opprettelse, idet bladet ut-
kom med sitt fbrste den 3. juli 1767. Utgivelsen har senere fore-
gått kontinuerlig bare med forandring av avisens navn en gang
blant ned gjennom tidene. Avisen ble startet av Martinius Lind
Nissen.
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Utnevne1ser oe :s1.7.edige1ser innen tele rafverket.

11.00
.ohan Björnevold er

grafbestyrer Si332.0 C i Sarpsborg.
Reseri-ebetTrer Dagmar öien er ket,

sjef ved Trondheim telefonanlegg.

Sekretnr Christian Steen, telegrafverkets revisjonskon-
tor, er innvilget nvskjed fra 14. septembe:? d.r.

Pens'onsordninf)r e kommunale t'enestemenr. i Nedre  . _

11.00
"Innenideprtementet" har den 25, juni d. år god-

kjent etter dkommune1ovens pgr. 60 Nedre Eikers ordförers
vedtak ev 26. mai d. år em pensjonsordning for de kommunale
tjenestemenn og vedtak for ordningen.

Oldfund i Vinger,

11,00
Til lensmannen i Vinger er det innlevert en pileapiss

av stein Elon er fundet i Varildsjöen på Austmarka i Vinger.
Pilespissen var et vakkert arbeide og var 17 cm. lang med en
bredde av omlag 4 cm. Melding om fundet er sendt til Universi-
tete oldsaksamling. Det er förste gang ipå lange tider at det
er gjort rlette distriktet.

2711 bruk

har mnrt i lektens eie i mere enn 100 år.

Fru 01 a B'on:

har fremkommet med forslag om at gravide kvinner og mbdre med
spebarn skal slippe å stå i matköene.

Minister" Stan' er kommet tilbake fra Italia o T skland.

21.30
"Minister Stang er kozmet tilbake fra mötene i Firenze

og Weimar.

2 interessente iffiker utkommet Biix forlag.

O.R.19.00
Nordmannsforbundets månedstidsskrift Nordlandir, som ut-

kommer på tysk, inneholder denne gang en rekke meget interessen-
te artikler, bl.a. om Quislings besbk på Ostfronten, Hålogalands-
utstillingen, Norges plass i det nye Europa, Kunst og ukunst og
om norsk forfattervirksomhet i 1941.

Max Rosell har utsitt en bok med titel "Jeg her vært
i England".

tilsatt som tele-

20M telet'onvakt-,
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1,25122=festpå Mvsen,

22.00
Eidsberg N.S.K. holdt igår en legionærfest på Mysen,

Mötet var godt bes3kt og legionnrenesom var tilstede ble hjerteli
hyldet. Fylkes-Cdrer Hoff og ordf5rere fra Klöfta, Mysen, Eidsberg
og Rakkestad.MajorBakke talte om nordmennenes plikter idag
og August Ingier ga en interessant beretning fra livet ved
stfronten.

Skattefrihet for legionmrerfra Namsko en.

20.00
Ordföreren i Namskogen kommune har vedtatt skattefrihet

for de frivilJige i den norske Legion og Regiment Nordland.

Hordeland sveit av A.T. 


20.30
R5rste Hordaland sveit av h.T. er i disse dager rykket

inn på Voss. Det er 150 deltagere, som for det meste er studenter.

Fiskerimeldinger.

O.R. 13.15
Brislingfisket begynte igår i Sunn-Hordland og Ryfylke.

Det meldes om noen få mindre fangster.

Bank-og kystfisket. Fra Sunn-Möre meldes at ukefangsten
var noe större enn foregående uke, 2/3 av fangsten var sei.

Landbrtksmeldin er.

O.R. 13.30
Man har iår god grunn til å frykte törråte på potetene,

og man bör derfor alleredenh ta sine forholdsregler (spröytning),
Vær på vakt!

Grönsakmarkedet. Sv=t matt på Gartnerhallen idag. Noen
mengder ev grönsaker er ennå ikke kommet. Spinat er det dog
ganske bra med.

Slaktemarkedeter fortsatt stille.

S'dmannssendin en.

O.R. 22.15.
Etter den vanlige oppgave over de allierte skipdtap,

ble det lest opp en rekke hilsner.

Fölgende var nöytrale:
Olav Anker Olsen fra Lnne og Guri, Mo i Rana.
Ingv. Sundvilsen fra familienpå Myro.
ige William Lund fra mor, far og sösken.
Wilfred Strimberg. "Mor er dbd". Hilsen far og Rigmor.
Rolf Damsnes. " Din mor er dbel". Hilsen Sigrid.
Hj. Vriking. " Erling er nå gift". Hilsen s6ster Eva.
Knut Skarshaug fra Elise.
Bernhard Rödsand fea Edith, Bjarne og Ingeborg.
Ole Holter fra Inga.

(fortsatt)
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S'bmanlien'TLinen_ (fortsatt.)

Fölgende hilsner var unöytrale.
Fritz 06 GUY.Tir Olsson fra onkel.
Ar4ur Tlur±.quist fla Bergliot og Signe.
Lao HoyE,rdal Hansen fra Sigrid.
Gustav o Harrakd Hauge fra Aslaug.
Sigurd Wahl fra mor, Xårin etc.
Olger Estmark Evensen fra Edith.
lars Petter Berg Smitt fra far.

Derettc bu det opplest et innlegg fra kaptein Hjalmar
Scherwich.

Jeg må advare dere mot å ta hensyn til radiosendinger
fra London for de inneholder bare 16gner. Fra London ble det
sakt at norske offiserer var feige fordide nektet norske
soldater og frivillige å kjempe under krigen i Norge.
virkeligheten hadde offiserene rett. Regjeringen erklerte krig
skjnt den cdste at vi ikke hadde våpen.

Regjeringen er bare en nikke-dukke i engelsk sold.
nå er peng•sekken tom og de sj6folk som fremdeles kan skatt-
legges blir stadig fEarre.

Men det imarste er et regje/ingen er i fmrd med å over-
gi lancLet til bolsjevikerne.

London ble det for lenge siden sakt at Tysklands
oljebeholdning var uttömt, men Norge får fremdeles olje fra
Tyskland, således smöreolje til våre jernbaner. Jeg kan ikke
se annet enn at den eneste hjelpen vi får er fra Tyskland, som
både har evnen og viljen til å hjelpe.

England var av den mening at det kunne regjere verden
med pengesekken. Men man kan ikke spise penger og det er nå så
vansklig med mat i England at det er blitt straffbart å spise
mere enn en rett på restaurant og straffbart å gå fra en
resteurant for å spise også på en annen.

Det snakkes om tyske voldshandlinger. Men det gjelder
folk som har vmrt så tåplige å gå i engelsk tjeneste og lokket
andre til å gjöre det samme. Resultatet er blitt sorg i mange
hjem og det er den eneste hjelpen vi har fått fra Englend.

Sendingen sluttet med de vanlige måkeskrik.

N tt fra Danmark.

S.R.23.00
Kongens tilstand forbedres for hver dag. Kongen ble idag

röntgenfotografert og legene var fornöiet med resultatet. Det er
på det rene at Kongen må mre rekonvalesent i lengere tid.

18.30
juni måned steg Nationalbankens tilgodehavende på clea-

ringkonto med utlandet med 22.9 millioner og seddelomlöpet steg
med 14.4 millioner til 1.844 millioner kronor.

N tt fra Sverige. 


18.30
Det 3. svenske forsvarslån ble avsluttet med en totalsum

på 1.12 milliarder kroner.
Noen dager för det svenske dampskip Ada Gorthon ble tor-

pedert og senket av en sovietrussisk u-båt i (5stersjöen, ble det
danske skip Orion angrepetM, en ukjent u-båt som evfyrte 2 tor-
pedoer mot det. Skipet fikk Ø.1n. alvtrlig lekasje i baugen og måtte
forlates av besetningen. Det er bUksert inn til Visby. Under sjö-

forklaringen ble det konstafert at det var en sovietrussisk ubåt.
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Dekret om italienske aks.er.

13.00.
Styret for Italias konsulmre saker i Norge melder:

Den 27de juni 1942 er det utstedt et dekret som fastsetter at
alle italienske aksjer som befinner seg i utlandet nu plikt-
messig må lyde på eiexens navn. Fristen for innlevering av disse
verdipapircr til pliktmessig innft5ring av innehaverens navn i
selskapenes b5ker er fastsatt til 31te juli for alle eurppeiske
land og til 31te august for de uteneuxopeiske land.

For hvilke varer kan 1a eattest utskrives?

13.30.
"Forsyningsdepartementet" har i samarbeid med "Innen-

riksdepartementets" helseavdeling gitt nye regler for Lege-
attester for rasjonerte varer og såpe. Helseavdelingen har
samtidig gitt b3gene instrukser om i hvilke tilfeller de kan
skrive ut attestene. Alle prektiserende 1.3ger kanz skrive ut
attester. Helseavdelingen besörger utnevnt kontroll 1-33ger
rundt omkring i landet, som skal kontrollerc utskrevne attester.
Etter de nye Tegler kan 1.?ageattester for flöte og kakao og
kokeehokolade ikke lenger effektueres. Det kan heller ikke
lenger gis tilleggsrasjon av fint hvetemel eller av almindelig
mel mot 1,2geattester.

De nye regler trer ikraft straks. Attester som
allsvddle er effektuert av forsyningsnemndene beholder sin
gyldighet til lste august.

For fortsatt å få s-,ertildelingen etter denne dag mA
det innleveres nye lgeattester som cr skrevet ut i samsver med
de nye regler og som er skrevet ut på de nye fastsatte sktemaer.

lægeattester for helmelk beholder dog fortsatt sin
gyldighet i den tiden de er utskrevet for.

Fosterfordrivelse i Ser sbor .

14.00.
I löpet av to dager har politiet i Sarpsborg arrestert

ikke mindre enn tre profesjonelle forsterfordriversker dtom alle
har drevet sin lyssky trafikk i lengere tid. Den ene har (fforresten
også kombinert sin motbydelige trafikk med - heimebrenning, som
hun har.drevet i hele 25 år. Det kan vidcre ncvnes at hun er en
rik gårdeierske. Hun ble arrestert torsdag. Igår fredag ble så
ytterligere arrestert to profesjonelle kvinnelige fomterfor-
driversker.

At en avskyelig trafikk, som den Sarpsborg nye politi-
mester her har avslöret har kunnet få gå gjennom on lang årrekke,
uten nt myndighetene har gjort noe for å rydde opp er simpelthen
ufattelig. At forholdene har wart mere eller mindre kjendt kan
det vel neppe være tvil om. Men vi står her overfor et avskrekkend
eksempel på de resultater den"evangske dödslinje" holdt på
före vårt folk opp i. Barnedrap var blitt forretning og blomstret
snmmen med heimbbrenning. Den arresterte nummer 2 har for å skjule
sin geskjeft anstillet seg som nödlidende og endog hevet for-
sorgsbidrag. Den tredje og forelöbig sist arresterte har tidligere
drevet sin lyssky virksomhet sammen med si# mann, som no befinner
seg i engelsk tjeneste. Siden mannen römtefra landet har konen
drevet virksomheten på egen hånd.
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Ul kke i Vikesund.

O.R. 12.00.
Fra Dremmenmeldes at igår faldt en arbeiderske ved

Mod;un Ullvnrefabrikk i Vikesund ned ca 12 meter gjennom en
heisesjakt. Sykehuset opplyser til "Drammens Tidende" at det
ikke er fare for livet.

R'ukan olitiot arrester fire t ver.

0 R. 12.00.
Politiet på Rjukan har arrestert fire karer som var

etterlyst for en lang rekke tyverier i Fredrikstadsdistriktet.
De hnr ialt stjålet manufaktur og matvarer for 10.000 kroner.

22./12221tenterdirektör" blir interv'uet.

C.R. 19.15.
Kringkastingen bragte idag et intervju med den nye

"tenterdirektör" Asmund Sveen som i disse dager har overtatt
stillingen etter Finn Halvorsen som skal "ofre seg for sitt
forfatterskap".

Han fortalte endel om hvilke planer "direktoratet"
har med norsk teaterliv for framtiden og nevnte spesielt
planene med å opprette et såkalt "ambullrende riksteater".
Her måtte man imidlertid regne med at pinnene ikke kunne bli
realisert för etter krigen da man for t3yeblikket hadde mange
\•nskeligheter å kjempe med. Den störste nv disse lot til å
vwe trensportvanskelighetene

Den prirmre oppgave for"direktoratet" anså han dog
å v,2re den å f4 teatret og teaterkunstnerne til 4 samnrbeide
med statens og folkets interesser.!

Videre fortalte han at mnn ogs4 går med planer om å
få satt igang en fast operascene, men det var forelöbig for
tidlig å uttale seg noe om disso planene i ot intervju. Han
kunne dog nevne at planene mentes realisert forbinnelse med
en utvidelse av Nasjonalteatret.

Rekruteringen av nye skuespillere gikk etter hans
mening alldeles utmerket. Terterskolens siste kurs hadde således
26 elever og flere hadde allerede meldt seg til videre kurser.

Sa bruk nedbrendt-

O.R. 19.00.
Det meldds at Valer Sagbruk 1)1, Lunde er totalt ned-

brendt igår. Alle maskinene gikk tapt.

Sukker til

O.R. 19.00.
"Foisyningsdepartementet" meadelerx at det i SOMMer

vil bli gitt eks'6ra sukker til bifox.

N e;osteras oner.

O.R. 19.00.
"Direktoratet for Froviantering og Rasjonering" melder

at der i sommer vil bli gitt nye osternsjoner som man kan få,
kjöpt på ekstramerkene E 122 i tiden frn 20de juli til 31d;tx
august.

2,

Nr.
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Fiskerimeldin er.

O.R. 1L,15.
Brislingfisket er nå i full gang over hele strekningen

fra Sogn & Fjordane til Ryfylket. Det er e4att steng hele veien
men de har stort sett vært ujevne både hv&d kvalitet og kvanta
angår. Enkelte steder har man dog hatt g=ke gode resultater.
Således meldes at man i Bjtirnefjord har fhtt ganske pen fangst,
og Sognefjorden har idag fisket adskillig brisling av ganske
god kvalitet. I Osterfjorden har man satt endel amåsteng.

Lan bruksmeldin er.

O.R. 13.30.
På grönnsakmarkedet i Oslo er det nu om dagene et

ganske alsidig utvalg men ikke noe smrlig kvantum av hvert
slag. Salaten later til å domincre og det ser nmrmest ut som om
den blir sittende fast i forretningene. Det har forbvrig også
vmrt bra tilförsel av spisakål dessuten er det kommet brn med
tomatet fra Vestlandet. Det er forbausende lite av reddiker og
salatagurker. Ganske pene forsyninter av limper og gulerötter '
kommer inn nu om dagene,

Moreller er det ganske bra med n',1 og dessuten kommer
det inn endel jordbmr som imidlertid finner lett avsetning.

Til den 5te d.s. gjelder fdlgende maksimalpriser på
moreller og jordbmr:

Storsalg, pr. kg. kr. 1.75 og kr,5.00.
Til detaljist: Pr. kg. Kr. 1.e5 cz kr.5.15.
Småsalg: Pr. Kg. Kr.2.25 og kr.6.10.

-For de övrige grönnsaker gjeld,3r .1.1gende nettpriser
til produsent fra Gartnerhallen:

Gulerot i bunter a 10 stykker 	 Kr. 0.70.
Rödbeter   pr. kg.  "0.37.
Poteter  IIII

" 0.17.
Karvekål  n  "2.50.
Nmper i bunter a 5 stykker 	 " 0.45.
Kruspersille: 	 pr. 10 bt 
 " 1.15.
Rabarbra 	 " bunt 	 " 0.35.
Jordbmrrabarbra.....Hil " 0.40.
Gresslök 	 " kg. 	 " 4.00.
Tomater 	 HI, " 3.00.
Salat 	 " bunt 	 " 0.80.
•Spisskål 	 " kg.  "




1:30.
Blomkål 	 , Ilu " 1.75.

9 rester "ordinert" i Vår Frelsers Kirke.

O.R. 08.00.
9 "prester" ble igår "ordinert" i Wtsr Frelsers Kirke.

"Ordinesjonen" ble foretatt ev "biskop" Fröyland, som uttalte et
det Var ftirste gang siden reformasjonens innförelse i Norge at
legfolk i Norge er blitt ordinert til pIester.
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"111.10 Yo-lkc S2mann"!

O.R. 2^,15
So lördag var det ic et underholdnings-

program i derines,fendinger,.
HandJinger, h.vLs man kan sådan betegnelse

det som ule sondt fo2ogikk antageli bar. Det hele
var uklnrt og lot til være en diskusle:. noen sjömenn
som sett og drakk. Slratnlen gikk inn•Illsmannens utroskap
og k..riie en i ct en sjbmann sert, hette Wtnston Churchill
og eom xeiste omkring i verden og bedro alle jentene. I rekke-
fölge het de: Polen, Norge, Holland, Russland (Josefa), USA
(Elinor) Grekenland, Prnkrike, India og Kine.

Så var det en som hadde skrevet dikt. Han påstodet
han var like god som Oksnevad og damen fandt de burde kelle
ham for Oksnekvad. Dessuten en hel masse annet tbys.

UiTeener:
Til Olaf Kvam fra Liv og Grethe. (Nöytral).
TCnut Kristiansen fra Ada, (Nöyt:2a1).
Lore),tz Klausen fra mor og far. (Nöytral).
Jehn Otar Juhl Olsen fra Ruth Arnt Juhl Olsen. (N6yt
Iver E. Engelsted fra hans svigerinne 1Q-Unöytrel)
Johan Jacobsen fra Svolvmr fra b'Ins hustru og sönner.

Som vanlig sluttet sendingen m:: :nkeskrikene.

yvvvv VVVVV vvvvv
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N e ras'onerin sbestemmelser for ost.

17.00.
Direktoratet for provian-Lring og rasjonering har

gjort fölgende endringer i rasjonoringsforskriftene for odt.
tidsrommet fra og med ? juni til cg'med 31. august kan det

mot merke 122 på Direktoratet for proviantering og rasjonerings
ekstrakort for tiden 18. mai til 9. august kjdpes og selges
enten 200 gr. gammelost eller ost med 20% fettinnhold og der-
over unntatt smelteost og eskeost, eller 250 gr. smelteost og
eskeost med 20% fettinnhold og derover, eller 500 gr. ost med
fettinnhold under 20% unntatt gammelost, kjernemelksost og
kasseost (s3tost),el1er 1000 gr. kjernemelksost eller kasse-
ost (sbtost). Videre er fristen for salg av ost mot ekstra-
merket 119 forlenget til 15. juli 1942.

Legeattester for rasjonerte matvarer og  såpe.

17.00.
,YForsyningsdepartementet" har i samarbeid med

"Innenriksdepartementet" s helseavdeling gttt nye regler om
legeatteber for rusjonerte matvarer og såpe. Helseavdelingen
har samtidig gitt legene inst,rukser om i hv:;_lke tilfeller de
kan skrive ut elike attester. 11e praktia<cende leger kan
skrive ut attestene. Helseavdelingen bes3rger utnevnt kontroll-
leger rundt om i landet som skal kontrollerc utskrevne lege-
attester. Etter de nye regler kan legenttester for flöte 'og
for kakao og kolesjokolade ikke lenger effektueres. Det kan
heller ikke gis tilleggsrnsjon av fint hvetemel eller av almin-
nelig mel mot legenttest. De nyo regler tr= i kraft straks.
Lttester som allerede cr offektuert av forsyningsnemndene behol-
der sin gyldighet til 1. august. For fortaatt å få særtildelinger
etter denne dag må det innleveres nye legeattestar som er skrevet
ut i samsvar med de nye reglene og som er skrevet på de nye
fastsette skjemaer. Legenttester for helmelk beholder dog
fortsatt sin gyldighet i det tidsrom de er skrevet ut for.

Minerin sul kke i Lafoten koster fem menneskeliv.

O.R.14.00.
En fryktelig mineringsulykke hendte i går middag

på gården Flagstad i Lofoten som kostet fem mennesker livet,
og fire ble sterkt skadet. Tærer Dybdal mistet to av sirie
barn. Dybdal selv og hens frue cr sendt på hospital. Myndig-
hetene arbeider med å oppklare ulykken.

Seksten t ske ressemenn besåker Norge. 


O.R.22.00.
I dag kom seksten tyske pressemenn til Oslo. De

representerer de störste og mest innflytalsesrike tyske aviser
og telegrambyråer. I Norge skal de bes&ke den norske arbeids-
leirtjenopte.
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Sjb=insseIls1,1uen.

0..22.15-22.30,
:ronne sending begynte som vanlig på sbndager mod

andakt. Don ble i dag holdt av "biskon" PrbyLand som blant
annet uttalte:

• • For osf: er navnet sjbmann ot h_2.ersnavn. Men
det er ikke slik i allc land. I do enfy,lsktalonde land hadde
icllf,11 tidligere or2et sciler omtrcnt s,,J.mmo merring som
lassren.

.•. Dere 2jbmenn kaster glans or vårt land og
dere holder ±io get i r-Jar alle hav.ier.

X2ennr jog derc rett, sjmonn, ville dore nok
helst ha =4- hj,-m„rlei denne tiden, men der kan nok Irommo
hjem fbr doro vg r å hpp. eud velsigne og bevare dcre allo.

Dagens hilsner var til:
IIrne Lbvberg fra mor, far og Magi. Kom hjem.
1,1f 1.nd,:;r2en Telle fra mor, Dor, barna og Bor4.hild.
Knut Kristiansen Granli fra sb2ken, mor og far. Kom

hjem.
Iver E. Lngelsrud fra Gunn. Vetiden blir lang.
01av, Jakeb og .ndreas fra m.or. OJTIhjem.

2jbvik f'r 


17.00.
Gjdvik tommuhe vil i 1bpet v e)oLnnen få sitt eget

slk'Jch.u2 og fry2ori i forbindelse med kjdttkontroil.
Gjbviks stbrse slakteri vil bli modernisert idet
det or c.vsatt kr. 50 000,- som en fbrstigning til dette
forml.

Samti.dig realiserer GjJvik kora.n en annen plan:
GjOvik og Vardal folkebibliotek skal f j_tt cet hus på f^y-



torgot. Det er allerde ansatt f-st bi'L_totekar.

sukker t•- bifor.

17.00.
"Forsyningsdepartement det vil senere

semmor 'uruffet bestemmelser av Eukkor til
bifor. Firbktere gjdres oppmerksomMe de Lkke må dispo-



here: noe cv rets honningavl får tildeltngsbestemmelsene
foreli.wor. Birdktere som disTonerer sin honning nå, risi-

. k;:rer.ikke komme mod ved sukkertildolthgen.

Vtir-VV, 7 VVVVV "(r7VVV
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Ze din ex manda" 'uli.

S'ömannssendin en.

O.R. 22.15-22.45.
Norske sjdmann. Redningsmateriellet på de allierte skip

er langt fra tilfretsstillende. En henstilling som sjöfolkene
hay gjort i denne forbinnelse i disse dager i London har ikke
fört til noe resultat. Lenger enn til planer kom man ikke un-
der mdtet. Husk derfor sjdmannens fdrste grunnsetning: Under-
sdk redningsmateriellet för du går ombord.

Sjdfolkene tilbys nå rente på sine sparepenger.
Dette skulle vire en selvfölge og burde ha v-wt gjennomfdrt
for lenge siden. Men pengene er sikrere i nbytrale bankex. Ta
dem derfor ut og skaff deg sikkerhet for at pengene ikke taper
sin verdi etter krigen.

Norske sjbmann. Foren deg med dine kamerater i en anti-
britisk-amerikansk front. Vend hjem, og hvis du ikke kan det.
verg deg selv.

F31gende hilsner var ndytrale:
Oluf Norum. Fra din Ida.
Ole Hulst. Fra Turid og Solveig i Stavanger.
Torbjdrn Olsen. Fra mor, Anna, Ola og Hans.
Alf Svåsand. Fra mor, sUsken og Marion.
Egil Yortmann Larsen. Pra Ragnhild og Johannes Larsen

i Holmsbu.
Sven Mörkved. Fra far.
Harry Pettersen. Alt bra i Oslo og på Nesodden. Hil-

sen tanto Emma, Ragnhild og Asta.
IarlEmil N.rlsen Tendvig. Karsten og Elsa bor hos Nora

fremdeles. Hilsen fra din hustru Olivia, Elsa og Astri.

Fdlgende var undytrale:
Sverre og Trygve Yilsen. Kom hjem. Tor er alne og

frisk. Her er arbeid nok. Hilsen fra mor, PaUla os jf,se
Lommedalen.

Arthur Nilsen. Kom hjem. Din ..?..
Stuert Polf Berle Kristiansen. Seil ikke mer. Steffi

og Rolf har fått en kjekk gutt. ..?.. skal gifte seg snart.
Hilsen familien.

Henry Arnljot Nilsen. Kom hjem. Juliet.
Gabriel Soma. Tro ikke på Lignpropagandaen. Skal

hilse fxa Lars, I:agda og Judith. Hilsen Gerda.

Tilslutt intervuet man kaptein rivind Hansen fra
Pergens Skipperforening, som i disse dager har feiret sitt
75-års jubileum. Det er ikke rart at de som seiler ute er
engelskvennlige, uttalte kapteinen. Pe kjenner ikke politik-
kerne, bare the man in the street, og han er et bra menneske.
Snart vil de dog oppdage svindelen og komme hjem.

faldne legionn‘er.

0.L. 22.00.
Legionsrene Odd Solem, f. 1918, og Jer Bang f. 1916

begge Oslo, er fallt på östfronten.
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Eu brjd i Ber:en.

0.E. 12.00..
Etter hva Bergens 'idende erfarer er det i den senere

tid kommet flere ruglester fra Tyskland-til mdllene på Vest-
landet.

Man kan altså en tid framover regne med å få brddmel
som vesentlig bestr av 100% rugmel utmalt med 95%. Dette be-
tyr at kvaliteten vil jke betraktelig0

risbestemmelser for akket ferskfisk fra Nord-Norge.

11.00.
Frisdirektoratet har n. fastsatt nye priser for salg

i Sjr-ITorge av pakket ferskfisk fiea Nord-Yorge.
Prisforhjye12en er forskjellig for de enkelte fiskeslag.

Fiskerimeldinger.

Bergen 13.15.
Siden 13rdag er det ea 4,r•mindre steng fet- ug små-

sild i Hoedel—nd og RogalanCi..
Brislingfisket har vct atille i helgen.
Bergen ble siste uke tilfdrt stdrre mengder fisk enn

tilfellet ver uken f3r. S=lig kom det bra med pale.

Landbruksmelqi2£er.

13.30.
På landbruksmarkedet er det ingen forandringer.

Grtinnsakene er små og dyre fremdeles og kommer ikke enn i
så sueore mengder at husmjdrenes bekymring for middegsmaten
helt kan boxtfelle. Stirre tilfj:sler til Oslo av moreller
fra Vestlaldet hinclres ir av trans,eortvanske1ighetene.

O.I. 19.00.
1:rusesyken haT herjet endel i Sandar i de siste uker.

,et ser imidlertid nå ut til å vwe slutt p den.

Tolletaten.

19.30.
Tollkontrolljr i Drammen, Ole Andersen Klivig, er

etter sjknad meddolt avskjed fra tollvesenets tjeneste.
F:onst. tolikentrolljr Eivind Petersen, Osle er an-

satt som tollkontrollör i Oslo tol1distrikt med stasjon
ved 0s10 tollsted.

Konst. tollassistent Sivert Hi1sen Sundo, Stavanger,
er ansatt som tollassistent ved Haugesund tollsted.

Statsl. kontorbetjent 2, Anders (Fuglsnes?), Tdns-
berg, er etter söknad meddelt avskjed fre og mod 1 juli
1942.
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Hens Bruk solt, 


13.30.
En av de kjendte papirfabrikkene i iv.3rheten av Höne-

foss,'Henå Bruk, har i disse- dager•skiftet eier.
Bruket har i en menneskealder w9rt i brukscier Grundt-

P3sho1ms besiddelse, men er nå av hans arving, Briger Lörholm,
solgt til et bksjeselskap Grundt-Rjsho1m A/S, som i de siste

har leiet fabrikken. Xjdpesummen er 670.000 kr.

Sandef'ord utdeler  medisintran.

14.00.
Etter hva det meldes fra Sandefjord er det besluttet

at Sandefjord og.Sandars Trygdekasser skal gi de medlemmer
som har behov for det, medisintran. Det er i disse daser be-
vilget 7000 kr. til dette formål.

res. ka . i Gamle Aker.

O.R. 12.00.
Ved höymessen i Gamle Akers Kirke sJndag ble den nye

residerende kapell%n til Gamle J.ers menighet, pastor Bjarne
Darby, hdytidelig innsatt i embetet av prost H3yer.

Grunnstensnedle{Y else til nytt kapell i Siljan.

13.30.
Ved en enkel hdytidelighet igår fant grunnstensnedleggel-

sen til det nye kapell på Grorud i Siljan sted, meldes det
fra Skien.

Totalavholdsselska,ets 


0.R. 12.00.
Det Norske Totalavholdsselskaps sommermite på Vest-

mar Folkehjyskole i Prangedal fortsatte ljrdag og sindag
med taler av lektor Trristoffer Håve, amtmann Sven Orrestad,
landsstyrets formann skoleinspektdr Arne Drådland, kontor-
sjef Xarl Usland, skolestyrer Halvor isterdahl, pastor Leif
:len, og sogneprest Olav Bjirgum.

Lunde i Alta.

O.R, 19.00.
"Minister" dr. Gulbrand Lunde talte igr på et vel-

lykket friluftsmdte på Elvebakken i Alta.
"Ministeren" har også besdkt Kautokeino.

T:ormannskole ved Kongsber Våpenfabrikk.

0.L. 19.00.
Formannskolen ved Kongsbers Våpenfabrikk avsluttet

igår sitt vg,rkurs med en festlig tilstelning.
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Brand i Iveland. 


19.30. •
Imorges ved halv-femtiden utbröt det brand i Kvikstads

100 år gamle hus på Kvikstad i Iveland. Ilden bredte seg med
voldsom fart og det var ikke mulig å få reddet noe av innboet.

Lata215.111g2ITifor kommunale funksjo=er i Kristiansand.

O.R. 22.00.
Ordföreren i Kristiansand har vedtatt at de kommunale

ftnksjomerer i byen skal få mataukingsfri også ihöst en eller
to uker.

Union hotell på Sunnmöre trudt uv brand.

24.00.
Ved to-tiden inatt bröt det ut brand i det kjente

hotall Union i Norangsdalen.
Det tok til brenne i et lite anneks som står ubebodd.•

En eldre kvinne voknet tilfeldigvis og fikk se brannen og var-
slet folk. Ilden forplantet seg hurtig til Peder Skylstads
hus hvor er likeledes til enken Johanne
iyes hus. Llle disse- tre bygninger brente ned på ganske kort
tid.

Norskebedriftslederet1 Tysk1and.

21.30.
En Tekke bedriftsledere reiste igår til Berlin for

å studere forholdene i tyske bedrifter. Ved avreisen uttrykte
konsul ing. Schöpke sin glede over at Wehrwirtschaftstab
har arrangert denne studiereiBen.

168 studenter o tas til ‹?.nnetavsnittav förste avdeling.

. 22.30.
"Kirke- og Undervisningsdepartementet" har bestemt

at det i 1942 skal tas opp 168 studenter i fJrste avdeling
annet:avsnittdV det'mådiwinskc studium.

N tt fra Finnland.

o.n.12.00.
Tyskland har i den snere tid levert Finnland 7

mill, kg. hvetemel. Nye leveranse:c fölger dessuten i den
nærmeste framtid. Det finnske forsyningsdepartement har
derfor nå tillatt baking av boller og kaker av hvetemel.

D.R. 18.35.
Det er truffet en avtale mellom Finnland og Sverige

om leveranser av 1 mill, kg. saltet fisk til Finnland.
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Nytt fra Danmark.

D.R. 12.30 & 18.35.
rt sagbruk og to verksteder i Ferreslev på Fyn - ( i

=heten av Nyborg) brendte iformiddag ned til grunnen.
Store trelngre og en rekke maskiner ble ddelngt. Skaden

i sagbruket anslås til ca.. 200.000 kr. Brannen skyldtes selv-
nntennelse.

D.M. 18.35.
De fjrste torvbrnnner i Danmark på grunn av törken

begynner nå å dukke opp. Idag meldtes det om en stdrre torv-
brann.

lytt fra Sverige.

D.D. 18.35 & S.h. 20.00.
En fremmed ubåt har pånytt anprepet svenske skip

svensk farvann denne gang i en konvoy.
Den svenske forsvarsstab meddeler at en fremmed ubåt

imorges nvfyrte en torpedo mot en konvoy idet denne passer'te
Yorrdpingsbukten iHn,nfor svensk terrIbtoria1farvann. Tor-
pedoen traff ikke c , sprang senere i fj-,eren. En svensk jager
knstet dypvannsbomber mot ub'ten, men =mere enkeltheter
mangler.

S.R. 23.00.
En svensk topedojager kastet iettermiddag dypvanns-

bomber mot en neddykket ukjent ubåt i svensk farvann utenfor
ilands dstkyst.

Jageren ckskorterte en konvoy.

Vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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S'ftannssendin en.

O.R.
Sendingen begynte edm vanlig med.oppgave over senkede

allierte skib, Deretter ble det opplest en rekkahilsner

W51gende hilsener'var nbytrale:

Odd Omsland fra Paula.
Håkon*Sverdrup Nilsson fra mor.
Leif'Zsbö."Takk for brevet". Hilsen Gudrun og barna.
Egil Skottemo fra mor og sösken.
Gollman Carlsen fra Svanhild.
Asmund Hiksdal og sön fra broren Hans.
Asmund Norman Pedersen fra mor og far.
Eivind Kåsa. "Takk for brevet". Hilåen Ingebjörg Alf Eva.
Enok Welle fra mer og sdsken.

Unöytrale hilsenbr:

Arne Amundsen fra Maxgit, Arne og Per.
Halvor Halvorsen fra Titun Halvnrsen.
Sverre Sbrum fra far, hustru og de 2 små.

Det ble gitt en skildring av et besök på setra.

Tilslutt ble det holdt en tale til sjbmennene.om* hvor
vansklig det var i Norge for de omkomne sjömenns etterlatte å
få utbetalt deres tilgodehavende i Englnd Forespbrsler,
herom forble ubesvart eller det ble svart at henvendelsen var
sendt urette vedkommende. Det var sjömannsforbundet hjemme i

som Norgo/har måttet tre stöttende til.

Tenk over dette, dere som ennå seller for England.

Vidre ble det opplyst hvor vansklig det var for de  sjö—
menn som hadde hyre tilgode i h. t. kontrakt som ikke kunne
oppfylles fordi skibene ble forhindret fra å seile'vidre da
Norge kom i krig. Det var regjeringen som var ansvarlig herfor
o den fikk stötte av Ingvald Haugen. Haugen lovet riktignok
b de det ene'og det abnet, men hån holdt seg borte fra det av-
gjörende möte, Han sa at han'var forhindret fra å meSte fordi
han var fanget av gangstere. Men da han noen dager etter mötte
nybarbert og fin, skjönte sjöfdkene at han var betalt av
engelskmennene.

SendingaisluttetSQM vanlig med måkeskrikene.

44bir Omkommet i utlandet. .

O.R. 12.00 og 22:00-
Egil Gotdon Larben, Nötterby og Marthinius Dahi, Barkåker,

•ex omkommet i utlandet. Den förste var 29 år og ugift, den
andre. 34 år og etterlater seg hustru og ett barn.

Ayrmann Joan.Iverseh meldes  omkommet, meddeles det fra
Bergen.
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Norsk skib senket ved den amerikanske k st.

O.R.12.00
Fra Mexico City meddeles at et norsk skib er senket den

1. juli d.å. Overlevende er,kommet inn til en mexikansk havn,

2 nordmenn arrestert for å være i besiddelse av ulovli radio

apperat. 


0,R.12.00
Lensmannen i Sem har også i helgen kommet over et ulovlig

radioapparat i Slagen. 2 karer i 50-60 årsalderen innrömmet at
de'hadde forsøkt å lytte til utenlandske stasjoner. Apparatet
ble beslaglagt og de 2 arrestert, melder Fritt Folk.

Druknin sul kke i Pors runnselva.

7.30
Igår ettermiddag hendte det en drukningsUlykka i Porsgrunn

elva. Den 17 år gamle Kjell Olsen:fra Tolnes Var ute og padlet
en kano. Like utenfor bryggen ved .To1nes veltet kanoen Og

Olsen falt i vannet. Folk var oppmerkaOmme på hva som var skjedd
men ft5r man rakk å få satt ut båt, forsvant den unge gutt plud-
selig, idet han antagelig har fått krampe.

G mnastikk obli atorisk fa ved folkeskolene landet.

O.R.12.00
Det er nå bestemt at gymnastikk fra neste år skal Vagre

obligatorisk fag ved folkeskolene på landet.

Ansette1ser o autorisas'oner.

12.30
"Justisdepartementet" har ansatt kand. jur. Knut Endre

som dommerfullmektig ved Lofoten sorenskriverembede. Som
ekstraordinmr dommerfullmektig ved samme embede er ansatt
kand jur. Ingvald Falch.

Som dommerfullmektig ved Nordre Sunnmöre sorenskriver-
embede er ansatt kand. jur. Bjarne Wrstad.

Advokat Sverxe Seier er autorisert som fullmektig hos
advokat Mads Golden,'0$1c.

Kand. jur. Knut Boeye er autorisert som fullmektig hos
advokat Jon Gulbrandsen, Halden,

Advokat Ivar Breivik er autorisert som fullmektig hos
advokat Håvard Farstad, Trondheim.

Sakförer Bjarne Trygve Johnsen er autorisert aom full-
mektig hos advokat Gu1brand Bergsjö, Oslo.

Kand jur. Jacob Iindboe er autorisert som fullmektig
hos höyesterettsadvokat Harald (?) Trondheim.

"Innenriksdepartementet" har konstituert handelsmann Jon
Birger Aas, Elvarli pr. Hell st., som prisinspektbr ved Nord-
Tröndelag fylkesmannsembede.
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Tannlm eeksaMen.

12.30
Tannlmgeeksamen ble iår avlagt av 46 kandidater.

1 fikk karakteren S.tf., 24 fikk karakteren M.tf„
16 fikk karnkteren Tf. og 5 fikk kårakteren N.tf.

Interessant t sk verk.

10.00
På et forlag Darmstadt i Tysk1and er ny1ig kommet ut

Bind I, del 1, av et stortenlagt ver¥, Verfassungs - Ver-
waltungs - und Wirtschaftsgesetze de Vblker..Dette fbrete
bindet har ganske smrli6 interesse for Norge, idet det inne-
holder en samling av de viktigste noreke lover og forordnin-
ger på forfatnings-, forvaltnings- og nmringsrettens område.

_ N.S.U.Fis Norsk Landt'eneste.

10.00
Ringerikes,Blad meddeler at Norsk Landtjeneste

_ skal henIegge en av sine gutteleire til Ask:p.å, Ringerike.,. --Leiten skal begynne omkring 10..juli.

"Minister" Lunde kom ida til Lakselv. Han holder atter tale.

19.30
"Minister" Gulbrand Lunde kom idag til Lakselv i Finn-

mark fra A1ta. "Ministeren" og fruen var ledsaget av fylkes-
fbrer Tokle og ble mottatt i statens fjellstue ev N.S. 1ag-
fbrer ordförer E1gsmter. Om kvelden ble det arrangert et
stort offentlig mbte hvor ordfbrer Elgsmter i sin .innled-
ningstale bl.a. kom inn på "ministeren"s store interesse
for de nord1ige fylkex og takket hnm fordi han igjen hadde
hatt anledning til å besbke Lekselv. "Ministeren" Oppfordret
i sin tale alle til å stbtte den nasjonale regjering i dens
arbeide for å gjenreise landets frihet og selvstenddghet.
Foredraget ble stadig avbrutt av bifall.

Innsam1in av s ebarntb .

O.R.22.00
N.S.K. har i Oslo igangsett innsamling av spebarntby,

for derved å lindre den nbd som mangelen,herav har forår—
saket i mange hjem.

Fiskerimeldin er.

O.R.13.15
Fetsildfisket er fortsatt smått. 'Det er bare kommet

melding om 2 mindre kast ved Austevoll.

Småsildfisket. Også herom er det kun_kommet meldinger
om mindre steng med 30-35stk. på kiloen.

Brislingfisket. Det er nå kommet melding om en del min
re kast, men det klages over at kvnliteten er meget dårlig.
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Landbruksmeldin er.

• O.R.13,30
Tilförslen av grönsaker er fremdeles minimal, når undtas

salat og spisskål.

10.00
Det er.nå planer oPpe om anlegg aV en fruktforsöksgård

på Hedmark. Plere kjente menn fra "landbruksdepartementet"
og de stedlige myndigheter var lördag på,. en befaring på en
gård i Veldre.

N•tt fra Danmark.

D.R.21.50
Kongens tilstend betegnes som helt igjennom tilfreds-

stillende. Hvis alt fortsatt forlöper normalt, vil Kongen
kunne forlate sykehuset fredag formiddag.

D.R.12.30
Detser opprettet en handelsavtale mellom Ungarn og Dan-

mark,

13.00
De forhandlinger som er fört i Kjöbenhavn angående priser

for svensk trelast som skal leveres fra Sverige i annet halvår
1942 er avsluttet og de to lands delegasjoner er blitt enige
om å beholde prisene ufLrandret.

N tt fra' Sveri e.

O.R.22.00
Mandag kveld ved 19.3C-tiden, gikk 2 svenske handelsskip

på miner i Nordsjöen. ,Begge skipene sank fort.3 mann blev
drept og en skadet. Resten av besetningen pk begge skipene
alt 72 mann ble reddet. De 2 skipene er Uddeholm og Argen-

tina, og begge var pk vei fra årgentina til Sverige med styk-
gouslaster. Båtene ble observert ulykken og gikk da etter hver-
andre ned 200 meters mellomrom. Pludeelig inntraff det 3 ekils-
plosjoner ombord i rgentina like etter hverandre. Skipet mank
hurtig og mannskapet på Uddeholm satte ut livbåter for å komme
knmerntene til hjelp. Rert etter hörte man 3 kraftige ekspl,)-
sjonerfraUddeholm som også sank. Mannskapet reddet seg i 4
livbåter. Etter hva det opplyses er en svensk kommandörkapteir
blant de Omkomne. Uddeholm var på 3628 brt. og Argentina på,
5277 brt.

vvvvvvVVVVVVvvvvvv
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Q-lov om ul kkestr den for  sfolkene.

O.R.19.00.
"Ministerpresidenten" har bestemt at lov om ulykkes-

trygd for sjömenn av 24. juni 1930, paragraf 11, nr. 29 ikke
skal gjelde sjömenn som rammes av arbeidsulykke under fart
for lanerikas Forente Stater og alle andre'staterpå det
amerikanske fastland som står i forbund med Storbritannia
eller .Lmerikas Forente Stater.

Q-lov om navn på landbruksskolene.

O.R.19.00.
"Ministerpresidenten" har utferdiget lov navn på

fagskoler i landbruk. Det heter her at jordbruksskoler og
småbrukerskoler skal bruke betegnelsen landbruksskole som
sitt navn.

Gulbrand Lunde i Hammerfest.

19.00.
"Minister" Gulbrand Lunde og frue har oppholdt seg

et par dager i Hammerfest. Under sitt besök hadde "ministeren"
konferranser blant annet med kretsföreren og lagföreren i
NS samt med byens ordförer.

S'ömannssendin en.

O.R.22.15.
Sjömannssendingen var i dag en skildring av "den

strste katastrofe som noen gang har rammet en konvoy". Det
gjaldt en meget stor konvoy som var på vei fra England til
Russland i begynnelsen av måneden (hvor 32 skip ble senket??).

Etter denne innledningen ble det lest opp en skildring
av et öyenvidne som hadde opplevd katastrofen i sin fulle gru.
jyenvidnet var den norske sjbmann Karl andersen som nå befin-
ner seg p hospital i Norge. (Det ble ikke fortalt noe om
selve hjemkomsten til denne sjömann, men bare at han var på
hospital i Norge.)

Med det samme Karl 1.,ndersen forstod at han skulle til
Russland hadde han tenkt på å stikke av, men det hadde v,;ert
vanskelig på grunn av det strenge vaktholdet. Og så var det
ikke annet å gjöre enn å. bli med. Da konvoyen forlot England
ble den fulgt av en stor mengde jagerfly, men disse ble plutse-
lig borte da de tyske bombeflyene viste seg. Fra 2. juli om
ettermiddagen til kvelden den 3. julivar det et eneste hvlvete
i konvoyen. Et ammunisjonsskip var det förste som ble truffet.
heller ikke den 4. juli var det fred. Skip som ikke sank straks
ettey at de var blitt truffet av bombene, ble sendt til bunns
av tyske u-båter. Dette helvetet fortsatte den 5. juli også.
Til slutt ble .Lndersens skip truffet, og mannskapet gikk i
båtene. laidersen var b1ant dem som var så heldige g,bli reddet,
men da hadde han opplevd og sett fryktelige ting. HJn ville
derfor henstille sine kamerater å komme seg vekk fra det hele.
Seilassen på England og Bolsjeviklandet er seile like inn
döden.
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T sk hvileh'em ved Trondheim.

11.00.
En bemerkelsesverdig beivenhet innenfor rammen av

tyske byzzetiltak i de besette mråder fant sted lördag etter-
middag da det i nmqleten av Trondheim ble overlevert et fullt
ferdig hvile- og fritidshjem for arbeidere, det förste som
overhode er bygget i noe besatt omxåde i Europa under krigen.
Hittil er slike hjem blitt bygget bare for soldater.

De t ske 'ournalister er be eistret for den norske arbeidst'eneste.

11.30.
De tyske journalister som i går besekte AT-leirene på

HedMarken, fikk det beste inntrykk av den norske arbeidst4en-
este. Saerlig uttrykte de tyske gjester sin be-eistring for
den orden og disiplin som hersket i leirene. "General" Frå1d.61.i
Hanssen og andre var tilstede.

Restbeholdninger av spises'okolade kan sel es som uras'onert vare.

11.00.
"Forsyningsdepartementet" har bestemt at forhandlexe

som har restbeholdning av spisesjokolade fra de tidligere til-
delinger, kan selge denne sjokolade i juli måned på samme måte
som urasjonerte sukkervarer.

Båter for å ha arrangext dans. 


0.R.19.00.
1 Röyken er femti mennesker ilagt böter fordi de hadde

arrangert d:ns natt til langfredag i år.

Dödsul kker.

11.00.
Et sc3:3kap fro Haugesund var utsatt for en stygg bil-

ulykke forleden, En av passasjerene som satt ved siden av
sjåføren, ble syk. Under forsåk på hjelpe vedkommende mistet
sjåfØreren styringen og bilen skar utfor veien og törnet mot
et steingjerde. En av bilens passasjerer, den 52 gamle
Anna Larsen, fikk så store skader at hun döde på stddet.

11.30.
I en gruve i Folldal hendte i går en ulykke som kostet

en man.ivet Harald Skomakerstuen og Sigurd Bakken arbeidet
sammen i. en sjakt da noen steinblokker og leire raste ned.
Skomakestuen ble fullstending begravet, mens Bakken fikk det
•ene beret klemt fast. Det kom strks hjelpemannskap til som fikk
gravd fram Skomakerstuen som ble sendt på sykehus hvor han döde

iklew kort &Jter.

20.30.
Lensmannsfullmektig Svein Madsen er omkommet ved druk-

ning i Setesdal. Han var fra Kristiansand.
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Fiskertmeldinger,

Brisljn fisket ga ikke nevneverdig utbytte aiste ddgn.

Sommerilsket i Finnmark gc, 23.Y-Isks bra utbytte i uken
som gikk, bedre enn i uken Tcskefiskot gikk riktignok
nee tilbake, men hysefisket bket. Det ble ogA, eppfisket en
del kveite og flyndre foruten litt laks og brosme.

Makrellfisket i Langesundsdistriktet.

11.30.
Det foreliwer nå endelig resultat av makrellfisket

Langesundsdistriktet. I alt er det på denne strekningen
fisket 1 043 000 kg. makrell i år. I fjor klle det tatt opp
760 000 kg. En regner at fiskerne tilsammen har tatt inn
bortimot kr. 800 000,— på årets fangst.

Mye puteter til Hamar og' Stavanger.

O.R.19.00.
Det ventss mys 1.3ototer ttl Eamar denno uke. Også

til Stavanger ventes IYJ Llotetcy Lled det fdrste.

ILLt,

D.R.18.35,
På et politisk Into i Iei0skrone i går kveld måtte

politiet dOIIrLC en k3ede rundt tlorstolen da en stor flokk
mennesker dem.onstrorte mot teleron. Ingen kom til skade,

(la taleren fo-21ot lokalet, måtte politiet beskytte ham
mot den sinte menneskeflokken som forfulgte ham ut i gatene.

D.R.18.35.
Den svenske sluttor ldr(lag.

O.R.08.00.
Fra og med i dag innfdres tvungen arbeidsplikt i

bygningsindustrien i Sverige.

N tt fra Danmark.

D.R.12.30.
En rekke vayer hvorav blant andre sukker, mel og potetex

vil ikke lenger kunne transporteres over Storebelt av jern—
banen. Handelsdepartementet har henstilt til skipsfartssel—
skapene å gj3re sitt beste for å kunne overta denne transport.

De atmosfæriske forhold har v39rt meget drlige i hele
dag.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIii.
Fra

Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommandn.

10. 'uli 1942. Nr. 441.Fmrtroli .
in er

Ansettelser o avskjedigelser.

11.3n
Ved "ministerpresidenten"s vedtak av 7. mai d.å. er soren-

skriver i Ytre Sogn H.O. Borchsenius meddelt avskjed fra og med
1, juli d.å. i henhold til lovgivningen om aldersgrense. Soren-
skriver Borohsen±us02 kand. jur. fra 1896. I 1907 ble han poli-
tifullmektig i 0s2o og i 1914 utnevnt til politimester i Ringe-
rike. I 1927 ble han utnevnt til sorenskriver i Ytre Sogn.

Dommerfullmektig Leif Grimsvang er konstituert som scren-
skriver i Ytre Sogn under ledigheten i dette embede fra 1. juli
d.å.

11.30
"Justisdepartementet" har antatt advokat Per Schie,

Sarpsbnrg, som aktor i forseelsessaker ved Sarpsborg byrett og
Tune herredsrett.

"Departementet" har videre antatt höyesterettsadvokat
Ludvig Nbstdal, Mysen, som aktor i forseelsessaker ved Rakkestad
herredsrett.

"Departementet" har ansatt Robert Tilier (?) som kontor-
betjent I ved Bergen byfngedembede.

"Departementet" har gitt C.W. Gustav Schbpke, Oslo, cand,
jur. Johan Stang, Molde, cand. jur. Jacob Lindboe, Trondheim og
cand. jur. Carl Martin Cramer, Oslo, bevilling som sakförere.

' Cand. jur. Truls Krog er autorisert som fullmektig hos Myeste-
rettsadvokat Reidar 0. Arnessen, Lilleström.

Landbruksdirektör Arne Thomle tiltrådt.

O.R.19.00
Den nye landbruksdirektör, Arne Thomle, har begynt arbei-

det sitt. Han uttaler håpet om at det vil bli et tillidsfullt sam-
arbeide mellom myndigheterne og Wnderne.

Nasnal Samlin ts historie blir nu filmet.

7.30
Etter hva Fritt Folk erfarer, vil N.S. historie nu bli

filmet. Man er allerede i full sving med arbeidet og i fnrmiddag
vil en del av filmen bli tatt opp på Karl Johan.

Le ionmr tildelt 'ernkorset.

7.30
Carsten Simonsen fra Nord-Nerge er ifölge Fritt Folk til-

delt jernkorset for sin innsats i den norske Legion.

Norsk skib senket.

O.R.22.00
Det norske skip "Gndviken" er senket i Stillehavet.
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S'bmannssendin en.

O.R. 22.15.
Sendingen begynte idag med opplesning av Rederforbundets

opprop.

Deretter ble det opplest en rekke hilsener, hvorav
fdlgende var nöytrale:

Ole og Charles Martiniusden fra Tora.
Harrald Berg fra moren Margit.
Halfdan Sbrensen fra
Karl H. Gjerstad fra hustru og datter.
Georg Anker Pedersen fra Maxt, Grete, Arnt og tulla.
Tils Konrad Andersen. "Alt vel".
Reidar Klemetsen fra tante Link.
Knut Rosenlund fra hans fetter.
Lars Lbwe fra Lofterud.
Karl Olafsen fra Emely  )g  Arne.
Rolf 1, ygård fra Maggi.

Unbytrale hilsener:

Arne Nygård fra mor og sbsken.
Olger Esmark Evensen fra Edith.
Johannes Våndal,Sogn.

Deretter ble det holdt en tale til sjbfolkene, hvori
det blardt annet ble opplyst at det fra London var sendt ut
melding om at det man fbrst og fremst trer?,te var erfarne sjbfolk.
Dessverre var meldingen bare sendt ut i morse.

Videre ble det fortalt at Nygaardsvold oppholdt seg
New York fra 25 juni og hver dag ringte til havnevesenet og spurte
om ubbtfaren fremdeles var like stbr. Han turde ikke reise fbr han
var noenlundo sikker. Samtidig ble 7 skibsmannskaper med tvang
fbrt ombord.

Ex-kronprinsen hadde nylig holdt en tale men den var ikke
offentliggjort fordi det var eu trett og gammel manns tale.

Sendingen sluttet med de vanlige måkeskrikene,

S'bfolkelie er me et lade over å få hilsener h emmefra.

21.30
Norsk Rikskringkasting meddeler: Hilsener til norske

sjdfolk i utlandet, som sendes ut i kringkastingen i en mrlig
sending for norske sjbfolk, har gledeligvis i de aller fleste
tilfeller nådd adressaten. Det finnes mange beviser på at sjb-

kilhev folkene er meget glad over å få slike hilsener hjemmefra. Pårb-
rende kan på denne måten nu sende hilsener til sjbfolk på alle
hav. Interesserte fål alle opplysninger ved henvendelse til de
lokale kringkastingkontorer.
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De nerske sjöfelk er ikke likestilletmed de britiske s'öfolk

c&en nordmann som seiler i den britiske dödsfart er rettslös

overfor en kuli.

21.00 :),g O.R.12.00 (delvis).

hva det meldes fxa London, ble det 24. april
iår sluttst en overenskomst mellom den den britisko regjering
og Chungking-regjeringen. Overonskomsten går ut på at de
Chungking-1A:tnes±ske syifolk sem Aör tjeneste ombord på bri-
tiske ski, sKal w-m:e ejenstand samme bohandling sm bri-
tiske sjd4:elk. itXsaken til r:vtalen er sluttet, or de
stadig tiltneendeskibstape, mngelen på utdannede sjöfolk om-
berd 1) britiske skib. En annen rlelding Torteller at svenske
sjöfolk som 'rheider emberd i britiske fartZ;Syer,også skal
likestilles med 3rittske sjn:olk. Likestilling for britiske
og nwrske slUfs er jmidlortid ikke innfört.

Det vser seg ultså at norske sjöm)nn i britisk
tjoneste ikke bltr behandlet på en slik måte som britisk
kringkastiry etdig bar hevdet med ottertrykk. Etter den av-
talen som er sluttet mellom den britiske regjerine og Chung-
king-regjeringen, r alts nordmenneno dårligere rettslig
stilling enn CiLvIhjkng-kinesiske sjöf)lk. Man får her et klart
inntrykk av do '-ettisÆ åstaude rndet venskap man i Stor-
britsnia wrer fer de nors],.e sjö-?olk.

En n^rdw.nn som soilsr t den biltj.ske dbdsfart og
scm er gocl,nokk ttl å drukne på sin urdaspest, er altså ovexfor
en kuli rettslbs.

Sentre :LisCi'lflEj E komuneadministrs.sl.one Opland.

O.R.12.j0
F:ere kommuner i Opland arbeider nu mod modernisering

og sentralisering av sin admintstrasjon.Sentreliseringen er bl.
e. gjennemfört i Jevnaker eg Lunner, og nu står Gran for tur.
0rd±örer Framsted i Gran uttelor at det f3rste scm vil bli gjort
er å bygge et kommunehus sem skel gi pl,-tss for nödvendige k(into-
rer og en större forsamlingsw.l. Lemmunen har i disse dager an-
modet arkitekt Uystein Larsen ved riksarkitektens kontor om å
utarbeide planene.

Ke=nale bevininwr til L2E19ner.

0.E.22.00
12-ra Sts.vanger meldes at ordföreron i Kvits5y har be-

vileet  kx 3d0. ti dconnorske Legion.

Quisling vil bolde tale  på olsekstevnet  på  Stik1estad. 


22.00
Nasjonal Samlings fbrer, Vidkun Quisling, kommer til

olsokstevnet på Stiklestad. OlsokaJs vil f6reren tale på Stikle-
stad.
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Druknin sul kke.

22.00
En kjent Hamarmann, grosserer Helge Granerud, er omkom-

met ved drukning. Ulykken skjedde under en fisketur i dsterda-
len. Han ble 6C år gammel.

e bestemmelser om bruk av metaller.

18.00
Direklmratet for Indistriforsyning, Kontoret for Metal-

ler, Jern og Stål, har gitt nye bestemmelser om bruk av metal-
lex til skib og båter.

Beklednin skortenc.

18.00
Som kjent ble bekledningskortene fra forrige periode

ugyldige fra og med mandag 6. juli. Da det er mange som tror
at alle bekledningskort er ugyldige frn denne dato, meddeler
"Forsyningsdepartementet" at tilleggskort t, tilleggskort for
arbeidskb3r, tilleggskort for skedelidte, samt beklednings-
og utstyrskort for barn under 1 år, fortsatt er gyldige.

Det år dårli med vedhu sten.

20.30
"Landbruksdepartementet" meddeler at det av rapporter som

er mottett fra distriktene fremgår at det går mindre godt med
vedhugsten. Overalt er det stor mangel på arbeidskraft.

tt fra Danmark.

D.R.12.30
Det er nu definitivt bestemt at Kongen skal utskrives

fra Diakonisse-stiftelsen fredag formiddag. Han vil nu ta opp-
hold på Sorgenfri. Utskrivningen vil etter Kongens önske skje
i stilhet,

tt fra Sveri e.

0.P.22.0C
Det svenske skip "Eknaren" er senket i Stillehavet.

11.00
Den svenske Jtatsgjeld var den 30. juni på 6.926.901.365

kronex mot 6.767.539.681 kroner den 31. mai.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Lytteforholdene har idag ikke vært helt bra.
Sjömannsendingen var emtrent umulig å höre.

quisling til Stiklestad.

O.R. 12.00.
Som nevnt i gårddagens oversikt skal Quisling

være tilstede ved et stort olsokstevne på Stiklestad.
Stevnets program er nå fastsatt og blir meget

omfattende. Bl.a, blir det arrangert et folketog til Stillestad
kirke hvor det blir gudstjeneste. Olsokdag vil "föreren"
tale på et stort friluftsmöte på Stillestad.

"Frontbokhandel"for t ske soldnter i Ber en.

10.00.
Den tyske værnemakt har nå opprettet en "front-

bokhandel" i Bergen for de tyske soldater. "Frontbokhandelen"
omfattes med mi4et stor inturesse og soldatenc er tydeligvis
meget begeistret for tiltaket.

N e instrukser til ris olitiet.

10.30.
Do lokale prispolitikontorer rundt omkring i

landet har i disse dager fra centralmyndighetene fått nye
retningslinjer med hensyn til ilegging av böter og fengsel-
straffer for overtredelse av pris - og rasjoneringsforskriftenc.
Ifölge disse retningslib4er vil det heretter bli gått meget
strengt fram i svartehandelaffærer. Pris - og rasjonerings-
politiets kontrollvirksom#et skal ytterligere skjerpes. Man må
være forberedt på kontroll når som helst. Likeledes nå man
være på det rene med at de strengeste nye straffebestemmelser
ubönnhjrlig vil bli anvendt både overfor kjöpere og selgerc
hvis det ved kontrol, godtgjöres at vnrune er ulovlig omsatt.

Tønsber mann onkommet.

O.R. 12.00.
il fnmilien er det kommet melding, om nt mask.

Arne Odd Johnsen, Husö pr. Tönsberg cr omkommet i utlandet.
Han ble 37 år gammel og etterlater seg hustru og ett barn.

Stor söknad til hnnde1shör,skoler..

10.00..
Det er ialt kommet inn 350 ansökere fra helc

Landet om opptagelse ved Norges Handelshögskole i Bergen.
Tallet er som ventet rekord. Det skal imidlertid bare tas opp
60 studenter. Det nye semeste vil fbegynne til hösten
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Verden & Vi.

O.R. 1950..
I Verden & Vi idag vnr det et foredrag om

"Storbritannias voldspolitikk belyst av Stortingsprotokollen".
Det hele yirket litt tåket, men det lot til nt man her
forsökbe bruke uttalelser i Stortinget cv daværende uten-
riksminister Koht hvori hah sterkt gikk i rette med England
til å bevise Englands skyld i at Yorge kom med i denne
krigen. 813r1ig ble framhevet et stort hemmelig mdte i Stortinget
den 8de januar 1940 hvor Koht redegjorde for situasjonen og
påstod et England hadde krevet utlevert den norske skips-
tonnasje.

Foredraget gikk videre med å dra fram endel
eksempler på hvordan Koht hadde kritisert Engûd for dets
opptreden overfor Norge i særdeleshet. Tilslutt kom taleren
inn på Norges stilling til Finnlnndskrigen og loyet at dette
tema skulle bli tatt opp i et sen9re kåseri.

Lunde i Tromsd. 


O.R. 19.00.
"Minister" dr. Gulbrand Lunde kom onsdng til

Tromsd hvor han hadde samteler med en rekke av byens ledende
menn. Han holdt en tale på et möte og pekte på nbdvendigheten
av et wrmere samarbeide mellom Sör og Nordnorge.

Dösdulykke_å Mysen.

20.00.
Fra Mysen meldes et en ti år gammel gutt, Odd

Vollen er blitt drept av lynnedslag mens han satt hjemme i
stuen. Lynet slo ned i huset og traff gutten sok satt ved
wsken. 123ge ble budsendt dyeblikkelig men han kunne bare
konstatere at Wden hadde inntrått monentant.

God norsk lin.

10.00.
Dispenent Klafsted ved linverket Moelv uttaler nt

linverket, iår har hntt toppproduksjon iddt det siste år har
mottatt ca 100000 kg. lintråd. Linet er av god kvalitet ogalt
tyder på at lindyrkerne i Norge har Yunnet stor Eerfaring.

Nye bestemmelser 	 b  uk av metall til ski o båter.

10.0U,
Direktoratet for industriforsyning,kantoret for

metaller, jern og stål, har gitt nye ±irektiver om bruken av
metaller til skip og båter.

Klendt Hamarmann omkommet.

10,00.
En kjendt Hamarmann, grosserer Helge Grnnerud

cr omkommet ved drukningsulykkkx i Korssjden i Os i ster-
dnlen.
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S klet utfor veien.

11.30.
Ved 14.00 tiden igår hendte en ulykke Iå veien

frn Gulbotten ned til Snmnanger, melder "Morgennvisen". 7 ung-
Autter fra Snlhus var igår ettermiddag dratt avsted på sykkel-
tur til Kvamskogen. I bakkehellet ved Gulbotten kjörte to av
dem utfor veien. Den one, Ivar Kalvin ble drept på stedet, mens
den andre, 19 åringen Sigvald slapp fra det med en del
kvestelser. Men kjenner ennå ikke Lekeii til ulykken.

Smånyttfra Norae. 


O.R. 19.00.
Etter hvad Hnmar Arbeiderblad ærfarer er det .

framsatt forslng 1 Hamar byting om å reise et nytt kommunehus.

Fra Skreia meldes at man der nu har gått igang med
å bygge en badstue etter finske mönster.

Fra Elverum meldes at fisket i Trysilelva ikke
ver noc særlig godt til å begynne med. Det har nå imidlertid
tatt seg opp igjen en del og store stimerx nv örret har &tt
oppover elva.

Tuxisttxafikken i Telemark har iåt vært meget
livlig. Alle hotellene er fulltegne-1, framdcles.

Bladet Stnvangeren observerer at tilförselen av
tomater til Stavanger har minket endel i det siste. Det er
framdeles meget stor etterspörsel etter tomater ikke bare i
Stavanger men over hele landet.

Fiskerimeldinier.

O.R. 13.15.
Om fetsildfisket er det forelöbig lite å berette.

Det meldes om endel små steng ved Hisken og i Alden i Nordfjord
er det satt steng på opptil 100,h1.

Småsildfisket går det ytterst smått med nå. Fra
Beröyfjord meldes om steng på 40 hl. Sildens störrelse er fra
20 til 30 stykker pr. kg.

Meldingene om brislingfisket er få og små. Frn
Sogn berettes om endel mindre kast.

Om kystfisket meldes at det for Söre Sunnmöre
har tatt seg opp igjen endel. Særlig er det en tydelig bkning
i tilGangen på sei. Tilförselen til Wlöy har dog vært mindre
bra siste uke. Adskillig lavere enn i uks f&Sr.

Til Bergen kom det siste uke mindre fisk enn fore-
gående, særlig fra Vestlandet. Fra Nordmöre kom det dog bra med
sei og pnle og også endel torsk etc.

I forbinnelse med fiskerimeldingen kan nevnes at
det i "aktuellt" idag vnr et intervju med kringkastingens
fiskerikonsulent i Bergen, Gcorg Dahl om fetsildfisket. Han
fortalte at fisket officielt hadde begynt den lste juli, men
ennå hadde man ikke kunnet spore noen antydning til större

innsig.
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N.rtt fra

D.R. 18.35.
Kong (1_3-LsLian ankom idag til Sorgenfri slott

etter 31-t her ver blic o4,,3krevet av hospitelet. En stor
mdtt fram på stesjonen for 4 3nskeham

velkoimica.

N tt fra Sverige.

S
Til Stockholm kom idng ned toget 65 mann frn de

to svenske skip Udderholm og Argentine som idag tidlig ved
2 tiden ble sprongt i luften av miner like utenfor Gbteborg.

Torsdag kveld ble atter et svensk skip, Margarete
torpedert av en sovjetrussisk ubåt i åstersjöen innenfor den
svetiske territorialgrense. Fjorten menn av den 18 mann stoxe
besetningen omkom. Av de fire reddede var en hårdt såret.

Det svenske dampskip Saturnus her etter hva det
meldes til sjefen for den svenske marine den 6te juli reddet
noen overlevende fra et senket sovjetrussisk skip i det
Kerribiske hav.

3/4 av de tap som den svenske handelsflåte har
hatt under krigen er allerede blitt ærstattet. Hertil kommer
at svensko redexier på svenske verft her bestillt en betydelig
tonnesje som ennå ikke er levert, molder "Eksportforeningenn's
organ "Svensk Utenrikshandel".

Den svenske handelsflåtes tep hittil under denne
kligen er kommet opp i rundt 400.000 br. reg. tonn. Herimot
står imidiertid samtlige nyerhvervelserp på omkring390.000
tonn. påfellende er det at det er så mange nybygginger
av motorfartbyer og dessuten er ikke så få innkjöpt frn utlandet.
Motorskipbestanden er herved bket betraktelig i forhold til
fbr krigen. Disse skip representerer også en stbrre tonnesje enn
dempskipene i handelsflåten.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Johan N aardsvold stadfester de store skipstap.

O.R.19.00.
' I fblge en melding fra Stockholm har Johan

Nygaardsvold, som er komet tilbake til London fra sin reise
i iåmerika, i et intervju stadfeetet de enorme tp som norsk
skipsfart har lidt. I intervjuet fe.rtelle/' Nygaardsvold at
den norske handelsflåte har misto bter fra krigens beg-



ynnelse til slutten av 1941. 2500 norske sjöfolk har mistet
livet ombord på disse båtene.

Forandrin i loven om skolestvrer for folkeskolene.

O.R.19.00.
"Ministerpresidenten" her vedt?..tt lover om forand-

ring i loven av 16. juli 1930 angående skolestyrene for fol-
keskolene i herredene og kjdpstedene. Om innholdet av de
nye lovene henvises til dagsavisene som vil bringe dem i fullt.

Sannes fritar le ion=e for skatt.

O.R.19.00.
Ordföreren i Sandnes ha-r vedtatt at alle legiolarne

i kommunen skal fritas for skatt.

Sti endium tildeles NS-mann.

10.00.
Theodor Henrichsens stipendium for kunstnere og

vitenskapsmenn for 1942 er tildelt fylkingsförer i Lårbeids-
tjenesten, arkitekt Holger Chr. Hanssen, Oslo.

Fem mann arrestert for ulovli k'ötthandel.

13.00.
Fem mann fra Stange er arrestert for ulovlig om-

setning av store kvanta kjött, flesk og mel. Det er også
sannsynlig at de samme personer har handlet med andre rasjonerte
varer gjennom et lengere tidsrom. For to av karene, som an-
tydes som hovedpersonene, ble det i går avsagt fengslingskjen-
nelse, skriver "Hamar 1.årbeiderblad".

Prispolitiet i Stange ha'r i går arrestert en mann
som har drevet svarthandel med tobakk og sigaretter i stor
stil. Vedkommene har tidligere vmrt bötelagt for å ha solgt
dobbeltrenset for kr. 125,- pr. f1:2ske.

‘.• Pokors illet raser.

13.30.
Pokerspillet raser over Hamar. Langs Mjösen sitter

det hver kveld flere pokergjenger. Det er store summer som
blir omsatt. En kveld tepte således on mann kr. 1 400,-.
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Nor e i da - som en danske ser det.

O.R.19.55.
"Verden og vt" talte en danske over ovennevnte

evne. Hans ncvn ble ikke

flte H1 meget for-
batflet ko=r i. , va-Jre London
1"2L., Ve.(1 ? meet. Sarlig

le skildririh so-.6te for-
ven-gee ned-

Man får inntrykk av dt de svenske aviser med
satanisk gleee spryter ut slt>e usarne meldinger om Norge,
DeF).2C  2adie GG do svenske r,ivisene fått mange
danaker til å danne seg et falsk bilde av forholdene i Norge.
"Skkars nordmennene" heter det i Danmark.

Men solen skinnel' i J:iorge og sporveione går som
för. Store bygge- og anleggsplaner diskuteres. Det er liv
og rörelse over slt. Lrbeidslösheten er forsvunnet, Når man
kommer fr anmark ser man med forundring på de kjekke karene
som marsjerer i Arbeidstjenesten. Og de staute hirdguttene
i stne uniformer - er det dem man i London
radio beskriver som forbrytere? Ung kjekk norsk ungdom
slutter opp om Den norske legion. Det blåser en frisk vind
over Norge i dag.

Hvor fJlske er ikke de oppfatningene man hnr om
Norge i utlandet mrlig i Sverige.

Men det er vondt å tenke på de norske sjömenn som
tvinges til å seile i d3dsfarten for England. Disse ksrone
får valget me.Llom konsentrasjonsleir elier dödsseilassell.
Englcnds be'nFwiling cv de norske sjömenn er like grusom som
den som ble boerne tildel.

Men framtidens Norge vil bli noe av det fineste og
stau'Jeste si vokser fram av dwine krigen

Sjömannssendirwl

1:unne ikke höres i hel_er. Men den %mnligc
lördLssunde:-holdning bestod vistnok av en sketsj som kille
forestille ct eller annet emigrantmite i London, muligens et
regjeringsWte. Hallomsnnen fortalte at man skyldte sine
lyttere å  gXre  opipmerksom på at overif)ringen fra dette möte
va-.2 kommet stand ed vovillig bistan fra Sverige som aen
hadde fåtc tLkket være 1.5konevd.

resten av programmet druknet i forstyrxelser.
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Piskerimeldin er.

O.R.13.15. ga

Fisket på Mrlandet/i siste halvdelen av juni
ga större utbytte enn på lange tider på denne tid. Dette
skyldes f3rst og fremst det store innsig av makrell, men
det var også store forekomster av sei og lyr. Dessuten ble
det tatt en mengde sild på garn. Laksefisket var derimot
forstt dåxlig.

I siste halvdelen av juni opphbrte rekefisket
på de vanlige fiskedtedene på Wrlandet.

T Langesundsdistriktet har praktisk talt alle
fiskerne vært opptatt med makrellfisket.

•
1 Oslofjorden har laksefisket bedret seg, og

dorgefisket har begynt.

Hva brislingfisket angr er det ikke noe nytt av
större betydning.

Landbruksmeldin er.

O.R.13.30.
På grbnnsakmarkedet er behovet av b3er langt fra

dekket.
I Oslo har man bare så vidt sett nye poteter.

Det skyldes at de lokale behov av poteter må dekkes fjrst
i år etter som det er mindre med mat i det hele tatt i landet.

Tilförselen til Oslo Kjötthall er minimal. En
unntakelse er hva3kj5tt.

Forbudt å omsette poteter uten mot anvisnin .

O.R.13.30.
Pra og med 1. september er det forbudt å omsette

poteter uten mot anvisning eller klipp av potetkort. Slike
potetkort - gjeldende for et år vil bli utgitt av Forsynings-
nemnda. De som har poteter er ansvarlige for at de blir
skikkelig oppbevart. Det gjelder enten man har dyrket dem
selv eller kjöpt,dem.

Beitekurs på Ko an .

O.R.19.00.
I går begynte et beitekurs på Koppang i Storelvdal.

I går var det foredrag av fylkesagronom Sold om husdyrbruk og
beiteforhold i jsterdalen. Konsulent Sakshaug holdtforedrag
om beitemark og planlegging av kulturbeiter, og landbrukskandi-
dat Björkenstad holdt foredrag om forskjellige tiltak til
fremme av kulturbeiter.



4.

Meldin er lörda 11. uli 1942. Nr. 443

Gulbrand Lunde i Narvik.

O.R.19.00.
"Minister" dr. Gulbrand Lunde beskte Narvik i

går. Ved middagstider hadde "ministeren" konferranser med
partiets tillitsmenn og fylkesstaben for Nordland. Om etter-
middagen holdt han et foredrag Nordlands fylkesting som er
samlet i disse dager. Senere pa dagen var det arrangert en
stor hirdoppmarsj gjennom byens gater, den störste oppmnrsj
byen har sett. Om kvelden arrangerte Narvik by en middag
for "ministeren" og fylkestingets medlemmer. En rekke inn-
budne var tilstede, og det ble holdt taler bla a. av "minis-
teren" og fylkesmannen.

N tt fra Sveri e.

S.R.
Kl. 15.00 i dag ble det svenske dempskipet "Luleå"

(Lilleo, Liveo?) senket av en fremmed u-båt i svensk terrichor-
ialiervann. U-båten hadde trengt gjennom minesperringen.

Den svenske forsvarestab har senere meddelt at
u-båten skjöt to torpedoer, den første bommet, men den endre
tratf båten i. baugen. En eskorte-båt slapp dypvannsbomber
etter u-båten, og olje steg opp. 18 mann er blitt reddet inn
til Osuarshavn, men i alt eavnes 16 mann.

S.R.
I formiddag ble et fjerngodstog avsporet ved Kjetting-

torp stasjon. Syv godsvogner ble sterkt skadet. Ingen men-
nesker kom tilskade. Oppryddingsarbeid har pågått i hele dag.
Årsaken til ulykken er ikke kjent enda.

S.R.
Den svenske direktör Berglin, som har hatt en stil-

ling i Polen, ble arrestert i Berlin etter at han hadde gått
ombord i et fly på vei til Stockholm. 1,11 hans bagasje ble
besleglagt.

S.R.
Fra mandag kommer sukkerprisene til å bli forhöyet

i Sverige. Raffinadepxisen vil stige fra 45 til 49 öre pr.
kg., og farin fra 40 til 46 öre.

S.R.
De svenske eggrasjonene skal settes ned frn fbrst-

kommende mandag.

vvvvv  VVVVV vvvvv
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Svensk redio om den norsk-ameriknske låne- o leieavtale.

S.R. 13.40.
Svensk radio meldte iformiddag at Norge og Tsjekoslo-

v,:lkie har undertegnet en 1åne- og leiecvtale mcd De Forente
Stater.

If3lge avtalen på-e;r De Forente Steter seg gratis å
reparere alle skadede norske handelsskip, samt gjennom sine
skipsverfter å bidra til gjenoppbyggingen ev den norske han-
delsflåte. Videre vil Do Forente Stater etter krigen yde Norge
ell mulig bistend med våpenleveranser etc.

Den i:imerikanske krigsminiSter Stimson har sendt embas-
saddr Morgenstierne et hilsningstelegram i an1edning under-
tegnelsen.

60.000 mennesker skaffet mat i en måned ved frivilli e

•ordbruksarbeidere fra Oslo. 


17.00.
På en pressekonferense i Pressedirektorotet lördag

redegjorde "byråsjef" Solheim i "Kultur- (); Folkeopplysnings-
depertementet" og gårdbruker Ness i "Nemnda for Frivillig
.irbeidshjelp til Jordbruket" for arbeidets forl3p hittil.

"Byråsjef" Solheim innledet med å understreke atOpp-
lysningskontoret for Frivillig ±£rbeidshjelp til Jordbruket,
som står i nT.3rt sa.,merbeid med Lrbeidsformidlingen, har ti1
oppgve å skaffe jordbruket arbeidshjelp nokk, og å få b3n-
dene til å ta imot denne frivillige hjelp på beste måte.

Inntil idag er det gjennom kontoret i Oslo registrert
4153 frivillige. Å'ev. disse cr allerede 3406 formidlet og har
gjort, eller gjör sin innsats. Vi har altså et overskudd av
crbeidshjelp her i Oslo i Jyeblikket.

Stort sett cr det imidlertid =gel på folk utover
lndet, og h3sterbeidene vil også bevirke mangel her i Oslo
såf=t tilgangen ikke bker.

I det siste har kontoret i Oslo registrert 150 fri-
villige pr. dag.

De omleg 4000 som ha:r vært sett inn i arbeid gjennom
Opplysningskontoret i Oslo har 13±,f3rt omleg 90.000 dagsverk.
Gjennom avtaler mcd private bedrifter i Oslo og Omegn er det
formidlet 3 ganger mange folk. Rent skjönnsmessig kan man
regne at disse har utfört 270.000 degsverk. Ialt er det elt-
så bare for Oslos vedkommende hittil utfört 360.000 dagsvcrk
ved frivillig innsats. Ett dasverk i jordbruket beregnes
å skaffe met til 5-6 menneskr i en dag. De utförte 360.000
dagsverk har etter denne b,regning skaffet 60.000 mennesker
mat i en måned.

Gårdbruker Ness fre.mhevet i sin utredning at den fri-
villige arbeidshjelp til jedbruket hadde fått en enestående
tilslutning iår. Hen håpet at alle og iseer de yngre av all
makt ville st3tte opp om tiltaket, og melde seg snerest
mulig.
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Britisk fly retter an re å norsk k stfartd .

O.R. 22.00.
Et britisk Blendheim-fly angrep söndag formiddag et

lite norsk kystfertdy i farvcnnet nord for Molde og beströk
det med maskinge=ild.

En matros ble såret i hodet og ct par andre fikk let-
tere skuddsår. Etterat de sårede var bragt iland kunne skipet
fortsette.

Skipet gikk ikke i tysk tjeneste.

S 'dmannssendin en.

O.R. 22.15-22.30.
Sjömannssendingen formet seg idag som et dramatisk

dikt med "Serenade" av Toselli og andre musikkstykker som
bakgrunn.

En dyp mennsstemme og en fjerm kvinnestemme minnet
sjömennene om deres hollige plikt: Fedrelandet.

Måtte sangen frambringc for sjömennenes indre dye
hans sagnomsuste land, måtte den inspirere ham i hans hellige
kall: å tjene Fedrelandet - og ikke England.

Måkeskrikene som avslutning passet ikke i denne forbin-
nelse. De var da også ganske riktig slöyfet.

Lunde tilb.ke i Trondheim.

O.R. 19.00.
"Ministex" dr. Gulbr-:,:, Lunde kom igr middag til

flrondheim fra Narvik.,
I Trondheim hax hatt en rekke konfer-

ranser med ledende partimen'

Ka 'en eren Romber hndersen :rielder sez til Waffen SS.

22.30.
Den kjente kappgjenger Egil Romberg hndersen har

fölge Predrikstad Blad meldt aeg som frivillig til Waffen SS.
Saihmen med Feirliwrg tarsa. elfr senterliperen

Odd Stokkan, Fredrd.

Luft ost akker  til frivillige  111, oversti e 10 r.

21.30.
Ioststyret meddeler a. vekten av private luftpost-

sendinger til soldater som er på istfronten ikke må over-
stige 10 gram. Sendingene må alltid vre forsynt mcd det
spesielle luftpostmerke.

5 måneders fen sel for ulovli omsetnin av d r.

21.30.
En stdrre kjöttsmuglings- og prisågersak er nå

av Soldr Herredsrett. Hovedmennen ble dömt til 5 rflneders
fengsel ubetinget, 500 kr. i bot og 2000 kr. i inndr2sning.
Han var bl.a. tiltalt for ha omsatt 20-30 dyr ulovlig.
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tt fra Sverige.

0.E. 14.00.
C. 20 britiske fly flöy, etter hv't den svenske for-

svarsstabs luftforsvarsavdeling meddeler, lördg kveld inn
over Bohuslq i w3rheten av Wteborg. De fortsatte deretter
i sörlig retning til tr,i:ktene om Falkenberg hvor de forlot
svensk territorium. Et svensk j',gerfly som gikk opp, kunne
p. grunn av v-erforholdene ikke komme i kontakt med flyene.

Ytterligere et antall britiske fly som ldrdag kveld
flöy innover Sknes vestkyst, p:.sserte store deler av Skne
og deler qv Karlskronas skj.,8rgrd. Flyene ble p. flere steder
beskutt av det svenske luftvern.

Det antas at alle disse fly deltok i det britiske an-
grep p Danzig natt til sdndg. Et fly ble skutt ned ved
Svendborg i

S.P. 23.00.
Ved et n;2zistisk m3te i ..?.. idag kom det igjen til

demonstrsjoner.
Taleren - hr. Brolin fra, 111m3 - rnutte fdres bort

under politieskorte.

tt fra Danmark.

TJ.R. 21.50.
Sviktcnde str3mtilf,5/-31,.r fra Sverigc brgte en rekke

forstyrrelser i sporvons- o :Iernb netrafikken
i ettermiddag.

Betydelige forsinke], innt12,ff p2 en rekke forst ds-
b,,ner.

vvvvvv VVÏ i vvvvvv
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wiwaffis.

Lev cm andring i lov JM kvelitetskontrollmed landbruksvarer

m.v. av 17.6,1932.

O.R.19.00
"Ministerpresidenten" har den 28.5.1942 vedtatt

lov om endring i lov om kvalitetskontroll med landbruksva-
rer m.v. av 17.6.1932.

Endringen scm bare gjelder pgr. 1 1 loven, går ve-
sentlig ut på en utvidelse av loven til 4 omfatte flere land-
bruksvarer enn tidligere. Som nye produkter er således tatt
med eddik, frö til krydder, huder og skinn i ubsarbeidet til-
stand, ull og lin. Foruten honning er medtatt erstatningsmid-
ler for honning. Foruten saft cig konserver av firukt, ber,
grönnsaker og rotvekster er også medtatt erstatningsmidler
for disse produkter.

Forskrifterfox syltety, marmelade oc liknende samt erstat-

ningsmidler fox disss._2Iodukter.

O.R.19.00
Etter bemyndigelse fra "ministerpresidenten" har

"Landbruksdepartementet" den 17.6.1942 vedtatt forskrifter
for syltetöy, marmelede og liknende samt erstatningsmidler
for disse varer.

Forskriftene er utarbeidet av et utvalg oppnevnt
av "Landbruksdepartementet" med Drofessor Lindemenn ved
Landbrukshögskolen som formann. Forskriftene inneholder nmr-
mere bestemmelser om tilvirkningenav fölgende varer: sylte-
ty, rart frukt, fruktgele, marmelade, fruktpålegg,m.vi,
törket fruktp hermetisk fruktp kandiserte fruktvarer m.v.,
erstatningsmidler for disse varor samt prebarater som til-
virkes eller omsettes for å brukes som tilsettning til nm-
ringsmidler. Forskriftene kommer til anvendelse når disse
varer er bestemt til salg eller frembys til salg, omsetning
eller reklamering. Forskriftene er et ledd i arbeidet for å
heve kvaliteten av våro landbruksvarer og derigjennem å heve
utbyttet og fremme 16nnsomheten ved produkajonen. Bestemmel-
sene er også til fordel for forbrukeren, som med detaljerte
regler om merkning av veren og den kontroll som gjennomföres
vil sikres en vare, som 1 kvalitet og beskaffenhet svarer til
hva den utgis for og som står 1 forhold til prisen.

Tilleuskort fox tu.12..arbeidere op uljevnin skort for barn.

10.00
2ungarbeidere som tidligere får 2-3 tilleggskort

for bred og mel, vil nå bli tildelt et arbeidstilleggskort
for kjött. Videre får småbarn fi5dt i tiden fra og med okto-
ber 1937 til og med september 194() i tillegg til sitt ra-
sjoneringshefte et utjevningskort.
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Ny_l=rskele1inje vil i nær fremtid bli satt ut i livet.

14.00
Ved lov om -;=ersk:olAr av 1930 blo det oppretet

2 forskjellige lærerskolc1injer, Den ene var 4 hrig og byg-
get 1): folkeskolen don annen bygget 15Keksamen artium og
var 2 hrig. Den siste svarte til 6 plus 2 = 8 års skolegang
etter folkosko1en (etter ny skoloordning 7 år), Disse 2 1-
rersko1e1inj'.r er dermel megot forskjellige. Kandidator fra
den 2 årigc linje har :ett til (r), grung, av sin artium) å
studere ved Universitotet og, Mgskole. Likeså får de sin
lwerskoleeksamen godkjent som bifag ved lektor-(adjunkt-)
eksamen, dersom den svarer til meget godt i gjennomsnitt.
Darerskolene har vart sdkt av nokså mange landsungdommer,-
for disse passet ikkc den 2 årige 1erskole. 7 og 8 år fra
folkesko1.21 til 1:Jrerskoleekswin ea 2or lang til for lands-
unglommon, fcydi do har vanskolig adgang til gymnssundervis-
ning. Ska3 de rise hjem ier or 012;CÅå gå på gymnas, så

gå dyr t de fleste ike makter det. Der-
imot passer den 2 årige Irerskole godt for ungdommer som
har gymnasium -p(3 hjemstedet,

De IvAr g;lennom vart pekt på det uheldige
i st våre 2 1=e:rsko1elinjer :edrte fram til så helt forskjel-
lig s1..Attresultat, manig:hr v..L1let Idso vanskelighetene ved
å la all 1ære1utdannelse bygge å  eksamen artium. Dette har
imid1ertid gatt sterk motstand Innen lærerskolon selv. Leden-
de menn innen 'lærerskolen har pekt på don vanskolighet det
ville volde ±cr landsungdommen om 1:-e/:erutdannolser bygger  på
artium. Dot tradisjon her i. landet at 1,,,:rolysten
lanci.sungom sdkte til Imrerskolenc. Og det villo på mange
måter Nv;re skade]ig for u*vik2ingen om en stengte 1andsung-
dommen mer eller mindre uto fra. å utdanue seg til Imrero 1
folkeskolen,

.1-bter :rfarer f tromtid en
ny I:ererskoIelinje satt ut i livet, Den viI på en onkol og
rasjonellvis Wso. van-Jkelg:2et3n ned dci2 forskjellige Im-
rerutdannelso. ..Unjen or urmest en. utvidelse av dea4 årige
linje. Den gjdres 5 årig. Og disse år fdrer den fram -å,de
til layrereksamen og artium Cd.v,s. artiums modenhet og retti
heter. Det er tanken. (derw.,rn nddvendig bevi?..gning blir gitt.
at elvene på dd= linje b112 tij.delt så rikelig med stipend-
ier at .,.ltdannelsen ikke noc .,7esentlig dyrere enn den nå-
v?,3reude 4 krige 1-12:je. De ut denne 1:;_nje vil der- •
for om cksamon svare-g til ucgot godt" J-$å.sin eksamen godkjent
som et fag ved adjunktokaa= elJ.er lafag ved lektoreksamen.

I å-g vil det bE».1.e, gå4;1-, msd e.u.klasse, nem-
lig ,7cdevanger lærerskole, En kan regne med at.litt etter
lit* vil alle de 4 årige laweerskoIer bli omdannet til 5 årige

J.,31:6e "(17 

Tekte1  JJe1oLufÅ. 2rer fram la L  e'c 21ure3ulta4JOfl1 er
hel Likoverdig med avgangseksamen fwa den 2 årige skole, som
bygex på airn

herred Naustdal Ic.Ismannadistrikt.

O.R,19,00
"Ministerpres:i.denten" har den 2 7.1942 truffet f31-

gende beslutnings Ve,,ring herrod av Kinn og Vovring lensmanns-
distrikt, Sogn og Fjordane 2ylke, legges til Naustdal lons-
mannsdistrikt frs 1,9.19424 Nnet på de 2 lensmannsetillinger
blir etter reguleringen Kir. I ,nsmenusstil1ing og Nauntdal Qcf,
Vevring lensmannsstilling.
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S'dmannssendin'Yen.

O.R.22.15
Etter den vanlige liste over senkede allierte

krigsskib og handelsskib, holdt kaptein Scherwich en kort
tale.

Kaptein Hjalmar Scherwich hadde vært på en 14 dages
ferietur på Sörlandet og overalt hadde han på hotellene fått
nokk mat og drikke. Smrrasjonen i Norge var 3 ganger så stor
som på restaurantene i England. Men naturligvis er det rasjo-
nering i Norge, heldigvis får man si, for nå slipper vi å opp-
leve at folk som har penger kjöper opp varene, således som det
ble gjort i slutten av forrige krig. Svartebörsen blir det nå
satt en stopper for. Alle mennesker var forndiet og gikk opp
i sitt yrke. Arbeidslöshet fantes ikke, sh en slapp å se unge
gutter med cigaretten dinglende i mundviken, sth i klynger og
stoppe trafikken på gatehjdrnene.

Alle sjöfolk som er kommet hjem blir gledelig OVOT-
rasket over forholdene hjemme og over nt det som blir sagt fra
London bare er lögn og sludder.

Men han hadde ikke bare gode nyhetor. Han hadde vært
mange hjem hvor dödsbudskapet hadde bragt sorg og fortvilelse.

Kone og barn hadde i flere år ventet på at far skulle komme
hjem. Så kom dddsbudskapet: Omkommet i utlandet. "Falt på sin
post" som det hete±. Men gjorde han det? Ja, han trodde det
selv, men i virkeligheten falt han for bolsjevismen og jöde-
dommen. Det er det du ikke må gjöre. Slutt dödsseiladsen for
England og kom hjem.

Nöytrale hilsener:

Harry B. Hensen fra fru Eliso Hansen.
Arne Bingstad fra Erling.
Sigurd Tömte fra Trygve.
Torbjdrn Noreng Larsen fra Harda Larsen
Torleif Kvinnesland fra mor.
Ragnar Mårtinsen fra mor.
Kristian Anker Gunnerosen fra mor,og far og Tove.
Karl Ldkke fra mor, Konstanse og Ase.

Unöytrale hilsener:

Rolf Markus Kolling fra ingeniör Per Kolling.
Anton Johannes Nydal fra hans söster.

Tilslutt fikk vi höre at Nygaardsveld hadde vmrt i
Amerika for å ordne 2 spbrsmål: Med allo midler å få norsko
sjbfolk ombord på utrangerte båter samt å råde bot på den
tiltagende utilfredshet blandt sjöfolkene. Det siste skyldtes
bl.a. at svenske sjöfolk fikk den 3 dobbelte hyre og at kino-
siske sjöfolk fikk bedre behandling enn de norske i henhold
til overenskomsten mellom England og Chungking-regjeringen.
Videre omtaltes atter den konvoien på 38 skip som ble senket
på vei til Russland. Alle skipene ble senket og bare få sjö-
folk reddet av tyske redningsfly.

Utsendingen sluttet med måkeskrikene.
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skib senket ± Mexiko-vika.

O.R.12.00
Det amorikanske marinedepartement meddeler at et

litet norsk skib er torpedert I Mexiko-vika. Iagnaden til
mannskapet er Ukjent.

Nor es kristeli e Studenter- o mnasiastla holder sommermbte.

19.30
Et sommermbte for realskoleelever, gymnasiaster og

studenter begynte igår kveld på Birkeland ungdomsskole ved
Xxistiensand. Deltagerne er hovedsakelig fra Sbrlandet, men
en del er kommet fra Stavanger og noen helt fra Fredrikstad.
Det deltar i alt 300. Leirens leder er pastor Olav Egeland*
sekretwron i Norges kristelige Stuaenter- og Gymnasiastlag*
lpningsmbtet igår ble ledet av pastor Egeland. Mbtet varer
til fredag morgen.

Grotter i Wer elandsveien.

O.R.12.00
Siden Christian Sindings dbd har Grotten i Werge-

landsveien etått ubebodd. Byråsjef Robborstad i "Kulturdepar-
tementetn opplyser at det endnu ikke er bestemt hvem som skal
flytte inn. En er for bieblikket opptatt.med reparasjons- og
oppussningsarbeider.

Dbdsul kker.

12.00
En dbdsulykke er inntruffet i Morgedal. En 29 år gam-

mel mann fra Rauland, Johan Fundlid, som arbeidet i Morgedall
var gått ned til elvon for å bade. Da han ble lenge borte, ble
det lett etter ham og man fant ham liggende livlös på elvekan-
ten. Det viste seg at han hadde stött mot en tråd som var spent
over den elektris,ke hbgspentlinje og på den måten fått 20.000
volt gjennom kroppen. Antagelig er det noen gutter som i ube-
tenksomhet her kastet tråden over hbgspentledningen.

22.00
En drukningsulykke hendte idag i Billingen i Eid$-

skog* idet småbruker Alf Klemetsbråten omkom under badning.
Det var ingen vitner til ulykken. Klemetsbråten var 42 år gam-
mel og etterlater seg hustru og flere barn.

Vånin shuset 4 ården Heimdal i Kviteseid brent ned til runnen.

23.00
.Våningshusetpå gården Heimdal i Kviteseid er brent

ned til grunnen. Brandårsaken var gnister fre en pipe.

Mel st'ålet fra Våtveit Mblle i Tinn.

12.00
VA.tveit Mblie på Miland i Tinn har det vmrt tyver

påferde og det er stjålet adskillig mel, Det er andre gangen
ph kort,tia at det innbrudd der. Politiet erbeider
med saken.
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Fiskerimeldinger. 


O.R.13.15
Småsildfisket. Det meldes om en del mindre steng,

bl.a. ved Florö.

Fetsildfisket. Kvaliteten har hittil vmrt meget

Brislingfisket. Ingen nye meldinger. Det ser ut til
ymre en forelöbig stans i dette fisket. I Oslofjorden og på

Vestlandet har kvaliteten vmrt bra, undtatt Ryfylke, hvor kva-
liteten har vært meget dårlig.

Sommerfiaket i Finnmark. Seifisket er i hurtig til-
tagning og fangsten er 3 dobblet i uken som gikk. Også ganske
bra med torsk og hyse, men lite kveite.

Landbruksmeldin er.

O.R.15.30
Idag var det bedre tilförsel til Oslo forsåvidt

angår spisskål og hodekål, hvilket kommer godt med nå som
folk ikke har poteter. Ellers var det som vanlig bare små
mengder av grönsaker. De  förste  nye poteter kan snart ventes
til Oslo.

Slaktetilförslen ex fremdeles meget beskjeden.

T ske hester o mannska h'el er til under våronna.

19.30
Som bekjent har den tyske vernemakt erkImrt seg vil-

lig til å yte hjelp til det norske landbruk i form av hester
og mannskap. Denne hjelp antok etterhvert et ganske betydelig
omfang. Det kan nevnes at alene i Haugesunddistriktet i tiden
fra 15.4. - 50.5., altså i ifrmåned, ble stilt 475hester og
272 mann til disposisjon for våronna. De ble fordelt på 116
gårdbrukere og utförte i alt 3502 arbeidstimer. Det'sier seg
selv at en slik arbeidsytelse har vmrt av stor betydning for
at våronna kunne bli ferdig i rett tid.

Melkemen den i Ro aland noe mindre enn if'or.

18.30
Dagbladet Rogaland har talt med disponenten for et

par av de störste meieriene i fylket og får opplyst at melke-
mengden er noe mindre enn på tilsvarende tid ifjor, men at en
etter tilhöve må si at den har holdt seg meget godt oppe, ikke
bare j sommermånedene. Gledelig er det også at kvaliteten har
holdt seg så bra. Fettprosenten holder seg nemlig på det samme.

Middels odt Miår i Hedmark. Grönsakene står odt.

O.R.19.00
Fra Elverum meldes at böndene på Hedmark nå er fer-

dige med höiånna. Det betegnes som et middels godt år. Frukt-
hösten vil antagelig bli som vanlig. Grönsakene står godt.

bra.
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Sport.

18.30
Nylig ble et svömmekursus som har mrt holdt i

Stavanger avsluttet. Kurset hadde samlet 50 deltagere og
ble ledet aV rikstreneren Johnsen. På forespörsel av en av
"N.T.B."s medarbeidere, opplyser Johnsen at kurset har ve-.3rt
meget vellykket og at deltagerne gikk alvorlig inn for tre-
ningen. Blant deltagerne fant jeg også flere som jeg tror kan
drive det langt i svömning. Gledelig er det også å se hvor
mange av de tidltgere aktive svömmere som nå igjen deltar.

18.30
Nede i Kristiansand under ledelse av Odd Mjanger

holdes for tiden et kurs som har fått god deltagelse og tre-
ningen drives med liv og lyst. Igår f.eks. ble det drevet
instruksjon i 6 timer. Neste by som står for tur nede på Sör-
landskysten er Arendal og til dette kurs har det allerede meldt
seg mange deltagere.

L:ceft d.eholder tilstelnin ° Hamar.

10.00 •
"Kraft durch Freude" hadde tgår kveld en usedvanlig

flott tilstelning i Festiviteten i Hamar. Det ble nemlig ar-
rangert en stee konsert med fremragende tyske sane;krefter.
Fylkets autoriteter med fylkesmann Vries Hassel, ordförer
Grill Fasting og fylkesförer Brynhildsvold i spissen var til-
stede.

N tt fra Danmark

18.30
Da det neppe blir hvete tilstrekkelig til å dekke behovet

korm=de hös overveier den danske regjering for tiden et for-
slag som går ui; på at det skalsettes opp en premie for hvete-
dyrkning for å sikre seg at det blir sådd tilstrekkelig hvete
til höster, Xeri kan gå ut fra at det blir spörsmål om et direk-
te tilskudd l kjøp av skor., som forplikter til å sörge for
et hveteareal svarende til mC'tden av såkorn.

19.30
Ved konge:iig resolusjcn av den 13 ju'.i er det vedtatt at

professor ved Xjöbenhavns universitet dr.teol. Nils Munk Plum
utnevnes til biskop over Loiland Falster stift.

Sverige.

12,00
Mote v land

under meget etendommelige •iTistendi
for Karlskronce. BesetningeL er av
liderte med er ubåt som gikk like
gen er redde,

12.00
Dykkerundersökelser av det torpederte malmskip "Luleå"s

vrak vil bli satt igang for få tak i deler av torpedoen og
eksakt fastslå dens nasjonal:Aet. Dessuten skal man se etter
vraket av den angripende ubt, som sandsynligvis ble senket av
et svensk marinefartdy. Dykkerundersökelsert av "Luleåns vx2k
blir en enkel sak da dj.den bere er 17 meter. Derimot tör det
bli vanskeligere å forete 1.,ndureöke1ser på stedet hvor olje-
flekkene etter dypvannsbombene viste seg. Hvis ubåten ble u-
skadQliggjort, ligger den enta elig på 30 meters dyp.

ble fredeg fo=iddeg
gheter. U1ykken skedde uten-
den oppfatning at skibet ko-
under vannflaten. Besetnin-
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T sk-"norsken handelsforhandlinger avsluttet.,

Uforandredc brödras'oner og 3 kr.• s 1tcsukker

0.P. 19.00.
I de siste d -.;er har dot vwt fdrt fprhand1inger pel-

lop tyske (),; norske myhdigheter om Norgcs forsyning*med mat-
varer or_; det tysk-norske varebytte.

Som kjent har Tysk1and i over to år forsynt Norge med
brddkorn. Til gjeng,jeld har Norge levert av sitt overskudd
av fisk og fiskoprodukter til det Stor-tyske Rike.

Ve(1 de forhandlint3cr son nå cr avsluttet ble det be-
stemt at dette varebytte skulle fortsette, og dermed cr det
norske folk siicret uforandrede brddrasjoncr også for kommende
r.

Videre har Tyskland .3tt tilsagn om å lette Nores for-,
syninger med fettstoffer.

forhandlingene det for dc norske husmddre
glcdclige resultat at forsyningsdepartementet blir iStand til
dele ut 3 kg. syltesukker pr. husstandsnedlem.

Den svenske nenihet i Oslo bes iser norske barh.

D.R. 18:35.
Den svenske menighet i Oslo bespiser for tiden hver

dag ca. 40 norske barn.
Ordniwen er ment å vare for ett år.

Hirdmarinen skal b re opp vr'handc1sf1åte. Ozprop

fra Bertil Brun.

19.00.
Sj(:;fen for Hidmarinen, Bertil Brun, har sendt ut

fdlgende opprop under overskriften: "Vår Tere og vår makt,
har hvitc-soil oss bragt":

,Sjöferten har vmsrt av den stdrsto betyning for vårt
land. Den har w;)rt en viktig del av vrc inntektskilder, og
har gjort vår hiyo levestandard mulig. Men mest av alt har
sjdfarten v3rt on formidier av kulturströmningor gjonnom
tidene. Våre forfedre har fert viden om, her lmst solv og
har 122rt andre. Tross vår geografiske beliggenhet i ytter-
kanten av den bebyggc:de del av jorden har vi vcd vår Sjdfert
bragt oss selv sontrum. Vi ken derfor gå ut fra at uten-v?r sjufart vilde vi også kulturelt ligget i ytterkanten.
Vi må derfor sdrge for å holde sjiferten vediike, o Hird-
marinens fdrste oppgave er å fremme forståelsen for dette
og gjöre alt klert så vi kan bygge opp flåten vår så.snart
tidene tillater det.

Til flten trengs mcnn. Det er ikke nå mulig holde'
tilgen:gen til sjdmannsyrket vcdlike på vanlif; måte.

Hirdmarinens annen oppgeve or å opp1ire sjdrwrin av
de forskjellige kategorier se do i sih tid kan bonanne,den
flåten sop skal bygges opp. Disse sjömenn ska1 Lares slik
opp at do på en verdig mete kan representere det nye nesjo-
nalsocialistiske. Norge.

•
(Fortsatt).
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Hirdmerinen.

(Fortsatt).
Men først og fremst er det Hirdmarinens oppgave å ve3re

en organisasjon av fbrerens politiske soldater på sjben, en
orgnnisasjon hvor troskap, mot, kaneratskap 9  disiplin og sunn-
het settes i hbysetet.

. Disse oppgaver vil Hirdmarinen lbse ved 1e2re opp
folk i seilas med seilfertbyer o neskinfertbyer, nevigasjon,
maskin12re, sjömannskap, sjbmannsarbeider, idrett, roing,
svbmning m.m., historie, eksexsis, sunnhets12re og neget mer 9

Hirdmarinens bvelser er begynt og baserer seg i sommer
på, tjeneste i hirdmennenes fritid. Senere skel Hirdmarinen
ta seg av den virkelige yrkesopp12ring som settes igang og tl-
passes bchovet i de forskjellige landsleler.

Jeg går ut fra at allo forstr betydningen av dette
tiltak, og håper at flest mulig melder seg til tjeneste i
Hirdnerinen.

Bertil Brun.

Quisling. vil feire födselsda en sin å B edb i "enkle former". 


0.P. 22.00.
Mena Norges fdrsto samling ved slaget i Hnfrsfjord for

1070 år siden vil bli minnct ved et stbrre stevne i Stevenger
loreag, har "minieterpresidenten" bnsket et hens fbdselsdeg
ekal feires i så cnkle former som mulig.

Quisling vil tilbringe degen i sitt hjem på Bygdb,
o der motta delegesjoner fra parti og stet, det arbeidende
folk og landets ungdom. 2±esevde1inger av hirden, NSUF og
politiet vil i=edere.

N.e laeledcre i Ieyrersembandet.

13.00.
Fblgende lagledere i. Norgcs If3rersembend" cr opp-

nevnt i Molde og Surnedal kretser:
Molde krets: Molde: 13rer Hans Bergsvik, Molde;

Nesset: lirer Iugvald Hammervoll, Eids.w‘g; Heresfjord og
Vistdel: 12rer T. LeLend, Vistdel; Bolsby: 12rer Vestre,
Fu4set pr. Melde; Preena: 1-3rer Ole Ekren, ureggen; Nord-
kukra: 12rer Konrad Hatlo, Julsundet; 1-3rer
Ola Gjersted, Reknes; Snndöy: 13rer Henry Nordheim, H2rby;
Budz 12rer Hens Farstad, Ersholmen; Eide: 12rer Birger
Ugelstad, Svanvik pr. Kristiensund; Husted: 13rer L.N.
5degård, Julshnug.

Surnadal krets: Stangvik: lerer le:rs Rbsli, Nord-
vikstrand; skerd: 12rer Bendik Holt, Snekkvik; Surnedel:
lwer Johan D2vre, Glerem; Eindel:  1.nders Ljdkjell, Rin-
dalsskogen; Halsa: e•ndreas Skare, Våglend; Velsbyfjord:
Ragnveld Skarstein, Indre Folefjord.

De tyske pressemenn reiser hjem. 


22.00.
De 16 framstende tyske pressemenn som en tid her

gjestet Norge, avsluttot tirsdag sin informasjonsreise og
vendte om kvelden tilbske til Tyskland. Sorr en vslutnlng
på reisen besP1de Oscarsborg Festning.
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Le,gion2rene har kameratska skveld. Quislin taler.

22.30.
Frivillige fra den norske legion og Waffen SS var ikveld

semlet til en hyggelig kameratekapsaften i a'artihuset. Foruten
"ministerpresidenten" ses ogst generel der Polizei, Ober-
gruppenfti.hrer F.edies samt "ministrene" Fuglesang, Schaneke,
Jonas Lie og Ibcel Stang.

Etterat de innbudne hadde plassert seg rundt om blant
soldatene intenerte Willy Johensens orkester med NS' kampseng.

"Mini'eter" Jonas Lie enset velkommen, og quisling
takket de tilstede=ende frontkjempere og bad alle om huske
dem som ofret sitt liv for saken og som ble igjen derute.
Hva de har gjort vil aldri komme til bli glemt, sa han bl.a.
Quisling henvehdte seg denlAter de frivillige som var
kommet hjem for godt og do som er hjemme p?1. permisjon. Dere
er saltet i bevegelsen, uttalte han. For dem som er kommet
hjem for godt er ikke scken forbi. De m fortsette her hjemme
kjempe. Vi er p4 en stadig marsj framover mot

"Fdreren" rettet derp4 en hjertelig takk frn hele det
norske folk til disse guttene som •siget alt, og sluttet med
si at deres navn for alltid cr risset inn i Norges historie.

Stabsjef Throndsen takket for maten.

Riienms teler i Trondheim. NS b Pger ikke aksens scier. 


Pet finns ikko noe val 1enger.

23.30.
NS-mötet p torget i Trondheim hvor Riisrres var kveldens

taler, ble mcget vellykket.
Fylkesprope,gandaleder Hans H. Pedersen einsket velkom-

men og ga ordet til Riisnms.
Den fronten som er leget mot NS er bere bluff, sa

Riiswes bl.a. Det finns nemlig ingen front mot NS.
Mot slutten av sin tale kom han inn krigens gang,

og nevnte her hvoTden jdssingene etterhvert er blitt lengre
og lengre i ansiktet. Vi i NS bygger ikke .‘Trt folka fram-
tid p4 aksens scier, erkleerte han. Men vi vet at det ikke
finns noe val6 lenger. flle virkelise nordmenn ni n g inn
for nyordningon slik at Norge ken vinne sin frihet tilbake.

Tirsdag kveld talte "minister" Riis= for godt be-
satt hus i Opdal.

NS-möte i Beren.

18.00.
NS holdt igr et vellykket friluftsmdte p. Beagens

Torg med taler av rdmann Grönstad og rikstaler Osmund
Thorsnes.

Lund e i Tor a .

0.F. 19.00.
"Minister" dr. Gulbarnd Lunde talte isr ved et

vellykket NS-mJto i Torpa i Opland.
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Stik1estrtcvnet,

Stiklested
former,

kameretkvel len for 3,SUI P. Bakketun, som holdes
stevne vil "ministrene"Sehanoke og Staug tale.
ry1kesog,anisrns1ederen i 'ord-Trndolag, Holthe, opplyser
et intere,,;3en. -Co2 Olstevnet pr?, Stiklestad er meget stor.
Fxa strömmer anmeldeleene inn.

ren rettsme,J.-Å. :3kes til 6 mann.

fl

tc: v.Sidtay av "minieterpresidenten" ev 25 juni 1942
cr den -yet.,modisinske kommisjon som hittil her bestått av
5 modleimcn i2e tLl G mann.

Yomrdisjonen er delt ± to selvstendige grupper.

1:ostoverenskomster mellom Norge og Ty2kland ennh, ikke trått ikraft.  

0.h. 19.00.
foranledn*-:15 gjör Poststyret oppmerksom p at den

i presssn. postoverenskomst mellom Noxge og Tysk-
land eij .11cecr trtt ikraft.

-?etLder 11udea fremdeles vanlig internesjonal
porto 1 psake: til Tyskland.

Iotorkutteren :Glape" r.inesr)renet.

0.E. 12,00.,;elegrr.'m til Bergens Tidende melder at motorkut-
teren "Glii)p" hle minespxengt i forrige uke.

"nten ver Ip!Z linefiske, o det var under draging av
linen ,ke,1Jde-:te et fr,,1 2art3yet. Mannska-
pet p. 21/4^,, n.nn -2, b.e,vget u3kadt 3V en annen fiskeskbyte.

ver en clindre of; eldxe bt som eides av et
1Tu+Aag

skal

20.36,
runskommiteen for Eir2svol1sminnet hadde igår

under ledelse av formannen, fylkesmann
Tilstede var fylkesmennen bl.a. riks-

arkitok jensen,
oLI.Ien for ie 1941/42 fringikk at Lids-

ve2lem:tnnet he:2 b bebdkt v‘v ialt 5452 personer mot for-
rige år T>497.

Tilsynekommiteen faut at det 1/1, -oretas en gjennom-
gripende oppusningearbeid både utvendig og innvendig. Byg-
ningen ha:L' behov f'or en rekke reparasjoner.
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Kransenedlc,inp« i 11=huset. 


11.50.
I nlcdnin,; Ro21d Å,mundsens 70-rs dig vil Geografisk

Selskap og i;.omitcon for Rocld Anundsens Linnefond imorgen kl.
10 nedlegge en kr ,ns på Ronld 4.J1undeens statuc i Framhuset
p' Bygdöy.

_laner on 1-,3Pevakt i Frodrikstad. 


0.1. 12.00.
l'rodrikstad-distriktet arbcider man nå med plPner

om opprettelse av cn l'3gevakt for 5yeblikkelig hjclp. Dct er
sandsynlig at planene blir satt i verk med det f3rste.

Mor c)2« Barn-stesjon i BerPen.

19.00.
NS' Hjelpeorgcnisasjon i Bcrgen har i pnet en kon-

trollstasjon for mor oi barn i byen. Det er 2nsatt 1-3ge og
kyndig jordmor. L11 undersjkelse og vciledning er

LO's yrkeskurser p. Espa avsluttet.

19.00.
Hedmarks Faglige Samorganisasjons fag- og yrkeskur-

ser p. Espa er nå avsluttet, meldes til Hamar J',rbeiderblad.
Det har i vintorons 1Up holdt adskillige forkurser
som allo har vert godt besjkt av skog- oa 1,1ndarboidere.

N i  Ryfylke. 


19.00.
Fylkosledor frk. Alma Bolstad uttalcr til Morgen-

avisen i Bergen at det idag pnes en ny kvinnelig arbeids-
leir i Neddal i Ryfylke. Fra för av has leire i Ullensvang
og i Dimsvik i Sunnhordland.

Oslo bevilPer til Studentenes H'el efond.

18.00.
Studentenes Fellcsutvalgs Hjelpefond, co. so kjent

har til forml hjelpo studentene ved alle höyskoler
denne vanskeligc tiden, har i disse dager mottatt 15.000 kr.
fra Oslo kommunc.

Ogs tidligwre har ordfbrer Fritz Jenssen vist stor
forståelse for den akademiske ungdom.

Hjelpefondot mottar for tiden mange bidrag fra kom-
muner som ikke fant plass for noen bevilp;nffing til dette
formå.1 på. forrige å.rs.budsjett. Således hr de siste da-
ger bragt bi1rag fra Hwlsund, Skien, Hali,Hönefoss,
Rennebu, Röyrvik, Jelöy, Stangvik, rvje og Ls.
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Omkommet i utlandet.

0.T,. 12.00.
Til familicn i Hammerfest er det komeet mel ing om et

fyrböter Lorentz Somby fra Sör3yeund i Finnm'rk cr omkommet
ved krigsforlis i utlandet. Fyrböter Somby ble 36 •r g.ennel.

Kalkmer elforekomster 4 Hadeland.

18.00.
Den kjente videnekapsmann dr. K4re Mt.nster"Str3m, som

de senere kr har foretatt en rekke undere5kelser v vannene
Hedelendsbygdene, har i en rapport publiscrt genske oppsikts-

vekkende resulJeter om kalkmergelforekemster, som hnn mener
har gode betingelser for utnyttes til jordforbedringer i
byudene, serlie n4r det gjelder dyrking av myr. Forekomstene
som finns i strendregionene inneholder fra 24 til 84% kalk
og mindre mengder organisk kullstoff og fosfor. Lignende kalk-
mergelforekomster finns utvilsomt ifjlge dr. Ström også. der
det er eller har vee3rt innsjöer i kambrosilur-traktene omkring
Oslo, p4 Riugerike, Toten og Hedemarken.

Bare halv erten av den 41a;te vedhoc.st innmeldt i Drdmmensdistr. 


18.00.
Foranlediget ved Lendbruksdepartementets henstilling

om 4 dke vedhogsten mest mulig har bledet Hadeland hatt en
samtale med disponent H3 i Drammensdistriktets Skogeierfor-
ening om situasjonen for vedhogsten i dette store distrikt.

Hr. H3 utttaler at det hittil barc ex innme1dt 120.000
av de 235.000 favner distriktet er p41agt 4 skeffe, men tros$
det er det all raulig grtnn til 4 tro at bygdene vil klare
oppgaven. Skoe.,eierne kontraherer nemlig ikke mere enn de er
sikre 4 4 f4 hogget, og de venter derfor med innmeldingene
til de her full oversikt ovex hogsten.

Det er langt lettere 4 f jernbnevoner n4 enn f3r,
og forsendelsene gr,r ganske htutig..

Me1k=:y:r2p'.1et for feriereisende.

20.30.
,det viser seg at mange byfolk har reist p. feric

sommer uten sJrge for 4. f4 overfört sitt melkekort tdet
de har regned med 4 f4 kjipt melk i fritt afig. Dette er
selvsalgt het ulovlig og her -fere steder bragt publikum
i konflikt myndighetene.

Lensien i Kvam i Hardenger forteller slees til
Pergens TideLJe at en kontrell blant b3njiene p4 setrene p4
vemsskeden ±3rte til wvslJringer av ulovlig melkeomsetning
i stor stil, :.)ndene solgte melk direkte til byfolk samtidig
som Nordheilneund ver uten en drkpe og m.tte f sin melk hel:t
fra Kopervik.

200 kr. i bot for for lette bred.

19.00.
Frispolitiet her ildgt en baker iPredrikstd 200

kr. i bot for hd bakt fer l€,tto br.
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Ost av f-Isk9

18.00.
En avis kunne iggr fortenc om et nytt tiltak som var

omfattcl; med stor interesse. Sjcicn i forete;gendet var ing.
Olav Notevarp ved Statens Fiekeriforsöksstasjon i Bergen, som
skulle ha uteksperimentert en ny ostcsort som bl.a. skulle
inneholde fisk og frukt.

Bergens Tidende har forelegt denne melding for bestyrer
Notevarp som opplyser at meddelelsen er höyst misvisende. Rik-
tignok planlegges fremstilling av et nytt produkt etter anvis-
ning av ing. Jeel og ing. Notevarp, men det er helt feilektig
at det her er talc om en blanding DV fisk og frukt. Noen n-3r-
mere opplyslinger om det nye produkt, som i hdy grad er p etforeberedende utviklingstrinn, finnes ikke kunne is p det
n)..w3rende stadium.

Tdrrte p. tidlipotetene.

O.R. 19.00
TJ_Ix to har vist scg tidlipotetene bst- og

sdrlandet. 1.?.ndbruksdepartementet vil derfor i den forbinnel-
se snar,st mulig si fra ngr spröyting skal bervnne. Lignende
verscl blc gitt ogs ifjor.

Soppkontrollen fienoplpter sin virksomhet.

0.1- 13.30,
Oslo Hclserds Soppkontroll gjenopptar sin virksomhet

fre og med idag. Kontrollen er gpen mellom kl. 11.30 og 13.

Prissentralens L=dsoversikt.

O.R. 13.30.
Sltten gr for full kraft over hcle istlendet

og for det i.iste ogs VestL.ndet. Loldingene om avlingene
cr imidlertid meget forskjellige og mange steder ser det
ut til at det kolde og regnfulle v,3ret har satt veketen
meget tilbake. I Sirdal f.eks. er fjellbeitene meget dr-
lige og p fjellet fordvrig er sltten meget forsinket.
0gst i Trindelag og Nordlend venter man som ellers i landet
p,g1 drivende

LandbnIksmarkedet holder seg uforandret. -Iverken
kjött- grjnnscksmerkedtt forekommer det nye vare-



slag og det neste søm luver er spissk1. Ellers er det
lite av alt

TobelH: )1entene i Sarpsborgomrdet str bra.

FiskerimeldinEo-,'

0.F. 13.15
em silicfisket forelig‘ger det bare mcllinger,

og det se= er bilfellet for brislingfiskets vedkommende.
Noen ubetyde:Itge kast med brisling er gjort ved Jondal i
Hardanger.
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4.47.

"L,de dsg (T), sv L:ysfax-
vannene. Langs hele &1,(5ersjbkysten r sj3fartenng,under be-
skyttelse av sjö- og luftstridskref:ter. Torpedoer og bomber
holdes kls:1?e,

0.R. 12.00.
Det svenske skip nrotningholm" gg,r imorg'm fra New

York p sin eito tur med diplomter.

18.3ri
7rE o-2; nid  idng innföres det rasjonering pg knlvekjött

i Svcrige. Samtidig blir eggresjoneringen betr-dctelig skjerpet.
Fettrasjonene derimot forblir ufo=drede.

D.L. 12.30.
len ? juli innskrenkes tildelingen av olje til

svenske j.ksk3ter. Det ventes st en rekke skbyter vil bli
pA1egt g rsver til gen,iretordldft.

0.r,. 12.00,
Den :3n1c bete1insavtelen mellom Svcrige og Pinnland,

som for en ±d siden ble oppso,gtav Finnland o; av den gru4n
ikke ha(4d 1eng:r enn •il den 15 juli, er n for-
nyet. i Steekholm i nesten 1;o uker.

Nytt fre Finnlne.

120()
.Den liEliskc president har tilde1t keiseren•av Jepan

eterkorscl; PinnUnds orden Hvits Ros med kjede. T..eiscren
har send

Nyt-t 2-e&

Ett- p4 Islsnd i ni mned hvor
(IT,r1E:t /,et

forett Selvstandig-
c.ndet(ry2, ,:io.demoktmc 5

(),; i iet s.?4,klte bondepa.2ti ble ikke repre-



sener',;.
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e mn er ors a u .

Stort N.S.stevne vil bli holdt i Oslo da ene omkrin den

25. se tember.

7.00
Det har lenge gått forlydender om at det forberedes

et större N.S.stevne i Oslo dagene omkring 25. september.

Avdelingsleder Klevenberg opplyser på Pritt Folk's
henvendelse at det ganske riktig allerede er nedsatt en hoved-
komite for stevnet med representanter fra partiet og riksle-
delsen. Under avdelingsajef Klevenbergs forsete er komiteen
i full gang med forberedelsene av stevnets program. Alle Na-
sjonal Samlings formasjoner skal delta i dette stevnet son
ventes å få tilslutning fra hele landet.

Avdelingsleder Klevenberg opplyser videre at utstil-
lingen "Norges Nyreisning", som skal holdes i Nasjonalgalle-
riet, 1-,egynner a ta form. Den skal gi et tversnitt av de mulig-
heter landet vårt har på det næringspolitiske og kulturelle
amråde, og den vil vise hvordan disse muligheter ble forsömt
under det tidligere styre, hvad det nye styre har utrettet
hittil og endelig de gigantiske planer for arbeidet fremover,
det vil si "Norges Nyreisning".

Roald Amundsen's 70 -årsda

O.R.19.00
70-årsdagen for Roald Amundsents födsel ble minnet

ved en.enkel högtidelighet på Framhuset på Bygdöy i formiddag,
idet Amundsens st3tte ble bekranset i nærmær av representanter
for Geografisk Selskap, Komiteen for Roald Amundsens Minnefond
samt en del innbudte.

Professox Holtedahl la ned en krans fra Geografiak
Selskap i ærbödig takk og beundring for Roald Amundsens livs-
verk. Redaktör Domaas la deretter ned krans fra Roald Amundsens
Minnefond. Roald Amundsens verk og hans minne er levende i en-
hver nordmanns bevissthet, sa redaktör Domaas, og her i Fram-
huset skal Norges ungdom få höve til å 15ere om den gjerning han
gjorde. Hans minne skal mane til nye dådsverk.

Den enkle högtidelighet fikk en gripende avslutning
ved ac en av Amundsens kolleger fra sydpolsferden, Jörgen
Stubberud, takket Amundsen for cbn strålende kameratslige måten
han alltid opptrådte på over for alle som han arbeidet sammen
med. Han var alltid så glad i flagget, fortalte Stubberud. Jeg
husker han tokk opp flagget en gang han skulle holde foredrag.
Det er falmet og slitt, sa han, men det har fulgt meg på alle
mine ferder.

In en endrin i tobakksras'onerin en.

13.00
I den senere tid har flere aviser brakt meldinger

om at det fra 1. august vil inntre endring i tobakksrasjone-
ringen, idet man fra denne dato vil innföre like kvoter for
alle röykere. "N.T.B." har forelagt saken for "Forsynings-
departementet", som opplyser at det ikke vil bli foretatt no-
en endring av det nåvwende system for tobakksrasjoneringen
1. august.
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Fiskerimeldin er.

O.R.13.15
Fetsildfisket. Det er kommet melding om et enkelt

kast.

Brislingfisket er fortsatt smått. Det er bare kom-
met melding om noen få kast, et enkelt på 500 skjepper.

Bank- og kystfisket. I Nordmöre var fangsten mindxe
enn forrige uke og noen bedring kan ikke ventes nå i juli.
Også til Kristiansund N. ble det innbragt mindre fisk enn i
foregående uke.

Landbruksmeldin er.

O.R.13.00
Oslo: Tilfbrslen av grönsaker har tatt seg noe opp

fursåvidt angår spisskål og hodekål, men behovet kan ikke til-
fredsstilles. Det er fremdeles svmrt dårlig med tomater, agur-
ker og jordbmr Bergen: Noe mindre tilgang på tomater og agur-
ker. Jårlig med moreller. Hamar: Bra tilförsel ev neper og pa—
lat. Ingen poteter. Kristiansand: Jevn tilförsel av de fleste
grönsaker men umulig å tilfredsstille behovet. Stavanger: Bxa
tilförsel av neper, blomkål og gulerötter men dårlig med toma-
ter. Dårlig med moreller,

Törråten å otetene.

12.00
Etter de siste meldinger er forutsetningene for tör-

råteangrep på poteter nå tilstede i Ostfold, Akershus, Buske-
rud, Vestfold og Telemark fylker, fortrinsvis i de ytre og la-
vere strök. Potetdyrkerne i disse distrikter bbr vmre oppmerk-
som på at sprbytning med kobberpreparater virker forebyggende
mot Wrråten. Sprytningen bör foregå innen en uke etter at
denne melding er sendt ut. Aller helst bör den utföres straks
hvis mmret tillater det, Potetene bör spröytes minst 2 ganger
i denne tiden med ca, 2 ukers mellomrom, i all fall hvis det
kommer melding om et forutsetningen for soppens utvikling er
tilstede når et par uker er gått etter förste spröytning.
Potetdyrkere bör passe godt på de meldinger som sendes ut på
denne måte.

Middels höyår i Aust-Agder.

18.30
Slåtten er nå igang over hele Aust-Agder. Etter det

fylkesagronom Dale opplyper til Agderposten tegner'det til å
bli et middels hö"år. Åkrene ser også bra ut i Aust-Agder iår.

Bra hmr- o fruktår i Aust-Agder.

18.30
Fra Arendal meldes at det i innlandsdistriktene ser

ut til å bli et bra bmrår. Smrlig blir det meget blåbmr og
tyttebmr. For fruktens vedkommende ser det også lovende ut,
særlig gjelder dette plommer.
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In en travlö i tiden 14.9. til o med 17.10. d.å.

O.R.19.00
"Landbruksdepartementet" har funnet det riktig

innstille alle travldp og alle galopplöp i tiden fra og med
14.9. til og med 17.10. Dette er gjort for at all tilgjenge-
lig hestekraft i denne tid skal kunne konsentreres om höst-
ningsarbeidet. Alt onnearbeid vil kreve den störste konsentra-
sjon av kreftene for å bringe hdstens avling vel i hus.

Makrelletör a s es å være kommet for alvor.

18.30
Makrellstörja synes nå å komme for alvor. Idag ble

det brakt inn 28 stykker på i alt over 2* tonn til Fredrik-
stad.

Bra tilförsel av hvalk'dtt til Harstad.

18.0C
Tilförselen av hvalkjdtt til Harstad i den siste

tid har vært ganske god. Forleden ble det innbrakt 5 hval på
tilsammen 15.000 kg. Kjdttet blir fordelt til de forskjellig-
ste seder her nord, meldes det fra Harstad. I en samtale med
en av grossistene, disponent Sören Bothner, får Harstad Tiden-
de opplyst at bare han har omsatt 70-80.000 kg. hvalkjött hit-
til iår og tilförselen har vært jevnt god. En del av kjöttet
blir nedlagt hermetisk og aendt til Finnmark.

S'ömannssendino.en.

O.R.22.15
En sjömann som hadde vært med under forrige verden-

krig, apurte om sjdmennene hadde glemt hvor forbannet de den-
gang var på engelskm.ennene. Hadde sjömennene glemt overgrepene
den gang, glemt hvorledes norske skib ble stoppet like utenfor
den norske kyst og med prisemannskap ombord tvunget til å gå
til England. Slutt med å gjöre grovarbeidet for England. Si
takk for oss, nu har vi fått nokk av dere, nå kan dere greie
dödsseiladsen selv. Kom hjem.

Det var vanskelig idag å få med alle hilsener.

Fdlgende hilsener var nytrale:

Aksel Johansen fra broren Johan. Ronald Mikalsen fra
familien Rogndal. Jeus Castberg'Jensen fra tante Berit. Johan
Roberg Bertsen fra mor, far og sösken. Otto Byring fra söster
Vivi. Knut Niva fra mor. Tomas Bonde med familie fra Nusse,
Lilleba, Erik og sdster.

Unöytral: Kåre Arthur Kristensen fra mor og far. Vi-
dere en rekke hilsener fra Bergen som var vanskelige å opfatte.

Sjftiennene ble oppfordret til å sende meddelelse til
Norge om kamerater som var druknet. Det var en plikt for sjö-
mennene å gjdre dette. Det var nå endelig innrömmet at 300
skib var senket og da kunne enhver regne ut at svært mange sjö-

folk hadde satt livet til.

(fortsatt)
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'ömannssendin en. (fortsatt)

Endelig ble det opplyst at det i Norge hadde vakt
den stdrste beundring det arbeide som sjdfolkene nå gjör med
hensyn til flyvebladene som er satt i omlöp. Det arbeide som
gjöres hermed blir gjort så smart, at det må vekke beundring.

En sjömann som nylig kom hjem ble spurt om hvorledes
en av hans kamerater hadde det. Han svarte: Han er i virksom-
het for å få gjort opp med Haugen,

Nylig forhindret norske pfolk 2 skip fra å bli med
med i den konvoien som ble senket pa vei til Russland, Dette
har også vakt vår störste beundring og av kjente grunner spil-
ler %i nå Valdresmarsjen.

Sendingen ble avsluttet med måkeskrikene.

Nytt fra Danmark.

D.R.18.35
Statsministeriet meddeler at Kongen har fritatt

stats- og finansminister Vilhelm Buhl for stillingen som
finansminister ug har utnevnt fhv, forsvarsminister folke-
tingsmann A.E, indersen til finansminister. - Andersen var
forsvarsminister i 1935 til 1940. Han er folketingsmann siden
1929.

21.00
Socialdemokraten skriver idag: En av Norges store

sönner, polarforskeren Roald Amundsen vilde, hvis han hadde
levet, ida„g fylt 70 år. Den stillferdige og kjernesunde mann,
som gjennom et langt liv hadde tatt kampen opp mot polarkulden
på begge poler, omkom på veg til hjelp for Nobiles forliste
luftskib, hvis overlevende besetning lå et sted i polarisen
mellom Nordpolen og Svalbard. Avisen redegjör deretter nær-
mere for denna italienske ekspedisjon og skildrer så Amundsens
liv og bedrifter. - Også de andre avisene minner om Amundsens
fbdselsdag med artikler og bilder.

21.00
Lan(lbruksdepartementets kveg- og kjöttutvalg har si-

den ifjor höst kjöDt opp og henlagt ph frysehus okseskrotter
til en vekt av 1.237.549 kg., hvilket svarer til en ukes nor-
malt forbruk av oksekjött på hjemmemarkedet. Det er hensikten
å anvende dette lager til supplering av hjemmemarkedets for-
syniag hvis tilförslene av slakt skulde svikte i löpet av
sommermånedene.

21.00
Landbruksministeren har instilt.til Finanskomiteen

at det utbeta1es Gt statstilskuddav 4 k. pr. tonn torv uan-
sett klasse til torvfabrikantene for torv som produseres i
tiden 1, august til 15, september. Utgiftene for statskassen
anslåes til 4 mill. kroner. Finanskomiteen har idag godkjent
forslaget.
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N tt fra Sveri e.

S.R.2n.00
Det svenske skib "Stureborg" som transporterte

varer for Wde Kors til Grekenland, er senket av fly
Middehnvet. Bare en nann, en portogiser, ble reddet. Det
ble oppgitt navner på 16 svensker son er omkonmet, bl.a.
kapteinen, 1. styrmann, 2, styrmann, overmaskinisten, 2.
maskinisten, stuerten og kokken, samt 3 matroser og 2 lett-
matroser. 20 mann befyktes omkommet.

10.00
Sovjet-russernes overgrep mot svenske skib i svensk

territorialfarvann har gjort at situnsjonen langs Sveriges
kyst er blitt vesentlig skjerpet, skriver en korrespondent
ved en av landets krigsflyveplasser. I disse dager går lange
konvoier innenfor tremilsgrensen. Store tunge handelsskib
3edsages av krigsskib i höyeste beredskap, mens fly sikrer
luftrommet over konvoiene. 2 - motors bombefly har lettet
med 3-4 timers mellomrun, gått ut til konvoien og avlbst de
fly som startet på et tidligere tidspunkt. Flyene gjör en
lang bue tilhavs, uten at noe imidlertid skjer. Men om noe
skulle hende finnes det grove piller ombord, tunge saker som
ikke skulle bekomme fredsforstyrreren vel, en minebombe er
ingenting å leke med, selv for en ubåt i undervannsstilling.

21.00
Den sårete svenske sjömann fra ett av de to svenske

skib som ble minesprengt i Nordsjöen, er nå avgått ved döden
på norsk sykehus.

7.00
Dykking etter vraket av den torpederte damper

"1,u1eå" har fört til funnet av en torpedodel forsvrIt
stjerne og tall samt russiske bokstaver,rna&deier Forsvars-
stnben.

7.00
Under skytning med lett granatkaster i Umeå, inn-

traff onsdag en ulykke som krevde 2 liv, meddeler FoY'svars-
staben. Av hittil ukjent grunn, eksploderte en granat i ka,
nonens bakstykke, slik at hele kanonen sprengtes.

21.00 Engrosprisindeksen i juni er gått opp med ytterli-
gere ett point til 188 mot 111 i august 1939.

Norsk skib senket.

O.R.12.00
Det amerikanske marinedepartement har nå innröm-

met senkningen av et norsk skib i alliert fart.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Nye vedtek av "minister_residenteun: Fire n e sorenskrivere.

13.00.
"Ministerpresidenten" hnr i regjeringsWtc den 9. juli

trlIffet disse vedtak:

Som sorenskriver i I,ker er konstituert byfogd i Ilesu
nd,

Bbgh. Sorenskrivor Böh er fbdt i 1884 og hnr juridisk

embetseksamen fra 1908. I 1937ble han utnevnt til byfogd i
.1esund etter å ha rært hjeleedommer i Trondheims ove

rrett

siden 1918. POT tiden er prisdommer i Möre og Roms-



del, er byens varaordförer og har en rekke andre komm
unele

verv.

Sorenskriver i Sand, Peter Lorentz Stebel, er meddelt

avskjed frn 1. oktober i medhold til lovgivningen om 
elders-

grenser. Til ny sorenskriver i Sand er utnevnt soren
skriver

i. Lyngen, 0dm ugdahl. Sorenskriver 1,11gdahl er födt i 1897

og er cend. jur. fre 1925. I 1937 ble han utnevnt til soren-

skriver i Lyngen.

Samtidig or til ny sorenskriver i Lyngen utnevnt advo
-

ket Nils lm Ellefsen, Fredrikstad. Sorenskriver Ellefsen or

födt i 1901 o3 har juridisk ambetseksnmen fra 1927. Siden

1930her han drvet advokatforretning i Fredriksted.

Som ny sorenskriver i Ytre Sogn er utnevnt fylkeskon-

torsjef Ragnar ieltenborn Grnsted. Den nye sorenskriver cr

fidt i 1910 og har juridisk embetseksnmen fra 1935. Siden

1941 her han vært ansntt som fylkeskontoxsjef i Buske
rud.

Fu lesan her v.,:^ert i fremste linje. 


O.R.08.00.
"Minister" Fuglesang hnr vert på boadk hos den norske

legion på jstfronten og senere i Tyskland. "Minister
en" ut-

teler at han besökto legio=ne he1t framme i de fremste liajer.

De tyske myndigheter kom med anerkjennende ord om den
 norske

legion overfor "ministeren". Leginnrne var glade ov
er at

deres fJ,miliers underhold er så godt sikret hjemme. D
e ber nå

om at de hjemme må styrke legionen, jo flere det meld
er seg,

jo hurtigere kommer evlösningen. Sunnhetstilstnden b
lent

legio=ne var god. "Minister" Fuglesang la ned blomster på

de felne nordmenns r.ra.Ver, og en krans på Per Vengs grev.

I Tyskland beså "ministoren" SS' viktigste institusj
oner. Han

besökte ogs de elleve norske offisersaspiranter som nå får sin

utdannelse.

Riisnes taler i Beisted. 


O.R.12.00.
"Minister Sverre Riisnes talte torsdag for overfylt

hus i %,rbeideren" i Beitstad, den st3rste NS-bygda i
 Nord-

Tröndeleg. Han holdt et overbevisende og sjeldent go
dt frem-

fört foredrag som ble hilst med stort bifnll frr, fors
amlingen.
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Staut NS-kvinne f ller 50 år.

Hennes mann bortfört til En land.

O.R.12.00.
En av NS' stauteste kvinneskikkelser, ftu Sigrid Tind-

berg, Svolv3.9r, fyller i dag 50 år, skriver "Fritt Folk". Fru
Tindberg utföter et stort og uegennyttig arbeid for vår beveg-
else i Lofoten. Hun er gift med kretsförer Tindberg som ble
bortfört til England under det britiske sjdrdveroverfall for
et år siden. Det var et hardt slag for fru Tindberg, men hun
be3rer sin sorg med löftet hode, som den ekte nordiske kvinne
hun er.

Trondheimsfirn» formrer Lo ionen laks.

O.R.12.00.
Den norske legion vil bli overrasket av en ganske flott

geve fra trdnderne, meddeler "Fritt Folk". Et firma i Trond-
heim har akjenket to hundre halvbokser fersk laks og har gitt
stötet til at det er igangsatt an innsamling for at man kan
kjdpe inn et stdrre kvantum og sende guttene ved fronten som
en hilsen. For de ,engene som hittil er kommet inn på listene,
kan man sende ca. et tusen bokser laks, og med de to hundre
bokser men hadde ved starten blir det altså omkring tolv hundre
helvbokser som kan sendes til gut,ene som står i kamp på st-
fronten.

Voldsom brenn ved Tretten stes'on.

07.30.
Til "Morgenposten" meldes fra Lillehammer at en voldsom

brann i går herjet tettbebyggelsen i nmheten av Tretten stasjon.
Ved middagstider beg.nte det å brenne i en garasje tilhörende
Stalsbergs vognmannsforretning, og ilden slo straks etter over
i staburet og fjöset på gården. Den bredte seg også til fru
Bjdrnstads to etasjes villa like ved. Alle de nevnte bygning r
brente ned, og videre strök en ny drosjebil med samt en del
verdifulle malerier. Hos BjdInstd fikk man reddet ut meste-
Larten av innboet, mens familien Hauglund som bodde i annen
etsje, mistet en stor ol av sine eiendeler. ille hus og
innboet NTJ:r assurert. Den samlede skade belöper seg til
kr. 50 000,-. Irsaken til brannen er enda ikke brakt på dct
tene, men man antar at det begynte å brenne i noe genertor-
knott inne i garsjen.

D3d i utlandet. 


09.30.
Til tamilien i Bd, i Vesterålen er det kommet melding

om at sjdmann Arnulf Sdrensen, Utvåg, er död i utlandet 26 år
gammel. Hans mor er enke.

13.30.
Den seks år gamle Leon Reve fra Klepp er falt av en

höyrive og drept.
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Fiskerimelding.:

O.R.13.15.
Sildefisket: Det foreligger bare melding om et kast

på 500 skjepper nord for Bergen.

Om brislingfisket foreligger det ingen meldinger.

Kyst- og bankfisket ved liesund er fortsatt godt. Det
kan dog merkes en viss agnmangel.

Landbruksmelding. 


O.R.13.30.
Direktoratet for proviantering og rasjonering opplyser

at det vil b1i ny tildeling av lys sirup i august.

Det cr videre vedtatt en tilleggsbestemmelse i for-
bindele med rsjoneringen av ost slik at det kan fåes 1000 gr.
pr. merke av lys geitost.

Grönnsaktilförselen var i cig atter meget minimal.
Til Gartnerhallen var det vesentlig kål som kom.

Kj.)ttilförselen er stadig meget liten. Men det har i
det siste vnrt en •del meget fint hwalkjött på markedet.

God tilfbrsel av hvalk'ött til Harstc;d.

07.00.
Tilfjrselen av hvalkjött til Harstad har vært god i det

siste. Forlede ble det innbrakt tre hval på tilsammen 15 0Ö0 kg.
Kjöttet blir fordelt til forskjellige steder der nord.

Full drift ved torvm rene i Tönsber distriktet.

07.00.
Det cr nå full drift ved torvmyrene i Tönsbergdistriktet

skjOnt det er vanskelig med"arbeidshje1p. Sem torvstrjfabrikk
regner med en produksjon av 12 - 15 000 baller torvströ i år.

Oldfunn å Vi ra.

O.R.12.00.
Et nytt betydelig oldfunn er gjort på Vigra i sommer,

opplyser magister Per Fett ved Bergen 111113CUM i en samtale med
Alesunds Avis. Ved utgravninger å Blindheim er det funnet on
kvinnegrav som stammer fra omlag år 300 etter Kristus. t en
rik og mektig kvinne er gravlagt her visex blant annet en
sjelden halskjede av rav. I Blindheimshaugen ble utgravningen
begynt i 1934. Den gang fant man i alt tre graver med mange
verdifulle ting. De var fra samme tidsrom som den graven som
nå er funnet. Det dreier seg om en familiegravhaug for Blind-
heimslekten som var en stormannsslekt på Vigra i sagatiden.
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Ny 


Hele det norske folk skal rönt cnfoto raferes. 


O.R.19.00.
"Ministerpresident" Quialing har vedtatt to nye lover

om tuberkulosearbeidet. En av dem går ut på at hcle det
norske folk skal röntgenfotograferes. For detaljer henvises
til dagspressen.

Stor turisttrafikk i Telemark.

O.R.19.00.
Fra Skien meldes at turisttrafikken i Telemark ser

ut til å slå alle rekorder i år. Det fullt belegg ikke bare
på alle hoteller og pensjonater, en også på gårdene og i
ungdomsherbergene.

Museum i Svelvik.

O.R.19.00.
Svelvik museum ble åpnet onsdsg. Det holdtos en

rekke taler.

Nor e kan ikke 'bre re ning_321_noen som helst import i 


O.R.20.00.
Dette var en meget utydelig sending som visstnok var

en opfordring til folket om å hjelpe til med landarbeidet.
Vi oppfattet bare begynnelsen hvor det het: For förste gang
på lange tider er vi helt henvist til hva vi selv kan produsere
av matvarer. I r står vi for förste gang alene og må stole
helt på oss selv. Vi kan ikke gre regning på import i noen
som helst slags form. . . .

På grunn av torden= har de atmosfwiske forhold

v3ert moget ugunstige i dag. Sjömannssendingen falt

helt bort.

N tt fra Sveri e.

S.R.23.00.
Under on distriktskamp i fri-idrett på Stockholm

Stadion i kveld sstte Gunder H8gg ny fenomenal verdensrekord
på 1500 m. med tiden 3,45,8. Den tidligere rekord, som ble
satt av I-2!gg i fjor, var på 3,47,6. Tre mann löp på unler
3,50,0, men ligg löp likevel sitt eget löp.
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N tt fra Sveri c.

10.00,
To av Stockholms störstc slriktefirmaer hr fått sin

slktctillatelse inndrat'J og nok sinc kjöttaff2rer under-



sökt av kriminalpolitiet. Vcd undersökelser forsyningsnemnda
har forettt hos firmacno har det nemlig vist sog at de til-
stede=ende lagre av kjöttvarer 1ft, betydelig under det som
har v=t oppgitt i omsetningsraportene. Hos et firma skal
differnsen mellom det oppgitte og det virkeligc lager være
ikke mindre enn 190 000 kg. Det blir nå firmaenes sak å for-
klare for politiet hvordan differ nsen er oppsttt.

10.00.
Sovjet-russernes overgrep mot svenske skip i svensk

terrj.torialfarvann har gjort at situasjonen langs Sveriges
kyst cr blitt vesentlig skjerpot. I dissc dY:g r går lange
konvoyer innenfor tremilsgrensen. Store tunge handelsskip
lcdsages av krigsskip i högste beredskap, mens fly sikrer
luftrommet over konvoyene.

S.R.23.00.
Seks engelske flyvere som er omkommet over SVerigc,

ble begravd i dag ved Lerberg utenfor Holsingborg. To til
tre tusen mennesker v.r samlet på gr_vstedet. Tilstede var
reresenantor fra den svenske bær, det svenske fygevpen
og den svenske flåtc. Det var oså stilt opp en æresvakt.
Vidoae var den engelske koloni fulltallig representert.

vvvvv VVVVV vvvvv
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/.ftonb1ndet om et Nordisk Forbund.

O.R. 12.00.
Den svenske is Lftonbladet tr,r i en artikke1 stilling

til en utt-lelsc i "den norske emigrant;Tvis i London" hvori
det gis uttrykk for rt denne regjering ikke vil stötte seg
til noc nordisk forbund etter krigen.

visen finner at uttalelsen intet inntrykk gjör. Der-
til cr forutsctningene - en eventuell alliert scier
for usikre og kan ikke deles r,v det svenske folk.

Lon uttalelsen 11-:tr nllikevel gjort noc godt. For för-
ste gng blir den norske regjerings frnmtidige utenrikspoli-
tikk klart lagt frnm. Svenskene vet nå hvem de gjöre
med og hvor dewes interesser ligger. Tilbpligheter som man
kanskje tidligere kunne h. weret, faller rn bort :1vscg selv.

Hirdflygere til T skl,nd.

12.30.
tter innbydelse nv Nezionn1sozialistiseher Jlieger-

korps rciser imorgen 3 medlemmer Hirdens Flykorps til
Tyskl=d 13!. studietur.

Om en uke vil det dre en större kontingent nedover
som skal fordeles p4 forskjellige leircr, nemlig en for fly-
gelwerne, en for teknikere os en for lisger os forvaltere.
Guttene vil oppholde seg ca. 2 mneder i yskLnd og de gle-
der seg til et sikkert både utbytterikt c) morsomt opphold.

e ordfrere.

12.30.
"Innenriksdepartementet" oppncvnt sekret-sr

Gunner Nsss til ny vraordf3rer i Oppegrd -Commune.
Iept.,.rtementet har oppnevnt v,--raordfirer, disponent

Th. Sommerfeldt til ny  ordförer i  Sem Kommune, idet bonc'e
Osear Schi3tz samtidig lises frn vervet.

S-epartementet h:r oppnevnt v rordförer, bonde Lsbj3rn
indvik til ordfirer i Brunlanes Komillune idet l_ndhandler
Osern Dnken semtidig 13scs fre veyvet.

Quislin 55 4r.

O.F. 19.00.
"F3rerens" f3dselsdas idag ble hiytideligholdt

et verdig sett".
Om formiddagen innfendt födselsdagsbrnet scg p3

Slottet hvor han ble mottatt cv kansellisjefen, fylkings-
f5rer Lundesgrd.

Kl. 11 paraderte avdelinger cv den norske legion
fra Holmestrand p4 Slottsp1assen og et hirdorkester spilte.
Under hele konserten oppholdt "f3reren" scg 13&. ?.1t-Anen.

T'itter defileringen forlot ha,n Slottet og ,3.ro hjem
til sin ville "Gimle" p Bygdöy hvor han tok imot en rekke
representnter for iprti og stnt.

rDagen yr ellers preget av det vfl,kre trefrgede nor-
ske flngget som \fliet fr: 3.110 offentlige bygninger. Tusen-
vis av norske kvinner og menn sendte hem sino lykkinskinger.
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N e b3ker om  "föreren". 


07.00.
På "fdreren"s fidselsdag sender Blix Forlag ut 3 böker

som hver for seg er "enestående i vår politiske og historiske
litteratur".

De tre böker er:
"1 febr. 1942",
" Et folk finner sin förer"

v/ Eyvind Llehle
og " Vår Förer".
Llle er rikt illustrert.

Hafrsf'ordstevnet.

O.R. 19.45.
Quislingene har som kjent funnet ut datoen for slaget

ved Hafrsfjord til stor overraskelse for alle historikere.
Datoen faller merkelig nokk s=en med datoen for "förcrens"
födselcdag.

930-års dagen ble feiret med et större NS-stevne i
Stavanger hvor alt som heter hird i Ryfylke hadde sett hver-
andre stevne.

Kl. 11 pa.,:aderte 11 Rogland hirdfylking for regimcnts-
förer Rustxid, og kl. 18 talte "minister" Lippestad for tu-
senvis av tilhörere på torget. Han bragte en hyldest til
"fdxeren" og trakk en sammnligning mellom ham og FLIrald
Hårfagre. Som Harald Hårfagre hadde samlet riket vilde V.
Quisling samle folket.

Da fedrelandssangen ble sunget etter talen vc knapt
et bye tört.

Hafrsfjord-stvnet fortsetter imorgen.

Mottagelsen på "Gimle".

0.h. 2200.,
hottagelsen på "Gimle" fanct sted kl. 13.00. Presis

på slaget kom ganeraloberst v. P'41kenhorst, stedfortredende
admiral og representanter fra Re._,chskommisariat og senere
kom ogsg en rekke "ministre", fy-“kesmenn, "general" Frölich
Hanssen og andre ledende person1igheter.

Mottagelsen varte ca. en times tid hvoretter alle
forlot "frerens" vakre paulun som så trygt kunne sis å dan-
ne en verdig ramme omkring "fdreren".

,Valutasdknader og metallkompensasjon.

11.00.
Ved innsendelse til "Handelsdepartementet" av sdknader

om valuta til import av varer fra utlandet som innaholer
metnller må sdknadene heretter tydelig påfdres opplysning
om hvorvidt den utenlandske leverandör forlanger metaller
i kompensasjon eller ikke. Hvis metallkompensasjon for1anges
må oppgis hvilke metaller og hvilke kvtta som det vil bli
sökt om eksporttillatelse for. Söknader ev denne art som
ikke inneholder ovennevnte opplysninger vil ikke bli
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Quislin enc rciser over Sveri e fra Nord-Norge.

0.L, 19.00.
NS-medlemmene Sigrid Vostby og Ev,ng Nord kom idag

tilbeke fra förerkurset p K4fjord i
Lcisen ti,lbeke tok fem ddgn og gikk over Svcrige.

Leciowerene vcd fronten..

O.R. 19.25.
Os.o r_dio bregte ikveld et frontintervue med tre le-

giow3-er som nylig har v3rt utsatt for et angrep fra russisk
side. Intervuet som var ved lcgiorp3r Bjarnc Sem, var dcssverre
meget utydelig, og vi fikk ikke med hvcrken navn eller enkolt-
heter.

rom i "sVortebörseffwe".

11.00.
De to impliserte i den store svertebörsaffwe i Prem-

men, den som gjaldt omsetning av 35 kg. kaffe, er ddmt ved
forhörsretten. Kjöpmennen som unnlot melde fra ti1 mynig- •
hetene at han hadde kaffe i behold og som solgte den videre
for 60 kr. pr. kg., fikk 24 dagers fengscl ubctinget, 500 kr.
mulkt og inndraging ev 1960 kr. Den andre fikk betinget

fengsel og mulkt, melder Drammens Tidende.

S'd=nssendino'en.

O.T. 2215-22.45.
Sjdmennesendingen bestod ideg som vanlig p ldrdager

av et naivt underholdningsrrogram som nettopp av den grunn
virket ganske forndyelig- Bl.a. forekom dot et slags inter-
vue mcd "statsminister Nygrdsvold", hvori denne p. brett
trdndersk beklaget seg over sitt opphold i USL. Itj kun' de
trdndersk der, og itj russisk, s han hadde ikke hatt det
s?.. lett med gjöre seg forstelig..Ellers tilL,gdes stats-



ministeren en tydelis sans fox humer.

Filgende hilsner ble sendt:

Nöytrale:
Jakob Pidriksen. Fra 1,1ma, Else og .rne Dirikson.
Halvar Jarnes, Tdnsbcrg. Fra Jenny og barna. .
Matros Harld Schultz. Fra sister.
Lyvind og Einar, Kragerd. Fra femilien Thorsen.
Unöytrale:
Ole Johennes Johannesen, Eidnger. Hils

Irdv komme hjem. Mor og fer. .
Stuert 1.1f ..brahamsen, Tdrisberg. Triv komme hjem

Er ensom. Flyttet til en koselig liten leilighet. Din hustru.
rthur Lostad. Omvend deg. T,Com hjem. Din Ninny.

Kristian og Johannes Ftt melding om at
Mcgnus er omkommet. G fra boxde. Hilsen Jacob

Sigurd og onleif rodersen. Kom hjem. Her arbeid nokk.
Hilsen Imme?, og Nancy Bordy.
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O.R. 13.15.
Fisket på S4re Sunnmbre ga i siste uke större utbytto

enn den foregående uke. Dette skyldes et det er kommet mer
sei på teltene. Også brugde- og hummerfisket er bra.

O.R. 19.00.
Igår kom det inn til Langesund 1500 kg. stdrje og hå-

brand.

O.R. 19.00.
Det foregår endel sikfiske i Randsfjorden for tiden,

men fisket er ikke så rikt som ifjor.

Landbruksmeld.

0.I. 13.30.
Tilforslene til Grdnnsaksmarkedet i Oslo var idag

ganskc bra. Det var ikke så lite tidlig-poteter å se.

O.R. 19.00.
På den nye planteskole i Moland ved Lrendal er det

iår plantet ut 700 granplanter. 60 mann deriblandt endel sko-
1eungdom, her vw't i arbeid på feltene.

11.00.
Etter de siste meldinger er forutsetningene for tör-

råte nå egså tilstede i Setesdal og på Möre. Spröytning bdr
skje senest om en uke hvia veeret tillater det..

Nytt fra Danmark. 


D.R. 12.30.
Den nye resjoncringsperiode for bensin i Danmark be-

gynner 28 juli, men det kan ennå ikke sis noe om hvor lenge
perioden vil vare. Tildelingen til drosjebiler er blitt en-
del nedsatt.

-U.E. 18.35.
Det dunske prisdirektorat har nå fstsatt maksim21-

priser på gammelt stdpejern, som i den senere tid h_dde
steget ganske betrktelig i pris. De nyc priser er noe
levere enn de rådende.

Nytt  fr Sverige.

21.50.
Den svenske 1133r har i den senere tid eksperimentert

med spesielle tebletter som motarbeider tretthet. T=.bletene
e;ner seg bare til bruk i bestembti1fel1er når spesiell
innsts kreves av rekruttene, men de utförte eksperimenter
har ellers hett et gunstig utfall.
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fra Sverir,e.

11.00.
Ifilgc"-:TE"'s korrespondent i Stockholm har den sven-

ske forsvrsmkts iverste leder gitt en stor del ev de verne-
rliktige i =cen, marinen og luftvgpnet g„raklr.,ssene 1939
og eldre en ukes ekstra permisjon.

Dissc vernepliktige delter for tiden i s1gtten pg_ sine
hjemsteder. Dc hr tidligere fg,tt tre ukers permisjon til det-
te 3yemed og nA bli hjemme on uko til.

l'ermisjonene gjelder verne1iktige fra dc fleste fyl-
ker i Sir- og IT.idt-Sverige.

11.00.
korrespondent melder videre at Sverige i som-

mer lider av n filulig mangel pg Trbeidskraft i jordbruket.
Dc fleste gg,rder cr hg,rdt ramt av innkallelsene til nöytra-
litetsvkten. ben ligger derfor etter mcd endel

Pg, de store ggrdene kl:ser mn dessuten over mangel
pg drivstoffer til traktorene. Kornhisten tegner pg flere
steder til bli rekord:nrtet. Dette gjelder for det fi):ste
vrseden, som her hatt godt av regnet i det siste. Imidler-
tid her regnet ogsg. medfirt adskillige ulemper idet kornet

flere steder cr blitt sltt ne:d av heftige regnskurer.
Sg.ledes cr det gatt sirgelis utover rugåkrene i Midt-Sverige.
Histhveten cr det dg,rlig stell ned i disse traktene, mcns
hiyet stgr fint os

11.00.
Hun( revis v bomullsballer som stfmmer fra do mine-

sprcngte svenske leidebgtene "Uddcholm" os "rgentin",
fiskcs ng om (kgen op cv svenske og danske fiskerbgter i
farv-nnet vcd Sk;sen. Torsdag og fredag kom 25 svenske fis-
kerbgter inn til Cbteborg med ikke mindre enn 150 baller.

D.R. 12.30.
Stock4olm by har ng ggtt iung mc( oppfiringen cv

det stirste boligkom leks i Sverige. KomDlckset vil dekke
2,25 mill kvm. oe vil bestg ev over 25.000 leiligheter.
Czunnstenen ble nedle;t idag.

D.R. 18.35.
Dcn svenske h ndelsflg,te cr siden krigens begynnelse

for5ket med 137 nye skip pg, tils-mmen 287.000 tons. Ca. 30
- v disse er bygget vcd svenske verft.

S.P. 20.00.
Den svenske konge holdt idag regjeringsmite pg, Srö.

Pet ole foretatt en rekke utnevnelser.

• 21.50.
Den svensko offiscrsutdannelsc cr ng, oml=gt. Etter

ett grs rtkruttid utt-s beste til et h lvt grs kurs vcd
en underoffiscrsskole. Dc buste av disse igjen uttas videre
til offisers-,spirentercd gjennomggr ytter1igcre ct hrlvt
grs utd[-nnelse.

Forivris har den svenske arme ogsg innfirt psykotek-
niske priver for alle rekrutter.

vvvvvy VMVV vvvvvy
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Ouislin s födselsda .

17.00.
"Med sol over alle fjelle og det norske flagg smellende

i morgenbrisen fra alle offentlige og private bygg hilste
Norge "föreren" på hans 55 års dag idag. Troes höytidsdagen
var "ministerpresidenten" å finne i sitt arbeidsværebe p4
slottet fra tidlig imorges av. Klokken 11 kom en avdeltng av
"den norske legion" marsjerende opp og tok plass foran slotts-
verandaen. "Fdreren" tråtte fram på slottsverandaen og hilste
smilende. Langs veien som förte opp til "fdrerens" hjem på
Bygdd stod avdelinger av "förerens" garde, Riksledelsens hird-
sveit og statspolitiets beredskapsavdeling oppstillet. Klokken
14 ble ,*iresavdelingene avldst av forskjellige avdelinger av
NSUF og for förste gang fikk vi anledning til å stifte
bekjendtskap med marinehirden og senere kom en sammensntt sveit
av rikshirden. En stund för klokken 13 kom överstkommanderende
for den tyske forsvarsmakt i Norge, generaloberst von Felcken-
horst. Dessuten en representant for genernladmiral Bbehm. Et
tysk militærorkeeter ga en konsert for 2föreren". Ssmtidig ankom
partiets riksledelse med generalsekretr Fuglesang, riks -
ökonomisjef Throndsen, rikspropagendasjen "minister" Lunde og
ungdomsföreren "minister" stang. Etter å ha underholdt seg
en times tid med "ministerpresidenten" tok de to höye tyske
militære avskjed. Representanter for der herr Reichskommiscr,
sturmannfuhrer Neumann og hauptstellenleiter Wiese nnkom
klokken 15 i følge med general Bormenn fra den tyske arbeids-
tjeneste. Klokken 1830 ankom den "norske regjerings" medlemmer
deres fdlge såes "general" Frdhlich Hansen. Klokken 14 kom

represententer for d.e forskjellige fylker, Stabssjefen i riks-
hirden, Thorvald Throndsen, stabsleder for NSK, fru 01g Bjoner
landsleder for NSKU fru Mnrtin og landsleder for NSSSF kontor-
sjef Holm. Umiddelbart etter kom landslederen for Lrbeidernes
Faglige Landsorganisasjon Odd Fossum ifdlge med representanter
for de forskjellige arbeidsyrker, fiskert, bönder og håndverkere.
Blandt de menge gever ken nevnes en ridehest ev norsk cvst:mning,
som hele iustviken forærte ham. Fra norske erbeidere fikk han
et vakkert veggteppe. Det er tegnet av Fröydis Håvardsholm og
forestiller kong Olev den Helliges mdte med Delegulbrand.iV

riksledelsen fikk han Thorpeus Norgeshistorie og en praktutgavp
av Snorre. Av"regjeringen" cn prektfull sdlvbolle med norske
mönstre. Fra gamle kcmpfeller en entikk gammel klokke, fra
rikshirden ct maleri av meleren Heyerdal som forestiller Tors
og Odins kamp med Låke som her forvandlet seg til en Midgards-
oxm. Fre Vestviken en modell av Ormen Lange. Fra Vestlandet et
drikkebBeger laget av en stor hvalrosstann. Frn Opplandene en
krystallbolle som Hadeland Glessverk hadde forarbeidet spesiellt
for enledningen og ellers billeder og gjenstender som bar preg
av den landsdelen som de kom fre. Reichskommisnrs representnnter
brnkte med seg et praktfullt blomstererrangement og en liten
gutt og jente fra smAhirden overrnkte ham en blomsterkurv i
solkorsets ferger. De "norske" gjester oppholdt seg i flere
timer med "föreren" og lengt utover ettermidddgen mersjette
PV det "nye Norge rundt omkring i Oslo's geter

Fortsatt.
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Litt mere geburslag.

J.R. 19.00.
Få sin födselsdag mottok "ministerpresident" Vidkun

Quisling fölgende telegrafiske hilsen fra Der Fuhrer: "
"Minieteeepresident" Vidkun Quisling, Oslo, Bygddy. Motta
på Deres fddselsdag mine hjerteligste lykkönskinger. Adolf
Hitler." "Ministerpresidenten" har sendt fölgende svartelebram:
"Riksknnsier Adolf Hitler, Berlin. Jeg ber Deres ekeellense
mottn min hjerteligste takk fow Deres venlige lykkönskinger
i anledning min födselsdng. Vidkun Quisling.

22.00.
I anledning nv "förerens" fddselsdng arrangertc

fylkesetaben i Trondheim lördag en sammenkomst i N.S.huset
i Trondheim. Fölgende telegram ble sendt Pfdreren": Tillits-
menn, befel og personale ved tjenestekontorene i Trondheim,
semlet til festlig sammenkomst idag sender "föreren" de
hje-eteligste lykkönskinger i anledning av dagen o8 dnsker
ham hell og lykke til fortsatt dåd for folk og land.

O.R. 19.00.
Våle herredsting som var samlet til möte idas (18de

juli) besluttet å sende "fdreren" fölgende hilsing: "Herr
"ministerpresident" Vidkun Quisling, Oslo. Våle herredsting
samlet til möte sender Dem sin hjerteligste hilsing og
gratulasjon i anledning av 55 åredegen.

Hefrefiorsstevnet i Stavan er.

O.R. 19.00 og 17.00.
Der hvilte en egen stemning over Stavanger ldwdes

morgen. Borgerne voknet til en flaggsmykket by og i byens
gater ver det tydelig å spore at noe var igjære. Dot var
uniformer og N.S. merker og emblemer å se overalt. I påfellende
mange hager var det heist flngg, både det norske og solkorset.

Hnfrsfjordstevnet begynte lördag med en oppmarsj a2
Rogaland hird. Kl. 11 tok de forskjellige nvdelinger oppstill-
ingxx på lekeplassen og med vaiende faner satte toget seg i
bevegelse ned mot -byen. Utenfor den gamle ?erverdige kongsgård
hadde regimendwfdrer Rustang med steb, "minister" Lippestad,
fylkesförer dr. Omar Hareid, fylkesförerne Wåge og Thronsteå
og kretsförma Andersen tett oppsilling. Mens orkestret
spilite marsjerte avdeling etter avdeling forbi regiments-
föreren, taktfast og presist. En masee tilskuere ver på benene
og'det vew påfallende å legge merke til hvor menge det ver
som hevet ermen til hiIsing etterhvert som avdelingene

marsjerte forbi. Defileringen ble avsluttet med en propagenda-
mersj gjennom byen og igjen fikk Rogalendshirden höve til å
dokumentere sin posisjon. Lbrdagens hovedprograrri ver det store
mdtet som var tillyst på St2vanger torg. Fresis klokken 18
marsjerte hirdnvdelingene inn pa torget som etterhvert17Y
blitt genske tett besatt av folk. Det er bemerkelsesverdig et
det lyk.kedes å samle amlng 5000 mennesker, en lördegskveld
midt i ferietiden. Foran telerstolen hadde en rekke frem -
tredende personer innen stetzkommune og perti tett oppstiiling.
Mötet ble åpnet med "Norge vart land" hvoretter ordet ble gitt
til regimenM3förer Rustadd. Han hilste fdrst sinG hirdmenn og
omtalte så hvorledes samlingstanken som fikk sin ånddlige
utfoldelse ved Hafrsfjordslaget idas ver mere ektuell enn
noensinne fdr. Hvorledes vi idng, som for 1000 åcr siden igjen
semles under en fdrer for å Tedde lend og folk.
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Hafrsf'ordstevnet. Fortsatt.

Reginmntsföreren sluttet sin tele med å hilse föreren og
önsket hnm (12 bp.vegelsen hell og lykke framover.

Dagens hovedtaler var "minister" Lippestad. "Ministeren"
nevnte innledningsvis at Hafrsfjordslaget faller på fMsels-
dagen til.N.S. "förer" Vidkun Quisling. Det er noe symbolsk
i dette, sa filinisteren". Ikke bare er det .en enkel paraleli
at landet nu som for 1000 år siden samles til ett rike. Idcg
samler Quisling nordmennene til ett folk. 55 år blir vår
"förer" idag. Mange ev disse årene har hen ofret for å 1,.3re
det land og det system& kjenne som har truet hele Luropa,
sa han. Få mennesker kjenner bolsjevismen bedre enn ham. Få
her sett redslene på så nært hold og de færreste kan som han
bedömme det röde systems ptnktiske virkningor.

"Minister" Lippestad henvendte seg så til dem som står
utenfor bevegolsen.

Vi betrakter dere ikke som motstnndere, se hen bl.P.
Dere oppvigles bare av folk som vil skille vår nasjon i to
hatefulle leite. Det er ikke noe skille her. Vi vil alle det
semne. Vi vil kjempe oss gjennom denne venskelige tiden, leve
videre og en gang kunne overlevere landet til wre etter-
kommere i sikker forvisning om at vi har gjort vår plikt.

Vi må huske på at vi lever i en tid etter en tept krig
sa "ministeren" videre, og vi må være voksne nok til å bære
den belnsting som en okkupasjon förer med seg. Derfor må vi
forinnge at elle viser dem tillit som hnr tett på seg det
tunge og ansvarsfulle vervet å bringe landet flelst gjennom
brenningen. Det vi trenger idag er en naturlig kontakt nellom
statens ledere og det hele folk. Det ser ut til at det er
blitt god tone her i lendet å trekke unda alt og la tingene
seile sin egen sjö. Derved lntterliggjör vi oss selv, i förste
rekke som folk, idet vi konstruerer en strid og en splid som
ikke har noe reelt grunnleg, mens vi på den nnnen side gy:ir
dJ deglige vansker uendelig stbrre.

"Ministeren" gikk deretter over til å peke på de ting
som den "nasjonale regjering» ellerede har gjennomfört .

Vi må ikke vente for store resultater til å begynne med,
sa hen, Vi går vansker imötc, men vanskene kan bli fordelt på
det hele folk . Likeledes stiller vi krav til det hele folk.
Vi krever aktiv innsats av hvert enkelt individ på den plass
det er satt i samfundet og kravet skjerpes når det gjelder
medlemmer av N.S. Som et samlet f.olk skal vi reise oss og få
bukt med vanskenc. Kraften i dette arbeidet er Vidkun Quisling.

Det er mange som idng föler seg trykkot av tidenes
sa "minister" Lippestad tilslutt. Tenk da på våre

krigsfrivillige. De her tntt konsekvensen av sin innstilling
og sin idealisme. Rolig og uanfektet setter dC inn det dyreste
de ciar for den snk de tror på. De vil bli hört når de konmer
hjem. Vi vil lytto til deres ord og ta lærdom av deres
-2rferinger. Disse våre krigsfrivillige cr også voner om at vi
ved å se dagens begivenheter i historiens lys lærer å finne
veien hjem.

"Minister Lippestads foredrag ble hilst med et begeistret
bifall og det vellykte mdtet ble avsluttet med fædrelandssangen.
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Veterinærsker.

17.00.
Av årsmeldinger til den norske veterinårforening som

foreliggor i disse dager fromgår det nt vi nu hor 418
outorisorte veterinmmE i landet Lv de mere viktige seker
foreningen hor erbeidet med er spörsmåket om regulering nv
dyrlegeW.striktene og dyrlegenes lönninger. En kommite som
foreningen har nedsatt har nvgitt en innstil1ing i soken.
Denne innstilling er oversendt "innenriksdepartemettet" med
fremlegg on nt daken må bli behandlet ev en departementol-
kommitee. Let ble pekt på ot det i kommiteen burde sitte
representanter for både distriktsdyrlogene, kontroll -
veterinærene og de privetproktiserende dyrleger. Foreningen
har sam1et inn til en ærkjendtlighetsgave til veterinær,
direktlir Thorshau og det er også plonen et der skol opprettes
et fond som skal bære Thorsheu's navn. Foreningens formohn
er "minister" Frethein, og de endre styremedlemmer er
dr. Engelhart? Eidsvoll, Chr. Johnsrud, KristiansandDI
Johe L. Flata, Oslo, somt formennene i do forskjellige
underavdelinger

Som för nevnt arbeides det med plener om en regulering
av dyrImgesdistriktene i londet. 7/1.norske Veterin,ar-
forening har således gjennom en kommitee avgitt enainnsti1ling
om saken.

,etertnærdirektör Klevå opplyser at saken endo er på
et forberedende stadium. Men det er mcningen å sette ned et
utvelg som sknl behondle spörsmålet i din hele bredde. Så-
ledes også klassifiseringen av dyrlægenes 1ninger. Det blix
ets spörsmål om opprettelse av nye dyr1egesti1linger. Ellers •
kommer reguleringen ft5rst og framst til å gå ut på on mere
proktisk inndeling av de distrikter m2n har. Både og, svorer
veterineerdirektören. Men bör jo få regulert distriktebe så
de blir hensiktsmessige etter utviklingen i den sencre tid,
men det kan vel ikke være tvil om at der i enkelte tilfeller
o&;så bbr bli flere dyriæger. Det gjelder searlig i Nordnorge
og delvis også Vestlandet,

nns mli av s ebarntö .

17.00.
I en samtale med fru Olga Bjoner utteler hun i for-

binnelse med den store innanmling av speberntby at inneomlingen
nu går strykende. Hun fortalte videre nt m n i somarbeide med
"forsyningsdepartementet" holder på å sette opp normer for
utdelngen. Forövrig samles ikke bare spebernt,t5y men ogs.
gamle brukte klær av alle mulige slag.

Videre orbeider NSK med å organisere en rekke skoler
for mödre i byene og kurser på landsbygden. Ved disse skoler
snm åpnes til hster okal kvinnene få en okfettene utd=else
såJe], teoretisk som proktisk± i behondlingen sv spebarne Dess,
uten setter NSK. igang forskjelligehusstellkurser rundt
omkring i lnndet med demonstresjon nv krisematleging. Tilslutt
fortalte fruen at man også orbeider med å få igjennom nt
grevide kvinner skal slippe å stå i kö. "Forsyningsdeportementet"
hor tatt saken opp og ved hjelp av spesielle kort som ut-
stedes på grunnlag av lægeærklæring håper man å ko me til en
ordning som sikrer clle svengre kvinner fortrinnsrett i. elle
butikker.
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Grufull 1 kke i Nes.

17.00.
En redselsfull ulykke er ifdlge Hamnr Lrbeiderblad

inntruffet ph Lifred Barliens gård i Nes. Barliens 3 hr gnmle
datter gikk nlene ute ph jordet og ingen hadde lngt merke
til at hun hadde kommet inn i det höye gresset, för slh -
maskinens sang ble avbrutt av et hjerteskjærende skrik.
Maskinen ble byeblikkelig stnnset og det viste seg at piken
hadde fhtt kuttet av begge benene. I sterkt lidende tilstand
ble hun transportert til Hamar Sykehu2 hvor hun dbde kort etter.

Tillö til brann.

17.00.
En mann i Fredrikstad skulle forleden kveld steke noe

fett i stokeovnen ph den elektriske komfyren. Familien satt
ute ph verandaen da fettet plutselig begynte h brchne.
Mannen rev opp dö&en og med en eksplosjon ble det brennende
fettet kastet ut i rommet. Det tok fyr i malingen ph tek
og vegger, men ilden ble snnrt slukket. Mannen slapp ikke
fra uhellet uten kvestelser. Han ble forbrendt oppover armene
og ble straks tatt under lægebehandling.

Prissak. 


17.00.
Frisretten i Horten har behandlet en sak mot en kontor-

mann i byen. Han vnr tiltalt for en rekke overtredelcer mot
prisforskriftene. Han hadde bl.a. solgt to flesker brcndy
special for 22 kroner og 50 åre pr. flaske, en flaske gin for
25 kroner, kg. kukjött for kr. 7.20 og 1 kg. flesk for 12 kr.
pr. kg. Tiltalte ble kjendt skyldig og idbmt 30 dagers feng2e1
ubetinget dom samt 500 kroner i bot. Videre mh han thle inn-
draging av 67.21 kroner i merpris og endelig mh hnn ut med
kr. 25.00 i saksomkostninger. Deretter fikk han et oppgjör med
byretten idet sken mot ham ogsh omfatter påvirking til falsk
forklaring og forsök ±it på virkning til falsk forklaring.
Videre forseelse mot rusdrikkloven, mot forordning øm storfe
og hester og mot forordning mx± om rasjonering av vin og
brennevin. Tiltulte ble kjendt skyldig og idbmt 5 mhneders
fengsel, 50 kroner i saksomkostninger og inndrnging av kr 87.62.

Lærsurro at v torv.

17.00.
En mann i Sarpsborg som gjennom menge år har drevet med

framstilling av torvprodulter har nu klart g lage en erstatning
for 1-2r av torv. L.-aret ser meget tiltalende ut og cr sPmtidig
slik ft det passer utmcrket for sko. Hvis det etter nöyere
prdving viser seg :t 1,2ret er egnet til det vil det bli satt
igeng produksjon i stdrre mhlestokk. Yordvrig opplyses det at
man i Serpsborg her plener om h bygge et hus av torvmaterialer.
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23e-q121=senelle=e-

27.(50.
Sendingene av hilsener til norske sjömenn på alle hav

som finner sted hver kveld over Norsk Rikskringkasting
formet seg idag som en Glelelig begivenhet idet det fra 8de
mai ia til idag er talt inn 1500 hilsener fra norske sjömenns
pårörende. Dette jubileum er så meget mere bemerkelsesverdig
som det i mange tilfeller ved telerammer eller på ennen måte
er innlbpet bekreftelser på at hilsenene er blitt mottett.
Tildels har sjömennene ikke hört dem direkte, men her fått
dem gjengitt av kamerater. Ikveld begynner vi med hilsen nr.
1500. Ved denne anlednigg ser men nok med en gang at tekstene
som fölge av de mange söknader bara kan vmre begrenset. De
forskjllige kringkastingsstasjoner gir nöyaktige opplysninger
om dette. Hilsingene kan også tales inn direkte.

SerdinbeholdninGer.

21.30.
Det hnr vist seg at der hos enkelte grossister og

detalj::ster er blitt igjen rester nv sortblikkserdiner fre
siste utdeling av denne vare. De samlede beholdningen er så
små at de ikke kan deles ut som noen almindelig re.sjon mot
klipp av merker. De varen ikke er holdbar kunngjör derfor
"forsyningsdepartementet" ideg at disse rester knn selges fritt
ut.

Smånytt.
Lbrdeg reiste 12 norske kvinner og seks menn som har deltatt
i det tyske akademis karser til Munchen. De skal der delta
i et fire ukers kurS ved det tyske akademis Goetheinatitutt
for å perfeksjonere sog i tysk.

Interessen for Lengemarkkstudiet er stadig voksende
her i lendet. Nylig ble det holdt et opptakingskursus på
Eidsvoll hvor de fbrste nordmenn ble opptatt som Langenerck-
studenter.

S'ömannssendin en.

O.R. 22.15.
Etter on kort andakt fulgte fdlgende hilsinger:

innson fra Hillevåg pr. Stavanger fra mor og far ete.
Stuert Ingw:1d tie med enmodning om å komme hjem og fra
saffift10 iJerbon hi1sen til redietelegrafist F.A. om å
brinize hilaingen videre til Lie. Undertegnet Maj,„
Styrmann Rambe rlem fre Odny.

tf Kåre Jentz ceg hustru fre Robert Merit og far.
Wilhelm Henrik Kanzenen fre Rolf.
Harald Schultz med Rnnodning om å komma hjem.
Reidar og Cunnar 1s fra Mor Alt vel.
Lksel gjertsen sendte hilsielger til Henry Gjertsen Grepa
og Knut Gjertsen Grepa.

Nytt fra Sverige. 


D.R. 21.50
Det svenske hospite3ekip "Prins Oarl" kom lördeg til

Stoakholm med 130 sårede sverske soldater fr? Finnland.
vvvvv VVVVV vvvv,:
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Terboven ratulerer Quislin .

10,00.
Reichskommiser Terboven, som for tiden befinner seg

på reise, har sendt "ministerpresidenten" fdlgende telegram:
Höytærede herr "ministerpresident". I anledning av Deres
födselsdeg overbringer jeg Dem de hjerteligste lykkönsk-
ninger og forbinder önsket om et fortsett result:trikt arbeid
for Deres land og det germenske fellesskap med uttrykket
for den störste höyaktelse. Deres Terboven.

Hefrsfjordstevnets ennen de i Stavan er.

'10.00.
Hafrsfjordstevnets förste dng ble avsluttet med en

vellykket kameratkveld hvortil over fem hundre mennesker
hadde funnet veien. Blant g4estene ver det flere represen-
tantcr for die Wehrmacht og de tyske myndigheter, og fre
norsk side blant annet ministex Lippested og fylkingsfdrer
dr. H,I.reid, fungerende fylkesmnnn Jacobsen, politipresident
Langlie samt medlemmer av hirden som har deltett på jst-
fronten foruten en lang rekke fremtredende representanter
for perti og stat. Det ble i löpet av kvelden holdt en
rekke taler. Fylkesfdrer Hæreid avsluttet den helt
gjennom vellykte kveld med en kort tale og takket for det
utmerkede arrengement. Han. utbrakte til slutt et tre ganger
heil og 6-.31 for "fdreren". Til evslutning ble fedrelands-
sangen sunget.

Stevnets anJlen dag begynte med tillitsmennsmöte i
NS-huset. Kretsföreren önsket velkommen og mintes de kamp-
feller som har gitt sitt liv på jstfronten i kampen mot
bolsjevismen. Talen ble etterfulgt av to minutters stillhet.
Det fremgikk av de seklige og meget orienterende debatter som
ble holdt at arbeidet går godt framover. "Minister" Lijpestad
holdt på mötet en utmerket tale som ga en rekke klere og
saklige orplysninger og ryddet av veien den uklerhet som
måtte herske i enkelte spörsmål. Etter en middagspeUse tok
sårmötene fatt. Her ver de forskjellige fylkesledere og
"minister" Lippestad tilstede. Senere på ettermiddagen ble
det holdt et stort hirdidrettstevne på Stadion. Stevnet ble
avsluttet på en vekker og gripende måte med aftensang i
Stavengerdomen. Kirken v r helt fullsatt da fungerende
"biskop" i Rogaland, Kvasnes, holdt sin dypt fdlte preken.
I alt kan det sies at feiringen av Hafrsfjordsdagen 1942
i Stavanger på alle måter ble en begivenhet av rang som på
en verdig måte fletter seg inn i Nasjonal Samlings historie
og til det nasjonale gjenreisningsarbeid i v?,.rt land, preget
som det er av den mest dypfölte fedrelandskjrlighet og store
tro til Norges "ministerpresident" Vidkun Quis1ing.

Riisnes taler i Mos'den.

11.00.
På Hafrsfjordsdegen og "föreren"s födselsdeg besdkte

"minister" Sverre Riisnes Mosjben og talte i kinrh1okelet.
Foredraget formet seg som hyldest til "fdroron".

(Fortsatt).
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Riisnes taler. Fortsatt .

nlinisteren" omtalte "föreren"s personlige egen-
skaper, hans statsmannsbegavelse og hövdingskikkelse og
gjorde rede for den utrettelige kamp "fbreren" har fört
siden han kom hjem fra revolusjonen i Russland for å vekke
det norske folk og bringe det til å forstå de farer som
truet fra öst ved bolsjevismen og fwa vest ved den inter-
nasjonale kapitalisme. "Ministeren" redegjorde deretter
for den aktuelle situasjon og pekte på den vei folket må
gå for å nå fram til et fritt og selvstendig Norge. Han
påvisteat oppslutningen om NS er den eneste mulighet for
at Norge kan få en vexdig plass i framtidens Europa.
Foredraget ble påhört med den störste interesse, og gang
på gang ble det avbrutt av stormende bifail. Senere på
dagen ver "ministeren" tilstede på et tillitsmannsmöte i
Vefsna krets av NS. Også her holdt han en tale.

De frivilli es årörende får ratis ferieo hold.

19.00.
Som tidligex meddelt har frontkjemperkontoret

samerbeid med NSH og NS' kvinneorganisasjon arbeidet for at
de frivillige frontkjempers pårörende kin få et gratis
ferieopphold i sommer. Saken ex nå definitivt i orden,
forteller landslederen for NSk fru Olga Bjoner. Gjelder
dette bere for et begrenset antall? - Det gjelder alle
de frivilliges fnmilier, svarer fru Bjoner.

Hird'enter får ratis ferie av "föreren".

13.00.
På innbydelse av "f3reren" tar 12 kjekke småhirdjenter

en herlig villa på Linöya i besittelse hvor de i fjorten
dager skal få en ferie som de sikkert aldri kommer til å
glemme. Småhirdleder i Stor-Oslo frk. Margareth Foss som er
betrodd oupsynet med de 12 jenter opplper at det i alt skal
feriere tre pnrtier der, hvert parti pa tolv stykker. Hvert
parti får i fjorten dager nnledning til å boltre seg i sol
og sjö, drive idrett og ellers ha det godt på alle måter.

.-lov om Tannle eht5 skolen.

20.00.
9Winisterpresidenten" har utferdiget en lov om endring

lov om Norges Tannlegeh,3gsko1e av 18. juni 1938. Av lovens
bestemmelser framgår blant annet at H3gskolen nå står umiddel-
bart under "Kirke- og Undervisningsdepartementet", og dens
virksomhet skal ledesRV rektor. Rektor oppnevnes og ent-
lediges av "departementet". Professorrådet er rektors råd-
givende råd med rektor som formann. Videre kan nevnes at
rektor i snmarbeid med landslederen for Norsk Studentsamband
for hvert semester opionevner representanter for studentene
ved de enkelte årskuigs Disse representanter skal tjene som
mellomledd mellom Högskolens myfidigheter og de studerende i
anliggendor vedkommende disse interesser.
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Brann i Landåsen sanatorium.

10.30.
Landåsen sanatorium ved Krisiansand har 1r2rt herjet

av brann som bröt ut søndag ettermiddag. FÖr brannvesenet
kom fram, var selve hov:.dbygningen praktisk talt ödelagt.
Sanatoriets 150 pasienter ble red,Jet, likeledes störsteparten
av deres klær.

Hærverk å bussruten ved Fredrikstad.

21.00.
Bussrutane sam forbinder Fredrikstnd-distriktet var

i går utsntt for et simpelt hærverk. Da en av bussene kom til
hytten hvor man oppbev rer en anselig.mengde gener torknott,
var hele hytten med innhold revet ut i elven. Det har vært
mange am hæreverket.

S'ömannssendin en.

0.R.22.15. (Meget
Det ble sendt nby-trelle hilsner -bil:

Karl Knuteen, Risbr fra mor og fpr.
Bjarne Henriksen fra bror.
Harry Gjettå fra mor.
Alf Thomsen fra hustru.
Martinus Trondsen fra mor, far og sösken.
Håkon og Harald Gårder fra Thorvald Gårder.
Kristian E. TrPndal fra far.
Sverre Karlsen. Gud velsigne deg, gutten min. Hilsen

fra din far.

Unbytrnle hilsner ble sendt til:

Arne Kristoffersen fra Henny og Elsn.
Johan Klavset fra . .
Kjell fra Gina Gerstad.
Henry Berg fra Ingeborg.
Sigmund Pedersen fra far.
Oddmund og . ? . Skajå fra Kirsti og Erling.

Dessuten ble oppropet fra "Norges Rderforbund" gjen-
tatt i dag.

Resten av programmet var en skildring av sjömann
Harry Larsen - som enten hadde vært ombord på en tysk-kontrol-
lert båt eller en nöytral båt. Av skildringen framgikk det
at båten hadde gått i n konvoy som var blitt angrepet av
engelske fly. For en gangs skyld lykkes det de engolske
flygere å treffe en båt den båten som Larsen vnr ombord på.
Som et tevis på engelskmennenes brutalitet kunne h,an fortelle
at de engelske flyene, som v2r blitt drevet.vekk av tyske fly
med det samme de hadde sluppet bombene, i lang tid skjöt på
de skibbrudne med mitraljöser.
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Fiskerimeldin er.

O.R.13.15.
Sildefisket:
Siste dbgn foreligger det meldinger bare om to kast

ved Frbya i 2rbnde1ag. Störrelsen på silda var 8 - 12 og
14 - 15 pr. kg.

Brislingfisket:
Ingen meldinger foreligger.

Kystfisket:
Bergen hadde forrige uke en forholdsvis romslig til-

gang på fisk. Storparten kom.fra Möre, og en del fra Nord-
Norge.

Godt t .tebmrår.

O.R.12.00.
Fra Foldal meldes at det tegner til et meget bra

tyttebmrår der i år.

Fare for tbrråte.

O.R.12.00.
"Landbruksdepartementet" med:eler at forutsetningene

for tbrråte på poteter foreligger i de sbre kystdistrikter og
Telemark. Sprbytning må foregå innen en uke.

Tobakktildelin til ikke faste kunder.

14.00.
Tobakkontrollkontoret opplyser at situasjonen med

hensyn til de ikke faste kunder nå snart er avklart. De som
fjrst og fremst vil få tobakkvote er hotell- og restaurantfolk
og mennesker som kan godtgjbre at de stadig har vært på reise
rundt i landet.

N e siru sras'oner.

18.00.
Direktoratet for proviantering og rasjonering her gitt

nye rasjow,r av sirup. Tildelingen gjelder denne gang lys
siryp. I tida fra 10. august til 30. september kan det kjbpes
eller selges 300 gram lys sirup mot klipp av merket B  133 for
15. kortperiode. Folk som har tilleggskort for kaffeerstatning
kan få kjöpt yttrligere 300 gram mot klipp av venstre hjbrne
av talongen på dette kortet. Anstalthusholdninger, skoler og
husstellkurs og detaljister får anvisninger på varen av For-
syningsnemnda etter nmrmere regler som er gitt. Bakerier og
konditorier kan ikke anvises Iys sirup.
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Forordnin om clopetnin av s ises'okolade.

20.00.
"Forsyningsdepartementet" har nå utferdiget en for-

ordning em omsetning av spisesjokolcde. Det er forbudt å
og erverve spisesjokolade uten mot samtidig overlevering av
slik kj pslegitimasjon som Direktoratet for' roviantering og
rasjonering bestemmer. Overdragelse og erverv av kjöps-
legitimesjon er forbudt. Som spisesjokolade regnes alle
produkter som inneholder knkao og sjokolade unntatt koke-
sjokolade. Overtredelse og medvirken til overtredelse er
straffbart og kan medf3re inndraing.

Dödsfall. 


08.00.
En 217 Hnmars eldste og mest kjente forretningsmenn,

kjöpmann Even Godager, er i går avgått ved döden under et
ferieopphold i Nord-isterdal i en nlder av 80 år.

20.00.
Ilwer og kirkesanger Ole Hovden, Ullensaker, er död

85 år gnmmel.

20.00.
En ung mann frn Gullvcrket, Eidsvoll, Jens Solberg,

or plutsolig dbd. Han hadde wx3rt ute på en tur, og på hjem-
veien falt hnn om. Det nntas at han er blitt rammet av lynet.

Druknin sul kke.

20.00.
Gårdbruker Karl Brulands datter or druknet under bad-

ning på sitt hjemsted i Frde i Sunnfjord.

N tt fra Sveri e.

O.R.12.00.
Den svenske regjering har oversendt den britiske

regjering en protestnote i anledning nv nt britiske fly
skulle ha lagt miner i svenske farvann. Den britiske regjer-
ing har svnrt at det er en mulighet som ikke knn utelukkes,
og at saken derfor vil bli undersökt.

S.R.23.00.
I dag begynte en landskamp i b3s,rplukking mellom

Finnland og Sverigos ungdom. Det ble i den anledning ub-
vekslet hilsningstclegrammer.
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N tt fra Danmerk.

D.R.18.35.
D.N.S.A.P.'s pressetjeneste meddeler at 4verst-

befiilende for den tyske forsvarsmakt, den tyske förer, har
tildelt 92 menige i "Frikorpset Danmark" jernkorset.

N tt fra Finnland.

O.R.19.00.
Storkorset av det finske frihetskors er blitt til-

delt gener1fe1tmarske1k Brauchitsch. -

D.R.18.35.
Den finske sjöwnnsmisjon har besluttet å sende

sjmannsprest til Köbenhevn.

vvvvv VVVVV v;vvv.
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Visitas'en av assersedler o renseboerbevis. C . 300 hadde ikke

sine a irer i nrden c vil få en klekkeli bot.

O.R.19.00
Det ble nylig foretatt visitasjon av passersedler og

grenseboerbevis på strekningen mellom Rena og Flisa. Av de
ca 3000 som ble visitert7 viste det seg at 10% ikke hadde
passerseddel, forteller jstlendingen. De som ikke hadde sine
papirer i orden, vil få en klekkelig bot.

Det må igjen på det instendigste advares mot å reise
til grensesonene uten å ha grenseboerbevis eller passerseddel.
Folk bbr i egen interesse sbrge for å ha de nbdvendige legiti-
masjonspapirer.

Utnevnelser avsk'edi elser etc.

13.00
Ved "ministerpresidentens" vedtak av 16. juli d.år er

sorenskriver i Ringerike Olaf Berthold Richter i henhold til
lovgivningen om aldersgrenser meddelt avskjed fra sitt embete
fra og med 1. oktober 1942. Sorenskriver Richter er födt
1872 og tok juridisk embetseksamen i 1895. I 1927 ble han ut-
nevnt til sorenskriver i Nord-,3sterdal og i 1933 til soren-
skriver i Ringerike.

"Justisdepartementet" har ansatt cand. jur. Anders
Dedekam Hald som dommerfullmektig ved Tana sorenskriverem-
bete.

Som dommerfullmektig ved Sbr-sterdal sorenskriver-
embete er ansatt cand. jur. Gustav Erhard Schbpke.

"Departementet" har gitt cand. jur. Ole Helliesen,
Stavanger, bevilling som sakförer.

Ved "ministerpresidentens" vedtak av 9. juli d. år
er lagdommer ved Eidssiva lagmannsrett Enevold Borch i henhold
til lovgivningen om aldersgrense meddelt avskjed fra sitt em-
bete fra og med 1. januar 1943. Lagdommer Borch er fbdt i 1872
og tok juridisk embetseksamen i 1895. Fra 1921 var han dommer
i Oslo overrett inntil han i 1936 ble utnevnt til lagdommer ved
Eidssivating lagmannsrett.

O.R.19.00
Lmrer Hallstein Sjblie, Jelby, er utnevnt til skoledirek-

tbr i Aust-Viken ng har tiltrådt stillingen 1. juli i år. Den
nye skoledirektbr er fbdt i Oslo.

S ises'okoladen forbeholdes barn n - de frivilli e.

19.00
"Forsyningsdepartementet" har funnet at den spisesjokola-

de s,Jm man disponererWr forbeholdes barn (foruten våre frivil-
lige. På kakan og kokesjokoladekortet for juni - august 1942 som
er delt ut til barn i alderen 2 til 14 år, vil det derfor bli an-
ledning til å kjbpe 200 gram spisesjokolade mot klipp av bverste
halvdel av talongen. Dette gjelder det sjokoladekort som nå er
gyldig ikke det som blir delt for nesto rasjoneringsperiode.
Folk må dexfor gjemme talongen på sjokoladekortet.
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Dadsulkker.

19.00
I mars iår foravant en 67 år gammel dame, ankefru Hanna

Jahr, fra sitt hjem i Porsgrunn. Man fryktet for at hun kunne
være falai elven og druknet, for hun hndde vært en evimmel etter
et slagtilfelle. Igår fant' men henneslik i Porsgrunnelven. Hun
var flytt opp i nmrheten av broen.

12.30
For en tid siden var en skiensmann, Erling Bakke, utsett

for en mineringsulykke ved Langesund. Han ble innlagt på sykehus
og her er han nå avgått ved döden som falge av de lesjoner han
pådrog seg. Bakke var 41 år gammel.

10.00
En mann fra övre Rendal, den 46 år gamle Erik Elg, som

skulle på ferietur til Trysil forleden, falt av sykkelen e) fikk
stygge lesjoner i hodet. Ifölge t)stlendingen er han nå avgatt ved
daden på Fylkeseykehuset på Elverum.

7.00
Fra Hammerfest meldes at en dadsulykke er inntruffet sön-

dag i Hasvik, idet en frue i 30 års alderen, IngeborgBmrge, under
en tur sammenmed sin mnnn i fjellet Nuvarene, falt utfor et omlag
35 meter hagt stup og slo seg ihjel.

Tiltalt for forsök ° overla t dra .

19.00
LagmennJtinget 2or Bergen begynte i Tinghuset igår og be-

handlet som farste sak et forsök på overlagt drap. Den tiltelte
er en håndverksmester i 40-50 års alderen. Han ble separert fra
sin hustru for et år siden. Ektepaxret har 4 barn. Flere genger
har hrn gjort forsök på å gjenopta samlivet og komme tilbake til
familien, men hans hustru har avslått dette. I slutten av februnr
iår, da begge 2 hadde wert på et håndverkermöte, fruen er nemlig
ogsåhåndverkermester, ble fruen forfulgt av mannen p& veien hjem,
og det kom til et opptrin, idet hun skulle gå inn. Mennen tokk opp
en revolver av lommen og sa etter hva fruen forklarer: "I.kveld
skal det skje". Deretterfyrte han först 2 skremmeskudd, derpå 4
skudd som hun oppfettet var rettet mot henne. Etter at elle 6
skudd var evfyrt, tok fruen våpnet fra ham uten at han gjorde
noen motstand. Et av de 2 förste skudd han avfyrte,traff imid-
lertid en av de 2 hAndverksmestre, som hadde fulgt fruen hjem, i
det ene ben og såxet ham. De 2 sakkyndige som har undersökt til-
talte var kommet til at han hadde svekkede sjelsevner og et det
var fare for at han ville begå en ny forbrytelse mot sin kone el-
ler mot andre.Det ble avhört i alt 10 vidner. Dommen faller se-
nere.

Ras'onerin ssvindler re et i rirheten av Fredrikstad.

19.00
En frekk rasjoneringssvindler ble forleden grepet i mr-

heten av Fredrikstad. Mannen som kom kjørende i bil, lot nom in-
gen ting da politiet forlangte å få undersöke vognen. Resultatet
av undersökelsen ble da også negativt. Bilen som var påmontert
vedgassgenerator, viste seg imidlortid ikke å ha de vanliga van-
sker med å starte son vognel- vanligvia har, Dette fant po-
litiet mistenkeli, og viste det seg at ailen star-
tet på bensin. Vedbeholaerer. nå bilen var tom for ved, men
derimot fyllt med o ree ., ;).-r-uevarer.
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Svarthandlerseken å Furnes oppklart. 


22.00
Svarhandlersaken på Furnes er nå oppklart. Det har vært

omsatt ulovlig 5000 kg, kjött, og bare inndragningen vil dreie
seg om omlag kr. 30.000.-.

uislin s födselsda .

20.00
Alle som har vært så vennlige å huske på min födselsdag,

ber jeg herved motte min hjertelige takk. Oslo, 21.7.1942. Vidkun
Quisling.

Jentehirdens la förerskole å Hau tun ble avsluttet sönda

19.00
Jentehirdens lagförerskole på Haugtun til utdannelseav

befal for ungdomstjenesten ble avsluttet söndag. Kurset tellet
90 deltagere fra alle kanter av landet. Selve avslutningen fore-
gikk i forbinnelse med en kameratkveld. Jentene underholdt med
sang og musikk og jentefylkingsförer Liv Falkenberg holdt en kort
tale til kursdeltagerne, og understreket deres store ansvax som
förere i ungdomstjenesten. Etter hva "N.T.B." erfarer vil det 1.
august bli satt igang 2 nye kurser til utdannelse av jentelagföre-
re i ungdomstjenesten. Det ene skal holdes på Ringsaker for små-
hirden og det annet i 3stfo1d.

Nord-Tröndela får f lkesmerke.

18.30
"Innenriksdepartementet" har som fylkesmerke for Nord-

Tröndelag godkjent forslagetfraNorges Bondelags Fylkesmerke-
nemnd. Fylkesmerket blir etter dette: Hvit bunn, gult kors.

S'ömannsmis'onen b er n tt Bethelski .

O.R.22.00
Man har i disse dager bestilt motoren til det nye Bethel-

skip som Sjömannsmisjonen skal bygge til bruk i Nord-Norge og man
håper det ikke skal gå lang tid för man har nokk penger til å gå
igang med byggingen av selve skipet. Innsamlingen pågår for full
kraft og man har nå nådd opp i kr. 150.000.-. Imidlertid er ski-
pets omkostninger kalkulert til 250.000.- kr., så det er ennå en
god del som står igjen, meddeler Morgenavisen.

Krc sbvin obli atorisk fa i alle landets folkeskoler fra hösten.

19.00
Da kroppsbving i samsvar med skoleloven av 1936 blir obli-

gatorisk feg i alle landets folkeskoler fra ht5sten av, har gymna-
stikkontoret i "Kirkedepartementet" satt igang en rekke instruk-
sjonskurser i gymnastikk og idrett. I 5stfold og Buskerud er al-
lerede kursene avsluttet. Fra 23. juli holdes et inetruksjonskurs
for lærere i svömning og livredning i Vest-Telemark, og i Elverrm
er det i disse dager begynt et utdannelseskurs i kroppsöving for
lærere.
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Sjömannssendin en.

O.R.22.15
Sendingen begynte med opplesning av "Norges Rederfor-

bund"s opprop.

Fölgende hilsener ver nöytralea

Andreas Alfred Kristiansen fra Jenny,Harry og mor.
Andreas Skjeveland fra Ole, Merie og Ellinor.
Olaf Andreas Larsen fra Janka, Aud og iystein.
Oskar Borge fra Natelie og Jan.
Knut Stang, Halden, fra bestemama.
GeorgHaraldaen frn mor og far.
Leif Andersen fra mor, feT, Odd, Arne og Ola.
Otto SchrbderSörvik fra Asene,
Frits Emil P.H. Nilsson fra hustruen.
Pritz Nilsson fra mor og s5sken.
HAkon Sverdrup Nilsson fxa mor.
Hans A. Hansen og Fritz Hansen fra Kornelia, etc.
Arne Johansen fra Maxy, ete.
Selmer og Kristian Dalman fra mor.
Kåre Spettås fra Ågot og Per.
Felix Max Wttner fra Signe, Ragna, far, etc.
Odd G. Bbittner fra far, Tese, etc.

Fblgende hilsener var uns5ytra1e:

Magnus Wessel Fredriksen fra broren Karl.
Arne Husby fra Ruth, Iver og Kjell.
Jens Alfred Jensen fra mor og Astri.
Fröken Vivinn Jensen fra mor og Astri.

En kaptein som var kommet hjem for 2 måneder siden, for-
talte bl.a. at sjömennene hadde ganske brn hyrer fbr engelskmen-'
nene blandet seg opp i saken. Engelskmennene sörget for å få so-
netillegget opphevet. Fraktenes störrelse ble nedsatt, for det
ver England som fastsatte fraktene nå. Det ble derfor intet igjen
av de opptjente frakter. Reparnsjonene tokk alt for lang tid, det
ver i det hele sommel og så uprnktisk som mulig. Bestilte man et
eller annet om lördagen, ja dn kunne man ikke få det, for vedkom-
mende var pA fotballkamp. Dette medförte bortkastet tid og hextil
kommerat alt man behover er ateget i pris. Forbvrig slukes inn-
tektene hl.a. til dekkning ev iltgiftene til en rekke kontorer som
Nortrnship har opprettet.

Generalforsemlin i Seltens Dam ski sselska

23.30
Idag ble det holdt generalforsamling i Saltens Dnmpskips-

selskap, Bodö. Beretning og regnskap ble referert og godkjent.
Ved valgene ble det gjenvalg over hele linjen, med undtagelse av
at kjdpmann Thomas Schjelderup ble valgt til medlem av direksjo-
non otter direktör Andreas Kvele.

Det har ikke vrn't  idrettsstreik i vår nordli e landsdel.

22.00
Kontowsjef Methi i "Idrettedepartementet" som nettopp har

vent hjem ettex en inspeksjonsreise i Nord-Norge, uttaler at de
nord-norske pressemenn visex stor forståelse fox nyordningm .1
idretten. Noen idrettsstreik har det ikke vrt i vår nordlige
lendsdel.
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Fiskerimeldin er.

O.R.13.15
Sildefisket. Det meldes om et enkelt knst på 400 skjepper.

Brislingfisket. Ingen meldinger.

Sommerfisket i Finmark. Siste uken var fangsten den stbr-
ste siden vårfisket sluttet. Særlig er det seifisket som hnr bket.
I jst-Pinmark var dog fisket av lite omfang i forhold til fisket
i. Vest-Finmark. Bra steinbittfiske i st-Finmark og bra flyndre-
fiske i jst-Finmark ved Mehavn.

Landbruksmeldin er.

O.R.13.30
Det er nå fastsatt maksimalpriser for alle bær, også

skogsbær.

Det var idag noe livligere på grbrisnkmarkedet, men frem-
deles er tilfbrselen liten i forhold til behovet. Vitnminbehovet
er for tiden meget stort. jkningen i tilfbrselen gjelder fremde-
les vesentlig spisskål og hodekål, men det kom også litt blomkål
idag.

Slaktemerkedet er for tiden helt dödt.

Kvinneli arbeidst'eneste 'br en od innsnts i ordbruket å Hed-

mark.

22.00
Kvinnelig arbeidstjeneste gjör ifblge Hamar Irbeiderblad,

en god innsats i jordbruketp4 Hedmnrk. Det er bå leire i Lbten,
Stange, Veldre, Ringsaker og på Nes. Bbndene gir uttrykk for sin
store tilfredshet med jentenes 1-msats.

Norske Melkeprodusenters Landsforenin holder landsmbte 28. o 29.

august. 


22.00
Iföle Hnmar Jrbeiderblad 711 Norske Melkeprodusenters

Lendsforening holde sitt landsmJte på Hemar 28. og 29. august.
Foruten de elminnelige seker, blr det flere nktuelle foredrag.

Vinmonopolköen på Hanar forårsaker et tep på kr. 80.000.- i tP t

arbeidsfort'eneste.

22.00
et intervju med Hemer Itrbeiderb1ad forteller fylkes-

mennen i Hedmerk at han ved beregninger har funnet ut at vinmo-
nopolldJen på Hamar i 7.5pet av et år forårsaker et tap på kr.
80.000. i tapt arbeidsfortjeneste og at 38 mann pr. år på denne
måte unndras produktivt erbeid. Såvel ordförer som fylkesmann har
sendt "soridep-:,'tementst" en henstilling om å få löst köproble-
met ved Vinflionopolets utsalg på Hamar.
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fra Danmark.

10.00
Utenriksdepartementet meddeler et det den 17. juli er

undertegnet en tilleggsavtnle til den dansk-itelienskevareut-
vekslingsn.vtale, hvoretter det for resten av inneværende år
vil kunne utvoksles varer mellom Denmark og Italie for 15 mill.
kroner utover tidligere kontingenter.

N tt fre Sveri-e.

(10.00 og 0.R.12.00
Sveriges stetsgjeldutgjör nå nær 7  milliarder kroner.

Stigningen i siste budsjettår pr. 30. juni 1942 var ikke mindre
enn 1.757.000.000.-. Dette belöp er tre ganger så stort som hele
Sveriges statsgjeld f;Jr forrige verdenskrig, framholder Göteborge-
posten. Til sammenligning kan også nevnes at Sveriges stntsgjeld
i 1939 var ca. 2.5 millierder, en gjeld som hovedsekelig vnr opp-
stått ved plaseringer i do forretningsdrevne stateverkene og som
ble forrentet ved inntektene fra disse verkene. Den gang var det
et rikt folk som hadde donne gjolden men nå synker vår nesjonel-
formue stadig. Det verste er at det er mange svenskex som ikke
vier spörsmålet særlig oppmerksomhet. Situaejonen er imidlertid
elvorlig.

19.00
Et av den svensko handelsflåtes stdrste nybygg, tenkskipet

Palsterbohus, er nå blitt ferdig. Skipet er kommet til Göteborg,
hvorfra det snert skal sterte sin jomfrureise som blir en leide-
tur over Atlanteren. Falsterbohus er på 16.000 tonn og tilhdrer
Trmlleborgs Nya Ingfartygs Aktiebolag.

18.00 og 0.R.19.00
Fra kric.,ens ut-5-1(1  15. juli iår er 136 svenske skip

på tilsammen meddeles på offisielt
hold tirsdag. Hertil kommer 3 fiskefertöyer på i alt 373 tonn.
Med disse skip omkom i alt 907 sjdfolk.

22.00
Regjeringen har nå, etter de forandringer som er godkjent

av Riksdagen, Utfordiget loveneom arbeidstid for detaljhendelen,
bukkene c) landa2beerne.

2 tje.ice fly cr iöi in over SkRne, forandret kurs såsnart
luftvernet ås2net ild,

5-.J,2(JC
Svenske erbeterföreningen, kooperative forening, m.fl.

har r.<-:1JctkT 150,000.- til bespisning Ry lorn i Oslo.

.r-vv-,;TVTiVVVvvvvy
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"Föreren" til Nord-Tröndelag. 


21.30.
"Föreren" med fölge, bl.a. en rekke "ministre", riksledere

og landsledere kommer til Nord-Tröndelag mandag den 27de ds.
for å delta i Stiklestndstevnet. De blir mottatt ved fylkes-
grensen av fylkesfbrer Martens og fylkesmann Eggen samt andre
representanter for partiet og fylket. Pölget fortsetter straks
til Steinkjear. Samme dag gir fylkesmannen middng for"fdreren"
med fd1ge og en del innbudte. v gjester langveis frn kommer
forövrig en cvdeling av den "norske legion", "förerskolen"
på Gjesheim og en avdeling nv "frerens" garde. Olsokdagen
den 29de juli blir det holdt gustjeneste i Stiklestad kirke
ved kst. "biskop" Lothe.

Gård tilhörende Drammen Glnssverk nedbrehdt.

21.30.
I middags bröt det ut brand på Nordby gård i Skoger som eies

nv Drammens Glassverk. Fire bygninger brendte ned til grunnen;
bare stabburet står igjen. Gårdens besetning undtatt et pnr-tre
kyr,som ble reddet ut, ver på beite.

uislin dis osis'oner.

O.Rr. 19.00.
"Innenriksdepartementet" har konstituert fylkesfullmektig

ved Oslo og Akershus fylkesmannsembete, 3ystein Olnv Stangclend
som fylkeskontorsjef ved Buskerud fylkesmennsembete.

"Fommyningsdepartementet" har den 21de juli 1942 gitt bestermel
ser om tildeling av syltesukker. Privatforbrukere får en ssmlet
rasjon på 3 kg. sukker hvorav knn kjöpes i tiden fra
lste eugust til oG med 30te oktober mot merket E 125 på det
rAgjeldende ckstrakort. Det resterende kvantum kan kjöpes etter
n=ere kunngjöri3M. tristalthusholdninger, husmorskoler, skole-
kjökkener og serveringssteder får nvist syltesukker etter
n=ere bestemmelser. Detnljister kan få anvist en mneds rasjon
vanlig sukkeromsetning multiplisert med 4.5 og med fradrag for
legerbeholdningen. Anvisningen gis straks.

O.R. 19.00.
Jentehirdens lagförerskole ti; utdnnnelse nv befal for

Ungdomstjenesten ble avsluttet på Haugtun söndag. Kurset har vært
ledet av jentefylkingsfrer Liv Falkenberg og har vert i 5 ukex
og har omfattet 90 de1tagere frn alle knnter nv landet.

18.00.
Fredeg den 31te august vil der bli holdt et stort tysk norsk

friidrettsstevne i Trondheim med deltagelse av gode tyske idretts-
menn, Trbndelags framste idrettsmenn og et par idrettsmenn sör-
fre.
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"Minister" Riisnes i Nordnor e.

0.P. 19.00,
Wndag besökte 'hininister" Riisnes Fineidfjord hvor det ble

holdt et meget vellykket mite. "Minister" Riisnes klnrla en
rekke aktue1le spörsmal for on intermssert forsamling. Etter
mötet ve2 "ministcren" og hahs ledsagere Johan Fineides gjester.
Mandag talte "minister" Riisnes i Mi i R2n- for en stor for-
samling og tirsdag gjestet han Rognnn i Snitdal. Overalt hvor
"ministeren" taler er det stort frnmmöte og god stemning.

Gård sprent i luften.

O.R. 22.00.
Sent i går aftes er den storc hovedbygningen på den gnmle

Hadelandseiendommen Helgum på Granvollen totalt nedbrendt.
Brannen 3ostet to mann livet. Brnnnens for3Å5p var meget

drematisk og bnk det hele ligger en trist og uhyggelig tregodie.
Eieren av gården, Leif Bretberg og hnns 11 år gamle datter lå
og sov i nnnen etasje. HOT oppstod det plutselig en eksplosjon
og ilden fikk med en gang en rivende fart. De to som lå og sov
var ikke til å rodde.

Hnndelshöyskolen.

18.00.
Fra Bergen meldes at uttekingskommiteen for det nye kull

studenter ved handelshöyskolen antas i löpet av uken å være
ferdig med gjennomgåelsen nv de 360 söknader som er innkommet.
Såsnart nvgjörelsen er truffet vil,de heldige bli direkte
underrettet. Let blir også utpekt noen v-,ramenn for det tilfellet
at noen trekker ser, tilbake.

Rettsakez, 


18.00.
Fra Bergen meldes at det er fnit dom i saken mot hånduerks-

mesteren som stod tiltalt for forsök på å myrde sin kone. H'n fikk
3 års fengsel og 5 års sikring.

En knr fra Lisleby som har solgt ulovlig flesk for kr. 9.50
pr. kg. ble idag cUimt til 45 dagers ubetinget fengselsstraff og
100 kroner i inndrngtng. •

07.30.
En fiskehandler fra Dröbak har stått for retten tiltalt for å

hvitting med bruttonvanse av 33 - 40 öre pr. kg. mens den maksimal(
bruttofortjeneste or 30 öre pr. kg. Videre hadde hnn solgt en
prnm for 130 kroner, mens rimelig pris var 75 kroner. Tiltnite
innrömmet å hn solgt hvitting for kr. 1.45. Hnn mente det var till
å regne 6-7 öro i svinn pr. kg. Retten fandt ikko å kunne gå med
p' dette. Med hensyn til prammen fandt retten nt den kunne vm'e
verdt 100 - 120 kroner. Fiskehandleren ble dömt til 1000 kroner i
bot, subsidiert 45 d-gers fengsel.

Fortsatt.
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Rettsaker. Fortsatt.

07.50.
En hotelleier fra Ullonsaker har stått for prisedomstolen

tiltalt for å ha tatt for höyc priser for utleic av værelser.
Han leiet ut et et værelse til en dame fox 10 - 12 kroner uken
mens prisen var kr. 7.50. Tiltale mento prisen var rimelie idet
vwe1s43t måtte regnes som dobbeltværelse og ble å betale deretter.
Retten fandt ikke å kunne godta disse innsigelser. Tiltale var
tidlieere dömt for 4 ha tatt for höye priser og derfor måtte
böte og fengselsstraff anvendes. Han ble dömt til 45 dagers
fengsel og en bot på 300 kroner, subsidiert 60 dager.Videre
44 kroner i inndraging og 25 kroner i saksomkostninger.

Oslo forhörsrettx har behandlet en sak mot en menn som er x
siktet for et strre undersleg. Han har först underslått 300 kroner

som han mottok fra et firma til innkjöp av varer. Av et ennet
firma mottok hnn 10.000 kxoner hvorav han underslo omleg 7000
kroner. I et tredje tilgelle unlerslo han 4000 kroncr. Hertil
kommer et par mindre tilfeller. Det er avsegt feneslingskjennelse.

En frekk rasjoneringssvindler ble forledon grepet çv politiet
i Fredriksted. Han kjörte bil med vedgassgeneretor. )en stertet
imidlortid påfnllende lett. Det viste seg nt generntoren var
bare kamuflasje. Bilen ble nemlig drevet av bensin. Vcdbeholderen
var derimot fyllt med rasjonerte verer.

.S.dmannsendin-en.

O.R. 22.15.
Etter innledningen om de allierte skipstap fortnite en mann

om bmTlukkingstiden som nu er inne og han gjorde sitt nller
besto for å fristo med alle de-herlige ting som fölger mcd
bm-tiden. Han remset opp blåbærsuppe og rörte tyttebmr og multer
med•flöte og smnttet med tungen og han forsbkto også å friste med
hvor herlig det ville -vre å få kommc opp på fjellet og fiske

örret osv.
Så fulgte de fölgende fire hilsener hvorav de tre siste var

undtrale:
Til Hilbert Pleili fra Gudrun. Alt vel.

" Bjarne Lnnglo med en lang tnle om ikke å tro på
lögnprop•gandaen fra London og om å slutte med dödsseilnsen osv.

Ole Evje sender hilsen til Arnt og (?) med anmodning
om å komme hjem så snart som mulig.

Karla og Bjarne Sem, Halden sender hilsen til Edvard og
Helge Sem med enmodning om å komme hjem.

Fiskerimeldin er.

O.R. 13.22.
Om sildefisket meldes nt der i orlandsvåe ved Lustervoll er

sett et steng på ua 70 hl.
Om seifisket meldes fra iksnes og Langnes i Vesterålen nt det

er bre med sei der. Snurpere har tett opptil 15,000 kg. Også i

Nordtröndelag er seifisket brn mens det for 813rtröndelgs ved-
kommende or i tilbakegang.

Bankfisket og kystfisket forövrig hnr stort sett vært bra siete
uke. For Kristinnsunds vedkommende var siste uke noe ujevnt, til-
dels smått. TJet hnr v:ert tilfört ennske bra meg lange. Siste
uke ble det til bycn tilfWt 4 - 5 tonn mnkrellstörje.
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Nytt  Jrn Sver

D.R, 12,50.
Ln rasende hunlövex skapte igår fullstendig panikk ved en

cirkusforestilling i Uddevalle. Lbven hoppet plutselig over det
fire meter hbye beskyttelsesgjerdet og havnet ph taket av et
trafikkbur i ryttergangen. Cirkuspersonalet sbkte med alle midler
å få det rasende dyr innenfor gjerdet igjen, men forgjeves. Fra
tilskuorplassen ble det kastet en feltstol som havnet runt hn1esn
på Ibven som gjorde et nytt sparn og kom ned på Rrenaen midt blandt
publikun. Det oppstod fullstendig panikk. Folk styrtet mot utga-
ngen o mange :1:ersökte å ta seg ut gjennom teltåpningene. Til-
slutt fikk man hunlbven og tre andre lbver som også ver blitt
oppspilt av uroen inn i transportburet. Flere av tilskuerne fikk
sine revet i stykker. .

Utdelingen av tobakkskort i Sverige viserx at hver trddje
Bare i Sockholm er det utdelt kort til hver

annen innbygger.

Fra Malmb meldes nt det er liten eller ingen tilfbrsel nv
fisk. Por kort tid siden kom detnet parti sild frn Danmark, men
det viste seg at silden ved framkomsten var bdelagt slik et den
ikke cncng kunne brukes til dyrefor.

10.00.
Fra krigens utbrudd til den 13de juli iår er 136 svenske skip

p4 tils=en 381.197 brt. krigsforlist, meldes fra officielt -
hold tirsdag. Hortil kommer 8 fiskefartöyer på init 375 tonn.
Med disse skip omkom ialt 907 sjbfo1k.

N tt fra Danmark.

10.00.
Förere,legfbrere og soldater av frikorpsetDanmarkOT tildelt

jernkorset for sin innsats i kampene på 6stfronten.

O.R. L:000.
Trafikken over jernbanebrua mellom lborg og Nörresundby ble

inatt avbrutt av en brann som skrev seg fra gnister fra et forbi-
passierende tog. Slukkingsarbeidet var meget vanskelig og dramatisk.

VVVVV VVVVV VVVVV
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Oslekrin kastin ens åndeli e nivå.

2r.00.
Den norske ambasade i London ble igår fyllt av film-

fotografer som skulle ta opp den siste Scenen i filmen "Norge
under kong Hsakon". Denne scenen skulle vise Kongen i statsråd,
og foruten Kongen og Kronprinsen vI:tr ogs& ministrene
Nygaardsvold og Trygve Lie tilstede. De övrige personer i stats-
rådet ble fremstillet av engelske skuespillere. At dette blir de
absolutt siste billeder av Norge under kong Haakon, er helt
sikkert. Kongen har alltid vwrt litt av en skuespiller og det er
derfor bare naturlig at han nu også går til filmen. Og igrunnen
kunne man .ikke få et mere korrekt billede av et norsk statsråd
enn ved å sette inn engelske skuespillere.

Tidligere våget de seg ikke fram på lerredet, men
holdt seg skjult bak statsrådets,kuliSser;'Nygaardsvold var v
av filmtekniske grunner helt nödvendig, da selv•ikke den dyktigste
britiske skuespiller vil vwre istand til å fremstille en slik
figur.

Senkede norske skib.

O.R. 19.00
De Forente Staters marinedepartement meddeler at et

stort norsk handelsskib ble senket av en fiendtlig ubåt flere
hundre sjömil utenfor den sbr-amerikanske kyst den 3. juli.

O.R. l240
Flere allierte handelSskib, deriblandt et norsk laste-

skib, er senket ved den nord-amerikanSke kyst eller Det Karibiske
Hav.'

O.R. 19.00.
Et norsk skib ble den 28. mai senket i Det Karibiske

Hav.

(D.R. 22.00
Overlevende fra det senkede skib El Astår er kommet

inn til tritisk havn.

N tt t sk soldath'em innviet

O.R. 12.00
Et nytt soldathjem ble innviet i Oslo dsår. Hjemmets

store saler er heldt i lyse og .vennlige farger og er utsmykket
med motiver som er hentet fra arbeidslivet i hjemlandet og den
tyske natur. I nederste etasje finnes oppholdsrommene, lese- og
spisesalene og et vwrelse hvor,soldatene kan tilbringe sin fritid
med spill etc. Soldathjemmet ble ifinviet ved en hbgtidelighet,
hvorunder ministeri,91rat G. W, Mfiller som representerte reichs-
kommisar Terboven talte.
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Journalist Wilhelm Heuseth o fordrer idrettsun dommen til atter

å delta i idretten.

21.t0
Den tidligere kjente sportsjournelist Wilhelm Heuseth,

skriver i Dagsposten en manende artikkel som bmrer bud til
idrettsungdommen landet ove:e. Han var tidligere sportsjourna-
list i Trondheimaavisen Nidaros og tidligere formann i en av
byons ledende fotballklubber, sportsklubben Brage. Han skriver
bl.a.

Du spiller ikke fotball lenger. Du 16per ikke. Kaster
ikke diskos og kule lenger. Hopper ikke höyde og lengde. Du
driver ikke noe idrett offentlig, du vil ebsolutt ikke delta
i langrennslöypa til vinteren. Eller i hoppbakken.

Hvorfor?

Hvorfor, sier du, det er klert. Det er fordi foxdi

Kanskje er det ikke så klart allikevel. Jeg har begynt
å tenke selv lgjen. Det er bedrövelig å måtte innrömme det, men
siden idrettsstreiken ble satt i verklhar mange av oss beröve
tenkeevnen.

Sd ie1 tlhltsvorvi en av byens fotballklubber,
vax j6g scivmed beslutte og gjdftnomfdrQ blokade. Noen hver av
oss fölteoss kanskje dengang som riktige idrettans soldater,
for ikke å si martyrer. Og mange gjør det fremdeles. For den som
drev aktiv idrett, måtte oppgiveleen av ens kjæreste hobby, (id-
retten er forövrig noe mer), v,,3re et stort offer. Men de gjorde
det med glede fordi do trodde de ofret for en. god sak

Siden ble det til at vi alle måtte fölge den som mest
bitende ironisk og nedsettende kunne elenge ut bemerkninger om
den idretten som ble fortsatt, eller prestere den mest hånlige
kaldflir. Majoriteten var så kompakt og uangripelig som over-
hodet mulig. Det skulle ikke bare selvstendig tenkning til og
mot til å cpponere, men også - man kan gjerne si det slik en
hel del mnngel på. praktiek sans, idet bare et ord ville ha mmrt
nok til å bli betraktet som utstött.

Fordi jeg har vmrt borte fra Trondheim i snart et år,
har jeg hatt bedre anledning til å tenke tingene igjennom enn
de fleste av mine tidligere idrettskamerater. Jeg har ikke kun-
net finne evar på det Hvorfor jeg begynte med, i all fall intet
som idag gir fyldestgjbrende grunn til fortsettelse av idretts-
streiken. Ikke et svar som kan rettferdiggjöre en videre blokade.

Vi vet alle at idrettsungdommen brenner av lyst til å ta
fatt igjen, De som ikke gjör det, trenger en ikke å regne med.
Men ingenvil begynne, det vil si tör begynne. Enda det - i all
fall så vidt jeg kan se ikke lenger ligger noe positivt, sam-
lende idoel ovexbevisning til grunn for streiken. IdrottsutÖver-
nes offer cr formåls1t5st og uten mening,

Vinner men noe ved å rusle gatene opp og ned uten mål og
med å lytte til de mest höyröstede eg mest tomhjernede. Skjönt
lytte - jeg har den gode tzeo at de fleste ikke lytter Pt interes-
sert lenger. Enkelte hörer kanskje på med on beklemt fölelse av
at kanskjedet'Ge ikke er s soleklart og riktig likevel, Don  fb-
lelsen kan 2bre  til noe, D'en km sette hjernevinninen 7irk-



somhet. Cg det var det jeg gjernk: ville.
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Journnlist Wilhelm Heuseth . , . . LrotjW_LI

Jeg vil ikke animere noen til å finne fram piggskoene
eller fotballstvlene såsant det er hans faste,' veloverveide
overbevisning at det riktige er å la dgm ligge. Jeg vil bere
be hver enkelt tenke sakene over på egen hånd så frigjort
som det er mullg for all ytxe påvirkning. Kanskje kommer han
da senere hon til audre resultater. Kanskje vil du oppdege
at det nå er HJuunder til å fjerne mosen fra fotballstbvlene.

Olsokstevnet.

21.00
I rakt med sagsen har sterdblene i de siste 30 årene

feiret Olsok-fest på den over 300 år gamle aettegården Sætergård
på Tolga. Også iår vil det bli feiret Olsok-stevne på Smtergård.
Og som ifjor vil stevnet få bket glans og betydning ved at "fdre-
ren" blir tilstede. Klokken 11.00 blir det holdt festgudstjenes-
te i Tolga kirke, hvor prost Klute forretter. Deretter gir Tolge
kommune middag for "fdreren" og en rekke innbudne. Klokken 18.00
blir det propagandamarsj fra Smtergård og gjennom Tolga. Og så
begynner det egentlige stevne med tale av "fbreren". Iver Smter
har også iår skrevet prolog til stevnet. Senere på kvelden ten-
nes Olsok-bålet, og stevnet aveluttes med folkeviseleik og annen
underholdning.

En 13 år ammel utt redder en t sk soldat fra å drukne.

O.R.22.00
En rask og tapper redningsdåd er nylig utfört av en 13 år

gemmel valdresgutt. En tysk soldat som badet i Strandefjorden,
fikk krampe og gikk under. En annen soldat forsdkte forgjeves å
redde ham. Den 13 år gamle Carl Einer Eriehsen hopper resolutt
uti og fikk reddet den tyske soldaten.

Fremdeles manr/e ris- o svartebdrssaker.

22.30
Prispolitiinspektören for Akershus, 3stfold, Opland og

Hedmark epplyser i en samtale med Hamar Arbeiderblad, At det
fremdeles er mnnge pris- og svartebbrsseker til behnndling. Nå
vil det imidlertid bli langt strengere straffer for slike for-
brytelser og politiet, som er fullt utbygd i distriktet, vil
nok vise sin effektivitet.

Tobekkshandler ila t mulkt for å holde tilbake ras'onerte varer,

22.30
En tobakkshandler på Hamar holdt tilbake en del rasjo-

nexte vaxer som sigaretter og tobakk. Han er nå ilagt en mulkt
på 500 kroner og må dessuten tåle at det tilbakeholdte lager,
ialt 70 kg. tobakk, inndras til fordel for statskassen.

Vil hele Domkirkeodden erhverves av Hedmarkmuseet?

22.31
Kravet om at Hedmarksmuseet erhverver den del av Dom-

kirkeodden som hittil har vært i privet eio, Storhamar gård og
den gamle bispegård, er nå blitt reist mod fornyet styrke. Det
fbres nå forhnndlinger herom og saken ser ut til å stå foran sin
lbsning.
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22.30

Ericson,
en ulykkc i
ihjel. Deu

12„0

	 en i. bres er det kommet melding om at Rolf
netelleier Marius Erieson, er omkommot ved

Han er fa1t utfor et stup og slått seg
b:H 22 år

Viv3:::;tad Vestfold er inntruffet en trist ulykke.
Sbnuen på en av gårdene der, den ca. 30 år gamle Olaf Preste-
gan, ble grepet av en smergelrem og kaetet rundt flere
ganger0 Han ble så hardt skadet at livet ikke stod til å redde,

12.50
heudtc en sty kjbreulykke i Elverum. En 68

år rs1 11=2 Arne Knippa, som syklet på vegen, ble overkjbrt
av en bil og km,1 så sterkt til skade at han senere er avgått
ved dbden. Sykisten kjbrte på vensfre side av vegen så bilisten
er uten ulykken,

Dbds=_

18.00
En kjent 153rerinne i Bergen og på Vestlandet, frbken

Zinken Mowinckel Nilsen, er avgått ved dbden 78-1- år gammel.
Frbken Nilsen som var fbdt i Bergen, var i mange år ansatt ved
Bergens -Jo1ke3koler hadde rike padagogiske avner og var meget
avholdt -c7 eleene, Hum har gjennom årenes lbp lagt ned et
s-bot wr:beid tor feriekoloniene på Vestlandet.

Redaktbr Andreas Mi1uni har fått lun ebetendelse._

18,00
Den kjente skribent, redaktbr av "Nun, Andrees Mmhlum,

som i sitt 94. år arbeider på en ny bok, er ifblge Drammens
Tidende blitt Pyk vnnlig under sitt arbeide, har han be-



gitt seg ut på vandring og under et 8 dagers opphold i Norder-
hov, fikk han lungebetendelse.

F lkesfbrer Aass mistet alt sitt innbo under brannen Nordb .

18.00
Etter hva fyikesfbrer Aass opplyser til Drammens Tidende,

mistet han prnktisk talt alt sitt innbo ved brnnnen på Nordby igår
middag. Hans verste tap ved brannen er imidlertid de omfettende
jordbruksopptegnelser hnn har fört gjennom7 år. Dj.sse journaler
skulle bearbeides til offentliggjbrelse som bevis for moderne
gårdsdrifts betydning for av':astningen. Dette tap lar seg ikke
arsatte men her.rÅP.3S Vil ta fatf på nytt.

Minnetavle over de alne ]:241.22prer i Fro7ner arken.

O.R.19.30
NftS.U.F. arrangerer fre I. - 10. august ungdommens sommer-

leker i Oslo. Det blir ca, 500 deltagere. Det blir i den anled-
ning en stbrre sommerleir i den sbndre del av Frognerparken. Stev-
nets leder GI;st. Jonassen opolyser at cLt vil bli avslbrt en min-
netavle for de falne kamerater p3btf-renten Tavlen er reist i
Frognerprkeli.
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SjmennssellInw24

O.R.22,15
Sendingen begynte med at en matros, John Torgerson, som

hedde vmrt internert i Oran siden jbni 1940, fortalte om en del
av sine epplevelser. Disse var uten enhver interesse. Hen ver
nylig blitt 315slatt etter forhandlinger med de frenske og tyske
myndigheter. Han hadde reist gjennom Tyskland, hvor han hadde
ffItt god mat og_ekstraforpleining. Han hadde ventet at forholde-
ne hjemme hadde vmrt meget forandret, men alt var som för, undtatt
rasjoneringen. Men det er, det jo i alle land nå. Folk vax sunde
og så friske ut. De var.velkledte og alle hadde arbeide. FÖr var
gatene fulde av folk som var arbeidsledige. Han ville heller vmre
hjemme enn seile for England.

Det ble sendt fölgende'Lbytrale hilsener:

Erling Berglund fra Mary og barna.
Anton Blom fra Anna, pappa og mPr.
Alf Karsten Nilsen fra Eivira og 5 barn...
Idar .Kristiens'en fra Olava.
Ole Gundersen fra Henriette mor, far og sösken.
Karl Klock fra Grete'm.fl.
Lui Bjdrnevik og hans brddre fra mor.
Jakob Imrland fre Hjdrdis og Else.
Rudolf Mikkolsen fra Anni og hele familien.

Undytrale-hilsener:

Odd Torsen fra din venn Ingolf.
Arthur Jacobsen'Smemyr fra Sigmund Hestad.
Håkon Kristiansen fra Alfred.
Brynjulf og Helge Helgesen. "Frithjof er ved dstfronten".

Hilsen din kamerat Sigmund Gerhart,

Deretter fikk vi vite at sjdfolkene var indignert over
at emigrantene i London forsökte å få opprettet bankkonto i
Amerika. Det ver bere for 4 redde pengene etter krigen, nå de
forstod at det var ute med England. De presset penger av sjö-
folkene fox å kunne före en tilverelse i Londen, en tilvmrelse
som ikke var helt fordringslda. Emigrantene i London tenker ikke
på sjdfolkene og de tenker ikke på sjdfolkenes etterladte. Kong
Haakon's fond er bare et fond som skal sikre emigrantene dkono-
misk når krigen er forbi. At det hak fått Kongens navn er kun for-
di de ikke godt kunne kalde det Nygaardsvolds fond, eller Trygve
Lies fond eller Wokm-Mtillers fond. De hår nemlig tenkt å leve
tilsvarende. hdyt også etter krigen. Men sjdfolkene får ikke det
som de har krav på. Og svenske sjdfolk ja selv kinesiske kulier,7
hadde bedre betingelser enn'nordmennene.

Tenk på hvorledes England behandlet sine krigsinvalider
frn forrige krig. Hvordan tror du England vil behandle dere et-

• ter denne krigen, som England til og med taper.

Verdifull tilvekst til Måld 's l'iskerflåte.

19.30
Måldy har i disse dager fått en verdifull tilvekst til

sin fiskerflåte, nemlig det nybygde fartdy "Bbvik", som måler
vel 130 brt, og som - foruten til snurpefiske - også ken brukes
til fraktbåt. Fartbyet er en ny type. Maskinen og alle lugarer er
plusert forut. På akterskipet (hekken er det montert dreieskiver
som blir drevet av hovedmotoren, til iltsetning og innhalingav
snurpenoten. Det skal ikke brukes dor::er, derved innsperes fter-
ten av mannskapet.
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IJ.sKerimeldin er.

Sildefisket. Det er kommet melding om et kast på 400 hI.
i Ustafjord.

InGen nye meldinger. Om fisket i Uken
som a1utJ6e Ylelded det er kG1TImt inn i en stille peri-
ode. I bec,neA 4.\T ukn var .dten6 i Nordfjord, Segn, Sunn-
hordland, Hornd og Oslofjorden, luen 1 slutten av uken var det
iAGen nye steng.

Bar.fisket. Frn Alesund meldea om godt fengsfiske i uken
SDM sikk, n„)c stt3rre enn foregående uke. Smrlig har hysefisket
v=t br,3.

Landbruksmeldin er.

O.R.13.30
Lite nytt å si. Det samme billede som far,- en del hode-

kål og splE,e;1, mer. ikke på ldngt nmr nok til å dekke behovet.

H'io£ i.r re,"1; LIV soppen? Det kommer bare ca. 10 kg. til
Oalo pr. dPg. Rr det soppen som har elått så feil i&r, eller har
seppsamlerne annet arbeide?

Slaktemarkedet. Minimal tilftSrsel.

Landbrukets Prissentral meddeler at det må er festeett
nye maksimalpriser for jordbmr og moreller og diverse grön-



saker som kruspersille, greslbk, nepe, selleri, kålrot og matltik.

Sko eierne Rc aland snart ferdi med vedho sten,

O.R.19.00
Ifölge Stavangeren ser det ut til at de ouleg 30.000 fev-

ner ved som skogeierne i Rogaland er pålagt å hogge, nå er ferdig-
hogd. Store kvante av veden er allerede kjørt fram til forbruk-
stedene,

Leveomkostningene;r. 132..juni viser en sti nin 0. ‹?e.

12.31
Statistisk Centralbyrås beregninger over leveomkostninge-

ne pr. 15, juri gr som resultat at hovedindekstallet går opp
0.5 % fra måneden nr, fre 146.8 til 147.3.

fra :Jan=k. 


D.R.18.50
Den kjen-I;e danske videnskapsmenn Waldemar Poulson, som

er a a- radi,)teknikkens fremste pionerer, er avgått ved dtSden.

Yytt fra Sverige.

D.R.18.50
"Drotningholm" ventes til Gateborg eöndag eller mandag.

Foruten aksediplomater, har skipet 50 eveneke sjöfolk ombord,
som nå ven,-1er hjem fra Amerika.

vvvvvvVVVVVvvvv
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Quislin o retter e en NS SS-or anisas"on med Jonas lie som s'ef.

Nor es SS som heretter får navnet Germansk SS Nor e har intet

med Waffen SS å 'öre o medlemmene "ör ikke frontt"eneste.

Svarte uniformer med solkors.

O.R. 19.00 & O.R. 19.55 & S.R. 23.00 & 20.00.
"Föreren" for NS, "ministerpresident" Vidkun Quisling

har gitt ut ft5lgende "historis'-e" partiforordning:

Den 21 mai 1941 ble Norgos SS opprettet. I tillegg til
de bestemmelser som dengang ble gitt, fastsettes fölgende:

Navnet Norges SS forandres til Germanske SS Norge.
Germanske SS Norge er en nasjonalsocialistisk sol-

datorden som skal bestå av menn av nordisk ett og livssyn.
Den er en selvstendig underavdeling av Nasjonal Samling direk-
te underlagt NS's förer og forpliktet like overfor ham. Den
er samtidig en avdeling av det stor-germanske SS og skal bi-
dra til å vise de germanske folk veien til en ny framtid og
skapc grunnlaget for et germansk fellesskap.

Fölgende kan opptas i Germanske SS '?Torge såframt
de ellers fyller de alminnelige betingelser for opptagelse
SS: a) Mannlige medlemmer av NS. b) Norske statsbor
gere som har tjent minst ett år i Waffon SS eller Don Norske
Legion. c) Andre norske statsborgere såframt Nasjonal
Samlings Generalsekret2riat godkjenner opptagelsen.

Overgang fra de forskjellige underavdelinger og
Tworganisasjoner i NS til Germanske SS Norge eller omvendt,
kan skje i den utstrekning de nödvendige forutsetninger for
dette er tilstede. I hvert tilfelle må samtykke innhentes
fra freren for vedkommende aworganisasjon eller underav-
ling för overfringen iverksettes.

Medlemmer av SS kan ikke samtidig stå i rikehir-
den eller NSUF. Undtatt herfra er partitillitsmenn og förere
i de nevnte s,Tarorganisasjoner.

Oslo den 21 juli 1942.
Vidkun Quisling.

Lie rede- 'br.

O.R.
Til sjef for Germanske SS Norge er utnevnt sjefen

for Politidepartementet, "minister" Jonas Lie.
Yå en pressekenferranse idag redegjorde den nye sjef

n:-.3rmere for den nye forordning og uttalte bl.a.:
Et folk cr sterkt så lenge det bevarer sin ublandede

rase og sin egenart, så lenge det er nasjonalt bevisst. Det
norske folks framtid var truet fordi en utglidning var iferd
med å finne sted. Vi hadde mistet vår nasjonale bevissthet
og glemt sammenhengen i vår historie og var stolte kultur
som hadde bygd på nasjonale verdier i litteratur, musikk
og malerkunst.

SS-tanken er en reaksjon mot det truende nasjonale
forfall. SS-tanken har gått som ot vårbrudd fram over den

(Fortsatt).
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Lie redegjdr.

(Fortsatt).
germanake verden siden den i bevisst form fdrste gang oppsto
i Tyskland. Allgemeine SS-Formasjonen er nh dannet i andre
germanske land, i Danmark, i Holland, i Flandern, og også i
Norge. Fra alle disse land har frivillige sluttet seg til de
kjempende SS forband i kampen mot jöder, pIutokrater og bol-
sjeviker.

Germanske SS Norge er ikke en del av Waffen SS, det er
en del av det fellesgermanske, Allgemeine SS, og slutter opp
om dettes ideer og retningslinjer, fortsatte "minister" Lie.
Vi går inn for den nye tids ideer og erkjenner at vrt lands
redning er avhengig av en europeisk nyordning hvor den nor-
diske rase vil bli den bestemmende, og hvor også vårt land
vil få sin plass.

Germanske SS Norge vil bevare vår rase ren og ublandet.
Derfor opplar vi bare nordmenn av ublandet germansk ett i våre
rekker. Vi stiller krav til frisk blod et visst antall gene-
rasjoner tilbake. SS skal Were elite. Vi oppretter derfor et
kontor som bistår S3-mannen med slektsundersdkelse.

Vi erkjenner at samfölelsen med Norges fortid er Norges
framtid, sa ministeren videre. Vi sbker tilbake til det noreke
lynne som til tross for all fremmed påvirkning lever videre
i det skjulte Norge.

Utdannelse med våpen i hånd går inn i programmet for
Germanske SS Norge. I korte kurser i historiske amgivelser
vil SS-mannen bli oppdvd i våpenbruk. Den tid han avgir til
denne utdannelse vil ikke komme ham tilskade i hans sivile
arbeid. Her vil man komme samman med gode kamerater, her vil
han bli orientert i tidens brennende spörsmål og bli styrket
i den kamp som forestår inntil det norske folket som helhet
er gjennomtrengt av de ideer og retningslinjer som det nye
Norge under Quislings förerskap har gått inn for.

De norske SS-menn vedblir å va3re gode nordmenn, under-
streket ministeren, og vi går inn for å fremme alt hva norsk
er, i kunst, kultur, i egenart. Vi har store, mcktige nasjo-
nale kilder å dse av, og det er betegnende at Germanske SS
Norge nettopp .innen Xunstens verden har mött stor forståelse
hva enten det gjalt deltagelse i SS eller innmeldelse som
stdttende SS-medlemmer.

M.h.t. det praktiske arbeid orplyste Lie at Germanske
SS Norge vil fh kontorer i hvert fylke. De som blir opptatt
skal gjennomgå et 4 ukers kurs på Kongsvinger Festning.

• Uniformen blir sort med skilue. På venstre arm b-eres
solnmen, på höyre SS-runen.

Lie opplyste tilslutt at det vil bli anledning for
interesserte til å tegne seg som stdttende SS-medlemmer.

Germanske SS Norge får sitt eget blad sem imorgen
kommer ut med sitt förste nummer. Det har fått navnet "Ger-
manen" og redigeres av Egil Holst Torkildsen og Hans S.
jacobsen,

I wVerden og Vi" ikveld opplyste kåsören at German-
ske SS Norge i motsetning til Wffen SS ikke skal settes
inn ved noen av frontene. Lie skal uttryigkelig ha framhevet
dette. Germanske SS Norge skal danne en bro mellom Norge og
den germanske verden.

Videre meddelte kåsören at Germabske SS Norge vil
få egen rideskole.



Meldin er freda 24 uli 1942. Nr. 456.

QuislinYs artikkel i "Gexmanexen".

20.00.
I det förste nummer av "Germaneren", kamporgan for

Germanske SS Norge, har "föreren" skrevet en artikkel hvori
det bl.a. heter:

De sise tusen år har de germanske folk os de riker de
har srunnet, gjort mest av alle folkeslag til å skape og bwie
verdenskulturen.

Etter den fdrste verdenskrig 1914-18 satte imidlertid
inn en lenge forberedt utvikling som truet med å öde hele
denne kultur og å ödelegge de germanske folk også selve de
germanske kjernelandene Tyskland os Skandinavia.

Skal en vinne over denne krigen som förte til en ny
verdenskrig, må Tyskland og dets forbundne samle seg i et
ærlig og forståelsesfullt samarbeid om å hevde sin plass i
verdensutviklingen.

De angelsaksiske og de russiske verdensmakter kan vel
nå beseires av Tyskland alene, men med sine uhyre landområder,
sine veldige resurser og sin voksende menneskemasse kan det
ikke i framtiden holdes stangen uten at de germenske folk sam-
ordnes i et fritt og fast gexmansk fellesskap.

Like nddvendig som den ytre samling er den indre nasjo-
nale gjenreising i de enkelte goxmanske folk av den nordisk-
germanske folkerett og innstilling. Når vi minnes de store
ting som de germanske folkene har utrettet hittil for verdens-
utviklingen kan vi ikke tvile på at de fremdeles har sin store
misjon i verden.

Det var disse tanker som dannet grunnlaget for den
nordiske folkereising "Norge", forldperen for Nasjonal Samling.

Disse store oppgaver trer fram idag bare ennå mer
tvingende ettex at England os Amerika er kommet helt under
jddenes herreddmme og har gjort felles sak med jdde-bolsje-
vikene i Russland for å knuse gexmanerne. Idag burde det også
for alle vsre klarere enn for 12 år siden at ldsningen av
disse oppgaver ex den eneste vei til å sikre Norges eksistens
og innsats i verdensfellesskapen som  en fri og selvstendig
nasjon.

Det er disse livsviktige mål som Germanske SS Norge
skal hjelpe til å nå.

Vidkun Quisling.

Orvard S=3ter omnas;Lonalismeog_i2rEanisme.

O.R. 20.00.
programposten "Den nasjonale Time" talte ikveld

landsleder Orvard Sater om nasjonalisme og germanisme.
Se3ter definexte nasjonalismen som en fe1lesfdle1se

mellom större blodsgrupper eller folkestammer. Hvor an viHs
likhet mellom stammne var tilstede vilde nasjona1fd1e1sen
komme av seg selv, og en nasjonalistisk nyordning vilde bli
nödvendig for egen blodsgruppes utvikling og liv.

Hele Europa var en slik blodsgruppe og en krig mel-
lom Europas folkeslag ble dermed en borgerkrig som ikke kun-
ne betegnes som annet enn forkastelig. Aldri mer måtte det
komme til krig mellom Europas nasjoner. Den fölelsen av
samhörighet som der er bdr tjene Europa selv. Allerede
kjemper Europas unge sönner samman mot en fremmed blods-
gruppe.

(Portsatt).
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Orvard Seeter om nas'onalisme.

(Fortsatt).
Sa3ter kom i denne forbinnelse inn på bolsjevismen som

betegnet Europas fare og fremmedartede blodsgruppe.
Bolsjevismen så til og med ingen forskjell i blodsgrup-

pene. For den fentes bare materiell forskjell. Bolsjevismen
ba derfor proletarene om å forene seg. Germanerne derimot ba
Europa forene seg i kampen mot bolsjevismen og dens fremmede
ideologi.

For Norges vedkommende gjalt det å semarbeide med det
dvrige Europa for å kunne etå seg mot denne forkastelige 1e3re.
Bolsjevismen hadde fått det fdrste stöt ved Tysklands samling,
men vilde få dådsståtet når hele Europa sto samlet.

Tenkte man at de enkelte nasjoners frihet ved en sam-
ling av Europa kunne komme i fare tok man helt feil. Tverti-
mot vilde byrden da bli lettere for den enkelte, og man kunne
snarere samle seg om sine egne intexesser.

Verden vilde bli frigjort for den bolsjevistiske og
jödiske kultur. Norge vilde igjen finne sin egenart. Alle måt-
te derfor gå inn for å skape dette nye Europa.

Hva Sæter egentlig mente om germanisme framgikk ikke
tydelig av hans foredrag. Han blandet det nye Europe og Ger-
mania om hverandre og jonglerte med begrepene til det rent
betenkelige. Sandsynligvis vax han ikke klar over forholdene
selv.

Til å begynne med fikk han også flettet Harald Hår-
fagre inn. Dennes samling av Norge hadde foregått på et tids-
punkt de blodgruppefdlelsen i Norge hadde klart å danne seg.
En viss motstand hadde han nok mött av alektstilhengere, men
stort sett hadde Harald Hårfagre gjort det bra.

01 a B'oner trer tilbake som formann i. Norges hondekvinnela .

18.50.
Fru Olga Bjonex trer i disse dager t1bake sore for-

mann i kvinnenemnda i Norges Bondesamband eter 18 års in-
teressant og fortjenstfullt arbeid.

Som ny formann i Kvinnenemnda, som fdrdvrig nå heter
Norges Bondekvinnelag, er oppnevnt formannen i Oplend Bonde-
kvinneleg, fru Ruth Herberg.

De dvrige styremedlemmene er Kristine Majorster,
Ullensaker, Kari Framstad, Gran, Marthe H-,3g1and, Os pr,
Bergen, Maren Rosef, Hynneskleiv, Austagder og Synndve
Seem, Bergsmo, Nord-Trdndelag.

350 bondekvinneleg er nå i arbeid over hele lendet,
utta1er den nye formannen. Endel lag innstillet arbeidet
etter krigen, men det kommer stadig skrivelser fra lag som
vil gjenoppta arbeidet. Til hösten vil det bli holdt et måte
i Oslo for fylkesledurne og styret i Norges bandekvinnelag
ettexfulgt av orienterende meter for tillitskvinnene i
hvert fylke.

Xvinnenes Nybrottsdag arrangeres 24 oktober, og
Bondekvinnenes Dag er fastsatt til 21 oktober.

Videre vil det bli arrangert kurser i k1ipping, vask
ev sau og ullsortering i samarbeid med Landbrukedeparte-
mentet. Lendbrukskontorene og jordstyrene får til.skudd til
dekning av utgiftene. Andre kurser i husstell, plentefar-
ging og veving vil også bli holdt.
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0 rop fra Prontk.em erkontoret.

20.00.
Frontkjemperkontoret har Sendt ut et opprop hvor det

bl.a. heter:
Omsorgen for våre soldater ute og hjemme, for guttene

selv og for deres pårrende, er hele folkets -3resplikt. Front-
kjemperkontoret vil dra omsorg for at alt som kan gjUres for
stötte og bistå våre frivillige blir gjort, og det her til

oppgave å organisere hjelpenrbeidet for de frivillige som kom-
mer hjem på permisjon eller blir dimittert, ta seg av de såre-
de, støtte og hjelpe forbinnelsen mellom guttene og hjemmen.
Vi oppfordrer det norske folk til å stötte vårt arbeid med
bidrag. Innbetaling kan skje til alle banker og ved alle post-
kontorer under adresse: Prontkjemperkontoret, Oslo.

Gj3r også alt for å skaffe frontkjempernes femilier
gratis ferieopphold på landet. Skriv til NSH, Foald Amundsens
gate, og oppgi hvor mange du har plass til, hvilken tid som
passer. Det vesentlige er et du har plass. Omkostningene kan
Prolltkjemperkontoret ordne hvis du ikke har anledning.

Fritt Folk om  "frontens plikt".

20.00.
I en artikkel med overskrift "Frontens Plikt" skriver

Fritt Folk bl.e.:
Våre gutter ved fronten setter nit inn i lykkelig over-

bevisning om at de gjdr rett og at seiren kommer selv om de
ikke skulle få oppleve den. De forlanger ingen takk. De ofrer
gjerne også livet for de forblindede av deres egen folkeett.

Vi som etter evne gjör vår innetts på heimefronten,
vet at den blekner mot frontkjempernes innsats derute. Men
vi har heve til å vise dem vår takknemlighet. Det cr så mange
måter å gjdre det på. En liten pakke fra heiilandet, en bunke
avisex  eller annet. Det cr straks et bevis på at vi tenker
på dem. Og kommer noen hjem på permisjon kan vi vise dem
v'år tekknemlighet på mange måter.

Når derfor Frontkjemperkontoret sender ut en oppfor-
dring om å yte bidrag til dets virksomhet er din stilling
som kampfelle helt klar. La hver cneste frorLtkjempe'r reise
tilbake til skytte'rgraven overbevist om at heimefronten hol-
der, og at den ikke et byeblikk glemmer dem som går foran
i alvorsdysten.

Eiisrr3s og Vassbotten  i Bodd. 


0.L. 22.00.
"Minister" Liiswes og "hdycsterettsdommer" Vass-

botten kom igår til Sulitjelma hvor de ble mottatt av di-
rektdy Kjell Lund.

Idag fortsette "herrene" til Bodö.

Heegedal dreverefebrikk nedbrundt. 


22.30.
Heggedal Trevarefabrikk cr igår brent ned til grun-

nen. ret lyktes å redde lageret. Ilden skyldEs antagelig
en emskin som var gått varm.
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2 norske skip senket.

O.R. 22.00.
17 overlevende fra det norske skip "Torvanger" på

6568 br, reg. tons, som ble senket 40 sjömil fra Azorene den
23 juni, er kommet inn til Lisboa.

Et annet mindre norsk lasteskip ble senket i Det Kari-
biske Hav 28 mai. Let amerikanske marinedepartement har imid-
lertid frst nå vedgått senkingen.

S'ömannssendingen.

O.R. 22.15-22.45.
Fölgende hilsner ble sendt:

Nöytrale:
Emil Eltvig. Fra Ola og Emilie, Bergen. Fruen som selv

leste hilsnen, gråt bitterlig.
Arild. Fra s5ster Sylvia, Tromsö.
Ingolf Andersen. Fra hustru Ingeborg.
Asbjörn Erdal. Fra mor, Inger og Turid.
Maskinmester Olger Esmarch Evensen. Fra sinn Roy.
Hvalfangstbestyrer Hans Marthinsen. Fått brev. Hils

Ragnar. Fra Leif, Berit og Margit.
Petter Syrdal. V.,3r ikke engstelig for meg. Hustru

Ellen.
Petter Andreasen, Borgestad. Fra Sirgid og Roald.
Jon og Steinar Flogeland. Fra Inga.
Tore Bbe. Pra söster Edle og far.
Lettmatros Thomas Kristian Knudsen. Fra Thorvald (far).
Motormann Jon Sivertsen. Pra bror Birger.
Tömmermann Harry Oliver Hansen. Fra fru Bergljot

Nordahl, Evamor og Victor.
Tömmermann (bestefar) Peder Emil Hansen. Hils onkel.

Fra Eva, mamma og pappa.
Arne Gårder Olsen. Pra tante Edith.

Unbytrale
Sigfrid Lcite. Slutt å seil. Fra Anders Storli, Bergen.
Styrmann Trygve M511er. Kom hjem. mor, Lisken

og Reidun.
Marius Monsen. Sett kursen hjemover. Fra hustru

Evelyn og Astri.
Georg Lilleli. Sett kursen hjem. Fra Anders Stoxli.
Karl Lund. Samme tekst ord for ord som i nr. 2.

Pra Harry.
Karl Lie. Tro ikke på rykter. Hilsen alle hjemme i

Bergen.
Far. Tro ikke på rykter. Hilsen Tutta Hansen.

Sendingen roste forvrig det underjordiske arbeid
som ble drevet av sjöfolkene. Men man måtte vm‘e forsiktig
for de der hjemmes skyld. En 47-årig gammel sjömann var
blitt angitt av en greker og overgitt til de ameriknnske
myndigheter av Ingvald Haugen.

Utgiftene til de norske 1:rigsmedaljer ble belnstet
sjömennene.

Tilslutt sendtes et ganske utrolig naivt even-
tyr som 11•?,rmest m4 betegnes som en forn=else mot sjdmen-
nene.
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Ferlist norsk skip d kkerundersökcs.

22.30.
Den 37 år gamle dykker Hilmar Vistrjm omkom idag under

sine undersdkelser inne i det norske motorskip "Temeraire"
som sank utenfor Blemön ved Sundsvall i 1925.

"Temeraire" som var på 6500 tons, vr ute på sin fdrste
tur da det gikk på grunn og sank. I årenes 15p har det v2rt
gjort 1ere fors5k på å berge deler av skipet, men uten resul-
tat. Nå har det ligget flerc dykkere der ute i noen tid og nr-
bcidet med vrnket. Skipet tilhdrte Wilh.

Dom i svartebirsaff-.3re.

18.30.
Forhörsretten i Onsöy har avsagt dom i en sak mot to

mann fra Eidsberg som var tiltalt for svnrthandel.
Den ene av karenc fikk 5 måneders fengsel, en bot på

300 kr. subs. 30 dngers fengsel og inndraging nv 1400 kr.
Den andre fikk 40 dagers fengsel, en bot på 200 kr.

subs. 30 dagers fengsel samt inndraging av 480 kr. og 10 kr.
i saksomkostninger.

S kestue på Geilo.

18.30.
Geilo skal det nå bygges en sykestue, og det er ved

kommunale bidrag om på annen måte skaffet tilveie 40.000 kr.
til dette formål. Herredstinget har vedtatt oppfdrelsen.

Eekorartet turisttrafikk på Haukcli. 


13.00.
Bestyreren av Statens Fjellstue på Haukcliseter

forteller til Varden at det iår er rekordtrafikk av turis-
ter over Haukclifjellet.

Alle hoteller og pensjonater er overfylt og det er
dessuten mange som kamperer i telt.

Sport.

22.30.
En flaggsmykket by mdtte idag idlettsmennene i AT

som kom til Drammen i et antall av ca. 1000 i anledning
av den store idretsmdnstringen. Idrettskonkurransene be-
gynte idag med forsdk i de forskjellige dvelser.

14.30.
Styret i det internasjonale Skiforbund (FIS) trer

29 juli sammen til et möte i Lausanne under ledelse av sted-
fortredende formann, oberst Hamilton, Sverige. På mötet vil
man behandle den sttuasjon som er oppstått ved at de påtenkte
verdensmesterskap i Garmisch faller ut. Styret vil likeledes
ta stilling til arrangementet av verdensmesterskapet i 1943.
3 tyske representanter deltar.
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N e veterinmrer.

12.00.
"Innenriksdepartementet" har ansatt veterin=3r Hans

Caspersen Balterud, Aurskog, midlertidig som distriktsdyrl'age
i Sdndre Valdres.

"Innenriksdepartementet"har ansatt kst. distriktsdyr-
1-age Ove Smtermoen som midlertidig distriktsdyr1-3ge i Drange-
dal.

"Innenriksdepartementet" har ansatt kontrollveterirrar
Hans Gangsås, Tromsd, som midlertidig distriktsdyrlmge i
Vefsn distrikt i Nordland Fylke.

Nye bestemmelser for omsetnin av matpoteter.

O.R. 13.30.
Fylkesforsyningsnevndene i Oslo og Akershus har ut-

stodt nye bestemmelser for omsetning av matpoteter hvori og-
så de kommende rasjoner angis,

Fra neste rasjoneringsperiode kan det til forbruker
selges kg. uken.

Det er forbudt for produsent å selge til andre enn
eutoriserte forhandlere, og det er forbudt for forhandlere
å selge til forbruker uten ved klipp av de dertil bestemte
rasjoneringsmerker for matpoteter.

N2rmere enkeltheter vil bli bekjendtgjort i pressen.

90.000 mål utla t til poteter i Hedmark. 


14.30.
Ifb1ge prdbrukstellingen er det i Hedmark Fylke

minst 90.000 mal poteter.
Under forutsetning av middels god avlins regner man

med en gjennomsnittsavling på 2000 kg. pr, mål, hvilket
avarer til en toalavling av 180 mill, kg. poteter.

Blåbmr lukking tillatt.

O.R. 13.30.
Fra forskjellige kanter har det w3rt meldt at blålnr

ikke kan plukkes f3r etter en bestemt dato.
Dette er ikke riktig. Forbudet mot plukking av br

gjelder ikke blåb.e2r, og plukking er for tiden igang på en
rekke steder i landet.

Når det gjelder multer eg tyttely.0 vil tiden for
plukkingstillatelse bli gjort kjendt senere.

Forkul1ing o.e.t'mrebrennin .

O.R. 13.30.
Landbruksdepartementets Skogdirektorat meddeler:
Direktoratet besvarer alle spörsmål om forkulling

av ved og stubber i forbinnelse med tj-3rebrenning o.l.
Interesserte bes henvende seg til Direktoratet.
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Fiskerimeldin er.

O.R. 13.15.
Om sildefisket meldes at det cr stengt 50 hl. fetsild

ved Austevoll. Dessuten er det stengt endel småsild ved Fitjar
og i Osterfjorden.

På Söre Sunnmbre var kyst- og bankfisket mindre bra
i uken som gikk. Fisketilgangen til Målby var bedre og for
Bergens vedkommende var den ganske rummelig og stbrre enn van-
lig. Det kom betydelig med pale både fra Mbre og Nord-Nnrge
og betraktelige mengder fra Vestlandet. Hysen stammet mest
fra Nord-Norge:

enkelte distrikter er makrellfisket ganske bra for
tiden awlig i Haugesundsdistriktet. Forholdsvis mindre bra
er fisket på Sbrlandet. I Oslo-fjorden skal makrellen w3re
stor og fet.

Landbruksmarkedet. Små 	

O.R. 13.30.
Tilfbrslene av grjnnsaker til Gartnerhallen idag be-

stod hovedsakelig av sommerkål. Av alle andre vareslag var
det sv,art lite. Pepperrot betales for tiden med 6 kr. kiloen.

Slaktemarkedet hadde igår hverken tilförsler av gris,
sau eller hest. Noen kalveskrotter var alt.

Frbrenseri skal anle Yes i Etne.

O.R. 19.00.
Jordstyret i Etne har ftt anmodning fra Landbruksrå-

det om å anlegges et frdrenseri i Etne i Sunnhordland. Ord-
förer Hjelmeland opplyser til Haugesunds Dagblad at et frö-
renseri vil ha stor betydning. Interessen for frdavl er i
sterk utvikling.

Kve auks'on i Tune.

18.30.
Det var stor nautauksjon på Sanne Herregård i Tune

igår, meldes til Fredrikstad Blad. Frisene varie-rte fra 500
til 1300 kr. En ku ble endog solgt for 1500 kr.

Middels hb år i ,stfold.

18.30.
Mesteparten av höyet i fylket er nå innberget, opp-

lyser landbruksskolebestuer Tretteberg til Fredrikstad
Blad. Kvaliteten må sis a v=e utmerket. Hva mengden angår
rekker den til et middels år. Kornet står stortsett bra,
og utsiktene for kornhbsten må sis å v,_we de aller beste.

Jakten. 


O.R. 19.00.
Statens vildtstyre meddeler at de som vil drive jekt

må löse jegerkort. For jakt på elg, hjort og villrein må det
også lbses riflekort.
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Nytt fra Sverige. 


O.R. 12.00.
To fremmede fly flöy inatt inn over iland og kastet

ned endel lys- og brandbomber foruten fire sprengbomber, med-
deler den svenske overkommando.

Sprengbombene falt alle i nwheten av kongens sommer-
residens Borgholm Slott som ligger ca. 500 m. s3r for Borg-
holm. Bombene som må ha vT3rt på ca. 200 kg. laget temmelig
store kratere i en skogkent, men anrettet ingen skade. I Borg-
holm klirret rutene og brakene skaket befolkningen opp. Det
ble dyeblikkelig foretatt mdrklegging.

Etter bombekastingen forsvandt flyene, det ene i nord-
dstlig og det andre i nord-vestlig retning.

Det er senere konstatert at bombene var russiske.
Sverige har henvendt seg til den sovjett-russiske re,

gjering i sakens anledning.

O.R. 12.00.
I Sverige går det for trden 115,rdnekkede rykter om at

den tidligere avenske Atlanterriavedamper "ungsholm" p over
20.000 tons skal v-,3re senket.

"Kungsholm" ble solgt til USA for en tid siden og
ble ombyg,(4et til troppetransportskip.

D.R.
Kong Gustaf deltar for tiden i en tennismatsj.

D.h. 18.35.
Sverige har for tiden bare 10.000 arbeidslöse ifilge

de siste oppg-:,ver. Mens problemet en tId siden var et
av Sveriges stdrste er c'et nå n=mest mangel på arbeidskraft.

S.R. 20.00.
Ifälge senere meldinger fra den svenske overkommando

ble det i det hele sluppet 8 sprengbomber ved Borgholm på
Jlandinatt. Alle rykter om at det skulle vm'e en svensk
konvoy utenfor ilands kyst som skul1e vwe angrepet av fly-
ene sevner ethvert grunnleg.

S.R. 20.00.
_^Ire svenske skip kon idag inn i svensk farvann etter

å ha krysset Atlanterhavet. Det er skipene "Gullmaren" på
6000 tons, "Anne Johnson" på vel 7000 tons og "Malmdhus"
på 16.500 tons. Det sistnevnte skip var lastet med hvete.

L.R. 21.50.
Va1gkaz pen for de kommende riksdagsvalg i Sverige

er begynt. Valgkampanjen avsluttes med taler av de forskjel-
lige politiske partiers ledelse

S.R. 23,00.
Det svenske forsyningsdepartement har vedtatt en

ekstratildeling på tilsammen4 kg. syltesukker ihist.

S.R. 23.00.
En stor 1,2rerkongress om 1,crakterol;pdragelse ble

åpnet idag i Sigtuna. T,Congressen vil vare en uke.

vvvvvv VVVVV-- vvvvvv
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e in er di7-cra um.

Fiskerimeldin er.

O.R. 13.29.
Det er idag ingen sildemeldinger fra Sör - og Vest-

landet.
Om brislingfisket meldes at der i Osterfjorden og

Sörfjorden er satt 3 småsteng pg 25
- 30 - og 50 skjepper.

Ellers er det intet å melde.
Fisketpå Sörlandet pleier i regelen å vmre skrelt i

juli måned og det har heller ikke iår vmrt noe smrlig fisket
i denne måned. Fra Lindesnes og vestover har det dog vmrt
endel bedre, smrlig med sei. Til Fareund er det kommet inn
endel sei, lyr og torsk som er tatt med not. Til Flekkefjord
er det kommet inn endel notfanget lyr og sei og tildels noe
sild.

Om sildefisket i Nordnorge meldes at det i Kvalfjord
i de förste 14 dager av juli måned ble fisket ca 1400 hl.
Lllers er det intet å melde om sildefisket nordp71..

Landbruksmeldin er

O.R. 13.30.
På Oslomarkedet er det nu om dagen bra tilgang på de

fleste varer, men det er dog klart at det er kålen og nmpene
som dominerer.

Dog er det soma agt litt av hvert g få kjöpt selvom
kvantumet ikke kommer opp mot tidligere års. Bdnnene later
til helt å utebli foreldbig og lite er det med bringebmr.
Det later forövrig til nt det går med bringebmrenesom med jord-
bmrene. Det blir holdt tilbake og solgt ad andre veier.

(Her ble det lest opp en 8ppell til alle produsenter
om å la sine produkter gå gjennom de autoriserte kanaler
og ikke selge noe på svartebörsen slik at de kunne komme
alle tilgode).

11.30.
Opland Fylkes Porsyningsnemnd har i medhold av "For-

syningsdepartementet,s" forordning gjort vedtak om å innföre
potetrasjonering i Opland Fylke fra 26de juli. Det er fra den
dag forbudt ; selge poteter til andre enn Staten, fylkes-
forsyningsnemnda, forsyningsnemndene eller de forhandlere som
har gyadig anvisning utstedt2V forsyningsnemndene. Potet-
rasjoneringen har fastsatt rasjonene til 1* kg. pr. person
pr. uke og poteter kan bare selges mot klipp av ekstramerker
på rasjon•ringsheftene for fjortende og femtende kortperiode.
Denne ordning gjelder til utgangen av august måned.

10.30.
Fra Tönsberg meldes at man regner med at det iår avles

poteter på ialt 55.000 mål i Vestfold. Under gode vekstfor-
hold skulle dette gi en avling på va 100.000.000 kilo.

Det ser ut til at Hedrum har klart, den pålagte ut-
videlse av åkererealet på ganske bra måte. Innhentede opp-
gaver fra 540 bruk på over fem mål viser at disse har maktet
ca 16.300 av de pålagte 18.000 mål. Oppgr:vene for de mindre
bruk foreligger nnnå ikke, men etter alt å dömme vil tellingen
komme til å vise et meget gunstig resultat.



2.

Meldin er lbrda 25. uli. 1942, Nr. 457.

Proviant til Sko sarbeidere.

O.R. 12.00.
"Forsyningsdepartementet" har stillet til dispoSisjon

for Oppland Fylkes forsyningsdemd en ny kvote provinnt til_
skogsarbeidere som er henvist til å niste seg ut for å skjötte
sitt arbeide i skogen, melder blndet "Hadeland". Provirnten som
slal fordeles lste august, består av salt flesk, hermetiske
fiskeboller, kffippers, torskerogn, hermetisk blodpudding og
kondensert melk. Provinnten kan bnre  selges  til skogsarbeidere
som på grunnlng av attest fra sine arbeidsgivere får anvisning
ev bygdens forsyningsnemnd..

F llin en ård i Nordmarka her'et av brann.

O.R. 12.00.
Gamlebyggningen på Fyllingen gård i Nordmarka ble igår

herjet av brann, e'rfarer Morgenposten. Samtidig ble en stall
som 14 like innpå antent. Den brente helt ned til grunnon,
men det var heldigvis ikke dyr der for byeblikket, så ingen
kom tilskade. Endel redskap strbk med så det blir et fblelig
tap for eieren. Brannen oppstod ved 15 tiden og ble.meldt til
brannvesenet av folk på gården. Både hovedbyggningen og
låven på gården ble reddet og en del av gamlebygningen ble
også holdt kler av ilden.

Larvik skal utvides.

10.30.
Det er planer om en större utvidelse av Larviks by-

grenser ved at de tettbebyggede strbk Nnnset, Hedrum, og
jstre Halsen i Tjblling blir lagt under byen. Larviks folke-
mengde vil dn komme opp mot 14.000 mennesker. Også Wystene i
Brunlenes er det meningen å innlemme i byen som her vil få
yterligere villatomter med utsikt over Larviksfjorden og
Farrisvatnet.

Premiefond til skolebarn.

O.R. 12.00.
For A fremme spareinteressen blandt skolebarn har

avdbde farver Th. Dahl og gjenlevende hustru Elisabeth Dahl
opprettet et ipemiefond på 7000 kroner. Rentene skal dels
ut til de skolebarn som i årets lbp har vart flinkest til å
spare.

in en rabatt å skatt som er betalt for forfall.

O.R. 08.00.
Frn Hamnr meldes at"ordfbrer" Grill Fastings igår i

Hamar byting fnttet et vedtak am at det heretter ikke vil bli
gitt rabntt på byskatt som betales fbr forfallsdag. Hnn .
begrunnet vedtoket med nt såvel rike som mindre bemidlede
skulle betale på samme vilkår.
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Rådmann i Sandar. .

O.R. 19.00.

	

Sandar kommune skal nå få rådmann og stillingen
er allerede avertert ledig. Ordföreren regner med at
stillingen vil bli besatt ilbpet av hbsten.

Druknin sul kke i Melsomvik.

O.R. 19.00.
En drukningsulykke inntraff igår på havna i Melsomvik

i Stokke, idet den 7 arige Arne Håkonsen, sbnn av maskinist
Ragnveld H4konsen falt overbord fra en båt. Gutten ver sammen
med en kammerat. Denne fikk imidlertid ikke tak i ham og
Arne Håkonsen druknet. Liket ble funnet sent igårkveld.

Sommerleir ved Mef orden.

O.R. 19.00.
I disse dager holdes en stor sommerleir på Strand

pensjonat ved Mefjorden. I leiren deltar en 100 unge piker
fra forskjellige kanter ev Vestfold. Lederen er frk. Kvellestad,
Stokke. Programmet skifter med friluftsliv, bibeltimer og sam-,
taler. Onsdag åpnes Indremisjonens sommerleir for gutter.
I denne vil delta ca 130 gutter.

N veterinmr.

12.00, ,
"Innenriksdepartementetn har ansatt veterin2r Thor EJe,

distrikts/ Kvitseid som midlertidig/veterinmr i Kviteseid distrikt i
TelemaA Pylke. Eie er fbdt i Telemark i 1914, tok eksemen
artium i 1934 og veterineareksamEn ved Norges Veterina3rhbg-
skole våren 1941 og har siden hbsten 1941 midlertidig mmrt
konstituert i stillingen.

Hel umbrannen.

11.30.
Etterforskingen etter brannen og eksplosjonen på Helgum

gård ved Granevollen ble forelbpig avsluttet igår kveld.
Statspolitibetjent Larsen som har foretatt etterforskingen
uttaler til bladet "Hadeland" at det framdcles ulmer og brenner
i branntomta og det har vanskeliggjort undersökelsene, men etter
å ha avhbrt 3yenvitner til eksplosjonen og de som först kom
til stede de brannen brbt ut her m2n kunnet rekonstruere
h,rndlingsforlbpet. Det er på det rene at eksplosjonen skyldes
en større ladning dynamitt. Leif Brattberg fik den 10de februar
2n kg. dynamitt til nybrottsarbeide og av den cr 14.5 kg. ennå
i god behold. Det er brukt litt til sprenging av rbtter på
nybrottsfeltet og det mangler sledes fire n fem kg. Hvorvidt
all denne dynamitten cr brukt til eksplosjonsladningen er vanskel
si, men selv en ladning på 1 - 2 kg. ville forårsake en

voaasom sprenging i et trehus. Ekslpsjonen har funnet sted på
sovevmrelset hvor Leif Brattberg og hans 11 år gamle daitter
lå. Det er lunnet rester av inventeiret langt borte på cien-
dommen. Det er intet som (tyder på at antagelsen om at det er
slått parafin eller bensin på gulvet holder stikk. Sannsynlig-
heten taler for at det ved eksplosjonen oppstod kortslutning
på flere stedLr i huset og at ilden som derved oppstod har
antendt endel lett brennbare saker som var oppbevart i rommet
ved siden av sovevmrelset.
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12.0b.
Forsvarsstabens lufttorsvarsavdeling meddelte fredag mid-

dag at det otter videre undersökelser er konstatert at det fly
som kastet fallskjermslys og sprengbomber over Borgholm også
kastet et stort antall brannbomber. To brannbombebeholdere
av sovjetrussisk type er tatt vare på. Brannbombene falt fox
störste delen innenfor et område bevokset med buskvegetasjon
og gjorde ingen skade. Det er hittil fastslått at 8 spreng-
bomber er kastet. Det er bare enrettet ubetydelig skade av
materiell art.

En voldsom brann herjet fredag A/B Trmlleborgs
Lineleumsindustris fabrikk-komøleks. Arbeiderne måtte i all
hast komme seg ut av den brennende bygning. Omlag ].000 meter
linoleum ble bdelagt og 4000 meter halvfabrikata. Arsaken til
brannen antas å vmre selvantennelse. Eiendommene var foraikret
for 300.000 og naskinene for 250.000 kroner. Fabrikken
beskjeftiget omlag 50 mann.

D.R. 12,30.
Avisen "Gbteborg Morgenposten" skriver i en artikkel

idng at det sovjetrussiske angrep på jland etter alt å
dbmmn var en vel beregnet handling idet det ikke kunne
hdrske noen tvil om hvilket mål de russiske flygerne bombet.
Det hele nå betraktes eom et forsök fra Sovjet-Russlands eide
for å skepe den 2den front i Europa og da i förste rekke
i Skandinavia.

S.R. 20.00.
Man frykter for at 2 mennesker er omkommet ved drukning

ved Linnanes ? i Stockholmskjærgården idag. De var to brödre
som hadde lånt en robåt tilhörende et sommerpansjonat der og
hadde rodd ut i skjærgården. Senere fandt man båten drivende
men ev de to brbdre kunne man ikke finne noe spor. Det har
hele tiden vsgrt pent vmr men strbmforholdene har umuliggjort
sokning forelbpig.

Fra lste oktober vil det bli foretett en omordnigg av
fetebningspolitiet på Boden festning.

Kjött - tildelingen for rasjoneringsperioden 27de
juli til 12te august vil bli 170 points pr uke mot 107 points
for innevmrende uke.

Det svenske mesterskap i gevmrskyting fortsatte idag
med kortholdsgevwskyting pk 50 meters hold liggende, kne-
stående og stående.
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tt fra Danmark.

D.R. 12.30.
Utenriksdepartementet har fått opplyst et der i de siste

clgers krigsbegivenheter ikke er noen denske döde eller
sårede i Storbritennia.

Sundhetsstyret her fra forskjellige kanter av Dannerk
fått melding om 25 tilfeller av barnelammelse. Tilfellene
kan dog ikke betraktes son noen epidemi av bernelammelse da
tilfellene er spredt i så etor utstrekning over hele landet.

Ved obduksjonen av liket av en 6 år gemmel gutt i
Kjøpenhavn cr det bragt på det rene at han döde av difteri
som fölge av undernrnmring. Det er blitt satt igang undersö-
kelser for å bringe på det rene hvor stor skyld hans foreldre
har i hnns död. Det opplyses at tidligere er tre barn fra
samme femilie blitt tatt bort og satt på bernehjem fordi de
ble vanstelt hjemme.

På Lolland skal man nå gå til en ytterst streng
rasjonering av gass idet det bere vil bli holdt åpent for
forbruk av gass i seke av dögnets 24 timer.

D.R. 18.35.
Man har nå igjen begynt å observerd) drivende miner

ved Danmarks vestkyst. Endel av dem har drevet ilend og
eksplodert og tildels voldt endel skade på vindusruter og
andre er blitt tatt vare på av minbrer.

Et stort antall tyske barn ventee i disse dager til
Dannerk for å tilbringe noen dager av sin ferie der.

Landbruksdepartementet har idag bekjendtgjort bestem-
nelsen om at formel skal resjoneres. Man m altså ikke selge
formel uten mot avlevering av rasjoneringskort. Merkene blir
utdelt i slutten av august måned og rasjoneringen vil begynne
i september.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Forordnin om endrin fororindnin en om k'bret'llatelse m.v.

for Mbt rie'dretd

1700

/ gjelder

/ det

. ',..ljefen for "forsyningsdepartementet" har'gitt en for-
ordning'om endring•i forordningen,om kjdretillatelse m.v. for
motorkjdretdyer.

Ifdlge forordningen er det forbudt å bruke motorkjdretby
med norsk kjenneMerke til forndyelseskjdrin-turkjdring og
k„jdring til eller fra teater, kino eller annen liknende kjöring,

'soM ikke kan-ansees for å'ir-dare nödvendig, rKltauranter, festex
og selskapelige sammenkomster. Det samme/liknendeLkjdring som
ikke kan ansees å være strengt nddvendig,,når kjöretöyet drives
med rasjonert brensel'.

Kommunikasjonsdirektoratet kan fastsette at bestemmelsen
for enkelte transportutValgs-distrikter skal gjelde også for
kjdring med urasjonert drivstoff.

' Det er forbudt brtke personmotorkjdretdyer med norsk
kjennemerke når kjdretbyet ikke har sitteplass for mer enn 8
persOner, medregnet fdreren, i tiden mellom kl. 23.00 og k1.6.00
og i tiden mellom kl; 16.00 dagen för söndag eller annen hellig-
dag og kl. 6.00 den påfdlgende hverdag.

Undtatt fra forbudet er kjbring av prester, laagey,
jordmddre og dyr12,3ger i tilfelle der det trenges dyeblikkelig
hjelp, kjdring av syke og gravide til s:ykehus, fddehjem m.v.,
kjdring med drosje som kjdrer i beredsspstjeneste, kjdring
med drosje eller leievogn av reisen,q,e fra og til jernbane-
stabjon, brygge eller rutebilholdeplass, kpring som ikke kan
utsettes og som/er uomgjengelig nddvendig bruke motorkjdretdy
til. I slike tilfeller skal fdrer;en av motorkjöretdyet eller
vedkommende institusjon i tilfelle en offentlig etat disponerer
motorkjöretdyet, på forhånd mdide fra til nermeste politi-
myndighet,

Undtatt fra forbudet er videre kjdring etter oppdrag av
de'tyske milit;2re myndigheteinår det innhentes skriftlig til-
latelse fra den tyske oppdragsgiver. Tillatelsen skal bringes
med under kjdringen og forevises ved kontrol.

Det er dessuten forbudt å bruke drosje eller leievogn
utover 10 km. fra grensen for den kommune hvor kjdretdyet er
stasjonert. Når særlige hensyn tilsifger det kan transportkon-
toret ettdr tilråding fra vedkommende transportutvalg gjdre
unntak for drosj'e eller leievogn som er stasjonert utenfor by.

•

Forordnin om o rettelse av et Nor es assieneratorst re.

17.00
Sjefen for "Forsyningsdepartementet" har gitt en forord-

ning.om opprettelse av et Norges gassgeneratorstyre.

Gassgeneratorstyret kan gi forskrifter om regulering av
innfdrsel 3  utfdrsell tilvirkning, fordeling, omsetning og
bruk av drivstOff'fbr generatorer og innretninger av den art
som eT nevnt.

(fortsatt)
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Forordnin om o rettelse ev ass eneratorst re. (fortsett)

Videre kangassgeneratorstyre gi forskrifter om utnyttel-
sen biprodukter (tratjære m.v.) i forbinnelse med tilvirkning av
drivstoffene. Norges gassgeneratorstyre ledes av en formann.
Han skal ha så mange rådgivere som "Forsyningsdepartementet
bestemmer. Formnnn og rådgivere oppnevnes av "Forsyningsdepar-
tementet". "Departementet" kan narsomhelst löse formannen el-
ler rådgiverne fra vervet og oppnevne andre i deres sted. For-
mannen avgjör sakene. För formannen avgjr viktige saker,
skal han legge dem fram for rådgiverne. Disse plikter å uttele
seg om hvordan vedkommende sak etter deres mening bbir avgjöres.
Stemmegivning skal ikke finne sted Hvis flortallet av rådgi-
verne ikke er enig med formannen, kan dennes avgjdrelse ikke
settes i verk, för "Forsyningsdepartementet"s godkjenning i
tilfelle foreligger. Formannen ansetter en forretningsfbrer til
å forestå ledelsen av styrets daglige forretninger og kan gi
ham fullmakt til å treffe avgjörelser i mindre viktige seker.
Personer som er knyttet til Norges gassgeneratorstyre skalba
taushetsplikt om de ting de har kjennskap til i forbinnelse
med virksomheten.

Forskrifter for ut ivelse av offentli kunn 'brelsestidende,

17.00
Med hjemmel i lov ev 16.4.1942 nr. 2 pgr. 2 har sjefen

for "Justisdepartementet" fastsatt forskrifter for utgivelsen
av en offentlig kunngjörelsestidende.

Ifölge disse skal det tillegg som bladet Fritt Folk skal
utgi fra 1.9.1942 og som skal inneholde kunngjöringer som etter
lovgivningen skal eller kan rykkes inn Norsk Lysningsblad,
betegnes med titelen "Offentlige Kunninger". Annonsene
skal ordnes gruppevis og systematisk at annonser av samme
art til enhver tid kommer på samme pless i tillegget. Tillegget
kan ikke inneholde andre kunngjöringer enn slike som etter lov-
givningen til enhver tid skal eller ken innrykkes der. Således
må det her ikke inntae artikler ev noen art, reklame eller lig-
nende, eller i det hele stoff som ikke hörer hjemme i bladet
foi<Jvrig..

Lov om odk'ennin av avtaler om minstesatser for utlånsrenter .

17.00
"Ministerpresidenten" har den 16. ds. vedtatt en lov om

godkjenning av avtaler om minstesatser for utlånsrenter m.m.

Avtaler mellom akjebanker og spewc-banker om minstesatser
for renter og provisjoner ved diskonter^tng og utlån må if61-
ge loven, for å bli gyldige godkjennes av "Finansdepertementet",
"Departementet" kan tilbakekalde en meddelt godkjenning når det
finnes påkrevet av almene hensyn.

Ingeunderst'kelse av arbeidere ved större b o anle

17.00
Ministerpresidenten" har den 16. juli truffet fölgende

beslutning:

Arbeid på b gg og anlegg som etter planen gjennom et tids-
rum av minst 1 måned sysselsetter eller skal sysseeette minst
300 arbeidere som er innkvartert på eller i nnrheten av ar-

(fortsatt)
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Lm eundersökelse av arbeidere 	 fortsatt

beidsplassen, blir fört opp på den listen som er nevnt i
pgr. 9 i loven om arbeidervern. Arbeidsgiverne må ikke for
fremtiden tilsette arbeider med erbeid av den art som er
nevnt, uten at det etter Imgeundersökning er antatt at ar-
beideren ikke lider av smitsom sykdom. Fbr arbeid av denne
art blir formidlet eller tilvist en arbeider, skal arbeids-
formidlingskontoret på stedet ha forvisset seg om, at arbei-
deren har Imgeattest i samsvar med disse forskrifter. Lmge-
undersökning blir foretatt etter det skjema som arbeidstil-
synet fastsetter. Utgiftene ved lmgeundersökelsen bmres av
arbeidsgiveren. Blir arbeidet på.lagt av Direktoratet for ar-
beidsformidlingen og arbeidslöshetstrygd i samsvar med for-
ordningen av 9.7.1941,utres utgiftene av dette direktorat
mot refusjon hos arbeidsgiveren såfremt arbeideren etter
Imgeattesten kan overta arbeidet. Attesten for den påbudte
ImgeunderstSkning skal oppbevares av arbeidsgiveren på eller
i nmrheten av arbeidsplassen og vmre tilgjengelig for ar-
beidstilsynet.

Olsokfesten å Tol a.

19.30
Fra alle deler av 15sterdalen, fra nabodalene og fra

Gudbradsdalen, var N.S. folk idag reist mann av huae for
å feire Olsokfesten og hylde sin ftSrer. Det er tradisjon i
Tolga å feire Olsok. For mer enn 30 år siden, tokk forfatte-
ren Ivar Smter og hans hustru opp tanken om å gjöre Olsok til

/den den nasjonale höytiden som/etter sin historiske betydning er.
På den gamle slektsgård Smtergård har Smter med foratåel-



se og pietet samlet et gårdsmuseum soz r enestående i sitt
slag her i landet. Den gamle er åom skapt til ml5te-



sted for feiringen av Olsok.

Stevnet begynte med festgudstjeneste i den gamle mrverdi-
ge Tolga kirke. I en mandig og inspirert preken talte prost
Klute og minte bl,a. om at Hellig Olavs kongstanke var norsk-
dom og kristendom. Det må kjempes og ofres for Olavs kongs-
tanke, fortsatte prosten, mot folkeklöyving og norskdomsfor-
derving, og det kjempes for det idag. Det norske folk er et
folk av splittede jeg-er. Det gir oss en eiendommelig styrke,
men betyr også en svakhet og innebmrer en stor fare. Det må
kjempes mot jeg-ene. De må samles til et stort g enig vi, med
felles mål for folk og land. La oss takke Gud for at Olavs
dåd og död ble begynnelsen til enden på all borgerkrig og
broderkrig i landet vårt. La Norges folk bli et samlet og
enig folk. Det er vår bbnn til Gud idag. La oås takke for
at Olavsmerket lever blandt oss. La  ce  be om at det må bli
stående til evige tider, sa prosten til slutt.

"Föreren"kom til Tolga kl. 13.00. Han var ledsaget av
sjefen for "ftirerenns kanselli. Han ble hilst velkommen av
fylkingsförer Brynhildsvold, ordföreren i Tolga Lars Eide,
regimentsförer Oliver Möystad og kretsförer Hoelseth.

Ved en middag som Tolga kommune ga for "föreren" og en
rekke innbudte, uttalte ordförer Eide bygdas glede over å ha
"ft5reren" i sin midte. Det må glede enhver ansversbevist nord-
mann, sa ordföreren bl.a., at vi nå har fått en nordmann ved
statsroret, en nordmann hvis eneste mål alltid har vmrt Nor-
ges sak og Norges beate. La oss samles i önsket om at han må
få mange rike og lykkelige år i arbeid til beste for folk og
land. (fortsatt)
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Olsokfesten ° Tol a. (fortsett)

Regimentsförer Mbystad understreket i en liten tale p6,
tysk, den gode ånd og den gode vilje til positivt samarbeid
vi altid mtiter hoa de tyske myndigheter i landet. Jeg er
sikker på at dette samarbeidet fortsatt vil komme til å virke
til gagn og glede for 3 grandefolk, sa regimeritsf5reren.

Potetras'onerin o så i Telemark.

O.R.19.00
Også i Telemark blir det innfört rasjonering av poteter.

Rasjonen blir den samme som i Opland fylke, nemlig kg. pr.
person pr. uke.

N tt fra Sveri e.

O.R.19.00
Den svenske leidebåt Malmöhus, som fredag kveld kom til

Göteborg, hadde med 15,000 tonn hvete. Det er den störste
hvetelast som hittil er kommet til Sverige med leideskib.

2r.30
Under et foredrag i Malmö igår, kom den svenske land-

bruksminister inn på det svenske jordbruk under, og etter
krigen. Ifölge Socialstyrelsens beregninger har befolknin-
gens forsyning av matvarer, uttalte han bl.a., regnet i ka-
lorier bare sunket med omlag 3% mot 11% i samme tidsrum un-
der forrige verdenskrig. Det skyldes for en stor del det
produksjonskraftige og moderne svenske lordbruk at man har
klart å holde matforsyningen så godt op:ie.Etter krigen kom-
mer det svenske jordbruk til å overfor alvorlige
problemer, uttalte ministeren videre,Jeg for min del for-
utsetter som en naturlig sak at man L,beholder et produk-
sjonskraftig jordbruk her i landet.•g at jordbrukerne og
landarbeiderna får en inntekt-standard som ikke i vesentlig
grad skiller sef fra fagarbeidernes, For å kunne löse de
oppgaver som vil melde seg etter krigen, er det nödvendig at
jordbruket blir rasjonalisert. Hvis vi vil beholde et pro-
duksjonskraftig jordbruk med et rimelig prisvivå, blir ra-
sjonalisering nbdvendig også på gruna av befolkningsutvik-
lingen. Maskinen kommer i en viss utstrekning til å erstatte
menneskene. Bare på denne måte kan vi drive fram en produk-
sjon med rimelige omkostninger,

20.30
Svenskenes kjöttrasjon vil bli litt forhöyet, idet man

for fremtiden vil få kjöpt på 170 me-eker pr. uke mot 157 tid-
ligere.

20.30
Underskelsen ved Borgholm nvor det ble kastet bomber natt

til fredag, er nu stort sett avsluttet. Bombekraterneer fram-
leis innhegnet, men almenheten har fått adgang til området,
og det går stadig ström av nysgjerrige ditt. Den störste bom-
ben veide 175 kg. ikke 350 lb0 som tidligere er oppgitt. Fmi-
len skyldtes omregningen fra russiske pund til kilo.

vvvvvvVVVVVVvvvvvv
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Quisling taler ved Olsokstevne 1. Tolga. 


NS er intet perti, men en beveelse som re r. folkevil'en.

10.30.
Nesjonl Scmlins store Olsokstevne pg, Satersrden i

Tolga hadde sanlet en menge mennesker frc hele jsterdalen
og Gudbrr.nsdlen som vildo höre NS's förer tnle. Stevnet
begynte med festgudstjeneste i Tolgc kirke hvor prost Klute
holdt en =ndig cg inspirert preken. Kl. 13.00 kom föreren
med fölge og om ettermidagen holdt Tolga kommune en middag
for en rekke innbulte.

Da folkefesten begynte 13 ST3tersgrd ver tunet vakkert
pyntet med norske flagg, solkorsbannere c):; bjerkelöv.

Etter en opp=sj cv hirden og NSUF leste Ivar SA3ther
den prolog hen hadde skrevet i cnledning stevnet. Fylkes-
fdrer Brynhildsvold holdt deretter gpningstalen som ble en
hyldest til fdreren for den gigentiske kamp han har fdrt for
redde folk og lcnd.

Fdreren ble hilst med rungende heil or; s.1rop og fan-
farer.

Vi feirer idag en ev de störste ,:lagene i vg-.r historie,
begynte 11.n sin tale. Olsokhdytiden minner oss om at vi ikke
bare cr enkeltpersoner, men et helt folk.

Fdreren skildret sg, de muligheter Norge har i verdens-
fellesskapet. Det har on stolt historie o• et prektig folke-
materiell og ct herlig land, og dermed elle forutsetninger
for gjöre en stor innsets.

Fdreren omtalte sg, endel sociale problemer som rd4 15-
ses her hjemme for g, skape en sunn, rik og sterk slekt. Vi
vil gjenreise eiendomsretten, skcpe cn fri og sikker bonde-
stand. Ja, vi. vil bygge husene, d.yrke jorden og gi de steute
bondeguttene vre ggrdene, se fdreren under voldsom jubel.

NS er ikke noe parti. Det cr en bevegelse son repre-
senterer folkeviljen, og som id har tatt makten i steten.
Det cr derfor et privilegium stg. i NS, og bare de som fd-
ler kallet til ?), vere med i dette nybrottserbeid dnsker vi
velkonmen. Vi trenger ikke fylleklk av udugelige folk. Det
er urirommen vi vil he.

La oss hgpe, sa fdreren tilslutt, at ogs dette stev-
ne vil bidra til styrke nasjoneltanken, som skal gjöre Norge
fritt, stort og lykkelig.

Stevnet sluttet med et tre gcnger tre heil og s,31
for fdreren og förste vers av Fedrelendssangen.

NS-mdter. Lun-e p4 Dovre.

O.R. 22.00.
"Minister" dr. Gulbrcnd Lunde kom igg.r til Dovre

hvor han talte p et vellykket mdte.

19.30.
I helen holdtcs et större NS-stevne i Ullensvang

i 1.-L-rdcnger. "Biskop" Zwil;meyer Celtok og telte bl.e. i
kirken. Videre hol,„tes det flere tillits=nnsmdter hvor
en rekke viktige saker ble driftet.
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U2.1.12. dere i 1=ersanbandet.

18.00.
"Norges L-3rersamband" har oppnevnt fölgende til lag-

ledere iernork Krets:
Eamar: Lektor Erik Bern, Hamar. Ringsaker: D3rer

Sigurd Bj. Nes: Ir3rer Simeh Haugen. Vang: Ir3rer Einar
Sinnes, Hamar. Furnes: Ig3rer Ola Erbakken?, Brumunddal.
Ronedal: Ig3rerinne fru Tora Mengshoel, Ilseng. Stange:
ir-.3rer Ole Gjermundsen, Stan,e.

I GlAndal Krets:
':-.ongsvinger: Frk. Gudrun Wken, Kongsvinger. Sdr-

Odal: L3rer Ivar Salsegg. Vinger: IFerer Kr. Nordli,
Kongsvinger. Setskog: Ir3rer Johannsen, Magnor. Brand-
val: Prk. pagllar Engebretsen, Rovexud. Grue: Derer Hal-
vor Tjbrn. , Hof: Lr3rer .E..re Torp, Arneberg. Asneu: lea-



rer istby, . snes, Finnskog.
I Usterjalen Krets:
Os: I3rer Jörgen jiall?, Tufsingdalen. Tolga:

Larer Jon SaE,bakken, Tolga. Tynset: Skolebestyrer Strau-
mann, Tynset. 2vre Rendal: Klokker AsbjJrn Björnsted,
Finstad. Yrre Pendal: Lr3rer Per Houm, StorsjJen, Ytre
Pendal. Alvdal: Iis.3rer Ivar Storeng, Alvdal. Folldal:
LBrer -,rnljot P)/hus,,Dalholen. Stor-Elvdal: Iparer Larkus
Bor-caug?, Ophud. ..'imot: L=.3rer Arvil BjJrke, Rena. Try-
sil: Ig3rer Storsveen, Osen. Elverun: Ir3rer Engen, Elve-
run. "\TI.er: L3rerinne fru Klara jstvang, Braskereidfoss.
Engerdal: Klokker Ludvig Gjessing, Drevsjb. Xvikne: Ifl•



rer cg k1okkr Sigurd Flaten.
I Vest-Clan Krets;
Gjövik: Fektor 0.M.L: Selberg, Gjjvik. Varr':11:

L:3rer Hans Torheim, Vardal. Biri: liJrer Hol, Biri.
Kolbrt: Kar:1 Vame, Lena.

Treskin,gen under statskontroll.

Nye omsetninps- op2, rcislo=insbestemmelser for korn oi erter.

0.F- 19.00 & 18.O0.
Sjefen ior "Forsyningsdepartementet" har i forordning

av 16 juli gitt bestemme1se om omsetning, rasjonering, bruk
og beand1ing m.v. av korn og erter av norsk produksjon.

Av beste2me1sene kan bl.a. nevnes:
1. l'rodusent plikter sörge for at treskingen blir av-
slutat innen 15 november i avlingsret. F3r treskingen er
avslu'Ltet og för de foxeskrevne oppgaver i forbinnelse med
tres'kingen er innlevert til Forsyningsnemnda kan ma1ings-
anvisng for korn ikke utleveres.

Det er forbudt treske korn uten under kontroll av
en persen som Forsyningsnemnda hnr oppnevnt til 3. veie kornet.

.)-inhver produsent pirkter underrette Fprsyningsnemn-
da med m ukes vrsel om nr han akter begynne treskingen
av ret avling. Forsyningsnemnda skal innen 15 august nevne
opp er -wrnveier for hver produsent i kommunen.

Bensmannan skal innen 15 august nevne opp det njdven-
dige ata.0 personer til kontrollere beholdningerie av korn
hos  predwentene i distriktet.

(Fortsatt).
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Mye omsetninsbeetemmelser for  korn og erter.

(Forts• tt).
2. Forsyninsnemnd„2 skal före kornregnskap for hvor en-
kelt pro±usent i kommunen.

Det cr forbudt uten etter tillatelse fra Direktoratet
for I:rov. (); Rasj. bruke korn eller malingsprodukter herav
til =et enn folkemct. Unntatt fra forbudet er bruk av korn
til svare. Bruk helt korn til for er forbudt.

rrousent har rett til å dekke inntil 75% av rasjonene
av husholdningsmel, gryn og orter for sin husholning fram
til 20 sept. det pfdlgende år.

Frousent har også rett til å holde tilbake korn og
erter til dekning av inntil 75% 2V mel, gryn og erter til de
av grdens faste arbeidere som har egen husholdning og til
kårfolk som ikke får levert tilstrekkelig korn if3lge krkon-
trktene for tiden fram til 20 sept. det filgende

Den del av kornavlingen som produsenten ikke har lov
til holde tilbake til dekning av såkornbehovet det påfölgende
år skal selges til Statens :Cornforretning. Kornet betales etter
de priser som til hver tid gjelder for Statens Kornforretnings
innkjbp av norskavlet korn. Innmeldingen av korn til sclg skal
utföres DV Forsyningsnemnda. Innmeldingen skal v-we jorden
for samtlige produsenter i kommunen senest 20 desember i avif
lingsåret.

Nye prisforskrifter for ved.

0.R. 13.30.
Prisdirektoratet har fastsatt nye prisforskrifter

for ved.
De nye priser medförer i-ke forandringer i de tidli-

gere, men bestemmelsene om vedlegnder er forandret. Flere
vedtyper er kommet inn under forskriftene, og paragrafen
om mling er forandret.

Det er også fastsatt n,3rmere regler for transport-
utgifter, vedt3rking m.v.

Bestemmelsene trer i kraft str:Jcs.

-f'orordning  ()J omsetnine og forsendelse av skop'sb:3r o n er.

0.L. 13.30.
Forsyningsdepartementet har utstedt en forordning

om omSetning og forsendelse av skogsbr, nyper og hassel-
nötter.

I forordningen heter det bl.a. at Direktoratet for
Prov. og Rsj. k n gi n=ere regler for omsetning og at
Direktoratet goJkjcnner alle grossister i skogsbw.

Det er forbudt for grossist å selge eller på annen
måte overdra skogsb2,r til andre enn dem som godkjennes av
Direktoratet. Videre er det forbudt•for detaljist å selge
til andre enn forbraukere som er bosptt innen hans oget
salsdistrikt.

Hver forbruker kan kj3pc inntil 2 kg. av hvert slgs
skogsb73r.

Forsendelse av 10:3r pluket utenfor plukkerens egen
kommune må skje som reiscgods.
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Piskeriforordnin[Y.

20.00.
Ved "Handelsministerons" forordning av 24 juli 1941

ble i smsvar med midlertidig lov om fredning av saltvannsfisk
av 6 mai 1938, paragraf 6, bestemt Et fiske med snurrevad er
forbudt p. grunnere vann enn 50 m. p. kyststrokningen,fra og
med Svenskegrensen til og mcd Vestfold Pylke. Forordningen
gjelder til 1 august 1942

Da "Handelsdeprtementet" ikke her funnet grunn til
forlenge forbudet vil det fra förste august fbrstkommende
igjen ip3re tillatt drive fiske med snurrevad pgrunnere
vann enn 50 m.

Piskerne i Oslofjorden er fordvrig n. for det vesent-
ligste beskjeftiget med brislingfisket. Störjefisket er imid-
lertid begynt og innbringer inntil 3 stdrjer pr. bt. Noe
makrellfiske foregr ikke, og bunngarnfisket betegnes som

2,strem til Nord-ror e.

0.f. 19.00.
"Medisinaldirektdr" istrem vil etter ha deltatt i

Stiklestadstevnet foreta en foredragsreide i Yord-Norge. Det
cr u:3r1ig befolkningsspdrsmlet hnn vil orientere seg om.
strem skal samtidig undersdke de hygieniske forhold, og
sykehus og erw;ringsforno1dene p de forskjellige steder han
besdker. S=en mej ham reiser kontorsjefen i Tuberkulosekon-
toret, overlge Brochmann. Reisen vil vare en 14 dagers tid,

Overlge Brochmann har fordvrig sa=n med riksarki-,
tekt Thune Larsen wart p. Ladeskogens '2uberkulosesanatorium

Sörlundet for se p forholdene etter den store brannen.
Etter hva de opplyser til ;,ftenposten skal sanatoriet bygges
opp igjen, og vil antagelig st ferdig til noste höst.

Forst:Jiderinnen i Norsk Sykepleierskeforbund til T skland.

12.30.
Forstnderinnen i Norsk Sykepleierskeforbund, sdster

Sif;ne T:ahrs Bugge, er ,v den tyske stat innbudt til et besdk
i Tyskland spesielt Berlin for g studere ordningen av c'et
tyske sykepleierskeforbund og den tyske sykepleie. Som sek-
ret-3r fölger söster Dagny Bull. ,vreisen f“nt sted for et
p,r dager siden.

Minister Wedel J.,:2rlsberg did.

24.00.
Til familien p. J'2,rlsberg Hoveds2,rd i Sem er det

gjennon Tjnsberg Blad komnet telegram om at tidligere
ninister Fritz Nedel J,;r1sberg idag er cvgtt ved dUden i
Lisboa.

Wedel Jarlsberg ble 87 <3r. gemnel.
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Fritz Ihlen som krigskorrespondent  ved ...)stfronten. 


0J,. 19.15.
Oslo reio overfdrte ikve1d 2 gramofonopptek fra ist-

fronten ved Fritz Ihlen som for tiden deltar som frivillig i
Wffen SS som krigskorrespondent.

Ihlen fdrste beretning handlet om en tysk adjutant ved
en lotaljonsstab som Ihlen i sin egenskap av korrespondent
hadde kommet i keintakt med og hadde likt usedvanlig godt. Ad-
jutanten ble imidlertid kort etter drept under et bombeangrep
hvi1ket . gjorde et veldig inntrykk på. Ihlen. En ekte ger-



maner hadde dermed falt under kampen som endre må falle, så
nårdt det enn er.

Den andre beretningen skildret et russisk angrep på
et frontavsnitt som holdtes av et norsk kompani.

Leportasjevognen hadde ikke kunnet fölge med, så Ihlen
hadde ikke v-.3rt istand til å gjengi noe ev kemplarmen, men
han forsdkte likevel å gi et inntrykk av den voldsomme påkjen-
ning et slikt angrep er.

Ihlen var selv helt framme i kamplinjen og sto ved
siden av en norsk soldat som fordvrig bar jernkorset.

Det var ved nattetider og alt var stille.
De plutselig setter russernes artilleri inn. En ordo-

nans kommer L;pende og sdkelysene settes på. Like foran ligger
russerne. Bare 20 m. unda.

Et helvete bryter lös. Naskinge=ene knitrer og tyske
kanoner spiller opp. Troppsjefen f-ller, likeledes en maskin-
gewarskytter. k“ljutanten overtar.

Og russerne slås tilbeke. To kom-benier, et stdtkompani
og et sikrinskompani på hver ca. 250 mann rives opp. Bare
70 mann vender tilbe.ke til sine stillibger. Man får sikre
underretninger om dette neste morgen.

NSH i 1?elemark. 


C.r.. 19.00.
:»ylkeslederen for NSH i Telemark, fabrik[int Stridsklev,

fortel1er at organisasjonen i den korte tiden den har ±ått
virke i Telemark, har fått h3ve til å yte adskillig hjelp.
j-et ken således nevnes at man har kjdpt kyr, griser og gjei-
ter til folk som her mistet sine husdyr. Videre er barnerike
familier hjulpet med hus og k]ew, og noen enkelte familier
er ytet stötte til gjenoppfdring av sine nedbrente hjem.

Sko,- s'dhusbrann.

10.30.
L3rdag slokte en avdeling av Hikshirden i Buskerud

en truende skogsbrann på Knivsfjellet i Hurum.

19.00.
T'orleden kveld br3t det ut brenn i et sj3hus i Selje

i Nordfjort Det var en toetesjes bygning som brente ncd
til grunnen pg kort tid. I sjdhuset ver det adskillige fis-
keredskaper, bYter og forskjelli,J; annet. Nen kjenner ikke
grsekens til ildens oppkonst. Huset var ikke assurert.
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0e10-befo1kninf,en p sykkel.

21.00.
rdc£erten f:en Oslo synes i&r ente dimensjoner somsi-

dri Fin stur del av utfarten idag foregår med sykkel, og
politifullmektig Schönningnei,ner at man på en time en morgen
tellet Over 3000 sykler på, Ljabruvcien. Ialt mener politiful1-
inektigen Pt en kan sette syklistenes antall til en 30-35000

en golv,eesdae, at nesten hvert tiende menneske
Stor-Oslo drer uc med sykKel om s3nlegcne.

Henrik Ibsens Gate._ . _

O.T'. 12.00.
Henri12H2hsena Gate, gjennomslagsgaten fra Akersgeten

til Torvgate..1, er blitt en av 0.0 vakreste og stiligste gater
Oslcs sentrue teter at den nå. på det vesentligste er blitt

ferdig. "B1ometerarangementet på s3rsiden av gaten tar see
meget :;odt ut, og også, det nyoppsatte relief utfl3rt av billed-
hugt;ewen Gunnae Jenson på bygningen tvers overfor den nyo
branilvels,ten, berar til gi gaten et verdig pre.

Mcse son ,(:,risereat._ .

O.R. 19.00
B ndbt. er kommet med forslag

i=tr,wsfn i  12 d1avi skal utnyttes som grisemat. Foringsprö-
ver 1-3.ed lav a. . ose drives i disse dager ved Norges Lendbruka-
höyskole.

Ranbergstova i e1Lemarkfredes. 


19.00.
Len eldgemle Rambergstova i Tinnegrend vil nå bli

fredet. Oredfderen i minn har fa.ttet vedtak om å kjöpe
stueei.

Lroskusol:eee 2L-,l)evee.

13.00.
-5Jn av T.oekusoksene p DovIefjell cr funnet död

överet i Drivdalen etter å ha wert stenget ut for et stup
ev en nr.na eksene. Skrotten vil bli sendt til Oslo.

Pe ie;_skesköyter ankommet.

10,50.
f:5rste vedgassgeneraterer for fiskefartdyer, ialt

ses, ey kmmet til 1,1esund. De er beregnet på båter fra 35
til 60 fet.

Fiskererektoratet låner generatorene ut, og eierne
får de!.31gretis på.mentert.
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Virvelstorm ved G'övik.

D.R. 12.30.
S3n.d rJ?.ften hjemsJktes Gjöviktrktene v en voldsom

virvelstorm som rev tekene ov flere hus, rykket trr opp med
roten og vol:dte en rekke 2ndre jdeleggelsor. Uv-,3ret som \flrte
cc. * time, vcr ledsget cv torden, og lynet slo b1.2. ned i
en tr,Emsforwtorstsjon.

S crrobllcnd over S3r1ndet.

19.30.
En sperrebnliong kon sjn,'-r; 2ften 'rivende inn over

kysten veJ Kristi--nsind fro sjrvest. En 1-0-50 m. 1-ng kopper-
line slepte Atter b'llongen. Linen tok f-tt i et tre c) ble
fiJgot inn cv noen

SIST-11. 


Quislinc og "ministrene" til Stiklestad.

0.L. 08.00.
rJen fdrste hjytidelighet i forbinnelso med Olsokstev-

not p Stik1estd 1942 frnt sted ved fylkesgrensen mellom
SJr- og Yord-T'rindelag i ettermiddg.

Her ble fJreren oc h.ns tillrike filge mott:',-ttcv
fylkesfirer Mrtens og fylkesmann Egen. I "ministerpresi-
dontens" fj1ge sgs bl.c. -Jlerens ajutent, kfl.ptein
"ninistrene" Fuglesang, Schncke, Lippest, Fretheim,

Lunde og Huste,d, smt en rekke endre NS-myndigheter.
Fylkesgrensen -‘71-1=kert med norske flegg og over

veien ver =net Nord-Trindelc flettet i grcnbr. Her ble og-
Yord-rindelgs nye fylkesmerke offisielt benyttet for

firste g=g. En cvdelin av Likshirden sto oppstilt.
Fircren hilste p Ce fr=jtte og inspiserte hirdnv-

delingen.
Deretter reiste 112,n videre til fylkes=nnsboligen

i Steinkj,2r hvor hen skcl v,.3re fylkes=nnens gjest under
stevnet.

Imorgen forer den offisielle pning cv stevnet
kl. 13.00 rd I*2-:kketun i Verdf_',1.

Om kvelden holdes et stort benJemite
Ucr blir det tler tT.v "minister" Fretheim den nye kvinne-
leer fru Herber.

Y tt fr, Sverige.

S.L. 20.00.
ren treje cv dc scnkede svonske torpedobter ved

CL's 11, er n berget og vil bli slept
inn til Stockholm imoren.

Jrgeren er opphongt mellom en rekke pontoner i
m.'s lende.
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'ftv-tt f-,

D.E. 12.30.
Sv.:nsk 'iD-2ottnnholm" kom ved 25-

tidoll j.gL kvold til svonsk irvann utnfor Str(5mstad etter
sin reise ever Yew Yerk. Skipet som har 800
passasjorer ventos ti GJtebor;: iformidag.

Et annet av Sverska :.ncrikalinjons skip "Gripsholm"
1igger for-3yobl-L1Lo. i en havn i Portugisisk hvor-
fra det ska1 til New YOk med britiske cH; amerikanske dip-



lomater.

L.L. 18.35.
FrT i;a od bil slutten v juli holds det ved

OT tre :n re ster i Svca:ie tten- 1.e ciilitre dvelscr.
•;vslsen r finne sted on wtten.

13.50.
Sttsminister Hnssen tR1to söndag i 1-1(5nMs.

Han
Vi 7 - nskelihoter som har skaffet oss store

bokyLaringcr unor donne krig, ren do gir otter nin mening in-
gen .hiledning til -

Statsmirkistoon forsyningssituasjonen og
gode utsiktor for kornhisten. Innfrics j_sse löfter, sa han,
innebrer det vicsnok ike Tt vi f4r det bodre med hensyn
til rasjoncne, mon dot be bdr at vi kan fdlo oss trygge-re.

I ferbinnoo med helpon til de finnsko barn, uttlte
statsninisteren dot jq. hor er at det svenske folk
synker s. ,1vt i coi=o i det unndrar seg plikton til
hjelpe der hjelp trengs.

Vr fred ejT at vi alt har det bedre enn andre.
Jeg har en sterk t.-2o p. at brine vrt land
gjennom wrnskelihctenc. t cr mulig at ret ikke
som vi dnsker. Skulle det bli tilfelle hÅper OT, trer jeg

folk, som e hdyt elsker froden, vil vise t det i en-
hdyere grad cksker sin ±rlhct og selvstendighet.

Justisminicter 'lestm= talte i Bökeberg og sa b1.a.;
Vg,rt nö,ytralo lnd ri vero forberedt hardere p..-

kjenninger enn hittil. Vi forberedt nbto nyo
farer. Don seneT0 tids angre-,2 Oi vH sjdfart, son hal mcd-
fårt smerteltge tap av svenske sjdnenn, har vist at vi
regne med desperte htntlumger

Vi h»r for hde ver'cn cpikret fast vr es1utning
on opprettholCe se1vstehet. Regjoringen hor flore
griger utvety1.ig ferklart at hvorlodes krigen enn ubviklcr
se6 kommer Svcrige til opprotti).o1de sin frittsterble
stilling. Vi or besluttot p. fe vr utenrikspolitikk
inren ndytra1itctens ramme.

SJ). 20.00.
Svensk radio melder ikvelL Lit Drottningholm kom til

Gdtoborg iformiddag med 815 p-isEasjerer ombord, derav 646
tyske, 124 itYlionske, 2 ung rske og 43 svonske, do siste
vesen-,1ig avmönstrede sjdfolh. Statens  J-rnve2;e2  har arran-

ert med ekstratog imorgen foT vieTebefor:7.rning av alle
utlenCinger.

Drottningholm hadde full l'st av mel, tcb kk
foruten 6 tons gavepakker. Turer. over It1;-;rtc-en tdk 6
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S.F. 20.00.
En voldsom brEnn brbt iformiddag ut i en febrikk ved

Bjürnsjö stesjon i Ej3rn2. Socken. Omtrent 700 sekker kull
strJk med. Verdien onslt.s til ce. 50.000 kr.

D.I- 21.50.
HJstens fJrste sne fElt igr i Ji"mtl=d.

Nytt fre Denmerk. 


12.30.
Litz=us bureu erferer:
Sindeg ettermidee,g ved 18-tiden orpsto en stor brann

p. et bgtverft i _TC lkbrennerih-vnen i Kibenhvn. Ilden brente
to troskur ned. De/ved ble to smfertJyer ddelegt. Trier sluk-
nin,;serbeidet som -te et per timer, eksploderte noen sur-
stoffbeheLlere. -oliiet orbeider me' oppklering ev branngr-
sken.

N tt fre Finnl2nd.

D.R. 18.55.
T'Jet konserw:tive finnske bld Uusi Suomi fr=hever i

en ertikkel med titelen: "ren nordiske nJytrelitetspolitikks
forlis" denne pelitikk lenge her sevnet midler til g kunne
orprettholdes.

Eldet mener et Yorge ikke ble besett pg grunn ev

Tysklends imperielistiske enbisjoner, men utelukkende for
sikre den tyske norflenke.

Hvis Nore hedde villet det, skriver bladet, hedde
det kunnet bcholde sin tidligere politiske stilling.

i4visen slutter med festholde nt de nordiskend
ikke lenger kon begrense seg i et :vsluttet omrde. De mg
innstille seg pg, et samerbeid med det Jvrige Europa og med
Tysklnd. e noriske steter mg, wore rede til g bringe offer.
Dolsjevismen truer Nordens eksistens, og det cr et v2.3re eller
ikke v2re det gjelder.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Olsokstevnet å Stiklestad. Qvislin taler.

22.00
Den höytidelige åpning av stevnet foregikk idag

k1.13.00 på Bakketun i Vmrdal. Ved inngangen paraderte en
avdeling av "förerens" garde. "Föreren" ble önsket velkom-
men av fylkesförer Martens og ordföreren i Vmrdal, Arne
Voll. Vmrdal kommune arrangerte umiddelbart etter åpningen
en middag for "föreren" og en rekke innbudte.

Fylkesförer Martens rettet en smrlig takk til
"föreren" fordi han, tross sitt veldige arbeidspress, had-
de funnet tid til sammen med sine ministere å besöke Stik-
1estad, og derigjennom markert Olsokstevnets betydning.
Måtte dette stevne bety nye lendevinninger for N.S. og
Norges sak, sluttet fylkesföreren.

"Förereittakket på egne og sine ministeres vegne
for den strålende og hjertevarme mottagelse de hadde fått i
Nord-Tröndelag og "föreren" fortsatte:

"Det er vår beve,else som skal reise folket vårt
fra forfallet og f3re det tilbake til sin nasjonale enhet.
Vi må vekke folkets nasjonale bevisstheit, slik at hver enkelt
kan se linjen i sitt eget liv og ikke bare föle seg som en-
het i byeblikket. Det har derfor stor betydning å vende til-
bake til de steder som er bwere av de nasjonale minner i
vårt historiske liv."

"Ftireren" takket tilslutt Vmrdal kommune for dens
innsats for de nye Norge.

I ettermiddag ble det holdt hele 13 amrmi5ter i de
störste lokalene i Vmrdal. Disse smrmötene har overordentlig
stor betydning for organisasjonsarbeidet. Her mötes den lo-
kale ledelse ute i bygdene med centralledelsen og får nye
instrukser og nye oppgaver til beste for organisasjonsarbei-
det i hele landet.

Erindrin sadresse til Quislin fra jsterdalens krets av

18.0G
Under Tolga-stevnet ble "föreren" overrakt en

adresse fra dsterdalens krets av N.S. som et synlig bevis
på österddlenes takknemlighet overfor Norges redningsmann.
Adressen hadde fölgende ordlyd : "dsterdalens krets av N.S.
ber om å få overlevere denne erindringsadresse til Norges
förer, Vidkun Quisling, til minne om Olsokstevnet på Tolga
den 26. juli 1942. Gjennom troskap og offervilje skal vi
seire. Heil og Sm1".

Mönstrin av ro a-iandalederne i Austviken.

O.R.12.00
Sarpsborg ble det lördag og söndag holdt en stor

mönstring av propagandalederne i Austviken. PYaktisk talt
alle lag i fylkesområdet var representert. Stevnet ble ledet
av fylkespropagandaleder Tangeland. Det hele var legt an som
et forelesningskurs.
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Fiskerimeldin er.

O.R.13.15

som gikk.
fisket og
ger om et

Både brislingfisket og sildefisket var smått i uken
Idag er det ikke innlöpt noen meldinger om silde-
hvad brislingfisket angår, er det bare kommet meldin-
par mindre kast.

Landbruksmeldin er.

O.R.13.30
Grönnsnkmarkedet. Tirsdag pleier i alminnelighet

å mre en bra dag med hensyn til tilfdxseler. Ikke så idag.
En del hodekål, men ellers rent elendig. Alt for lite ti?.
dekkning av behovet, som forövrig er större iår enn lfjor
fordi utreisen fra byen er mindre enn vanlig.

Slaktemarkedet. Meget beskjeden tilförsel, - en del
spekalv og noen få storfeskrotter. Sau og lam kommer i det
hele tatt ikke lenger.

60." mål 'ord ned oteter i Ro aland iår.

14.30 og 0.R.19.00
Sekretm' Askeland opplyser til Stevangeren et det

er tilsådd 60.000 mhl jord ned poteter i Rognland iår.

75.000 mål *ord med oteter i 0 land f lke.

14.30 og 0.R.19,00
Iår er det 75.000 mål poteter i Opland fylke. Den

store utvidelse som ble pålagt böndene er altså gjennomfdrt.
Etter en forsiktig beregning skulle dette gi 140 millioner kg.
poteter, såfremt ikke sykdommer skulle gjöre noe innhugg i av-
lingene. Ved atntsentomolog Sehöyens og assistent Lundes besök
i Totenbygdene ble det bare konstatert noen mindre angrep av
stengelbakteriose og litt virus. Törråteangrep merket man intet
til. Dette tyder på at Opinnd fylke får en stor og god potet-
avling til hösten.

Midlertidi, forordnin om forbud mot o takin omsetnin o

bruk av oteter som ikke er höstmodne.

13.00
Sjefen for "Forsyningsdepartementet" har gitt en

midlertidig forordning om lorbud mot opptaking, omsetning og
bruk av poteter som ikke er höstmodne. Etter denne er det for-
budt för 15. september 1942 å ta opp, omsette eller bruke
poteter som ikke er höstmodne. Jordstyret nvgjör når potete-
ne er hdstmodne i atyreta distrikt. Jordstyrets avgjörelse er
bindende. Dog kan forsyningsnemnda i kommuner som har amrlige
forsyningsvanskeligheter innanke avgjörelsen for fylkesforsy-
ningsnemnda, som i samråd med Landbruksrådet avgjør saken med
endelig virkning.

Fare for törråtean re å oteter i Hordeland o So n o F oxda-

ne fylker. 

13.30 og 0.R.19.00

De meteorologiske forutsetninger for törrhteangrep
er påny tilstede i disse fylker og sptöytningen bör utfdres
i ldpet cv de fdrste 8 dager, melder "Iandbruksdepartementet".
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En ros ris-indeksen er ste,et med 0.1 oint fra mhneden för.

11.30
Engrospris-indeksen pr. 15. juli er steget 0.1

point fre måneden för, - fra 172.3 til 172.4.

Ps koteknisk institutt i Sandef'ord.

13.3C
Arbeidet med innredning av lokaler til psykotek-

nisk institutt, som skal opprettes i samband med Vestfold
Yrkesskole er nå i full gnng. Ved siden av Sandefjords ar-
beidsformidlingskontor er det blitt tatt i bruk et stort og
2 mindre rum.

Kr. 300.- i bot for å ha sol t 2 akker tobakk for kr. 15.- r.

pakke. 


11.30
En lösarbeider i Arendal er av prispolitiet ilagt

en bot på kr. 300.- for å ha drevet ulovlig handelsvirksom-
het med tobakk. Han hnr solgt 2 pakker tobnkk for kr. 15.-
pr. pakke.

Dddsul kke i Tinn.

23.30
En dbdsulykke er inntruffet i Tinn idet en arbeider

fra Ytre Sandsvær, Olav Sommerstad, er drept under minerings-
arbeide. Han ble 43 år gammel.

Arvin,ene etter ,rosserer xrne Yttrie o retter en rekke 1egater.

23.30
Irvingene etter grossercr Irne Yttrie, Drammen, har be-

sluttet å anvende en vesentlig del av arvemidlene, nemlig
kr. 250.000.- d kr. 300.000.-, til opprettelse av legater.
Hovedlegatet får til formål å fremme skogkulturarbeidet, smr-
lig i de skogfattige steder på Vestlandet.

Bruvikmorderen fikk livsvari fenPsel.

23.30
Det ble idag avsegt dom i snken mot den kjente Bru-

vik-morderen. Dommen ble på livsvarig fengsel og var enstem-
mig.

Ordfbreren i EidanFer bevilper kr. 2000.- til Le ionen

23.30
Ordföreren i Eidanger besluttet i siste möte i her-

redstinget å bevilge kr. 2000.- til den norske Legion. Kommu-
nen har tidligere bevilget et lignsnde beldp. Videre ble det
bevilget kr. 2000.- N.S.H.



Siste n tt fra Stiklestad-stevnet. Fru Herber o "minister"

Fretheim taler.

23.30
Stevnet fortsatte i kveld med et stort bondemöteph

stevneplassen Værdalen.Her talte bondekvindelederen fru Her-
berg og "lendbrgksminister" Fretheim. Det var idag förste gang
den nye bondekvinnelederen talte til Norges bbnder og bonde-
kvinner.

"Landet vårt befinner seg i en ekstraordinær situa-
sjon", sa hun b1.a. "Det er hmrtatt og vi skal huske at aldri
tidligere er vårt land tatt ved våpenmakt. Vår ungdom forlater
derfor hjem, kone, barn, fast arbeide og drar til fronten og
ofrer det verdifulleste de har, nemlig livet. Vi vet at uten
et fritt land har livet ingen verdi. Våre frivilliges innsats
er det störste av alt. Vi skal huske på at våx frihet og vår
selvstendighet ikke kommer av seg selv. Den må det stadig
kjempes for og den må stadig vinnes. Den vinnes ikke ved mot-
stand mot aktiv innsats, langt mindre ved negativ kritikk og
dömmesyke. Den vinnes bare ved arbeide, arbeide i ordets egent-
lige betydning. Arbeidere, det gamle norske ord, må komme til
mre og verdighet igjen i det norske folks bevissthet. Leser
vi igjennom vår historie", fortsatte fru Herberg, "vil vi også
finne at der hvor arbeidet var satt i högsetet, der hvor ar-
beidsmra var et hellig begrep, var også viljen til liv til-
stede. I mer enn en betydning er jorda idag vårt faste holde-
punkt", fortsatte fru Herberg. "Den skal ikke bare gi oss mat
som de fleste tenker på, men den skal også skape viljenta liv
i oss. Her er det bonden og bondekvinnen gjör sin store inn-
sats idag for landet. I bondebygdene skal vi finne frem de
nasjonale verdier i folket vårt. Det er fra bondefolket de
nasjonale strömninger skal komme i pakt med hevdvunnen tradi-
sjon og i pakt med hellig odelsrett, Her har bondekvinnene
sin store betydning. Det er först og fremst de som kan ut-
vikle de nasjonale arvemidlene. De skapte heimene som like til
for 100 år siden, var det hdyeste uttrykk for norsk kultur.
Den e,angNorges Bondelag ble dannet i 1896, var det et mot-
trekk mot alle strömniner utenfra.

0mkomme i utlandet. 


O.R.19.00
Til familien i Sannidal er det kommet melding om at

sjömann Per Pedersen er omkommet ved krigsforlis den 28.2.1942.

N -tt fwa Sveri e.

O.R.19.00
Luftvernmyndigheterne har nå inspisert luftvernet

Borgholm. Det viser sec et det overhodet ikke ble gitt noen
ordre om flyalarm i byen under det soviet-russiske bombarde-
mentet forleden natt. Selv om en slik ordre ver innlöpet fra
Luftverneentralen, ville det ikke ha vmrt mulig å slå på sire-
nene med det samme. Sirenene utltises nemlig fra Elektrisitets-
verket, og her var det ingen tilstede da bombardementet inn-
traff. Mörkleggningen kunne först igangsettes etter at det VRT

kommet folk til stede i Elektrisitetsverket. "Aftonbladet"
kritiserer skarpt at det ikke be skutt. Det lot seg imidler-
tid ikke gjöre, opplyser bledet, da man savner våpen på ste-
det. Borgholms innbyggere har på en eksemplarisk måte vist
sin forsvarsvilje. De har for lenge siden gitt penger til et

lokalt luftforsvar, men kanonene er blitt beslaglagt for å
brukes i andre byemed, der de ifölge militmr oppfatning,
trenges bedre.
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N tt fra Pinland.

11.30
Den nordiske nöytralitetspolitikks komplette mangel

på solidaritet og evne til å finne en taktisk form, kom for
dacen allerede ved Sovietsamveldets angrep hösten 19391 kon-
staterte "Uusi Suomi" i en leder som bwer overskriften "Den
nordiske politikks konkurs". Avisen går skarpt i rotte med
innstillingen som den norske emigrantregjeringen i London
nylig ga uttrykk for, nemlig at Norge skulle danne en bro
mellom Vestmaktene og Sovietsamveldet. "Uusi Suomi" finner
det uforståelig at de kalder seg talsmenn for "Nordiske Tanke"
da de kan ha slike meninger. Bladet finner det også tragisk
at det ble brukt uttrykket "revansje-krig", om den frihetskam-
pen Finland nå frer. I Sverige har man historiske forutset-
ninger for å forstå den bolsjevikiske ekspansjonsfare, men det
er srgelic at den norske London-regjeringen byr ut Norge som
bru og overcangsstillinc for Sovietsamveldet. Finland forstår
i kampen for sin tilvwelse at det også gjör de övrige nordiske
land en tjeneste. På dette grunnlag maa den framtidice nordiske
politikk bygges. I framtidens Europa kan de nordiske land ikke
isolere seg i et område for seg selv.

11.30
Den tyrkiske sendemann i de skandinaviske land, Ågha

Lksel, som for tiden oppholder sec i den finske hovedstad, uti
te på en pressekonferanse forleden dag, at det tysk-tyrkiske
våpenbroderskap under forl'ige verdenskrig, har skapt et visst
skjebnefellesskap mellom de 2 land. Han framholdt at Tyrkia
nbye fölger den venskapsavtalen som er sluttet med Tyskland.
Denne melding kommer fra Helsinki.

På grunn av atmosfwiske forstyrrelser har det i ettw-
middg og i aften v2rt umulig å få tak i Oslo radio.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Olsokstevnet å Stiklestad. Annen stevnelag2.

Gulbrand Lunde taler.

21.30.
Olsokstevnets annen dag ble åpnet med tillitsmannsmöte

for fylkes-, krets- og landsledere i riksorgnisasjonen og sær-
organisasjonene. Her talte partiminister Fuglesang og trakk
opp linjene for organisasjonens arbeid i tiden framover.
Umiddelbart etter var det mönstring for "fdreren" i overvmr av
en rekke höyere representanter for stat og parti og hdye tyske
militmre personligheter. Hirdmusikken marsjerte inn i spissen
for de uniformerte rekkene. D(re ter kom avdeling på avdeling
fra rikshirden, kvinnehirden og NSUF. Etter at "föreren" hadde
inspisert avdelingene og fylkesfdrer Martens önsket velk,mmen,
talte "minister" Gulbrand Lunde:

Det er underlig for oss som i 1934 marsjerte opp
Verdalen til Stiklestad, begynte "minister" Lunde, å se hvordan
bevegelsen har vokset. Det var ikke så mange som reiste hit
den gangen. De.færrese her i landet skjönte at vi stod foran
det tideverv som skulle komme. Men hadde det norske folk den
gang gått "förerens" vei, ville sikkert mye ha sett annerledes
ut i dag. Det nytter imidlertid lite å snakke om det som var
og hvordan det kunne ha vært, fortsat "ministeren". For oss
gjelder det å bygge det nye på de erfaringer vi har vunnet.
Her ved Stiklestad er en stor del av vår historie skapt, og her
kan vi knytte kontakten mellom fortid og nutid.

"Ministeren" omtalte så et framherskende trekk ved det
norske folk. I realiteten var vi på god vei til å bli en dansk
provins, sa han, og vår gammel kultur ble skjivet til side og
fprtrengt av fremmede impulser.

Det er i fjellbygdene våre vi finner kontakten med det
nordiske, det opprinnelig, fortsatte Lunde. Her levw- ettetradi-
sjonen og slektsfdlelsen. Det er disse begreper vi må bygge på.
Den som skal lede folket, må være en som er runnet av norsk rot,
av norsk blid. En slik mann har vi i dg. Det er Vidkun Quisling. .
Han har sagt at denne tiden ikke bare innebærer . ? .1 men den
innebærer også de störste muligheter for vårt land. I dag skapes
et nytt Europa, fortsatte "ministeren". Det gamle som var be-
hersket av England, forsvinner. Og vårt mål er å sikre Norge en
verdig plass i det store, nye som kommer. Det er da naturlig
for oss å samarbeide med de andre germanske folk som vi er
bunnet til med ætt og blod, i kampen mot dem som vil skape en
grå bolsjevikisk masse.

I dag rekker det tyske rike ut sin hånd og spdr om vi
vil være med å bygge opp det nye Europa. Og vi svarer ja til
dette, sa "ministeren" under stormende bif211.

Han sluttet sitt foredrag med å sitere Ivar I.sens dikt:
Let det merkast meir enn i dag at me halda den arven istand . . .

"Ministerens" kraftige og velformede foredrag ble staig
avbrutt av bifall.

(For'Jsatt).
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Stiklestadstevnet. - Fortsatt.

"Bisko " Lothe taler i Stiklestadkirken.

I forbindelse med Olsokstevnet ver det arrangert fest-
gudstjeneste i Stikleatad kirke hvor "biskop" Lothe talte og
forrettet. Kirken var fylt til trengsel dag "ministerpresidenten"
ledsaget av "biskopen" tbk sin plass överst oppe ved koret.
Orgelet intonerte fedrelandssangen, og deratter talte "biskopen"
over ordene: "I vandret fordum i mörket, men nu vandrer I i
lyset."

Vi er samlet her på Stiklestad for å styrke oss i vår
Gudstro og fordi vi vil kjempe dagen fram for folket vårt, sa
"biskopen". Vi vil rydde ut ffirkets gjerninger. Det er vårt
-,rogram.

Det er en lykke for oss å eie minnet am Olav den Hellige,
fortsatte "biskopen". Vidkun Quisling skrev i 1934: "Olav den
Hellige er den videst kjente mann og en av de eiendommeligste i
historien vår. Ved ham ble landet samlet til et rike. Han
samlet også folket. Derved fikk hans liv en merkelig likhet med
ham som tusen år tidligere hadde grunnlagt kristendommen.
Stiklestad br det håndgripelige symbol på det norske storverket
som ble övet. Det nye Norges fylking rykket fram under Olavs-
korsets banner som betyr enhet, tro og offervilje."

Her på Stiklestad møtes fortid og nutid for å bygge
framtiden, sa lbiskopen". Olav den Helliges livsverk hviler på
to hjörnesteiner, Norge og Kristus. Hans kall ble å sl& fienden
for landets og folkets skyld. Han gjorde det med livet som inn-
sats, og da han sank i döden, feldt av egne landsmenn, steg hans
seier som en ny dag over Norge.

.iatter en gang hadde det vist seg at sannhetens sak seirer
kun gjennom nederlag. Siden hans dager har landet vårt gjennom-
gått både vannmakts og avmaktstider, og vi har også i det siste
hatt ulykksalige årtier i vårt folk. I disse årtier sökte folket
vårt å nyte istedenfor å yte. Folket var begynt å höste fruktene
av marxismens sed. De var begynt å rydde til side det som Olav
den Hellige gikk i döden for. Men lovet være himlens Gud som
midt i fornedrelsen ga oss en förer, an høvding hvis liv og
virke gjör at Olavskorsmerket i dag lyser og lever i landet.
Stiklestedslaget raser enda her i landet. Det raser også der ute
i verden. Det er vårt land og vår verdensdel striden gjelder.
14en vi tror på en ny lysets dag over Norge, og vi sender en takk
til dem som med livet som innsats kjemper på jstfronten for at
Olavs livslinje skal leve i folket

Nordmenn, korsmenill sluttet "biskopen" vi samler oss
under korsmerket, med Gud gar vi livets vei inn i framtiden.

"Biskopens" preken gjordo et dypt inntrykk på forsam-
lingen. Höytideligheten i kirken ble sa avsluttet med "Gudsigne
vårt dyre fedreland".
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To kameratkvelderi Verdalen.

07.30.
I går kveld ble det holdt to kameratkvelder i Verdalen,

en for hirden og en for NSUF. Hirdens kameratkveld ble holdt
på stevneplassen på Bakketun. Kvelden fikk en ekstra spiss ved
at "Föreren" med en del av sitt fölge var tilstede. Regiments-
förer Krohn fortalte litt om hirdens utvikling og oppgaver i
det nye Norge. Det store og gode i det norske folk vil seire
og komme til full og rik utvikling under vår "förer", Vidkun
Quislings sikre ledelse.

kameratkvelden for NSUF talte to "ministre", nem-
lig Norges ungdomsf5rer, "minister" Axel Stang og sjefen for
"Kirke- og Undervisningsdepartementet", "minister" Skaneke.

41h, Fru Herber og Fretheim taler å bondemdtQt i Verda1en.

10.30.
Olsokstevneti Verdalen for.satte med stort bondemte

i går kveld. Her talte bondekvinnelederen, fru Herberg og
"landbruksminister" Fretheim. Fylkesleder Utheim insket velkom-
men. Den nye bondekvinnelederen, som her talte for förste gang
til bondekvinnene, uttalte at det er i bygdene vi skal finne
fram de.nasjonale verdiene i folket, og her har bondekvinnene
sin store betydning. Bondekvinnenes arbeid gjennom årene viser
at de alltid hax va3rt nasjonalsosialister, sa fru Herberg.
Gudsfrykt, nöysomhet og arbeidssomhet, som har preget de norske
bönder, viser hvor vårt lands framtid likger. Böndene må finne
seg selv igjen. I mer enn en betydning er jorda vårt faste
holdepunkt i dag. Når et folk kommer i nåd, vender det seg mot
sin jord. Flitterstaset og det tilgjorte faller bort, og man
vender seg mot det ekte i folket. Taleren sluttet med en appell
am å slutte opp om NS. Det kloke og saklige foredraget höstet
kraftig bifall.

"Minister" Fretheim kom i sitt foredrag inn på de
forordninger og administrative endringer som er gjort på bonde-
organisasjonens område siden NS overtok makten. Han klarla
de tiltak swa var gjort for å sikre en utjevning mellom by og
land. "Ministeren" kom,inn på de forskjellige dagsaktuelle
spörsmål. Kan mente at skogbruket ville klere å produsere de
pålagte 3,7 millioner favner ved og nevnte at sellulosefor-
produksjonen skal forhyes fra 140 000 til 200 000 tonn.

Deretter behandlet "ministeren" organisasjonsspirs-
målet. Norges bondelag som omfatter de forskjellige organisa-
sjoner er fri og bygd på faglige grunnlag og vil få en stor
plass i det nye Norge.

Etter å ha kommentert de nye landbruksprisene, kom
"ministeren" inn på kornproduksjonen: Vi trenger 300 000 tonn
korn. Tyskland har til tross for den gigantiske kitanp det kjem-
per stilt 150 000 tonn til disposisjon. Det övrige må vi selv
skaffe.

I en omtale av svartehandlerne understrekte "ministeren"
at straffene vil bli skljerpet for disse lovbrytere som er en skam-
plett på den lovlydige norske bondestand.

(Fortsatt).
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Fru Herberz og Fretheimtaler . . . Fortsatt .

"Ministeren" kom så inn på konsesjonssp3rsmå1et og sa
at den trafikk man tidligere drev med å gi byfolk konsesjoner
på landeiendommer uten den minste kritikk ikke lenger blir
tålt. Den norske ungdom som er knyttet til jorda med sterke
bånd må eie og bruke den.

Foredragsholderen sluttet med en appell om å sth
skulder ved skulder med "föreren" i kampen for det nye Norge.

Re ortas'e fra Stiklestad.

O.R.19.15.
"Aktuelt" va eag en reportasje fra Olsokstevnet på

Stiklestad. Reporter var Eivind Mehle.
Ifnge Mehle var folketoget uten ende. Det marsjerte

forbi ham og var mektig. Det var'et veldig oppbud av gamle og
unge. En storartet jentehird marsjerte forbi. Den kom i kolon-
ne etter kolonne. 411 slags hird kom, også våpenhird. Det var
igjen ingenende på toget, og Mehle ville derfor ta en pause
for å komme ti1bake 11r böndene kom.

Det tok tyvo f_hter för böndene kom. De var i sine
helgedagskbgr, oE kvinnene i sine .Junader. Som Mehe så disse
tusener og tusener og hye tusener (sic.) komme, forstod han at
de som marsjerte her, marsjerte re-'st inn i Norges historie.
Masser etter masser, nye ma;Jser, en uoverskuelig menneskemengde (sic)
fortsatte å gå. Det var det störste folketog som noen gang har
marsjert i Norge.

Så var Mehle kommet til selve stevneplassen. Mange
legionmrer på permisjon var også tilstede. Lllers hadde man
nettopp opplevd en skjönn og mektig gudstjeneste i Stiklestad-
kirken. En ruvende presteskikkelse i. den ne tid, Nidarosbispen
Lothep.hadde talt som det hövet seg på en sdan dag. Kirken
var overfy1t, og gudstjenesten var derfor blitt overf?3rt gjennom
bbytalere på plassen utenfor.

tl'ibutnensatt Quisling i sin hirduniform.

Riisnes taler i volv2sr._ _

07.00.
kve3d. kom "minister" Riisnes med fölge til

Svo1vmr hvor de ble mottatt av ordföreren. Det ble holdt et
stort folkemöte i kinolokalet hvor "minister" Riisfies talte om
den nye nasjonale folkereisningen i Norge. Han ble.varmt hyldet
for sin tale.

M ndag holdt "minister" Riisnes en tale på et möte i
Stokkmarknes, og tirsdag talte "ministeren" på Sortland.
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Terboven tilbake til  Oslo. 


O.R.22.00.
Reichskommisar Terboven er i disse dager vendt tilbake

til Oslo etter en lengere inspeksjonsreise i Midt- og Nord-Norge.

Xameratkveld for sårede leicnærer.

07.30.
Lbrdag kveld arrangerte folk i Hurum en hyggelig

kameratkveld for syke og sårede legionaarer som for tiden opp-
holder seg her hjemme. I alt v r det 50-60 personer tilstede.
Tilstelningen holdtes på Nasjonalhdgskolen. Formannen i
Sagrum skolestyre, herr Strand, önsket velkommen, og videre
talte ordförer Jahr, rådmann Xahrs Bugge og overlærer Sæther.
En av legionærne takket på egne og kameraters vegne. Som et
minne om den helt igjennom hyggelige kamerntkvelden ble hver
av legionærne overrakt en bok.

Seksti mann ute i hirdmarinen.

20.00.
Unghirdmarinen hörer til et av de yngste tiltak i det

nye Norge. Unghirdmarinens stasjonsleder, herr Halvorsen,
forteller at i alt 60 mann nå er ute. Guttene er kommet sammen
fra hele landet, men de fleste er fra Bergen og Oslo. Materiellet
er helt utmerket, alle båtene i fdrsteklasses stand, og guttene
er flinke til å holde dem i orden. Formålet med denne skolen
er å skaffe guttene solide forkunnskaper til sjömannsutdannelse,
og Helvorsen er overbevist om at guttene vil ha stort utbytte av
skolen. Når de blir ferdige den 15. august, vil de sikkert ha
hdstet megen nyttig lærdom, slutter Halvorsen.

Stjålet postsekk.

10.00.
For lengre tid siden forsvant en postsekk fra toget

mellom Irendal og Oslo. Det ble foretatt energiske undersökelser
både i1,rendalsdistriktet og i Oslo, men dis)e brakte ingen
klarhet i saken. Etter det "ligderposten" i d g erfarer, er det
nå funnet en postsekk i elva ved Melaug stasjon. Den var
skåret opp, og innholdot var bare en stor stein. Politiet i
.irenda1 har satt i gang nærmere etterforskning i saken.

Drdbak 100 år.

O.R.19.00.
Dröbak kan den 20. august i år feire sitt 100 års

jubileum som by. Selv om byen ikke ken minnes dagen slik som
den gjerne ville, kommer ikke dagen til å gå ubemerket hen.

Stavan er teater i an i 'en.

Det har i en tid vært arbeidet med planer om å få i gang
igjen Stavanger teater.som fast scene, og saken har nå utviklet
seg så langt at det i samtlige eviser og banker i byen vil bli
lagt ut lister for gaveaksjetegning.
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Fiskerimeldin ene.

O.R.13.15.
Om sildefisket foreligger det bare meldinger om to

små steng blandingssild.

Om brislingfisket er det bare innlöpet melding om
ett steng.

Sommerfisket i Finnmark: Ukefangsten forrige uke var
betydelig mindre enn i uka fdr. Dette skyldes at hysefisket
gikk sterkt tilbake.

Landbrukemeldi ene,

O.R.13.30.
Gmsetnin av sko sber.

"Forsyningsdepartementet" har ved forordning av 16.
juli 1942 gitt bestemmelser om omsetning av skogsbmr, herunder
medregnet nyper og hasselnötter. De viktigste bestemmelser
er:

1. Det er forbutt for plukker å selge skogsber til
andre enn

Sykehus og lignende anstalthusholdninger i pluk-
kerens egen kommune.

Norges berlag og dets underavdelinger og mottaker-
stasjoner.

2. Direktoratet for proviantering og rasjonering god-
kjenner grossister i skogsber. Söknad med oppgave over omset-
ning av skogsber - regnet i kg. - for årene 1937, 1938 og 1939
må vere sendt Direktoratet innen 8. august 1942.

3. Det er forbudt for grossist å levere skogsbmr til
andre enn godkjent grossist, detaljist, anstalthusholdninger og
serveringssteder m. v.

4. Det er forbutt for detaljist å levere skogsber til
andre enn private Torbrukere i detaljistera haturlige omsetnings-
distrikt. Til hver forbruker kan bare overdras inntil 2 kg. av
hvert slag skogsber. Detaljister skal fdre liste over alle over-
dragelser av skogsber og skal på forlangende sende listen til
berrådet eller forsyningsnemnda.

5. Norges berlag kan selge skogsber til konserverings-
fabrikker etter bestemmelser av berrådet. Sdknad om tildeling
av bmr må vere sendt Ntbrges berlag innen 8. august 1942. I
söknaden skal oppgis forbruket av skogsber - regnet i kg. i
1937, 1938 og 1939.

6. Transport av skogsber er forbutt.
Unntatt fra forbudet er:

Forsendelee til Norges berlag, dets underavdelinger
og mottakerstasjoner eller forsendelse forsynt med merke fast-
satt av Norges berlag.

Medbringelse som reisegods til plukkerens bosted
og transport fra plukkersted til plukkerens bosted i samme
kommune og.til kjdper som nevnt under 1, A.

Transport fra grossist til detaljist og fra detalj-
ist til forbruker innen vedkommende handlendes naturlige omset-
ningsdistrikt.

(Fortsatt).
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232.2tninLay skogsb33r. Fortsatt.

For omsetning av skogsbrer i Nordland, Troms og Finn-
mark. fylker kan fylkesmannen gi besemmelser. Skogsbr som
sendes ut av disse fylker kan dog bare sendes til Norges bærlag.

Overtredelser, medvirkning til overtredelser av
bestemmelsene förer med seg straff og inndragning.

Forordningen er kunngjort i Norsk Lovtidend den
24. juli 1942.

Landsoveraikten. 


O.R.13.30.
dstlandet tegner best med hensyn til årets höyavling.

Avlingen kan nå her settes til et middelårs utbytte. Også på
Sörlandet ser det ut til å bli et middelårs avling. I de andre
distrikter svikter höyavlingene, og man kan bare regne 3/4 av
normal avling.

Potetene er ujevne og begynte å blomstre å kort ris.

Skogsbær og hagebr lover godt på Sörlandet, men
frukten svikter. Iw.er tegner vinterfrukten dårlig.

Rogaland har innbergingen av höyet gtt langsomt.
Tröndelag pågr slotten for full kraft, men det blir bare

2/3 av normal aviing. Også i Norland holder man å med slotten,
men avlingen blir bare 70 % av det normale.

Produksjonen av forsellulose går sin jevne gang. Silde-
mel og melasse vil bli delt ut i forhold til selluloseinnkjdpene.

Det har vært bra tilförsler av sommerkål, spisskål og
neper siste uke. Guier3tter er blitt helt borte etter at kg.-
priser ble innfrt. Det har vært meget beskjedent med tomater.

Bwsesongen ser man forelpig lite til i år. Over alt
var det knapt om bær og store Icer i siste uke.

De nye poteter er ikke blitt noen svær artikkel enda.
Det cr flere steder blitt innfört rasjonering mot klipp av
merke.

SlakttilförsIlen er stadig beskjeden og kan ikke ventes
å stige för til hösten.

Falske ras'onerinPskort.

14.00.
To familier i Hetland har vcd falske foregivender opp-

nådd å få utlevert to sett rasjoncringskort. De tre impliserte
er nå idömt tredve dagers fengsel.
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Nye bestemmelser om omeetnin etc, av korn o erter.

20.00.
"ForsyninsIdepa-etementet" har gitt nye bestemmelser om

om omsetnies, reejoneying, bruk og ehand1ing av korn og erter
av norsk produksjon.

Det bestemmes bl. a. at treskingon, som skal være
ferdig innen 15. novcenber, skal foregå under kontroll av opp-
nevnte kornveiere, og beholdningene av korn og erter skal etter-
på kontrolleres av to mann som blir op.nnevnt av lensmannen.
Treskekontrollen er ordnet p å samme Måte som i fjor. Det er
- orbu.ATe korn eller erter av noe slag eller malings-
erodukter av korn eller erter på annen måte enn til såfrö og
-rolkemat uten etter særskilt tillatelse fra Direktoratet for

eg rasjoncring. Det er således bl. a. ulovlffig
l'eruke keen eller erter til fremstilling av kaffeerstatning
Ti tten etter seerlig tillatelse. Kornprodusent kan innenfor

de tstte rasjoner bruke korn og erter av egen
evin';]1_ mat for sin egen husstand og til sine kårfolks og
faste jordbruksarbeideres hustander. Produsenter som vil bruke
av sitt eget korn til ent, må innen 15, september melde fra til
forsyningsnemnda.om hvor.eeget de önsker å bruke.'

2)et er fobut male korn eller erter.uten etter anvis-
ning fra forsyningsnemne. Det er videre satt forbud mot å
selge modent eller umodent korn eller erter på rot, grönnfor av
korn eller ert- cl3er lutresket 3o uten etter tillatelsefra
forsyningsne. Tieko:-n ceerrr 1_11 selges bare til
Statens Lerelfeeetning l'orretnin.:er 5301a er godkjent av
denne f3r inrikj3p ko:fn. Den delen avlingen som produsenten
ikke skel bruke til eåkeern eller mat, skal han levere til statens
kornforretnir.

orifliflei eeetezmer a eredasenter :y helt ansvarlig
for sin kornbeheldneg, Hvis kornet tar skade eller kommer bort
på grunn av deLe_; .ing eller ekjödeslbs behandling, kan
Jeodusenten kice 3jee- 2 sning med få erstatning i form av
by-d, og han blir dseuten straffeskylding.

Trodusenter som mener at de ikke kan ta ansvaret for
sin kornbelloldning, ken få levere elt sitt korn til Statens
I,ornkontor i höst og isteden kjöpe det de trenger av matmel og
såkorn. Forsyningsnemnda kan påby at alt korn blir levert
hvis den fii lagringen er s1.127: at det er fre for at kornet
nlir U.elagt,

FlinkebwpinIe ere vil epises 'okolade.

0.R.22.00.
Norgew brlag meddeler: For å stimulereinteressen for

plukkinF:cv skogsbær, har "Forsyningsdep." reservert et kvantum
spisesjokolade som skal anvendes til premiering av dyktige 1m3r-
plukkere. For å få flest mulig interessert her man bestemt at
alle som plukker minst 25 kg. skogsbger for salg, skal bli del-
ektige ipr:;,mieringen. Denne gjennomgdres så langt beholdningene
r2ekk :Y1 plukkerne får anledning til å kjöpe to plater
eller stenger spisesjokolade på ca. 40 gram hver når 25 kg.
br ex levert godkjent bwmottaker eller beerlag for salg. Por
nyper gjelder halve satsen.



9.

Meldinger onsda 29. 'uli 1942. Nr. 461.

S'dmannssendin en.

0.R.22.15.
Foruten hilsnene bestod programmet i dag bare av en

stemningsfull skildring av slottenna i Norge.

Det var bare fem hilsner hvorav bare en var fflytra1,
nemlig til:

Sverre Hansteen Andersen fra din lengtende Nelly. Sav—
ner deg svært. Skriv gjennom Röde Kors.

De undytrale var til:
Henry R. Tostrup fxa mor, far og sbsken.
IN-ristian Haraldstad fra mor.
Per Norstad Gundersen fra mor og far.
? og Bertil Ekerot fra far og mor. Else og Nils er

gift.

Dodsfall. 


Bonde Jens Skjerdal, Fossheim, Aurland, er avgått ved
döden etter et kort sykeleie 85 år. g=e1.

Nytt fra Sverige. 


D.R.12.30.
Den svenske protest mot de nylige nöytralitetskrenkelser

er enda ikke besvart av Russland.

D.R.12.30.
går ettermiddag gikk det et voldsomt skybrudd med

hggl og tordenvær over Stockholm som voldte stor trafikkstans og
andre skader.

D.R.12.30.
Ved årets svenske kommunevalg skal det også kunne avgis

stemmer på den svenske legasjon i Köbenhavn.

S.R.20.00.
Jageren "Clas Horn" ble i ettermiddag innbugsert til

Stockholm. Bugseringen foregikk etter programmet.

S.R.23.00.
På dvelsesfeltet ved Kalberg hendte det i kveld en

ulykke som kostet seks kadetter livet. Alle var fra Gdteborg.
Ulykken foregikk under en övelsesutlegging av stridsvognsminer
da en mine eksploderte og fikk to andre miner til å eks-r'1odere
1amtidig. Undersökelser for å finne årsaken til ulykken ble
satt i gang like etter eksplosjonen.
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N 'tt fra Finnland.

D.R.12.30.
I Helsinki ble det i går holdt en konf rranse angående

hjemsedde1se av finske barn som oppholder seg i Sverige og
Danmark. Den svunske representanten på konferraneen opplyser
i dag at det er godt håp om at finske barn i skolepliktig alder
fremdeles kan få oppholde seg hos sine pleieforeldre i Sverige
og Danmark i noen tid.

D.R.12.30.
Helsinki byråd har besluttet at det store stadion Som

ble bygd for de olympiske leker i 1940, men som aldri ble brukt,
skal benyttes til oppbevaring av poteter.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Falkenhorst takker den norske handelsflåte.

O.R. 29.00.
I nærvær av sjefen for "kriegsmarinediensstelle"

har der Wehrmachtsbefehlhaber in Norwegen, generaloberst
von Falkenhorst i sitt hovedkvarter mottatt en rekke skips-
kapteiner, sjbofficerer og mannskaper fra handelsskip som
lang tid har gått i fart for den tyske forsvarsmakt langs
norskekysten fra Skagerak til Nordishavet.

Etterat den tyske forsvarsmakt har utbygget Norge til
en festning av stål og betchng og gjort denne norske festning
til en urokkelig hjbrnesten i Luropa rettet mot britisk -
amerikanske trusler om opprettelse av en front nr. 2, nwet
den överstkommanderende, som var ensvarlig for dette ut -
byggingsarbeide, et sterkt önske om ngså en gang å få takke
sjfolkene i handelsflåten som Mde dag og natt utretter så
meget uten å komme fram i rampelyset. Som et ytre tegn på sin
takknemlighet overrakte der wehrmachtsbefehlshaber ved denne
mottakelse alle skipskapteiner, sjöofficerer og mntroser
som gjbr tjeneste i denne fart sitt fotografi med egenhendig
underskrift. En norsk sjbofficer ble ogsa overrakt et verdi-
fullt verk fra sjömannslivet.

Under dele. kamerntslige samvær holdt genermloberst
Felkenhorst en tnle for sine gjester. Hnn gn her uttrykk for
at det er den tyske forevarsmakt som på der Fuhrers befaling
har fått som oppgave å forsvare Norge.

"Vi retter en takk til alle dem som stötter den i
denne oppg.ve. Hnndelsflåten kommer ikke sist i rekken. Den
stadige tjeneste tillater desverre ikke å samle alle kapteiner
for å overbringe demm denne personlige takk."

Der wehrmachtsbefehlhaber rettet en serlig takk til
besetningene på skipene i det höye nord som ikke kjenner noen
hvile i sin virksomhet. Tnkken gjnldt også hospitelskipene
som har en aærlig stor oppgave i å före fram tilförslene til de
srede tyske soldater. Kapteinen på et stort hospitalskip lovet
å overbringe der wehrmachtsbefehlhabers ord og hans aner -
kjennelse til sinek kammerater på begne nv de innbudte gjester
og som representant for den handelsflåte som gyJr tjeneste for
forsversmakten i Norge. Felles for sjömenn og soldnter er nt de
ikke yter sitt arbeide for stor mnteriell lönn, men i troskap
og uegonyttig pliktoppfyllelse mot sin frer og sitt fedrelands
store sak.

Metallvarer skal innsamles.

O.R. 22.00.
For å danne en reserve for samfundsviktig norsk industri

her direktoratet for industriforsyning bestemt at alleslags
varer som helt eller delvis består av kopper, tinn, bly, nikkel
eller legcringer av disse metaller og som representerer ferdig
salgsvare, skal avleveres av produsenter, importörer og for-
handlere nv slike varer til Norges Metallcentral. Avloverings-
plikten gjelder også for antikvitetsforretninger og andre for-
handlere av brukte ting. Varer og gjenstander hvor vekten av de
nevnte metaller og legeringer ikke overstiger 20 av tingens
vekt er undtntt. Gjenstander som her historisk verdi eller
kunstnerisk verdi er også undtatt , men må anmeldes. Beholdnings-
oppgave må innsendes til Metellcentralen. For innsamling av
metaller er det opprettet distriktssamlesteder i store byer.
Erstatning for metaller blir fastsntt etter skjönn i samsvar
med lov RV 26de februar 1942.
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"Nor es lierersemband". N e le. .ledere.

19.e0.
Oppnevile-) n-v lnedere i F. 0. 12 av "Norges

Lnrersamband": M. 54: Sunnhordlnnd krcts: L 14? Kvinnherad:
lnrer 0. Mjbsnes, Uskedalen. L 13: Skånevik: lerer Mhgnus
Heimvik, Skånevik. L 17: Pjellberg: lærer A. Utåker, Valen.

18: Jlen: Inrer Thorleif Heggerö, jlen. M 55: Nord og Midt-
Hordlnnd kretst L 30 Strendvik, lærer Olnv Fure, Strandvik.
M 33 Fnna, lerer Hnns Vinnes, Fenn. L 34 Austevoll, lerer
Ola Sunde, Austevoll. L Pjell, lerer Per Leo, Fjell. L 37
åskby, lærer Nils Hnnby, Akkby. L 38 Laksevåg, lerer Leif
Lersen, Leksevåg. L 39 Hnus, lercr N. Askeland, 11911s.L 40
Bruvik, lerer Johannes Leiro, Dele, Bruvik. L 43 Alversund,
larer Lars Gåsemyr, kim. L 44 Melend, lerer Berge Tveito,
Lillebergen. L ? Lindås, lerer Martin Toft, Reknlandsvåg.
Mnsfjorden, Snkaries Skeugs, Krugsdnl. K 34, Hnrdnnger krets:

37 Ullensvang, lerer Bjbrn Svolldnl, Bbrve. L 38 Kinsarvik,
lerer Bils Ringsby, Ringsby. L 39 Eidfjord, lerer Snmson Tolo,
Ringsby. L 49 Ulvik, lerer Lars Sjötveit, Ulvik. I 1, Granvik,
lerer A.J. Dyrdal, Granvin. L 62 Kvam, lerer Overbye, jstese.
63 Jondal, lerer Th. Snndven, Jondal. L 65, Varaldsby,

Idrksanger Johs. Koltveit, Veraldsby. L 67 Voss, Inrer Per
Dleringon, Bbrdal, Voss. L 68 Vessestrend, lnrer Olav Refsdal,
Vosåestrand. K. 37. Sogn krets: L 71 Hnfslo, Inrer Karl jvrebb,
Solvorn, Sogn. L 76 Aurlend, lerer 1,nfin Uelnnd, Ål.urland.
K. 60 Sunnmbre krets: L 111 Sande, Inrer Hestenes,. Gjerdsvika.

118 Dalsfjord, lerer Ola Lbbet, Lnuvstad. L 119Orsted, lærer
Edvard Hyste, jrstndvik. L 132 Haram, lerer Knr1 /,lvested,
Brattvåg.

N e ras onerin sbestemmelser for"frontk'om eres" årbrende.

O.R.
"Forsyningsministeren" har bestemt at"frontkjempernes"

hjemmevemende femilier skal få nytte "frontkjemperens"
rnsjoneringskort for mel, brbd,fett, sukker, kaffeerstatning og
såpe semt ekstrnkort. Dette er gjort deis som anerkjennelse
av rontkjempernes" historiske innsats i kampen mot barbnriet,
dels som bidrag til å lette "frontkjempernes" bekymring for de
hjemmevnrende, dela fordi menge hjemmevnrende familier regel-
mcssig her brukt å sende matpakker til "frontktemperne" og fordi
det er meningslbst at disse forsendelser sknl gå av på de hjemme-
v=endes knappe rasjoner. "Frontkjemperne" hnr enlednin til
å bcstemme hvem av nedenfor nevnte pårbrende som sknl fa bruke
hans kort: Hustru eller barn (herunder adoptivbarn) og andre
son opfostres av .f-ontkjemperen" eller mot eller far. J.ndre
pårbrende eller slektninger kommer ikke i betraktning. I tvist-
tilfelle avgjbres saken ev "frontkjemperkontoret", Oslo. "Rront-
kjeflaperkontoret" utsdoder skriftlig legitimasjonskort til brukm
ved avhenting av kortene. Disse utdeles av forsynitgsnemnde i
hver enkel "frontkjempers" hjemstedakommune mot avskriving på
legitimasjonspapiret.

Svartebbrsaffere i -elemark. 


21.30.
Prispolitiet i Telemark har avslbret en stbrre "Svarte-

bbrsaffre" i Jvre Tclemark. Et landpostbud er hovedmannen og cr
siktet for omsetning nv en rekke storfc og småfe snmt ost, smbr
og egg til temmelig hbye priscr.



3.

Meldin cr torsdn O r.,11. 1942. Nr. 462.

"Nor es Gas eneratorst re" o rettot.

18.00.
I medhold 2V forordning ev 18de juli 1942 om opp-

rettelse ev "Norges Gesgeneratorstyre" har "forsynings-
dcpartementet" de 29de juli 1942 foretatt f5lgende oppnevnelser:

Som formnnn disponent Cersten E. Christensen, Oslo.
Som formennens rådgivere 1 brukscier Reidnr Vilen, Kongsberg,
(stedfortræcier for formannen), 2 direktör M.O. Seh5yen, Oslo,
3 bensinforhendler E. Faleh, Smesta.1, V. Ilker, 4 konsulen.% Otto
Bugge, "landbruksdepartementet", 5 konsulent Eyvind Wisth,
"forsyningsdepartementet", 6 kommunikasjonsdirektör Berg.

KÖ erom for frukt:

18.00.
Spörsmålet om bygging av kjblerom for frukt i dc

forskjellige fruktistrikter har lenge  .57-srt aktuellt også på
Vestlandet. Det har vwt gjort endel forsök på enkelte stedsr
som har vist fo2delene ved å oppb,vare frukton kold. Fore-
löpig er det mcningen å oppföre to större hus i lierdanger, ett
ved Grenvin og ett på Lofthus. Det erbeides av full kraft for
å få kjblelegret på Lofthus ferdig til hösten.

10.000 kroner til rkcso lærin i *ern o metallindustrien.

O.R. 22.00.
Norsk Forbund for Jern og Metall - industrien har

bevilget 10.000 kroner til stötte fox medlemmer som s3kor
yrkeskoler for å utdanne seg videre i faget. Ved henvendelse
til formannen, Birer Amodt ærfarer "Norsk k,rbeidsliv" bl.a.

at de mest aktuelle kurser er sveisekurs, gasgeneratorkurs
og mekanikerkurs. Norsk Forbund for Handol og Kontorvirksomhet
har i likhet med fewrige år stillet 30.000 kroner til arbeidet
for de av medlemmene som trenger videreutdannelse. Stipendiets
störrelse skal i almindelig ikke utgjörc OVOT halvparten av
utgiftene ved skolegangen.

Grensestrid av .ort.

19.00.
En avgjörelso av striden om herredsgrensene mellom

Belestrand og Vik er nu truffet av utskiftingsretten. Grensene
ble kartlagte og grensesteiner ble satt opp. Partene ble vel
forlikte. På den hdyeste pynten ble det sett opp en verde
hvori det ble legt et skrift. Skriftet bevidner at de inter-
esserte parter at de skiltes som godo venner.

KUTSUS i lentesykdommer.

O.R. 19.00.
Etter initiativ av Opland herredsagronomleg i samarbdide

med Oplands lenJbrakskontor vil det i dogene 4de til 9de
august bli holdt et kursus i plentesykdommer for lendbruks-
funkqlomrer i Oplend. Kurset er henlagt til Fåveng i Gudbrands-
dalen.
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Hiomvendto 	

23.00.
har vist seg at 21ere norske sjdfolk i den siste tid

har vendt hjem til Norge uten nt sjömennsorganissjonene eller
"Rodorforbundet" har mottntt noen underretning om dette.

I den anlednine, h-nviser mnn til at al10 sjöfolk som
vender hjem ifölgo "-2,aderforbuneta" opprop har krav på ut-
betaling RV den tilbudte skndeawstntning. For å forhindre
en hver missforståelse understrekes pånjrtt at bare de sjdfolk
som frivillig c drett ut av farten på England og som tiltråtte
hjemreison etternt oppropet ble sendt ut don 6te mni 1942 har
krav på on skadesgodtgjörelse av 5000 kroner og ,wstatning
for beslag4agt hyre. Utbetaling av skadegodtgjörelse skjer
gjennom "NDrgns Rederforbund" hvortil alle forespörslor i
denne forbinnolse skal rettes.

"Sjömannsendinge.

O.R. 22,15.
I sjbn3endingen idng hörte vi först et innlegg nv

en fyrbeter 17(,dnvn Kristian Tingård. Han fortalte om hvordrn
de norsko sjö2or, nu blir stillot på samme nivå som kuliene
og tilogmed må mönstre på semmen med kinamannskrp osv.

Videre fortalte han om hvor elendig do norske sjö-
folk b'Idde det fSr k-rigen i USA og hvordan de ble betraktet
som bums og pakk og hvordan de nu blir kastet i konsentrasjons-
leir og tvanget ut med dårlige båter.

Så fulgte hilsener. Do vnr til fngendo:
2v1fr. Nordenes frn hans mor og far. Nbytra1

Tijr?rrnr Sivertsen fra Hjördis. Unöytrnl.
Horgon frn hnns söster Olga "

iie fra Hilda Endrcson Nöytrnl.
2rn Rmilia og mor. Nöytral

Halfd,?r, Hnrris. Unöytral.
Emil 1eh_'e tnkk for hilson frn Jonny og Solveig
Henry fra Mor og Solveig. Begge nöytrrle.
Anton Aronson frn Har-ld. Unbytrnl.
Ingolf Lnrson frn Mor, Liv og Ingrid. Nöytral

rLatinn T-,ngen frn Snuhornd i Telemark fre Erna,
Nöytrrl

Kokk Bjnrne Schiff? fra mor. Nöytral
Jan Bncker Ulriksen frn Rnndi. Unöytrnl.
Karl Hall? fra mor.

Oslonuksjonarius for p2isdomsto1em. 


23.CO.
En ev Oslots auksjonnriusser stod idng for prisdom-

stolen. olitiet forelagt en bot på fem hundre kroner
og fem hundre kroner i inndraging for på en nuksjon å hn solgt
en genstand til altfor hdy pris. Det blc imidlertid funnet nt
han hadde handlet rod tro og han ble frifunnet.
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Brann i eneratorfabrikk ± Oslo.

O.R. 08.00.
Ved 23 tiden igår kveld oppstod det brann i en

generatorfabrikk i Vaterland i Oslo. Ilden grep om seg med
rivende fart og forplantet seg til fire hus i nmrheten. To av
husene brente ned til grunnen mens de to andre antagelig delvis
kan reddes.

Fabrikkbrann i jstre Aker.

O.R. 12.00.
Ved 15 tiden igår oppstod det en voldsom brann i

Bredesens & Jbrgensens fabrikk-kompleks i jstre Aker. Det er
ifölge "Aftenposten" en fabrikk for sportsartikler, sports-
konfeksjon, smrvarer og reiseeffekter. Fabrikken er en tre-
etasjes moderne steinbygninglnometer lang og 13 meter bred.
Ilden oppstod i papiravdelingen hvcr 5-6 mann var beskjeftiget
med å rive papir til stopp i medisineke baller. Antagelig har
det kommet noen gnister fra maskinene som har satt fyr p det
lettfengelige papirmateriale og på et øyeblikk stod flammene
taket og spredte seg med rivende fert innover xommet. Damene
i konfeksjonsavdelingen og de andre i papiravdelingen fikk
redddt seg ut i siste liten. Det var ingen som kom tilskade
og fabrikkvmrnetgikk straks i gang med å legge ut slanger för
brannvesenet kom tilstede. Slukk$ngsarbeidet gikk ikke lett.
Det var vanskelig å komme inn idet ilden slo innover hele
tredje etasje. Brannvesenet måtte ha rökmasker o tildels også
surstpffaparater. Brannen har anrettet totalskade i konfeksjons-
avdelingen og papiravdelingen og i reiseeffektavdelingen ver
vennskaden meget stor.

Stavan er teater o rettes i en.

10.30.
Arbeidet med opprettelse av Stavanger teeter som fast

seene igjen for byen er nå kommet så langt at det i samtlige
aviser og banker i byen er lagt ut lister for gaveaksjetegning.

Dödsul kke i Stokke.

10.30.
I Stokke er det inntruffet en kjöreulykke idet en 4 år

gammel gutt sprang under lek mot en varebil og ble så stygt
skadet at han döde like etter ankomsten til Fylkesykehuset i
Tönsberg.

Cherles Hoff til Berlin.

10.30.
"Forbundsleder" i "Norges Idrettsforbund" "idrettsråd"

Charles Hoff reiste forleden til Berlin. "Idrettsråden" skel
som "minister" Stang's stedfortrmder delta i en europeisk idretts-
kongress. Kongressen bil bl.a. behandle nyordningenx ev
europeisk idrett.
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Olsokstevne i Troms.

O.R. 12.00.
N.S.U.F. ar=gerer et stort stevne i Tromsö for Troms,

og Finnmark fylker i tiden 29de juli til 3dje augtst. Stevnet
ble åpnet igår på idrettsplassen i Tromst5 hvor leiren ligger.
Ved stevnets åpning var det frammött omlag 100 deltagere fra
Kirkenes, Vadsö og Hammerfest og ellers fra Troma fylke.
Apningen av stevnet ble foretatt av fylkesungdomsleder B.
Holtermann. Tilstede var bl.a. fylkesförer Tokle m.fl.

Landets otetmelfabrikker i an til hösten.

O.R. 19.00..
Fra hösten blir det almindelig drift ved landete

potetmelfabrikker, melder ,West-Opland". De tre pot*tmel-
fabrikker på Vestopland har fått tfl_delt seg en kvote på
15.000 tonn poteter, noe som k)etyr en betydelig ökning av
driften i forhold til årene för krigen.

Proviant til sko sarbeiderne i Hedmark.

O.R. 19.00.
Etter det Hamar Arbeiderblad erfarer har "Forsynings-

departementet" stilt til disposisjon for Hedmark fylkes -
førsyningsnemnd en ny kvote proviant for dem som har sitt virke
i sko, la. Kvoten vil bli utdelt til de forskjellige bygder
forholu til antall skogsarbeidere og utdelingen skal gjelde fra

august.

Pokers ill i Solum.

13.00.
Pokerspillet som i den senere tid har utviklet seg til

den rene feber her også grepet om seg i Solum, forteller lens-
mannsfullmektigen. Det er foretatt en rassia i Skien og Porsgrunn
hvor man kom ober en mengde pokerspillere i alle aldre. En av
forklaringene som cr avgitt rper at det er betydelige belöp
som er omsatt på spilleplassene og det sörgelige er at endog
smågutter er med i spillet. Det vil bli gått strengt tilvekks
for å få slutt på uvesenet og politiet vil til bestemte tider
foreta rassiaer på pokerspilleplassene så pokerspillerne vil
derfor aldri föle seg trygge.

Overk'örsel i Samnan er.

14.40.
Tirsdag er det i Samnanger inntruffet en trafikkulykke

idet en dame i 30 åre aldexen ble p:åkjört av en lnstebil og
drept på stedet. Damen var på ferietur med sin forlovede. Idet
lestebilen kjörte forbi henne på vegen kom bagasjen hennes borti
bilen med den fölge at sykkelen veltet. Lastebilföreren stoppet
straks bilen, men et av bilens hjul var dn desverre gått over
henne og hun ver nllerede dÖd. Den omkomne het Agnes Madsen
og var hjemmehörende i Bergen.
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FiskerimeldinCr.

O.R. 13.17.
em sildefiskct meldes at der tå Steinslend og i

Håkonsund ur satt steng på ca O hl. fctsild.
Det er intet melde om brislingfisket på Vestlendet.

I de siste 8 dögn har det ikke vært stengt noc. Mnn hnddc
regnet med st det nu cn tid fremover skulle bli bedre mcn dot
lster til st brislingen stikk imot 211e solemerker har trukket
sc(_; helt tilbeke. Fabrikkfolkene er imidlertid ik,re lei for
st den holder seg borte. De her nokk pg leger til ca 14 degers
nrbeide cnnu.

Det ser forresten ut til et bledsilden ogfetsilden
hPr slått f51ge med brislingen. Det har inllfall ikke,=t
mulig å oppnå en cneste fangst i dct siste.

Frn Mire meldes nt bankfisket i siste uks var noc
bedre mcns kystfiskot er gått noe tilbnke. Tilförselen til
Kristiensund N her siste uko .v.art meget dårlig. Det meste
som or kommct inn til byen cr sei.

S esinlhsndel.

18.30.
Handelsoversikt t()rsdbg 30 juli i Oslo. Obligasjons-

merkedet vnr fortsatt fast med stort sett uforandrede kurser og
uten omsetning. Bankaksjer var faste og uten omsetning.
Industriaksjer 14 amtrent som för, men ble ikke omsatt. Skipsr.
eksjor viste litt fastere undertone men hvnlnkjser var fortsatt
sw.ke. I ingen sv gruppcne kom dct til omsetning. Indeksen for
Oslo börs: Bankeksjer 130.23 (pluss 1.70). Industriaksjer 189.50
(cinus 1.00). Skipsaksjer 228,10. (pluss 0.73). Hvaleksjer 357.40
minus 0.10).

Stockholm: Etter rikshankrapportens prisindeks steg
dot gjennomsnittligc prisnivå fre midten ev juni til midten cv
juli med 1.3 %. Hovedindekstallet er nu 141.9. Det er smrlig
poteter, saltvennsfisk, sukker, vod og jcrnbenereiser som er
blitt dyrere.

N tt fra Sveri e.

D.R. 12.30.
Det svcnske 12ndarbeiderforbund har overfor den svenske

arbeidsgiverforening oppsagt den gjeldende pris og lönnsavtele.
1;vta1en omfetter cs 45.000 mann.

D.R. 21.50.
Under en karuselltur i GtIv1e felt on ung pike ut av

stolen i karusellen i fart og lendet pg, en ung mann som stod
og så på. Resultntet var at de begge mAtte bringcs pg sykehus
hvor det viste seg at ingen ev dem hedde fått noen alvorlige
skader sv begivcnheten.

Fortsntt.



8.

Meldinger torsda 30. uli. 1942. Nr. 462.

N tt fra Sveri e.

O.R. 12.00.
Ved Götaverken i Göteborg prövekjt3res idng en ny

båt på 8970 tonn dw. Det er et motorskip soM er beregnet å
skulle gjbre en fart av 13 3/4 knop. Skipet skal settes inn
i fart med matvarer til grekenland for Sveriges Röde Kors.

12.30,
Det totale salg av brennevin til forbrukere var

fbrste halvår iår 14.16 millioner ltter. Den tilsvarende
mengde ifjor var 13.87 liter. Salget cr altså t5ket med 290.000
liter eller 2.1 %.

21.00.
Etter hvad avisen °Arbetaren" erfarer er det sterke kreft

isving for å få istand en forbinnelse mellom Malmb og
Kjöpenhavn, som kan avlbse den innstillte ferjetrafikk. Den
nye forbinnelse skulle nærmest ha til oppdrag å sikre til-
f5rselen av fersk fisk. Det er livsmedelkommisjonen som har
tatt initiativet til saken.

N tt fra Danmark.

D.R. 21.50.
Hans Majestet Kongen foretok idag sin fdrste ridetur

etter at han var blitt frisk igjen. Turen varte i en times tid.

Ca 300 tyske, italienske og ur.:garske str.ltsborgere som
er kommet fra USA med linjebåten Kungsholm ankom idag til
Helsingör hvordet ble mottatt av de tyske, italienske og
ungarske konsulatrepresentanter. Pra Helsiggör fortsatte reisen
ikvald til Kjöpenhavn.

En dansk geolog har gjennom sine eksperimenter funnet
ut at Danmark har råstoffer nok til å være selvhjulpen nAr det
gjelder å produsere glass. Dette gjelder spesiellt kvartssand.

vvvvv VVVVV vvvvv
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