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Tvangsutsk-7ivin en av norske arbeidere i

En tred'edel .skal sendes til Tyskland. 


S.R.25.00.
Ifdlge en melding fra Oslo er tvangsutskrivingen av

norske arbeidere i full gang. Det er gitt Wbud om at tredve
prosent av arbeiderne ved en hver virksomhet skal utskrives.
De utskrevne arbeidere vil bli delt i tre grupper, hvorav
den ene gruppen skal sendes til Tyskland, og de to andre til
festningsarbeider henholdsvis i Nord-Norge og Vest-Norge.

Tannle er kan ikke ta stillin som assistenter uten  tillatelse.

O.R.19,00.
"Ministerpresidenten" har vedtatt en lov om tillegg

til lov om tannlegenes rettigheter og plikter. Etter tilleggs-
loven kan ikke en tannlege uten "Innenriksdepartementets"
samtykke ansettes som assistent hos en annen tannlege.
"Departementet" kan bestemme at slikt samtykke skal vmre
nddvendig også for ansettelse av tannlege i annen stilling
enn somm asdistent nos tannlege. Loven får også anvendelse
hvor ansettelse hadde funnet sted fdr lovens ikrafttreden
dersom v2dkommendr) ikke fdr lovens ikrafttreden var tilta4dt
stillingen.

Samvirkelag  skal selge rasjonerte  varer ow4 til

O.R.19.00.
I en midlertidig lov av 21. mai har "ministerpresidenten"

bestemt at forbruksforeninger og samvirkelag som driver kjdp-
mannshandel, plikter i samme utstrekning som andre forhandlere
å selge varer som er undergitt offentlig rasjonering, til
enhver som dnsker kjdpe. De bestemmelser i loven om handels-
næring ev 8. mars 1935som gjelder forbruksforeninger og sam-
virkelags medlemsbegrensede salg, faller således midlertidig
bort for de offentlige rasjonerte varers vedkommende.

LO's Nord-Norgeskontor flytter til Bodö. 


OÆ.12.00.
Landsorganisasjonens NordNorgeskontor er i disse

dager flyttet fra Tromsö til Bodd. Som leder av Nord-Norges-
kontoret or nidlertidig tilsatt formannen i Nordlans samorgani-
sasjon, Ilstad.

Fylkesmann_jir kr. 10 000,- til "Den norske legion",

O.R.19.00.
Pylkesmannen i  Ire og  Romsdal har  bevilget  kr.10 000,-

til "Den norske 2.eglon".

•11»
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"Norske s;ibmann". 


O.R.22.15.
Listen over serkede norske skip omfattet i dag:
Emil, Eikal Eli Knudsen, Eva, Eli, Eastern Star,

Erviken, Elg, Fagerheim, Paro, Fingal 15 Favbr, Folden,
Pilefjell, Fern (?), Favoritt, Fjord. (I alt ble det lest
opp 24.)

Deretter fikk vi höret
Mene det daglig blir bekjentgjort nye senkninger,

tier emigrantklikken i London. Etter nit storpolitisk snakk
to år er Let ikke flere forretninger å gjbre. Derfor tier

de ledende emigranter og skier geLelv:Arelbe.statister frampå
for å holda svulmende taler for folket her hjemme. De siste
va2 jksnevad og Stenersen,

Stenersen talte om nordmenn som går på ski på Island.
- OG slikt noe taler De om, hr. Stenersen, mens

tusener av nordke sjbfolk mister livetpå sjben. (Stemmen
blir meget lav) De eier at neen av dem er s4ret. Enkelte
har mistet en arm, andre har fått andre skader. Men hvor-
for har de mistet armen? (Stemmen roper i fulltsinne):

. For.Russlene., hr. S'Jenersen.

IT.ar ble det hentydet 4-11 noe som Stenersen skulle ha
sagt om gUllet.

-Men legg inerke til, hr. Stenersen, at vi fremdeles
har penger nok her hjemme til å ta oss av norske sjömenn som
koMer hjem..

-1)e har rett, hr. Stenersen, når De sier at det ex en
livstragedie at en bror kâ snakke til en bror slik som De gjbr.
Vi rår Dem derfor til å bruke Deres forstand og tie. De
med på å lokke norske sjbfolk inn i dbden. Det er Deres store
J4yst.95.ade,.

- Nell hr. Stenereen, t& de noreke ejbmenn lbelatt tra
konsentrasjoneleirene, og gi dem pass til komme hjem.

Det ble i dag sndt nbytrale hilsner til:
Anton Sundf5r.f.2
Hermann Jonsan Batangen fra far, mor og sdster.
Ole Knutsvik fra fanilien.
Asbjörn Paul Nordahl fra familien.
Sigvald Bergan fra Signe og Aud.
Jon Ieak fra mor, Rolf og Ruth.
Jakob Tbnsberg Rytter fra Liv.
Sofus Strand fre Valborg.
"Bjarne Fredriksen fre bror.
Knut .Absalonsen fra mor.
Walter Gulliksen fre mor. Takker for post og telegram.
Hens Gulliksen fra hustru Linda.
BÅkon Gulliksen fra mor, Mary og tulla.
Abraham Eikland fra far, mor og sösken. Undertegnet

sbster Anna. Asbjörn er blitt en stor gutt.

(Fortsett):
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"Norske sjbmann". . (fortsat).

Alle disse hilaer gikk ut på at "det står bare bra

	

til, "alle Jr hvis det er mulig" o.l.

Hilsner med anmodning om å komme hjem ble sendt til:

Leganger Berg fra Ruth.
Ole Jacobsen fia mor.
Guttorm Tangen, fra mor.
Karl,Trygve og Gunnar fra familien S93rther.
Harald fra Santa (?)
Edvard og Helge fra H:lden fra mor og far.

Etter hilsnene ble "Norges Rederforbun"s opprop lest
opp med fblgende kommentar:

Norske sjbmenn, dette er et storsinnet tilbud som blir
gjort for din og dine pårbrendes skyld. Mange av deres på—
r5remde har henvendt seg til "Norges Rederfoxbund" og bedt om
at det måtte gjbres noe for 4 få dere hjem. Mangen en gsmmel
mor er kommet gråtende til oss, og mange kvinner har kommet
og bedt om å få sine menn tilbake.

Derfor hvor dere enn er, kom hjem. Det finns mange
veier til hiemlandet.

Ny ordfbre:e i Hylestad.

17.15.
"Innenriksdepartementet" har oppnevnt bonde Herman

A. Stervik til ny ordfbrer i Hyllestad Kommune i Sogn og
Fjordane etter le,erer S.E. Risnes, som er lbst fxa vervet.

Eiiviflig får redningsmedal;le:.

17.15.
Av et brev fra en Fredrikstad-gutt, Arne Dr3scher,

som deltar som frivillig i den tyske forsvarsmakt, f'%r en vite
at han under en utflukt til en jy, har reddet en ung jenie
fra å drukne. For dette har han fått den tyske livrednings-
medalje,

Prenn i Brumlid.J.. . _ . . .

17.15,
TTatt til s3ndag tok det fyr i en av de störste og

nyeste grdene i Prummundal tilhbrende kjbpmann.Monrad Gudal.
Forretningen brente heit ned til grunnen, men det lyktes
redde endel av vareheholdningen. P2annåxsaken er ukjendt.

Txy,ueTorjus.en skriver korverk om trellen Kark.

0.F, 19.15,
et krigkestingsintervue opplyser komponisten Trygve

Terjusen at han nylig har fullfört et större kor- og orkester-
verk kalt "KaTk". Koret slutter med at "alle Karker og evi-
kere skel dby".



4.

Msldin er lördag 30. mai 1942.
,Nr. 402.

Fiskerimeldin .

Vårtorskefisket i Finnmark:
Vårtorskefisket i Finnmark ga i forrige uke bedre

utbytte enn i noen av de foregående uker av sesongen.
Hysefisket g. også meget lädt utbytte, og fangsten

var cutrent like stor som hele kvantumet tidligere i sesongen.

Boudesamban. stiftet i So1dr.

10.00.
et If.Jte i-Vlex i olör, innkldt av  jordstyxet

by&lai ble det besluttet å konstituere Våler bondesamband.
Til formann ble valgt bonde Kåre Urdal.

Laksyngel i  Drammensvassdrap'et.

11.30.
Buskerud fiskeristyre har, ifdlge Buskeruds Blad,

klekket 180 000 lakseyngel som mandeg skal slippes i Drammens-
'elva og Lierelva.

Wehrmachtshester i våronna.

13.00.
Det viser seg at wsr1ig mange bdnder i de to bygdene

Berg og Tantm i Brunlanes.har benyttet seg av Wehrmachts tibud
om lån av hester i våronne. Prisen har da også vsart meget
rimelig. Etter det lensmannen i Brunlanes forteller til
"Bygdenes Blad" har böndene på denne måten fått en meget god
hjelp, og de er meget takknemlige.

Den skattbare inntekt bker i  Ed7ken.  

O.R.19.00.
Rdyken har den skattbare inntekt siste år dket med

omlag 1 mill. 1r.

Smån'tt fra Nor e.

O.R.19.00.
I går kveld ble det holdt konstituerende mdte til

dannelse av en avdeling av Norsk-Tysk Selskap i Stavanger.
Til formann ble valgt ordfdrer Harry Höst.

O.R.22.00.
Ungdomstjenesten i N.S.U.F. skal med det fdr4;te settes

i tjeneste i Eidsberg.

O.R.22.00.
Mandag 1. juni er det 30 år siden Hans Dons foretok den

förste helt i gjennom norske flyvetur i Norge.
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Smånytt . . . fortsatt .

O.R.12.00.
"Den nye tid" meddeler at NS's :'.85rer kommer til

Sarpsborg den 9. juni i forbindelse med det store tredagers
stevne.

14.00.
Det er nå bestemt at det skal avholdes et jonsok-

stevne på Hamar. Det blir storarangement med deltagelse
förste rekke fra Hedmark og Oppland fylker. "Föreren" vil

v33re tilstede på stevnet sammen med ledende personligheter
innen parti og stat.

N tt fra Sverie.

O.R.12.00.
Det E'venske skip "Tistnaren" på 5800 br. reg. tonn

er krigsforlist. Besetningen er reddet i land til en havn
ved Det kar3biske hav.

S.R.20.00.
En utlending ble i dag ar-restert i Stockholm for å

ha drevet ulovlig virksomhet. Vedkommendes arbeid var ikke
rettet mot Sverige.

S.R.20.00.
Den samlede kjbttmengde for r&sjoneringsperioden 1. - 14.

juni blix ubetydelig mindre enn i inneværende periode.

O.R.22.00.
Svenske forsbk på å kjöpe inn råstoffer i Brasil har

mtött på uventede vanskeligheter da nesten alle Brasils rå-
stoffer er blitt reservert for U.S.A.

Vr,;,
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Maleren Try_ ve Fleischer död.

O.R.12.00
Ma]eyen Trygve Fleischer er ddd. Han var kjent for sine

nordlandsbilleder og for sine portretter. Fleischer var elev
av Christian Krehg.

Sukkers ke atienter får ad an tilåkdee

19.30
Etter hva "N T.B." erfarer ved henvendelse til Forsynings-

departementet vil det fra 1. juni også bli adgang for sukker-
sykepatienter å få kjbpe egg. Rasjonene skal ikke overstige
ett egg pr, dag, De grupper patienter som er berettiget til
å få egg etter bestemmelsen av 27. mers skal fremdeles vare
fortrinsberettiget ved utdelingen av de kvanta som står til
rådighet.

Ras'onerin en å kålrot lanter o hevet.

19.30
Som tidligere kunngjort gjennom avisene, er det nå stillt

til rådighet et stdrre parti kålrotfrd, som kan tilvises til
direkte såing. Som fdlge av dette blir det mindre avgeng på
kålrotp1ant3r. Landbruksdepartementet, Preduksjonsdirektera-
tet, har derfor fturnet å kunne oppheve rasjonexingen på disse,
og salt :"( der.f02 frigitt fra 1. juni 1942. Det her også
vist se Li rke1se i gartneriene, at det er forholds-
vis -,:=oplanter. Fra 1. juni 1942 kan det derfnr
på og se1ge;, I50 planter, på andre merker
1000 p131.1nr4 j.11e6g til gjeldende rasjon. Rasjonen ev sel-



leri og 1iter er 1.4.forandret.

l'obakksrasj1n£7,en,

22.30
Ti-»-Lkeringen trådte ikraft idag, den 1. juni.

regner med at adski1lig over en
mi11ioA bekr er ekspedert gjennom Forsyningsnemnden.
Bare vc(-i ..loncringskontor er f.eks. delt ut 106.000.-
tobakkyk, tillegg til de kort som er utdelt gjennom
rasjoner:1_2-;-2k:terens kommer alle söknadene til tobakksfabrik-
kenes kerttellk)not i Oslo. Bare for Oslos vedkommende er
det tusner },ar skt om tobakkskort til dette kontoret.
Hvilken k cri v t'orbrukere er det som sender sbknad dit?
Alle de so:1 -1\ke har vmrt faste kunder må sbke gjennom Kon-
trollkontnrc ttc gjelder f.eks. folk som har •=t mye ute
og reist, ebakksfabrikkenes Kontrollkontor svarer
på "N.T.B, ,E4 at man er i. fullt arbeide med sdk-
nadone, !?:,1-)and1er samtlige söknader for hele landet
og ant2fl,-6. E; er veldig. I fbrste rekke gjelder det
rbykere  -Lk.J 112f vært faste kunder, f.eks. sjbfolk, han-



de1sioirJene r),12arir'i:re, Man regner imidlertid også med et en
rekke mennescr om aldri har vgart tobakksforbrukere, også
forsöker å lure til seg kort. Imidlertid vil.dette neppe lyk-
kes. Ialle fald blir det et snrt og omfnttende arbeide å be-
handle de titusner av sbknader man må regne med.
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S bmannssendin

O.R.22.15 - 22.30.
Det ble idag sendt nbytrale hilsner til:

Sverre Jensen Vold fra foreldre og sbsken. Kristian.
Hans Erlandsen fra fami2.ien Erlandsen.
Kristen Anker Bjerke fra mor, Inger og Grete.
Björn Sblling Josefsen fra Sonja og Robert.
Ankar Einareen fra foreldrene.
Olav Kornelius Pedersen. "Vi har fått ett brev fra

dig". Hilsen mor og sbsken.
Håkon Mortensen. "Dine sbsken har fått ditt brev".

Hilsen Bergliot Miohelsen.
Maties Berget fra John Berget.
Knut Stang."Alle her det bra. Takk for brev." Hilsen

fra din Baby.
Kristian Sandersen fra Mary.
Til Konrad fra Arne (Kristiansand).
Kjæreste Asbjbrn fra mor, far og sbsken.
1rnst Saal sr. 4g jr, fra familien.
Torleif Bygnes fra far.

Alle hilsner gikk ut på at alt står bra til. Flere ba
vedk, skrive til Norge gjennom Rbde Kors.

Hilsner med anmodning om å komme hjem:
Harald Nilsen. "K>re Leifen" fra S. Andersen.
Lars Petter Berg Smith. -"Far og mor har det bra".

Hilsen fra Sverre Berg.
Alf og Ingvald Nygåxd."Alle har det bra", Hilsen John

Kjære gutter. Som en mor der stadig går i angst for en
ai mine, vil jeg si noen ord til dere. Jeg snakker på alles
vegne. Jeg har snakket med mange andre mbdre som har sine
sbnner i England og den angst som ofte kommer frem i deres
bylleer ikke til å beskrive. Jeg ber dere slutte farten for
England, dere hjelper ikke fedrelandet noe som holst ved å
seile for England. Vi venter bare på at dere må komme hjem.
Jeg nar snakket mcd mange som har kommet hjem, og alle ut-
trykker sin forbLuselse over at alt er som det er her. De
hadde fått et helt annet inntrykk da de var i England,

Dig Ole, sender jeg mine varmeste hilsner, og til dere
gutter. Lykke til og velkommen hjem.

Deretter Sulveigs seng. (som vanlig).

En hjemvendt smann, kaptein Hjalmår Sjauvik fortalte
deretcer om opleveleer. Han fortalte intet oppeiktevek-



kende ianklaget over at det gikk svnrt sent med armeringen
av det han hdde fbrt, at konvojen han var med i, ikke
var besl,:yctet, iaet mannskap, de forskjellige nasjonaliteter
sommandHkapet bwt,)dav, Notraships stilling ti1 tvangshyring,
den  mLinglende  stötte fra sjbmannsforbundet fordi Ingvald
Haugen var nöytralisert ved ansettelsen i New York hvilket
hadde  skuffet mange sjbmenn, m.v. Han  sIuttet med å si at
sjbfolkene trodde at man i Norge ble tyrannisert og at man
sultet.  Men  han hadde  kommet hjem for 1-1. måned siden og da
viste det seg at ingen led nöd. Gjør derfor hvad dere kan,
kaillerater, for å  komme hjem til Norge. Her vil dere få det
langt bedreenridere har det, der dere nå er.
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Fiskerimeldin er.

O.R.13.15.
Forfangs- og småsildfisket. Det meldes om et par midrefangster.

Makrellfisket. Ved Austevåg er oppfisket 400 kg.
Vårtorskefisket i Finmark fôrtsetter. Fisket var

forrige uke meget godt, skjönt det vesentlige av fengsten
var hyse.

Landbruksmeldin er.

O.R.19.00
Våronna i Solbr har i år vmrt smrs fin.

Minnetale over Ole L. Röhmesmo.

0.R.19.3e.
Ole  Rbhmarlup's dbd har vmrt offentliggjort tidligere.

Han faldt på i3stfronten den 17.4.1942..Han ver en kjentidrettsmann b.a. turniuspektbr før hirden på Orkanger.
Medlem av N.S. siden 1935.

Hel e Vmrin såsens samlin er.

O.R.19.00
Helge Vmringsåsens berbmte entikvitetssamling er somkjent av  hans arvinger skjenket Glomdalsmuseet. Samlingen,som ifölge stlændingen, teller et par tusen gjenstander og

opptar 9 rom ved museet, åpnes for publikum idag. Den nye
verdifulle avdeling er meget representativ og teller en
mengde sjeldne ting. Det ventes derfor at den i hby grad vil
bidra til öket publikumsinnrykk ved museet i sommer.

Rbd ård T'dme fredes.

12.30
"Ministerpresidenten" har besluttet å frede Rbd gård i

Tjdme herred i Vestfold. Såvel skogen eom plante- dyre- ogfuglelivet på gården skFkl være fredet mot bdeleggelse ellerskade av enhver art.

Eidsfoss hoved ård fredet.

12.30
siste mdte i Hof herreds<6ing ble det opplyst et denvakre Eidsfoss hovedgård, som antas oppfdrt i 1700 årene,

er blitt fredet av riksantikvaren. Gården tilhdrer Eidefoss
Verk.

Malexen Bernhard Finne ko iert.

10.00
Maleren Bernhard Finne gjdr no kjent i Stavangerpressenat han har oppdaget svindel med hans billeder. De blir ulov-lig kopiert for salg av ukjente personer med og uten signatur.

Dette skammelige forhold er blitt anmeldt.
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Studentenes h'el efond.

3:10.00
Landets kommuner viser stadig en stor forståelse av

den vanskelige etilling studentene arbeider under. Hver dag
kommer det således bidrag til det nyopprettede hjelpefond,
som bestyresay "minister" Schancke, professor Hoel og en
representant for studentene. En venter fortsatt pk forståel-
se og stötte fra hele landet.

Bamble Cellulosefabrikk ovrtatt av e eiere.

0.R.22.00
Bamble Cellulosefabrikk er nå overtatt av de nye eiere.

Fabrikkens hovedproduksjon vil heretter bli kraftpapir og
ordinmr dxift vil antagelig komme igang fra hbsten av.

Akers mek, Verks.ted 100 år.

22.00
Landets ledende skipsbyggeri, Akers mek, Verksted, er

iår 100 år, Jubile,umsdagen er 4. juni.

Kuxeus for utdannelse av förere i N.S.U.P. i Nord -Nor e.

21.30
Etter hva "N.T.B." erfarer vil Nord-Norge få sitt för-

ste kursus for utdannelse av fbrere i Det er jen-



te- og småhirden som 15. juni starter et 3 ukers kursue
Lyngen for opplmring av jente- og småhirdfbrere i våre tre
nordligste fylker.

Kulturelt kursus for 'ente- o emåhirden Ma1mb a.

22,00
Förstkommende

kursus for jente-
Ma1m5ya. 2 jenter
til kurset.

ebndag blir det satt igang et kulturelt
og smkhirden fre N.S.U.P,s fbrerskole på
fra hver fylkesorganisasjon er innkalt

N tt fra Danmark.

19.30
Man diskuterer muligheten av at danske privatbanker

kommer til å forlange avgift av innskudd uten oppsigelse,
pk grunn ev tr kket fra de ledige midler. Poliorenten ex
nedsatt til

N tt fre Sveri e.

12.30
Det svenake diplomatskip, Drottningholm, kom igår kveld

til New York med 908 passasjerer ombord.

vvvvvVVVVVVvvvv
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Eks los on å natto et Oslo-Kristiansand.

O.R.19.00.
Fra Drangedal meldes til "Varden" i formiddag at da

nattoget Oslo-Kristiansand ved tre tiden i natt var kommet
omlag to km. utenfor Eggevåg stasjon, inntraff en fyreksplo-
sjon i lokomotivet med den fölge at lokomotivförer Bjarne
Olausen fra Drammen ble drept og fyrböter Erling Kristian-
sen fra Kristiansand ble alvorlig skadet. Lokomotivet ble
delvis ddelagt. Om eksplosjonens årsak kan intet sies på
nærværende tidspunkt, men den side av saken blir nærmere
undersökt i dag. Lensmannen i Drangedal forteller at toget
hadde fortsatt omlag en km. lenger vestover etter at ulykken
var inntruffet. Det viser seg at både fyrbdteren og lokomo-
tivföreren i ekdtplosjonsbyeblikket er slengt ut av lokomo-

‘,
tivet, og de fant6a liggende på hver sin side av jernbane-



legemet. Da doktox og lensmann kom tilstede, var lokomotiv-
föreren did. Han er i fallet blitt slynget mot en stein og
er död som fölge av brudd på hjerneskallen. Fyrböteren vil
visstnok slippe fra det med livet. Han er innlagt på syke-
hus i Skien.

Flere sykepleiersker kan få reise ut.

O.R.13.30.
En melding til frivillige sykepleiersker i "Den norske

legion":

Ferdige sykepleiersker kan nå melde seg i Roald Amund-
sensgate I, fjerde etage, da det nå er anledning til å sende
ut en ny kontingent sykepleiersker for å pleie syke og sårede

kir soldater.

NS' h'el eorpanisas'on ins iserer Sörlandet.

20.00.
Fungerende landsleder for NS' hjelpeorganisasjon, Paul

Follegg og organisasjonsleder Thormod Andersen er for tiden
på inspeksjonsreise i Sörlandets fylker, meddeler propaganda-
leder Findal ved NSH. I tur og orden vil landsIedelsbn b'esdke
også de andre fylker i landet. Det vil under besöket bli
arrangert möter med hjeldeorganisasjonens fylkesledelse,
tillitsmenn og andre interesserte. Fungerende landsleder
Follegg vil under disse möter sdke å klarlegge og utdype
betydningen av den veldige sosiale oppgave vår förer har gitt
oss å löse gjennom hjelpeorganisasjonen.

Bedriftslin'er ved de tekniske skolex.
Immv 22.00.

På grunn av den sterke utvidelse og rasjonalisering ved
bedriftene planlegger man nå oppretelse av egne bedrifts-
tekniske linjer ved våre tekniske skoler. Ved Bergens tekniske
skole er man allerede gått i gang med et kursus.
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"Norske s bmann".

O.R.22.15.
(En stor del av sjbmannssendinga ble i dag ödelagt av

forstyrrelser. Særlig gikk det ut over listen over senkede
. norske båter som helt forsvant.)

Nbytrale hilsner ble i dag blant andre sendt til:

Alf Edvard Andersen fra Mergit. Gi livstegn hvis du
kan.

Lars johan Larsen fra mor og Borghild.
Johan Videm fra Alf.
Olav T. Vik fra Gerd og Marta.
Rolf Tindelund fxa Tulla, Rolf og Inga.
Ivar Eriksen fra Anker, Egil,Gerd og mama,
Einar Ekenes fxa far og Agot.
Anton van der Blom fra mor, far, Kåre og bestemor.
Ole, Ottar og Torstein Stba fra Margit og .Åsmund Stba.

Far og mor har det bare bra.
Arvid Larsen fra Borghild, Kristian og Anna.
Karl M. Knutsen fra mor og far m. fl.
Tbrres Heggelund fra alle rå Fredbo.

Hilsner med anmodning om å komfte hjem

Alf  Bjbrnstad fra Sigurd og Solveig.
Ernst F. Sbderberg fra Hjalmar.
Sven F. Rydberg fra mor, kone, datter og sbsken.
Halvor Halvorsen fra far.

Herr öksnevad! Vi vil bare minne Dem at De ennå ikke
har sagt oss navnet på den kapteinsfrue som skulle vare, pen
som likevel skulle ha aendt hilsen til s3n mann. Vi har ventet
på Deres redegjbrelse allerede i flere dager. De må ikke
glemme at det er mange kapteinsfruer her hjemme, som har sendt
hilener til sine menn, som utolmodig venter på at De skal få
et svar som passer for Deres uforskammenhet. Hvis De ikke enart
finner en fantasifull lbsning, blir vi i sjbmennenes interesse
nbdt til å hjelpe litt på Deres hukommelse.

Av sendingens siste "tale" kunae bare fölgende oppfattes:
Norske sjbmenn på alle hav! Vi har i flere sendinger

fortalt om de tilstander som hersker i Nygaardsvolds og Nortra-
ships leirer. Senere xaporter som vi har mottatt, bekrefter
at Nortrasbip ikke varetar sjbmennenes interesser. Helt piden
Nortraship ble grunnlagt, har denne institusjon forsbkt å
kneble alle norske sjbmenn som ex i dens tjeneste.

Trenin eleir i E edal.

09.30.
Norges Idrettsforbund åpner også i år en  treningsl.e4.r i

Eggedal. Wirsene blir i år som i fjox av fjoxten dagere verig-
het, og håde kvinner og menn kan delta, De fbrste kurser er
viet fri-idrett,
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3konomisk ukeoversikt.

O.R.13.20.
Kursnivået har i. den senere tid holdt seg praktisk

talt uforandret på de fleste börser.
Tendensen er dog ujevn i Stockholm.

Den danske utenrikehandel steg betydelig i april
måned.

Oslo b;rs har framleis det samme rolige og faste
preg som tidligere. Omsetningen er blitt litt större.
Det var ingen utpreget stigning i noen av aksjegruppene.
De fleste gikk jevnt oppover.

Hvalaksjene er noe fast4re.

På obligasjonsmarkedet var tendensen helt fast.

Fiskerimeldin er,

O.R.13.15.
Forfangs- og småsildfisket:
Det er kommet meldinger om at fangstene tilsammen

utgjör 120 hl. forfangssild.

Makrellfisket:
Drivfisket i natt var helt ubetydelig.

Storsildfisket:
Dette fisket har i le siste dager vært meget smått

i Nord-Norge, og man regner med at det står foran sin avslut-
ning. I Vega ansees fisket som slutt.

Kyst- og bankefisket:
Dette fisket 14 mindre vel til rette siste uke.

Landbruksmeldin er.

O.R.13.30.
På slaktemarkedet er det som'vanlig i begynnelsen

uka simrt beskjedent. Hvalkjöttet preger framleis omsetningen.

Grönnsakmarkedet var meget dårlig i dag, og det var
praktisk talt ingen omsetning.

Fabrikkeier Rbsberg»begynner stor saueo drett.

O.R.12.00.
Fabrikkeier Olav Rösberg, Oslo, som i fjor kjöpte femten-

seksten tusen mål store heistrekninger i Gjvda1, har, ifölge
"Agderposten", til hehsikt å begynne stor saueoppdrett der. I år
skal han ha to hundre sau der, og neste år er det meningen
öke tallet til tre hundre.
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Store kvanta ro nlever ostei nedlagt. 


09.30.
Ved noen fabrikker nordpå er det lagt ned store

kv?nta fiskeleverpostei, eller rettere rognleverpostei.
Den er laget av leverrestene som blir igjen etter trankok-
ingen og blandes med ferwk rogn. Nmringsverdien i dette
produkt er svmrt stor. Leveren inneholder 25 - 30 % fett
og derover. I tillegg kommer rognen og eventuelt andre
tileetninger slik at varen blir rik både på A-B-C og D-vita-
miner foruten mineraler. Den brukee ikke som  middagsmat,
men som Stmörbrödpålegg og er ikke rasjonert.

Frukttrmrne o rana blometrer som aldri för.

O.R.19.00.
På Statens hagebruksskole på Ring i Ringsaker ståx

frukttrmrne i fullere blomst enn noen gang f6r, og det
ut til å bli et meget bra fruktår på Ostlandet.

Grana blomstrer usedvanlig rikt over Ostlandet i år.
Det kommer derfor til å bli mye frö, noe som vil komme godt
med etter den dårlige blomstringen i flere foregående år.

M e rbnnsaker 0 land.

O.R.19.00.
Det skal i år dyrkes grönneaker på 7000 dekar i Oppland

fylke. Det er dobbelt så mye som i 1939.

Oslo- arkene brukes til otetd rkin .

O.R.19.00.
411 parkjoxd i Oslo som kan nyttc,s, er nå tatt i. bruk

til potetparseller.

Skolebarn o mataukin a.

11.30.
Fra Farsund meldes at Kvåe skolestyre har besluttet

å slbyfe de xestererende skoleuker så skolebarna kan hjelpe
til med mataukinga. Alle skolebarna skal bjelpe til på gårdene
hjemme. Også alle Imrerne driver gårdsbruk.

Flere *ernkors.

O.R.08.00.
En norsk frivillig har fått jernkorset av f.5rste klasse

og elleve 4.orske frivillige har Ditt det av annen klasse for
sin innsate på Ostfronten.
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Dbdeulykke. 


22.00.
En ulykke inntraff forleden dag i werheten av Dokka.

Bestyrer Stensrud ved Ulfshus pleiehjem kom kjörendd med hest
og vogn på veien da hesten ble skremt og löp ut. Stensrud
falt av vogna og pådro seg så store skader at han dagen etter
avgikk ved dbden.

N tt fra Danmark.

D.R.12.30.
Finnlandshjelpen meddeler at det ikke vil komme n en

finske barn til Danmark i tiden 26, juni - 1. september.

C.L.12.00.
Handelsminister Halfdan Henriksen opplyste i går at

det for tredve kvartal vil bli utdelt to kg. sukker ekstra
til sylting. Smörrasjonen vil bli nedeatt med femten gram
om uken til tre hundre gram. Hvetemelsrasjonene blir ufor-
andret til september hvoretter stMrrelsen vil avhenge av den
nye höst. Ellers er rasjonene uforandret.

1101.  11. ••••   ••

N tt fra Sveri e.

S.R.23.00.
Ledere, verksmestre og arbeidere ved Bofors våpen-

fabrikker har skrevet til Forsvarsdepartementet og klaget over
at en rekke fremmede f1r har flöyet over distriktet uten at
luftvernet hir vært i aksjon. De ber om at slike tokter av
fremmede fly ikke må bli tillatt over er for Sveriges forsvar
så viktig område. Skrivelsen er undertegnet av over fem
hundre ledere, verksmestre og arbeidere.

20.30;
anledning av feltmarskalk Mannerheims 75 årsdag tors-

dag vil Sveriges militrattaehe i Helsinki overlevere et telegram
frå de svenske offiserer. Telegrammet undertegnes av general
Thoernell og sjefene for de tre forsvarsgrener.

D.R.12.30.
28 svenske skip med fritt leide har gjennomf(3rt den

oversjöiske handel i de fem förste måneder av 1942.

D.R.21.50.
Det er hittil kommet i alt 21 000 finske barn til

Sverige.

vvvvv VVVVV vvvvv
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uislin s n e marine.

O.R. 22.00.
"Ministerpresidenten" har i en bestemmelse av 5te mai

opprettet en egen marineavdeling i Hirden, "Marinehirden" som
har fått adjutant Bertel Brun som sjef. Det er allerede ansatt
ledere rundt omkring tå flere steder i landet. Rekrutering kan
foregå både fra Rikshirden og fra andre ungdomsorganisasjoner.

"S'ömannssendin en".

O.R. 22.15.
Denne sendingen var idag bare av et kvarters varighet

og inneholdt ikke meget.
Til og begynne med ble dEt opplyst at man til

orientering for dem som ikke hadde hört på fra begynnelsen av
skulle gjenta navnene på de skipene som var senket i britisk
tjeneste.

Dexetter ble det opplest en uttalelse av matros Håkon
Andersen. Den gikk ut på at han var en av de få lykkelige
norske sjömenn som hadde fått anledning til å komme hjem. Hen
hadde satt foten på norsk jord for ca 8 dager siden etter å
ha vwrt ute siden 1938 da han reiste fra Norge med en båt fra
Bergen.

Han var gla over å kunne si at han hadde funnet alt
strålende og vel og bra hjemme i Norge og at alle de historier
som var spredt ut om forholdene hjemme var bare rykter og
usannheter fra ende til annen. Han selv hadde imidlertid ikke
latt seg forblinde av den engelske propaganda.

Videre fortalte han et hans skip den 22de mars 1940
hadde vært på vei til Norge og ikke langt derfra da det ble
beordret av engelskmennene til å snu og gå til England. Dette
framla han som et tydelig bevis på at regjeringen Nygårdsvold
allerede den gang gikk med planer om å overgi de norske skip
til England.

Om konvoysystemet fortalte han at alt det skrytet om
hvor godt de var beskyttet kunne han av selvsyn forsikre yar
propagendalbgn fra ende til annen.

Til syvende og sist var han gått trett og ville ikke
mere, men da ble han tvunget til å reise og ble tvunget ombord i
en båt som gikk på Stillehavet. Han hadde selvsegt opplevet mye
rert men det mente han de fleste kjendte til allerede så det
ville han ikke komme nwrmere inn på. Et var iallfall sikkert:
Han skulle aldri mere sette sine ben ombord i et skip som gikk
i Alliert tjeneste.

Det var en velgjörelse for ham å komme hjem og få en
så strålende mottagelse som den han fikk av "Norges Rederforbund".
Alt var så strålende nu. Han var sammen med sin familie og han
levet godt og hadde nokk og gjöre.

Han sluttet med å rette en henstilling til alle sine
kammerater ombord i norske skip om å stikke av ved förste og
beste anlodning og komme hjem.

Fortsatt.
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S'dmannssendin en. Fortaatt

Sendingen aluttet med en del hilsinger.
Til Einar Rustad med takk for brev. Sendt to brever.

Hilsingen var undertegnet farx med
anmodning om ikke å tro på ryktene
og om å komme hjem ved förste anledning.

" Blbrger antegelig fra hans forlovede Hanne samt John.
Til Styrnann Kåre Jens. Håper du og hustru har det

bra. Hilsen fra Bestefer og Kaspere.
" Harald Thodor Arneeen med anmodning om å komme

hjem.
" Alf Solberg Veideland fra mor far og bror.
" Bård Asbjörn Bråten. Alt bare bra hjemme. Kom

hjem.
" Harald Kittildsen fra Karl og Hans Kittilsen.
" Reidar Solberg med enmodning om å komme hjem.

Fölg Norsk R,derforbunds oppfordring.
Her er mat nok og arbeide nok.
Hilsen fra Edele.

N.S o Nazin tt.

08.00.
"Aftenposten" har henvendt seg til "Lederen for

Turnforeningens Fri-Idrettsavdeling" journalist Per Lir for å
få høre hvordan det ligger an med forberedelsene for et eventuellt
tysk - norsk stevne. Han uttaler at man har tenkt å legge det an
som et kvikt aftenstevne og dagen er fastsett til onedeg 17de
juki. övelsene blir lengde, höyde, 100 meter, 400 meter, 1000 meter.
og 4 x 100 meter stafett. I alle övelser untatt hbyde regner man
med tysk deltagelse,

lAftenposten" har videre hatt en samtale mcd sekretmzi
Manger i "Norges Idrettsforbund"s svömmeavdeling. Han har vmrt i
- Trondheim og utrettet store ting. Han har vmrt med på å konsti-
tuere et nytt styre i svömmeklubben der og han har hatt en
samtale med ordförer Bergan der med det resultat at ordfbreren
omgående bevilget 45.000 kroner til utvidelse av et svömmebasseng.

Riksmarsjen fortsetter söndag med öveleer rundt omkring
i landet. Det opplyses at tilslutningen til årets riksmarsj
har mmrt meget stor over hele lendet.

12.00.
"Departementet" har oppnevnt fylkesagronom Jens Nmsgård

og gårdbruker Jacob Sann som fylkesformenn i Stören •og Stadsbygd
i stedet for henholdsvis gårdbruker Dbreeth og gårdbruker Lars
Hjörth451 som begge er löst fra hvervet.

Buskerud fylkestings möte igår ettermiddag redegjorde
fylkesimge Kjölstad for utvidelsen av tuberkulosearbeidet,i
Buskerud. Som kjendt skal det opprettes en centralstasjon i Drammen.

22de og 23de juni skal det i Hamar holdes et stort
midtsommerstevne for Hedmark og Oppland. Det er meningen at
"Förerenn skal vere tilstede og holde taler.
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N.S. o Nazin tt. Fortsatt.

O.R. 19.00.
Etter hvad kontorsjef Kierulf i Det Norske Skogselskap

opplyser.er det ansatt en forstkandj.dat som skal reise rundt
omktng i landet og hjelpe bbnderne med å sette opp enkle og
greie Planer for driften av gårdsskogene. Det vil forbvrig bli
nærmere redegjort for saken under skogselskapets årsmbte torsdag.

Ul kker o branner.

19.00.
En tragisk brann hnr igår natt hjemsökt gården Berg

i Hoff, melder "Fritt Folk". Eieren er gårdbruker Torkild
-31colem. Den 84 årige Hans cibrgen Skolem som bodde i an2ien etesje
kom seg ikke ut i tide og omkom. Uthusene ble reddet. Arsaken
til brannen er ikke oppklaret.

I Ski har en 74 år gammel enke Helene Langseth avgått
ved dbden etter at hun hadde faldt av en vogn og ned på veien. .

I Nærheten ev Dokka inntraff forleden en ulykke idet
bestyrer Stensrud på Ulfsrud Pleiehjem på veien hjemover faldt

vognen og kom så stygt tilskade åt han like etterpå avgikk
ved döden.

N tt fra Sveri e.

S.R. 23.00.
Det Svenske Rbde Kors har"gjennom dets president prins

Karl sendt Feldtmarskalk Mannerheim et hyldningstelegram
nnledningen hans 75 års dag.

N tt fra Finnland.

O.R. 19.00.
Onsdagens. Finkke kommunikee har fblgende ordlyd: På det

Karelske nesset og den finske bstfront har det finske artilleri
og finske granatkastere og panservernkanoner utfpldet en resultat-
rik virksomhet. I sammenstöt under oppklaringsvirksomhet er
fiendtlige speidertropper drevet tilbake med store tap ,for fienden,
På Lunusnesset har det finske artilleri skutt i bran fiendtlige
barakker. 29 barakker ble bdelagt og flere ammunisjonSlagre
eksploderte. :5st for Svir - Kraftverket er et angrep fra en mindre
fiendtlig avdeling stöttet av artilleri drevet tilbake. I Osta
området sprengte det finske artilleri et fiendtlig kompani i•
beredskapstilling. Noen fiendtlige innflyvinger over den bstlige
delen av finskebukta gjbrde at det ble slått flyalarm'i kystbyene.
Det ble ikke gjort noen skade.

O.R. 22.00.
De finske aviser er fulle av artikler i anledning

Mannerheim's75 års dag imorgen. De hylder feltmerskalken som den
store militære förer.og sknperen av et fritt Finnland som har
fbrt den finske arme gjennom de to siste års tunge kriger inntil
siren ved Louki nylig. Den endelige seier vil vare knyttet til
hans nevn, mrklærer de.

vvvvNiv VVVVVV vvvvvv
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Melrin7fer torsdauni.

Farer rinsi et innfires i fors nin snemndene.

18.00.
"Forsyningsministeren" har den 2 juni d.å. gitt en

forordning hvoretter frerprinsippet innfbres i de kommunale
forsyningsnemnder og fylkesforsyningsnemndene fra 1 juli fk.

Tidligere har sakene vTert avgjort ved flertallsbeslut-
ning i nemndene. De nye bestemmelser legger avgjrelsesmyn-
digheten til formannen alene. De övrige medlemmer er forman-
nens rådgivere. De plikter å uttale seg om sakene, men stem-
megiving finner ikke sted. Pormannen treffer sin avgjörelse
mdte med de övrige medlemmer med mindre saken haster så me-

get at det ikke er tid til å sammenkalle nemnda.
Tilsvarende regler er fastsatt for saksforhandlinger

i s2rnemnder under den kommunale forsyningsnemnd og fylkes-
forsyni@gsnemnda. Avgjörelsen treffes her av formannen i =-
nemnda med de övrige medlemmer som rådgivere.

De nye bestemmelser trer som nevnt i kraft den 1 juli.

"Fadderh'ål en" til Kristiansund år normalt.

S.R. 23.00.
På et utsagn av ordfüreren i Kristiansund for noen

dager siden hvori det heter at fadderskapsbidragene skulle
vm.e opphört har foreningen "Redda Barnen" forespurt i Oslo,
og fått meddelelse om at "fadderhjålpen" til Kristiansund
går normalt.

Norsk Sko selska holdex årsmöte. Pormannen 'enva1 t.

21.00.
Det Norske Skogselskaps årsmöte ble holdt i Oslo Hånd-

verker- og Industriforenings festsal idag under ledelse av
formannen godseier Leiv Blakstad.

De uttredende styremedlemmer, godseier Blakstad, Hed-
mark og godseier ,1.5rgen Mathisen ble ensstemmig gjenvalgt.
Til ny varamenn etter forstkandidat Collett, Nord-Tröndelag,
som nektet gjenvalg, ble valgt brukseier'Prithjof Plathe.
Skogselskapets styre fikk etter dette fngende Sammensetning:
Godseier Leiv Blakstad, Hedmark, formann, godseier Jörgen
Mathiesen, Akershus, nestformann, direktr Arne Höeg, Trond-
heim, gårdbrukerN. Mjåvatn, Helgeland og ingeniör Fgil Berg,
Akershus.

Formannen holdt en kort minnetale over skoginspektör
Thv. Kir, hvoretter årsmötet med akklamasjon vedtok å utnevne
professor Barth til .?,resmedlem.

6 av de direkte medlemmers representanter sto for tur
til å tre ut. Valgene fikk fölgende utfall. Major Birger
Brådland, godseier Håkon K. Mathisen, godseier Wilhelm Mohr,
godseier Ole A. Stang, forstkandidat H.H. Heiberg,og forsöks-
leder L3ken.

Av '3.rsberetningen framgikk det at både hdstplantingen
1940 os vårplantingen 1941 viser store tell. Ialt er det ut-
satt ca. 19.6 mill. planter.Gjennomsnittet for 1935-37var
15.4 mill.

Representantskapets forslag til nye lover ble vedtatt.
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Forhandlin er om n tildelin av s ises'okolade.

O.R. 12.00.
Etter hva Fritt Folk erfarer föres det i disse dager

forhandlinger i Oslo om en ny tildeling av spisesjokolade.
Endelig beslutning vil antagelig bli tatt til uken.

Ordföreren i Nord-Fron avsatt. 


18.00.
Depertementet har löst bonde F.M. Sandbu og bonde og

bankkasserer Ingebrigt Killi fra vervene som henholdsvis ord-
förer og veraordförer i Nord-Fron kommune.

Bonde Peder Nyhaugen er oppnevnt til ny ordförer og
bonde Olaf Klomstad til ny varaordförer i kommunen.

NS yrkes ru e for Vestlands ressen dannet.

13.00.
Under et större pressemöte som ble holdt i Bergen

tirsdagIble det vedtatt å stifte en NS yrkesgruppe av Vest-
landspressen.

Red. Vidkunn Schreiner ble valgt til formann.

Kristeli NS-möte i Oslo i hel en.

O.R. 22.00.
Firstkommende lördag og söndag arrangeres et större

kristelig NS-stevne i Oslo."Ekspedisjonssjef" Feyling,
"biskop" Zwilgmeyer og "fung. biskop" Hagen taler.

"Norsk landt'enestes la förerskole" for 'enter får besJk av Stan .

20.00.
Yorsk Landtjenestes Lagfdrerskole for Jenter på

Skjeberg Fylkeskole får imorgen besök av "ungdomsförer"
xel Stang sol vil inspisere arbeidet ute på feltene.

Skolen ble som kjendt åpnet for 14 dager siden. Un-
der ledelse av fylkesjenteleder Eva Eeichel får 75 jenter
fra NSUF her den nödvendige opplm'ing for senere på somme-
ren å virke som lagförere rundt om i landet.

NSUF's fbrerskole for hirdjenter fra Nordland, Troms
og Finnmark som opprinnelig var henlagt til Lyngen, vil bli
holdt i 41ta. 50 jenter er innkallt til det förste kurs som
begynner 15 juni.

ReichskommEariat slår Nores Idrettsforbund i fotball.

21.00.
en fotballkamp mellom ReichskommiBariat og Norges

Idrettsforbund på Frogner Stadion idag seiret Reichskommis-
sariat med 3-0. Stillingen etter fdrste omgang var 1-0.
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Forsvunnen skibakke._ _

10.00.
Da ,dedlc=ce i en av skikltbbene på Byåsen ved Trond-

heim for1cJE:n sku.11e inspisere sin skibakke, var det ingen
.skibakke

Farttilset var i sin helhet fjernet av uvedkommende.
Tyveriet. a anmeldt.

ttidvorli o g,r for ulovli dans i friluft".

09.30.
Leramannen i Råde har tatt fatt på etterforskingen

en sak uet endel folk fra Råde som i sin tid vil få et'alvor-
lig oppgjdr for ulovlig dans i friluft.

Politikontroll på Oslos innk*örselsveier.

11.30.
Pris- og Rasjoneringpolitiet i Romerike har i de sis-

te dager holdt kontroli på Trondheimsveien og Strömsveien.
Herunder ble det beslaglagt 400 kg. kjöti, 50 kg. egg og
50 kg. smdr. Ialt ble.30-40 personer knepet.

(Denne melding kommer pussig nok fra Li1lehammer).

tlovli omsetnin av u ldi e beklednin skort.

18.00. & O.R. 19.00.
Fra og med onsdag 6 juli 1942 er bekledningskortene

for damer, herrer, gutter og piker mellom 3 og 16 år og
barn Mellom 1 og 3 år, gjeldende for kortperioden 6 jan.
1941 til 1 apr. 1942, ugyldige. Disse kOrt kan derfor etter
6 juli d.å. hverken nyttes alene eller i forbinnelse med
de nye bekledningskortene.

Da det i den senere tid er forekommet omsetning såvel
av kort som ev iöse merker gjör en oppmerksom på at slik om-
setning er straffbar. Lbse merker er forövrig ikke gyldige
ved salg til forbrukere. Politiet arbeider for tiden med en
rekke slike sakel;.

Handlende gjdres oppmerksom på at merker av beklednings-
kortene for forrige rasjoneringsperiode maa være levert inn
til forsyningsnevndene til gedskrift på merkekonto senest
lördag 11 juli d.å. For dem som sender brevene pr. post må
merkene vs9re poststemplet innen samme frist.

Gårdi*uker,i De ernes arrestert for ulovli radioa arat.

19.30.
En gårdbruker i Degernes er arrestert for ulovlig

besiddelse av et radioapparat.
Fordvrig opplyser politimester Holtskog i Sarpsborg

forbinnelse med spörsmålet om sykkeltyverier at det nye
etterforskingssystem som "politiminister" Jonas Lie har satt
ut i livet viser seg å være uhyre effektivt. Det fdres re-
gister over hele landet, og på hvert politikammer er det eks-
perter som arbeider e-tter spesiel1e skjemaer og vitenskape-
lige arbeidsmetoder.
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Erstatnin sbeld ene i forb. med M'dsre lerin en utbetales.

11.30.
Skjönnet for Mjdsreguleringen er ikke lAanket ved

fristens utldp, opplyser prosessfullmektigen for grunneierne
Toten Sorenskriveri, höyesterettsadvokat Sperre? til bladet

jst1endingen. Erstatningsbelöpene blir derfor utbetalt med
det fJrste.

I Toten Sorenskriveri er det ialt 700 skadelidte som
vil få utbetalt ca. 300.000 kr. Av disse erstatningsbe1öp
kan nevnes:

A/S Stnnge Almenning 21.875 kr.
A/S  Mesna Tresliperi og Kartongfabrikk i Lillehammer

62.875 kr.
L/S Gjövik Bruk 62.500 kr.
A/S Lillehammer Dampsag og Hdvleri 20.875 kr.
Den samlede erstatningssum for skadelidte i Gjövik by

er 70.812 kr.

_aaot sel er sko o ård til Staten.

O.R. 19.00.
1,mot Herredsting vedtok igår å selge Valmenskogen i

Nordre Toten til Staten for 203.500 kr., meldes det fra El-
verum.

Herredstinget vedtok videre å selge Osneset gård til
Staten. Prisen skal det forhandles om. Staten skal opprette
en ny skogskole på gården.

Planer om utvidelse av studietiden ved Handelsh3 skolen.

O.R. 08.00.
Bergens Tidende har spurt rektor Wedervang ved Norges

Handelshdyskole om det er tanken å innföre doktortitlen ved
höyskolen.

Rektor svarer at den nok vil bli innfdrt i. sin tid.
Spörsmålet om å utvide stuietiden fra 2 til 3 år er

tatt opp.

melkemaskinfabrikk lanla t å Br ne.

O.R. 12.00.
Rogalend Fylke vil i  n-er framtid få en helt ny indu-

stri idet Erlands Maskinforretning på Bryne vil gå ober til
pxoduksjon av melkemaskiner.

Fabrikkens kapasitet vil etter planene bli stor nok
til å dekke Norges behov.

Fiskerimeldin er.

O.R. 13.15. (Utydelig).
Om forfangsfisket meldes at det er satt endel småsteng

på 20-30 hl. hver.

Dergen ble siste uke tilfört 141 tons fisk hvorav
bare 38 tons var fisket på Vestlandet.
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Utnevnelser ved Statsbanene.

12.00.
Som avdeiingsingeniör kl. B. i TXondheim Distrikt er

konstituert konstruktr Per jfsdahl?, sammesteds.
Som stasjonsmester ved Galterud er konstituert full-

mektig J. Rybakken, Ktistinnsand.
Som stasjonsmester ved Granli er konstituert fullmek-

tig Thorvald Alsaker, Kongsvinger.
Som stasjonsmester ved Jbogen er konstituert stasjons-

mester Ludvig Olstad, Björgan.
Som stasjonsmester ved Stange er konstituert stasjons-

mester Einar Bergh, Sjoa.
Som stasjonsmester ved Hinna er konstituert firstefull-

mektig Klbgetvedt, Stavanger.
Som stasjonsmester ved Geilo er konstituert underste-

sjonemester Johs. Bratland, Bergen.
Som stasjonsmester ved Rise er konstituert fullmektig

Rolf Johs. Hansen, Oslo V.
Som banemestre i Kristiansand Distrikt er konstituext

oppsynsmann C. 0. Husann, Vestfoldbanens ombygging, (43bane-
formann Karl nsear Espelund, Herefoss.

Som telegrafmester i Oslo Distrikt (Kongsvinger) er
konstituert s?,3rlig formann Wgen Jensen, sammesteds.

Som telegraf- og stillverksmester i Kristiansant dis-
trikt er konstituert formann Harald Enås, sammesteds.

Som stillverkmester i Bergen Distrikt er konstituert
særlig formann Reinholtsen, sammesteds.

Som bestyrer 2 i T,Cristiansand Distrikt er konstituert.
jernbaneekspeditör. Chr. Ugland, sammesteds.

Som fullmektig i Trondheim Distrikt er konstituert
jernbaneekspeditör Jon Tyvoll, sammesteds.

Som fullmektig i Bergen Distrikt er konstituert jern-
baneekspeditör Liland, sammesteds.

Som jernbaneekspeditör i Hamar Distiikt (Distriktssje-
fens kontor) er konstituert assistent Borghild? Frydenlund,
semmesteds.

Som jernbaneekspeditUr i Hamar Distrikt er konstituert
telegrafist Oddmar Grfiner, sammesteds.

Som jernbaneekspedi-Wter i Trondheim Distrikt er kon-
stituert telegrafistene Arne Flöistad, Arne Gråbak og Sverre
Isaksen, sammestds.

Som overkondukt3r i Kristiansand Distrikt er konsti-
tuert konduktörene Asbjbrn Lydersen og Frantz Pedersen, sam-
mesteds.

Som overkonduktör i NarVik Distrikt er konstIbtuert
konduktör John Jacobsen, Mosjöen.

Toten-mann får 'ernkorset.

O.R. 12.00.
SS-Sturmmann Einar Lundbmk el. Lensbk fra Toten er

ifilge Fritt Folk tildelt jernkorset av II klasse og Infan-
teriets Stormmerke for sin innsats på jstfronten.

Lensmannen i Leikanger  ((1.

22.00 (onsdag).
Lensmann M. Torvund, Leikanger avgikk mandag plutse-

lig ved dbden 56 år gammel.
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F ösb nin i Lö ten nedbrendt.

10.00.
Fjösbygningen på Spangen grd i Löyten brendte i'morges

ned til grunnen. Besetningen ble reddet.

N dr. Philos.
•

18.00.
Universitetsstipendiat Harald Wergeland er kreert til

doctor pholosophiæ ved Univexsitetet på sin avhandling'om
atomkjernenes struktur.

Nas'onalh'elpen i Hamar ir tran til barna.

19.30.
Sekretr pg kasserer Sverre Lie opplyser at Nasjonal-

hjelpen har bevilget 100 tbnner tran til skolebarn i Hedmark
for-skoleåret 1942-45.

O.R. 12.00,
Ordföreren i Skien har vedtatt å bevilge 500 kr. til

NS-Hjelpeorganisasjon.

Falden le ion-er bisettes. 


O.R. 22.00.
Den fnldne legiorrer Ernst Auden ble bisatt idag på

Askim  ved en vakker höytidelighet. Sogneprest Olay forettet.

S'ömannssendin en.

O.R. 22.15-22.45.
I listen over senkede norske skip lestes det idag opp

22 navn. Fölgedde var nye:
3. Oslofjord. 7. Porsanger. 8. Pol 9.

12. Pan Norway. 15. Ronda. 16. Ragnhild.
18. Rinda. 19. Ranella. 20. Randsfjord.

Av hilsnene var fölgende nJytrale: (Alt var bra)

Anders, Anton, Rolf og Willy Gullberg, Nötterdy.
Fra far og mor.

Kristen Moland. Fra Lisa, Alf, Zarin og Elna.
Harald Olei DjUpvik, Fra Skimsby.
Petter Skyrdal. Fra din hustru Ellen.
Hans Kjöstem, Fra Arvid og Sigfrid.
Daid Nes. Fra Maxi Horne
otormann H4kon Zerlsen. Fra Kristian.

Eilert Reichel. Fra Ktrt, Gustav, Per Lillegutt,
.pappa og mamma.

Hilmar Anton Nilsen. Fra familien.
Einar Solheim. Hallo pappa. Fra Einar og Fride.

(Forlsattes).
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S.bmannssendin en.

(Fortsatt).
Fdlgende hilsner var delvis langt fra nöytrale

Kjreste Gunnar. Berit knller på deg. Jeg knn ikke
uttrykke n11 den angst og uro jeg f3ler for deg. Håper du
ikke faller som offer for krigshisserne. Alle hnr det bra
hjemme. Astri og Per ble gift for snart et år siden. Jeg vil-
de også ha hatt det bra var det ikke for lengslen etter deg.
Vårt bryllup skulle stått for to år siden. Bruk din sunne
fornuft og kom hjem. Her vil du få godt arbeid.

Halvor. Kom hjem. Karen.
Ingvald Slevigen. Johnn er i den norske legion. Fra

far og mor.
Erik Hindberg. Kom hjem! Fra mamma og pappa i Lille-

sand.
Hans Andreas Mor... Kom hjem. Din mor.
Arne Osmundsen fra Eydehamn. Bodil er stor nå. Hun ro-

rer på pappa og ber ham komme hjem. Bodil og Kristiane.
Rolf Kristiansen. Kom Hjem. Fra adster Neri, foreldre,

kone og bror.
Sigurd Vål. Slutt med å seile. Peder Vål.
Gunnnr Herje. Kom hjem. Hilsen fra "Rabben". Far.
Olav Nikås. Det er gode tider hjemme. Huset er fullt

av sommergjester. Agnes er stor og frisk.

Sendingen slutter med fdlende: "Norske sjömann.
Seil ikke på Lngland, men til Norge".

N tt fra Danmark.

S.R. 13.30.
Det danske justisdepartement utstedte igår forbud

mot all sjdfart fra Danmark til Sverige undtatt med de regu-
lmte jernbaneferjer og tyske fartdy. Politiet kan gi undtak
fra forbudet. Overtredelser straffes med bdter eller fengsel
på inntil tre åx.

l',.R. 18.35.
Den dansk e sundhetstyrelse har sendt en henstilling

til lægene om å vise måtehold ved rekvisisjon av biltrans-
porter. :rsaken er den vanskelige bensinsituasjon.

N tt fra Sveri e.

D.R. 12.30.
I forbinnelse med fremmede overflyginger over sven-

ske områder har forsvarminister Skiöld utsendt en erklæring
hvori han understreker at luftvernet har bestemte instruksjo-
ner om når det skal skytes eller ikke. Foreligger det ikke
absolutt nddvendige omstendinghetex skal skyting fortrinns-
vis undgås i warheten av tettbebygde strök hvor splinter o.l.
utsetter sivilbefolkningen for fare.
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N tt fra Sveri e.

S.R. 23.00.
Den svenske isbryter "Starke" som ligger forlist i

tysk territorialfarvann, skal berges.

S.R. 20.00.
Ingen svensker kom tilskade ved de britiske flyangrep

på Köln og Essen, melder den svenske legasjon i Berlin.

S.R. 20.00
2 tyske fly som iformmidag komm inn over svensk område

marheten av Kalix ble avvist ev luftvernet. Svenske jagerfly
tok opp.

19.30.
Feltmarskalk Mannerheims 75-års dag var gjenstand for

stor oppmerksomhet i den svenske presse. Pxins Carl, sjefen
for det svenske R5de Kors, den svenske 3verstkommanderende
general Thörnell, forskeren Sven Hedin, det svenske reperve-
offiserkoxps og de evenske lotter har sendt feltmarskalken
lykk5nskninger.

N tt fra Finnland.

S.R. 23.00,
Hitler besökte idag Mannerheim på finnsk grunn og

overbragte ham det tyske folks lykkinskinger i forbin1e1se
med hans 75-års födselsdag. Videre overragte Hitler fqlt-
marskalken storkorset av den tyske 5rneorden.

Besöket fandt sted i Mannerheims hovedkvarter bak
fronten. Hiller som var ledsaget av generalfeltmarskalk
Keitel nyttet også havet til å ha konferransex med presi-
dent Ryti og andre finnske statsmenn.

D.R. 21.50.
President Ryti, statsminister Rangell og 15 andre

medlemmer av regjeringen sendte marskalken en adresse hvori
han betegnes som Finnlands stbrste soldat. Adressen inneholder

rannerheims utnevnelse til Marskall av Finnland og vi-
dere heter det at den 4 juni - hans födselsdag - i framtiden
vi bli den finnske axmes flaggdag.

I en lykknslcingsadresse fra den finnske riksdag
overrekkes Mannerheim en naresbolig i Helsinki.

O.R. 19.00.
I forbinnelse med sin 75-års dag har feltmarskalk

Mannerheim utnevnt krigsminister Walden, som nylig ble for-
fremmet til generallöytnant, til general i infanteriet.

Videre er generalmajor Aino i hvis hender den opera-
tive ledelse av h=en i de siste fredsår og i vinterkrigen
har ligget, foxfremmet til generallbytnant.

Oslo radfflo overförte en festkonsert fra Helsinki i
anledning dagen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Meldj' er fredag 5. juni 1942.

"Minister," Fretheim taler om."bOndenagrin en i da ".

O.R.20:00.
serlen."NOrges nyreising" talte "minister" Fretheim i Aulaen,i kveld.

-EmnetVar, "Bendenæringen.i dag".

Fdtste delen av fOredraget artet seg SoM en hiStorikk hvor "ministeret" på-
pekte at libetaiismen hadde forandret.Norge fra å mmre et selvforsynende

- bondesamfund:ti1 å bli et land somvar sterkt avhengig av impott. Det virket
ddeleggende på det nertke bohdesamfiind. Konkutransen ble fot stor, eg f1ukten
fra bygdene til ,AMerikeeg til:byene tok til

Denne UtVikling Måtte i 1engden undergraVe Norges evne til sjdlberging og
.dermed evnen. til politisk uavhengighet.

För krigen lå sjölbergingsprosenten på bare 43 prosent. Resten av landets
majringsmidlet, råsteffer:m.M. ble importert i en eller annen form. Dalvorgb
som det.heter = så uventet kom med i'krigen, begynte Ehgland, sin vanlige

praksis tro, å sulte landet ut. bet kunhe derfor se mdtkt ut og "landbrUks-
departementet"kk en stor oppgave.. Man måtte nå arbeide så å si for dagen.

. som neeneksempler på det han-hadde utfört hittil fottalte Fretheim at han
>hadde g4ttt11.en'atork:utviding'ckåkerarealet. Dessuten hadde man i forrige
år.hyggeten rekke potettörkerierI 1941/42 hadde man brukt 4 millioner
kroner til slike'potettdrkeri'er. -Til opparbeidelse og utvidelser av gamle
Potetkjellere•bedde ma4 brukt 1,1 million kroner, og Fretheim regnet med at man
kemmendebudsjettår ville komMe:t1I'å-bruke.ytterligere-2,3-milliener'kroner

,til saMme!,formål.

Dessutenhar"depattementet."gått:.inn fOr-å.JStd,fie epp frukt- og bmwavlingene.
Mansdker å dke all planteprodukajen både i intensitet og omfang.

Videre atdttes huedythelAet opp. Det mUliggjdres særlig ved hjelp av sellu-
loseforet soM bar vist ceg å vrë både godt og billig. Det-gis også lån til
;innkjbp av avl3dyr-. Hva seueholdetang4r 4ar man ytet hje1p til utbedring av
avbeiter: gsC tiden ntbeidetman:hardtped kultUrbeiter.

Stötten til ayrei„sning er blitt öket i noen grad, men det har enda ikkevært
hdve til å ta denne sak opp i sin fulle bredde.

Msd omsyn skskal skog soM er frasolgt gåtdene fdres tilbake til
de respektiveltdetover alt hvor forholdene tillatetdet._ _ . .

Rt:viktig punkt somFrethelmville :Understreke, er at "landbruksdepattementet"
har tatt PPP 0.1beidet forQnnyordning.av landbruksadministrasjonen ut.Over i
fylkene.

Tidllgere hadde hver fagskole.sitt eget styre. Ninisteren" hRr nå oppldSt
alle disse styrer og opprettet et landbruksråd'i hvert. fylke,Videre her hvert
fylke fått sitt sserskilte 1andbrukskontot,Ysom,sertere direkteunder ".landbrUks-
departementet".

DetSamleetyre i Norge'varet 'Utpteget'partistyre, utta1te Fretheim videre.
Dette Preget diSposisjonehePå'alle wkr.in'gåeMråder, også,landbruksområdet.
Man hadde under det gamle.styre forsdkt å sPlitte samfundet opp,så-mye sOkt mulig
for at partipolitikerne kUnne ,få friere si1l Således hadde man.eppl'ettet
forskjellige slags skoler innenlandbrUk6tYnemlig,:landbrUks- og smAbrukerskoler.
Hensikten med dette var4 akeig.mOtsetninger som .de dreVY.Xe Pertipolitikere kunne
utnytte. Men nå hadde Fretheim.heSteMt atelledi;es'e-ekoler skulle ha samme
navn: landbruksskoler. Dette betyr»I.mldiertidikke at alle skolene skal stdpes
i samme form, dertU er forbo1done i Nerge.for forskjeilige,

(fortsatt)

Fortroli .
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Fretheim taler . .

"1,;;Wgr'!,,F,pet,hetm-k15111-11? e for skesbruket
"var det igort.betYdi~.1abekiSom et SkSemp~nto"Fretheim
forordningen-åVii, 1941 sont gjbrSkogmestrene og oppsynsmennene til stp"._ , _ ,
tjonestemenn Det v1 i Mer pnsartethotTI:SkogbrUket. Denne utviklin
ikke helt ny Pt4er2soM a1lerede skogleven aV.1933inneholder bestemmolser som
i noen w.ad di.rgjör skogeierne.

--Eksportvordi-en av prOdukter av.norsk,tömmer utgjorde i perioden 1925/29
Mil2jener Irtor. Det viser,skogbrUkets betydning og det er derfor

naturlig at.det-et:Tentlige må gripe regUlerende mxi.. Skogdierne er forresten
selv,klar •ver det

:Men skogernemå solv hjolpe til for å gjöwre skegbrUket så Iönnselmt som
,mulig. ,De skeI åerfer heretter hete skogbrukere'og ikkeskogeiere. ht
siog i den riktigo rutning or at forstetatens folk er b1itt statstjenesta-
menn.

flgo forordfiirgen av,2.Blai1941 er det'Videre opprettet fylkesskogråd
og bygdeskogråd som akal bistå fYlkeaskognesteren.Med råd og dåd. Dessuten
har ffian fått et sentra1kontor som er lagt direkte under skogdirektörens led-
else.,

Fretheirkkom sål_gjen plutselig inn på forsellulosen som han kalte et
eventyr; 'Frfaririgen nar v:Ist at den er et godt kraftfOr.Det er såledea
bemerkelsesverdisSt mange gårdbrukere-har klart å noIde melkemengden helt
opppVed hjelp åv aellulosen. Fretheim sa at han derfor så neste.vinter
fortröstningSfullt i mote, både.hva melk og kjött angår.

"Landbruksministeron"Sikk så ovor til å snakke om en del frdmtidsplaner.
Dot var blant minot lagt, en skogreiSingSPldn for 20 r, Videre arbeider
man med en 20-a:r:spie.n SaM skal behandle beitespörsmålet.Gjennomföringen
av denneplan ';11 deg kreve store statsbevilgninger.- Det skal_Også opp-
rettes en rekko nye planteskoler, og de gamle skal utbedrea..

Til slutt talt 'ministeren" om bbndene. Deres sak må pndelig en gang
kommO iferzunen.- Men böndene MåogSå-selv organisere seg mye sterkere
enn tid1erf,-, Chawen har de nå fått i Norges BondeSamfund.

.Ta1orer: ikke kommenærmore iun på bendesembandet i dette foredraget.
Han ville böndene hat vist en mennjevn.oppslUtning om sam-
bandet. ):)etu val heller ikke nye nytt, ettersom det bYgger På det tidlige-



,rp Norg,JF::BoneJ g og Norgee bonde og smfibrnkerlag.

NS vil gjre landbruket lönnsomt og fremme skogsaken. Disse oppgdver
er nevnt iparbiets pregram. Videre heter det at skogaarbeidernes kår skal
bedres. N c he.t klar over at skogbruket og jordbrUket er landeta hoved-
yrkor. 0E, 'nav ingon skal ikke glemmes mer.

vj„dere atbonden skal vetre fri og bondeyrket skal Inre
lönnsomt. Og,n;3.s? bondenv6t. at j framtiden vil hans arbeid bli pdakjönnet
på den rette m;iten, vil han.få en helt.annen arbeidsglede og gå enda, hardere
inn for å sikre lendets forsyninger.

Bonden er nen1±g glad iMor.Norge. :Beil og

"NorakeSj.6Man,n".

'Listen evesenkede norakeiskip,onfattet
Soids,::.$dis«.(o11. Svig),:Snar, ,Segobia, SeSn;da,..Skude,

SvInta,'Svanhp1M,'SigUrd Y.Tarl, Snofjell og Salonika.

Dot ble Sondt nöytrale hilaner til:
010 Brokstad fra Mer os siisken.
K.Kristiansen.fra mor og
Ole Thorstonsen Gardor fra nor.
Bjarno Fredriksen fra mor.

nestad,

,



	

Meldirp.er frede 'uni J. 2.

"Norske S'ömann". .

O.R.22.15.
Bjarne Johannesen fra mor og far.
Tormod Saba fra Borghild; Görild, Olga og mor.
Håkon Olsen fra mor; far, Oddvar, Turid og Lillian.
Kåre Grundtvik fra mor og far.
Jörgen R6sesen fra mor, far og sösken.
Olav Toresen fra Berit, Insor, Dagny, Kari og mor.
Magne Olson fra Turid, Lillian, Oddvar, far og mor.
HULIS Kr. Larson fra Henriette. Karin og Asta er begge avgått ved dbdon.
Rickard Moen.fra Eliso og Ole Moon.
:Elof og Karl Kirkeskog fra mor, far og sösken.
Olav Pedersen fra Gunvor. Jeg venter. Alt vel.
Ove Hundseth fra Berit, Else, Gerd, mor og far.
Hakon Falch Gårdor fra Ingrid Fröyslid.
Einar og byvind Thorsen fra far og mor.
Kristian og Magnua Mller fra Olav L. MUller.

Fölgende ble bedt om å komme hjem:

Jens Strand fra Tor
Hekon:Sundby fra Lilly, Oddvaros Olav.
RUdelf Jörgensen fra Irene, Ruth, Rolf og Elisabeth.

Talen ble i går håldt av kaptein Skjervik:'
For noen måneder siden var også jes i blant dere, men jeg klarteå komme

meg Unna.Marerittet, og er nå hjemme i mitt eget land. Jag pikalltid'tenke
på_dere'eg alle de ferer-soM truer dere., ,.Jeg vet at dere lengter hjem og
at'dbrea'tår6refide.lengter etter dere.

Eve nytter det,fedrolandetet dere senkes i Atlenterhavet? Og var sjb-
milfiens kår så gode under,det gamle styre?: Husker dere skhttene? En
sj6mann hedde aldri nop til overs når.han kom hjpm freentur-pa:grUnn ev
skatteno,-

Donsåkalto norsko regjering hadde,ikke irært lenge i Låndon för den fant
ut et sjiimennene,ver de onesteSkatteobjekter denhadde:., ,Det blir derfor
ikke stort igjen denne gengen,heller. Er:det slike forhold åete seiler for?
Herjijemme her vi dot sikkert meget, bpdro enn på mangplx..lre steder.i verden.
De unge driver sin sport og
blokade.

Alle vi som11.ar-mmtt i Russiand Vet-hverdaa folket'der leVet under bolsje-
Vikatyret.: :Det fins vel ikke et MenneSke Sem vil ofre'livet:for at vi skal
fa Slike forhold'her'hjemMe? Men det gjiit (3./1 som seiler for de allierte.

Noi, kamerater, kom hjem og arbeid fer fritt.--NorgP.

Til slutt uttalte en av hallomennene: •

England står man for tiden fullstondig rad1U,se overfor den steile hold-
ning som.sj,dmennone inntar. I nbrske kretser gir man hverandre skylden for
dette. Det Piste. man har forsökt'er å sotte i gang en hviskekampanje om•

at.alt snart skal bli ,bedre for ej6folka. Det blir gjort.av visse feiginger
som ikke tör ta ansvar.

Norske sjömonn, gi-disse feiginger et syar san-de fortjener.:: Dere behd-
ver'ikkeTOndyemed hver;'Stdtet.treffer når det,gjelder di'ase feiginger
som'har voldt deres pår8rende her hjenMe så mange serser,'"

Norske sjdfolk,- sei. ikkP for England, seil til Norge,
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Fiskerimeldin .

O.R.13.15.
Makrellfisket:
Om makrellfisket i Sirahavet meldos at drivgarnfisket i kmtt ga noe

bodre utbytte-enn i de foregående netter.

Landbruksmeldin er.

O.R.13.30. .
GrUnnsalenarkedet varl. dag :noe lettere med en delrabarbra, salat og

purre. Det var stor,knapthet:pd agurker. .1)4 terget..vardet også noe livli-
gerc onn tidligere i uke Det var maksima1priSer på.aliaalags grnnsaker,
til og med graslök.

Statens kornkontor opplySer at'det hittil er innMeldt i alt 145 137 tonn
. korn.

Grönnsakare-let i Ro aland ökot med 100-PrOaent.' 


10.00.
Grinnsakarealet i Roga/and er dket.med"100 % fra för krigen. I alt

dyrkes det grnnsaker'iRogaland på 6 000 måL. Ökingen har mmrt störst i‘111#
do strs5k som ligger nmermeat-Stavanger.

Tok for hö otet ris.

1 335) . . . .
fra-Stavanger erav prisdOMffiårenldbmt en,bot:På kr. 1 000, aub-.

_aldieETt.21-dagers fengsel fpr oVertredelse av-pigorskriftene. Han hadde
truffet avtale med en gårdbruker fra JaTen om levering'aV6600 kg. poteter,
og hadde tilbudt å betale 15 i5r.e pr. kg. til tross for at maksimalprisen da
var 12•fi?7,3#

.Forfremme• t i Sturmmann.

Gefreiter.Jan Torneby er blitt forfremmet til Sturmtann og er blitt ti'
delt infanteriets stormmerke.

Gulbrand unde til,Glomdalsmuseet.'

O.R.12,00.
"mnister" Gulbrand,Lunde basöker Ii5rdag den 13. juni'Glomdalsmuseet

etter initiativ, av ordförer Grindalen, og i den anledning arrangerer Elverum
kommune en tottagelse på,museet, telder "Fritt'Folk",.

Axel tan besöker•Skfeber

O.R.19.00.
Ungdomsförer, "minister" Axel Stang kom i formiddag sammon med jente-

landsleder Kirsten Saltvold til Skjeberg fylkesskole for å inspisere det förste
kull ved norsk landtjenestes lagförerskole for jenter som utdannes hep.

NV rednin sbåt.,

•
I forrige nke b1e det FrecsIrikataddistriktet Satlet inn over kr. 1000,-

til den nye redningssköyta 'ftReald AMUndsen".

Dödsulykke.

1000.
går ettermiddag ble en sju år garamel gutt, Ernst Torvet, overkjört og.

drept 1-41 Ski.

Nr.
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Nytt fra  Danmark.

D.R.12.30.
Den danske grunnlovsdag foires i dag med flaggingover hele landet.

D.R.
Kommandanten for "Frikorpset Danmark", Obersturmbandfuhter Skjalgborg falt

på östfronten den 2. juni i.spisson for do danske frivillige. Den danske
regjering er fta tysk hold blitt underrettet om dödsfallet sammen med beklagel-

. se. Obersturmbandfuhrer Skjalgborg var 36 år gammel. Han fikk kommandoen over
grikorpsot Danmark" 1 mars i år. Skjalgborg deltok ogsd i den finskevinter.
krig i 1939/40.

N tt fra Sverige.

S.R.23.00.  fl
Flere tyske kurerfly har i dag flyet inn over Ångermannland. Etter at

det er blitt avfyrt varselskudd, har alle flyene tatt reti kUrs igjen.

S.R.
Don svenske frivillige i Finnlands arme, Erik Hoeg, falt på östfronten den

3.juni. Han deltok også i Vinterkrigen.
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"Folkedomstolen"i arbeide.

O.R. 19.00..
"Folkedomstolen" har nå nettopp avsluttet behandlingen

av sin förste sak. Det gjalt 24 personer som var anklaget for å
ha utgitt "lögnaviser". kx

Lv de dömte fikk 3 fengselstraffer fra 4 til 2 år.
3 fikk i år hver, 5 fikk 9 måneder hver. 2 fikk på grunn av
bevisetc stilling betinget dom og seks fik 10 års tap av stats-
borgerlige rettigheter.

Ul ki[e i Sandef"ord.

O.R. 19.00.
En kj ndt Sandefjordsmann, Oskar Pettersen - Hystad

cr död, 59 år gammel. Han fallt forleden av sykkelen på vei til
nrbeidet og döde idagmorges på Sandefjord Sykehus.

N.S. o Nazin tt.

"Sjefen for Souis1departementet" "minister" Lippestad holdt igår
et interresent foredrag på et kretsmöte i Hamar Krets av N.S..
"Ministerenfi ga en oversikt over de socialc spörsmål og viste
veien til et solidarisk samfund. Det vellykte mötet var godt
beabkt.

O.R. 12.00.
Fru Björkelangeh meldes at Aurskog Herredsting har

bevilget 100 kroner til anlegg av et svömmebaseng for sko1ebarn.

Fabrikkeier Leo Mfiller har gitt Fegorganisasjonen en
check som skal benyttes til nödlidende i Norge. Samorganis•sjonen
har byeblikkelig videresendt checken til N.S. hjelpeorganisasjon
som sikkert vet å benytte pengene på den rette måten: (sic).

Smån tt fra Nor e.
•

O.R. 19.00.
Buskerud Fylkesting fortsatte igår behandlingen av

de forskjellige seker som stod på programmet.

Fra Brandbu meldes at farmannen i Oppland Landbrukslag
gårdbruker Olaf Nökleby har uttalt at forholdene ligger utmerket
tilrette for en god höst.

Fylkesagronom Sollie uttaler til blcdet ''Varden at
grönnsakarealet i Telemark nå er-öket med cn 100 % siden'k igen
begynte.
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"Hallo norske s'bmenn!".

O.R. 22.15.
Sendingen åpnet ikveld med en'smektende sjömannsvals

og deretter kom fölgende hilsinger som alle nærmest må betraktes
som nbytrale:

Til RagnVald Remton? Hjertelig hilsing . Håper du er
sund og frisk. Her har vi det alle bnre bra.. Lev vel og hilsen
frn nlle. Edith.

Til Harald Wingård fra Mor.
Til Sigurd 0. Espelund. Llt barc bra. Forsök å sende

en hilsen gjennom Röde Kors, Hilsen Liv.
Til Einar Lbbersli. Llt bnre bra herhjemme. Håper

vi mötes ig.den snart. Hilsen Mary.
Til i,nker Sundholm. Llt bra her. Alle hilscr. Pröv

a skrive gjennom Röde Kors. Det eneste som pinger er uviss—
heten om deg. Hilser. Inger, Kåre Mor.

Deretter fulgte en sjmennssketsj uten noe innhold.
Hovedsakelig sjömannsviser.

Så fulgte fire hilsener igjen. De var til:
Lars Bråndal hed hilsen fra alle undertegnet Haldis

og barna. Til Kåre Lristiansen.Forsland med hilsen fra fnr og
sösken.

Til motormann go Olsen fra Marie Olsen.
Den fjerde var fra Sigerfjord og inneholdt blandt

annet en henStilling til vedkommende som heter Nils, o å
slutte med dödsseilasen. Her er ingen nöd og nok av arbeide
for alle. Hilsen fra fer mot og sösken.

Tilslutt kom hallomannen med fblgende bemerkning:
Denne sendingen skal egentlig gå ut på å få sjömennene'

til for en stund å glemme de triste tidene de lever i., meh det
store antall av hi].sener som striimmer inn kan vi ikke se j_bort
fra. Det er• hundrevis av norske sjömnnnshustrUer og andre som
önsker å benytte anledningen til å sende en hilsen til sine s
slcktninger og pårörende.

Imens fortsetter Jksnevad med sine -lignforedrag frn
Laxidon. Hen har jo i oppdrng å sörge for• bl.a. å forfalske
hilsingene. Forleden begikk han imidlertid en stor feil. Han
fortelte nemlig at en kapteinsfrue som.sendte en hilsen til sin •
menn hadde vArt dtSd i mange år. Tiltross for nt vi gjentagne
gagger har anmodet ham omå gi navn har han ennå ikke latt hdre
fra seg. Igår kveld kom han imidlertid med en flau undskyldning
og glemte at 6.66r for såvel ka teinsfruen såvel som overfor
ka teinen 'e er e e en æressa .

Disse i sener er es em for dere sy:)folk. Derex skal
vite at dexes hustruers hjerter banker for dere. Dette &jelddr
for kapteinsfxuen som frnmdeles venter å höre navn fra Oksnevad.

•
13.30,

Departementet har oppnevnt bonde og forretningsförer
Einar.Gjelsvik som ordföre:c og Sigvald GjeLsvik som vnrabrdförer
i Vevring kommure istedetfor bonde John J. Thindaric og ]mror
Ldolf Trönnland som er fritatt for hvervet.
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Stor tvveriaf2.7wre ved F,r1kess kehuset i Tönsber .

09.30
Ved Fylkessykehuset i Tönsberg har man i disse dager

avslöret en tyveriaffære av sensasjonellt omfång..De gjelder en
kjökkenpike i 40 års alderen som etter hvad politiet har bragt •
på det rene i fem - saks år har forsynt'seg av sykehusets vare-
beholdninger i en utstrekning som-synes nærmest ufattelig. '

Dc pelitiet grep inn og arresterte henne kom det for
eLsen varemengde:r et slikt eaug t det særlig, i de nå-
yærende rasjoneyingstiJew virket uhyggelig.

D:i1t .fktet politiet fire bilaass med tyvekostet fta
pikens gjemmepteder og det var både smör, ost r-kyftt, melk og

Bl.a. ble det beslaglagt 43 kg. kaffe, 3.5 kg. te, over
40 kg. sm3r, vel 60 kg. sukker, 65 kg, hav'regryn, 43 kg. semoXie-
gryn, omlag 100 kg. mel, 15 kg, gjetost, snes egg, over 'ett
hundre og tredve bokser hermetikk, av forskjellig slag, ve1 16
kg. erter, 35 plater sjokolade, 5 kg. honning, 2 liter flöte,
29 sykehusforklmw og endel håndklær, flere stykker
flanell og lewret samt endel gangtby. Piken har hatt sin bror
til medhjelper og han har flere ganger mött opp på stasjonpn
i Borre med dragkjærre og fraktet bort varene derfra og hjem.

Piken har avgitt delvis tilst4else, mens broren har
avgitt full tilståelse.

Statsadvokaten har nå reist tiltale mot piken for
grovt tyveri og mot broren for heleri og vedvirken til tyveri.

Prisaffære i Tönsber .

0.R..12.00.
Prispolitiet i Tönsberg har nettopp avsluttet behandlingen

av en ny kjöttaffmre fra distriktet. Det er i dette tilfellet
en nbtterbymann som har kjøpt ialt 12 dyr siste vinter. Kfflttetr
har han solgt videre til andre kjöpere. Kjdperne som er fra
Tönsberg og 1Wtterby er nå ilagt kx bbter pa 50 kroner og oppover
til 500 kroner. Ialt er 16 kjöpere forelagt loWter.

Tvan sutskrivin en.

O.R. 19.00. •
Direktoratet for Arbeidsformidling meddeler i for-

binnelse med tvangsutskrivingen av arkeidskraft at ,dat har vært
mange forespwsler i denne anledning. Direktoratet oppizser at
det hittil ikke har vært utskrevet arbeidskraft til andre te-
drifter enn de som må ansees for livsviktige for landets forsyning
i krigstid.

Utskrivinger til andre arbeidsfelter hår bare angått
arbeidskraft for å sikre den nödvendige hjelp til landbruket og
på den måte sörge for landets matauking.

Rykter som har versert om utskriving til arbeidsfe1ter
utenfor landets.grenser er helt uten grunnlag.

Idrettsforordnin .

O.R. 12.00.
"Norges Idrettsforbund" meddeler at bare instruktörer

som er godkjendt av "Norges Idrettsforbund" kan få tillatelSe til
å drive idrettsinatruksjon i Norge. Disse bestemmelser gje1der
også for undervisning i svömming som foregår ved badehoteller
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4hr Ntt fra "Dn=k.

D.R. 12.30.
Man kan snart vente de nye utdelinger av gasgenerator

brendsel opplyses i. Kjöpenhavn. Samtidig nevnes at man vil söke
iverksatt en skrpere kontroll bed bruken av gasgeneratorer og
det er meninger å innføre spesielle certifikater for montering
og bruk av dem.

Lnkniligefristen foy stsjord og lån til å sette
igang nye jo-,:dbk, er sett til late august 1942.

N tt fra Finnland.

O.R. 19.00.
Degens finske kommunikee meddeler at endel ru2siske

angrepsforsök på Aunusnesset og på den sydlige bredd av Onega-
sjöen ble sJ±i tilbake med blffidige tap for fienden. Ellers
er det lite å bertte fra alle de andre frontene.

vvv vv VV•VV vvvvv
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Pro a anda i Sar sbor for Kon ehuset.

21.30
Politimesteren i Sarpsborg utkommenderte igår beboerne

i et par av byens gater med klut og skurebötter. De måtte vaske
vekk de krittegninger Som unasjonale elementer hadde narret
småbarn til å lage snm propaganda for det avsette kongehus.

ttter en nordmann falt å östfronten.

21.30
Til familien i Branbu er det koMmet melding om at on ung

gutt fra Wykenvik, Hans 0. Skati er falt på östfronten i kampen
mot bolsjevj.sns-,n. Skari var sönn av organist Ola Skari ved Nes
kirke.

Kristeli N.S. stevne i Oslo.

21.00 og O.R. 22.00
Det kristelige N.S. stevne i Oslo i helgen fikk meget

stor tilslutning. Særlig gledelig var det at mange ikke medlem-
mer haddc funnet voien til etevnet. Stevne-t, ble åpnet med ot
stort möte lördag hvor Halvor Holter leste en stemningsfull pro-
log. Det ble bl.a. holdt teler av ekspedisjonssjef prost Feyling
og "biskop" Zwilgmeyer. Tilstede var bl.a. "minister" Skeneke og
"biskop" Fröyland.

S'ömannssendin en.

O.R. 22.15 - 22.30.
Pastnr Ruud holdt andekt. laide"kten var meget kort og det

som ble sagt var uten enhver betydning. Den sluttet omtrent såle-
des: "Når du hörer musikk fra nabnskipet, har denne en viss dra-
gende makt og du må lytte. Når du ser et maleri av hjemmet og
dine kjære som du ikke har sett på lenge, så drager dotte dig
mot hjemmet. Hjen, hjem, mitt kjære hjem, nei intet steds på
jorden, som dig mit kjære hjem."

Nbytrale hilsener
Gunnar Lien fra
Kristian Otto Haugen fra mor og far.
Peder Norgård fra
Torbjörn Torsen fra hans söster.
Rolf C. Kjömme fra Harde.

Så var det noon som ville at deres metmeste skulle komme
hjem snarest mulig:

Otto Karlsen fra Else.
Sigurd Erlingsen fra Jenny Skjönsberg (?)
Herman Pettersen fra inna og familien.

Endelig fikk vi den tradisjonelle utskjelling ev dksnevad.
Det ble omtrent nrdlydende sagt det samme som dagen för, samt at
det er kapteinene som disponorer over radioappatatene og har be-
skjed om å hindre sjöfolkene i å ht3re på sendingen fra Oslo. Vet
herr jksneved dette? Det er emigrantklikken i London som har be-
stemt dette etter ordre fra England i hvis vOld den

vvvvvvVVVVVVvvvvvv
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FÖrste kontin.2,ent av "Nordland" kommet h'em.

O.R.22.00.
R3rste kontitgent av SS-regimentet "Noxd1and" er i

dibse dager kommet tilbake til Norge étter 4 ha-uttjent sitt
ett års tjenestetid.

Nord-Tröndela f lkestin trudt sammen.

O.R.19.00.
Nord-Tröndelag fylkesting kom i dag sammen på MMre.

Av de ordfrerne soM mötte, har 41 meldt seg inn i NS. Det
viser at ordförerne forstår den tiden de lever i, og at de
er villige til å gå positivt inn for det nye Norge. På åp-
ningsmbte i dag ga fylkesmann Dagen en interessant oversikt
over fylketå stilling. Onsdag blir det foredrag av "Minister"
Lippestad. Tinget vedtok å sende et hi1sningste1egram til
"ministerpresident"

Norsk pki sehket.

O.R.12.00.
Et mellomstort norsk skip er senket i Det karabiske

hav. Mannskapet er brakt inn til en 3stamerikansk havn.

A.T. besöker T nsber .

O.R.12.00.
500 A.T.-gutter har beskt Tönsberg i helgen. Det ble

holdt parademarej, og så var det andaktved sogneprest Kreu.tz.

Restaurerin av Oseber hau en.

O.R.19.00.
Planeue om å restauxere Oseberghaugen er nå tatt opp

lgjen.

Avsatt ordförer.

12.30.
"Departementet" har löst innky5pssjef Kåre Lie fra vervet

som ordfbrer i Verran (?) kommune. om ny ordförer kommunen
er oppnevnt bonde Anton Skar, Malm. Ordningen er forutaatt
vmre rent midlertidig inntil det kan oppnevnes en ordförer som
er bos2tt innen kommunen.

Nedbrent skole b d o igjen. 


14.00.
I dag kun det ifölge "Stavangeren" feires kranselag ved

Kongsgård skole der, som bekjent, brente fbrste pskedag,
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Skibbrudne norske s'ömenn forte1ler.

O.R.19.40.
Det ble först fortalt et få ting vekker i deg så sterk

interesse som situasjonen til sjös og sjömannsproblemet.

I den forbindelse hadde Kringkastingens representant
idag hatt en samtale med to norske sjömenn som var kommet
hjem til Norge. Disse var styrmann Otto Hatlestad fra Hauge-
sund og fyrb5,ter Kristian Sandvik fra Kristiansund, som var
kommet hjem etter at deres båat var blitt senket i en konvoy
i Ish-tvot,

"Representanten" fortalte videre at samtalen med disse
rolige, trauste.karen.e var en opplevelse som kestet lys over
mange ting,

Styrmann Hatlested hadde således etter tvang mnstret
på skipet "Reisland" (fonetisk - uttalt på engelsk) V5rste
juledag i fjor. Det ble tatt farlig last om bord som var
beatemt for Murmansk. Det var folk av mange nesjoner med,
men de fleste var norske. Skipet hadde först gått fra Boston
til Halifax hvor konvoyen ble.satt opp. Fre 3a1ifax gikk
kursen til Glasgow, og de kom dit i sluttenRV februer. Det
var bare fire skjaa av denne konvoyen som skulle til Murmansk,
og et av dem var det som Hatlestnd var styrmann om bord på.

Den nye konvoyen som bestod av 18 ski-, gikk först til
Röykjavik på Island. Etter å ha ligget en kort tid der, stakk
den til sjös. Etter noen degers forlp hadde man fått vende-
ordre c)? var gått tilbake til Island, men det kom straks ny
ordre om å gå til sjös igjen.

Nmr Björnöya ble konvoyen. angrepet av tyske skip.
Hatlestads skip fikk den ene siden revet opp. Besetningen
måtte gå i båtene, og et byeblikk e ter forsvant "Reisland"
dypet, Til tross for at man hedde sendt Wdrop, var ingen

av de andre båtene kommet *ftl hjelP.

I Hatlestads livbåt frös 8 av de 15 mann som var om bord,
ihjel. De andre kom seg inn til Söröye I Norge og ble der
funnet av en ski4dper.

Dette er orda til den trauste Hatlestad, fortsatte
"representanten". Både han og Sandvik sier at pra1ttisk'ta1t
alle sjöguttene.som er ute bare önsker å kunne komme hjem til
Norge ±gjen. Videre forteller de at det herskor en stor
på norske sjöfolk, og at de er satt under sterkt press.

Begge de to hjemvendte forteller også at sjdguttene
lytter på Oslo Radio. I Amerika hadde de hört forferdelige
historier om Norge. Det skulle ettex sigende bare vmre gangs-
tere som styrte i landet. 'Den norske pressen der borte ex
full av slike lögnhistorier. En kunne for eksempel ikke 1ese
"Nordisk Tidende" da det'stod bare tull og td,ys i den, sa
Sandvik.

Til slutt bekreftet begge to at den britiske propa-
ganda ikke er annet enn 2Agn fra ende til annen.
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"Norske s'ömann".

O.R.22,15.
Listen over senkede norske skip fortsatte i dag med

resten av bokstaven S: Sverre Jarl, Samnanger, Solferino,
Solheim, Skudd III, Strin, Star 19, Star 24, Star, Stal-
heim, Steinstad, Skarp, Strindheim. (Ble i alt lest opp
17 skip).

Deretter ble oppropet fra "Norges Rederforbund"
gjentatt enda eh gang. Kommentaren i dag löd:

Kjære norske sjdfolk! Hva dette opprop betyr for
dere dkonomisk bör gi dere noe å tenke på. Den som for eks.
tjener kr. 400,- pr. måned vil ved å komme hjem til Norge få
utbetalt kr. 19400,- plus hyretilgodehavende i England og
1,merika. Dette gjelder alle norske sjömenn som hekter å
seile. Og vi kan forsikre dere at norske penger har sin fulle
verdi, noe som ikke er tilfellet med det engelske pund.

Det reklameres riktignok med at Nygaardsvold setter
pengene deres i amerikanske banker, men dette-r ikke riktig
da de norske skip seiler for England og ikke for Amerika$
regning.

Nöytrale hilsner ble sendt til:
Torleif Nilsen fra Lilly Nilsen.
Ragnar Martinsen fra Berit, Leif og mor.
Monrad Eriksen fra Torbjörg og mea.
Hans Martinsen fra Leif, Berit og Margit.
Håkon Johansen fra Lovis e og Ragnhild.
Willy Undrum fra far og mor.
Fritjof Hasleby fra far og mor.
Roy Hasleby fra far og mor,
Olav M. Johnsen fra Nelly, barna, tonte og mor.
Ivar Hestnes fra Gudrun og barna.
Kjell Heie fra far, mor og John.
Johan Olsen fra Tea og barna.

Her kom en liten gutt som önskct å talc til sin far,
kaptein Leif Stad: Kjære far, det er din liLLe gutt som taler
til deg. Jeg har tjent ti kroner på potetsetning. Jeg har
kjdpt frimerker for tre av dem da jeg har begynt samle på
frimerker. Vil du spare noen frimerker for meg, far? Jeg
skal hilse deg så mye fra mor. Hun og jeg har det bare godt.
Ha det riktig bra da, far, og vært hjertelig hilset fra din
lille gutt.

Helmer Kristoffersen fra mor og sisken. Bror er gift.
Leif Gårder Andersen fra hustru og datter.
Karl, Helge og Emanuel Sjö fra mor, Thomas og Riekard.
Harry, Frank og Walter Carlsen fra far, Gudrun m. fl.
Lars Andenes fra mor og far.
Arne Wrensen fra mor og sdsken.
Knut Knutsen fra Grethe, John, Knut og Bjbrn.
Alf Hvalfjord fra Hildn og barna.
Toralf Abrahamsen fra hustru og barna. Venter snart å

få se deg igjen.
(Fortsatt.)
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"Norske s'ömann". . . fortsatt .

Georg Skoglid fra Ida Skoglid.

Fblgende hilsner.delyis meget unöytrale:
Olav Henry Förde fra mor og familien. Skriv eller

kom hjem.
Håkon Feland.fra Ruth.
Bjerne Myrveng Pedersen fra Alfhild. Anker kjemper

mot holsjevismen på stfronten. Gerd er nylig gift.
Kåre, Bjerne og Paul Herfjord fra fer og  mor.

Kamerater! I går kom det etter et norsk skipsmannskap
hjem til Norge. Det var kapret av tyskerne i Åtlanterhavet.
Gleden lyste ut av ynene på guttene da de satte Totm .på
norsk jord igjen. Det var best)tningen fra et skip som kom i
konvoy fra Amerike til England. Båten hadde engelsk kaptei;2.
På sy3en ble de angrepet ey tyske u-båter. Kapteinen ga
ordre til å åpne ild, men da det norske mannskapet så at de
engelske krigsskipa trakk seg unda, nektet de å betjene våp.,
nene.

Norske sjöfolk, gjör det samme i lignende tilfeller.
Skyt ikke på tyskerne.

Til slutt ble det skxeket inn i mikrofonen: Norske
sjömann - ditt fedreland heter ikke England, det heter Norge.

Marinhirden.

O.R.19.15.
"Aktuelt" var et intervju med sjefen for hirdmnrinen,

"Förerens" adjutant, Bertil Bruun.

Av uttalelsene fremgikk det at hirdmarinen skal ymre
"förerens" personlige livynkt lå sjöen. Opplmringen vil delvis
bli den -Jamme som på sjømannsskolene plus Imre i ideologien og
idrettsutöving.

Hirdmnrinen skal organiseres som en del av rikshirden.
Senere skal den utskilles som egen avdeling direkte under
"föreren".

Uvelsrne skal foregå så å si langs hele kysten.

Til å begynne med skal man bruke rikshirdens uniformer
med eget merke. Etter utskillelsen vil hirdmarinen få egen
uniform.

Smån tt fra Nor e.

Glemmen har kommunen sett av kr. 4500,- til tannbe-
handling for skolebarn.

Ordföreren i Serpsbörg har stilt kr. 1000,- til rådig-
het for et kommunikasjonsutv-ilg i anledning av en trefikkuke
som blir arrangert i Sarpsborg i juli.
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Fiskerimeldinger.

O.R.13.15.
Forfangs- og småsildfisket:

, • Det meldes om to fangster @, 100 hl. forgengssild. Fra
Nordfjord kommer det melding om en fangst på 200 hl. småsild.

Vårtorskefisket i Finnmark:
Dette fisket fortsetter. Fangstene er fremdeles over-

veiende hyse Fra en-del fiske= klages over agnmangel og
delvis over dårlig vær. I uken som sluttet 6. juni var fisket
nor mindre enn i foregående ukc, men likevel må fisket sies
å .re tilfredsstillende. Den overveiende del av fangsten i
forrige uke var hySe. Leverprosenten viser noen bkning.
Hnmmerfestdisktriktet begynner nå fisket å minke.

Landbruskmeldinger.

O.R.13.30.
Oslo: Liten tIlförselav grinnsaker i d-g - som

v nlig om mand,gene. Det kommer nå ,tskillig med ribarbra,
men den blir str,'Ics revet bort. De förste tom't,r er n8
kommet.

Stavanger: Det kommer grönnsnker i st2dig ökende måle-
stokk, således 10-15 tonn ral=bra og atskillig med tomater.
Til neste uke vil sendingen av tomater til Oslo begynne for
alvor.

Lrendal: Utsiktene for godt grönnskår er fine.

Bergen: Det er utsikter til et godt fruktår både i
Sogn og Hardanger.

Torvm rene å Vestlandet skal undersökes. 


O.R.12.00.
Khut Hegre er bevilget kr. 5000,- -v Christian Michelsens

fond til undersökelse av torvmyrene på Vestlandet.

Våronna ferdig i Drangedal. 


O.R.19.00.
Våronna er nå ferdig i Drangedal, og det er satt i gang

vedhugst i stor stil. I alt arbeider 700 - 800 mann med ved-
hugsten.

Dbdsfall. 


19.30.
En kjent forretningsmann i St-.vanger, kjöpmann Trygve

Jessen, er död 61 år gammel.
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N tt frn Danmark.

S.R,20.00.
Den danske konge hadde i går et lett galdestensanfall

som nå er overvunnet. Kongon blir r'og nödt til å holdo
sengen i noen diser.

•••• 11•01.   •••  ••  

1Tittfra 


S.R.20.00.
Et tysk fly hle beskutt i nærheten av W/vle i etter-

middag. Flyet endret da kurs og forlot svensk område.

S.R.23.00.
Fra 1. juli vil det bli utdelt nye motorbrenslen

Istedenfor bensin vil man få nye spritholdige brensler.
Denne bestemmelse medförex ikke forhöyning i kvantum eller
antall forbrukere.

• •  

Nytt_fralinnland.

O.R.19.00.
Det er inngatt en overenskomst mellom Finnland og

Tyskland hvoretter Tyskland vil levere slaktodyr og her2etikk
til den finske forsvarsmakt.

O.R.22.00.
"Det nye Europa" heter et nytt politisk tidsskrift som

er begynt å komme ut i Helsinki. Det er anti-bolsjevikisk og
anti-;lutokratisk.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRÅ.£ SKANDINAVIA.
re

Regjeringens I. K. & Hmrens Overkommando.

10. uni. 1942. Nr. 411. Fortroli .
Me in er irs a • un .

Storadmiral Rtleder i Nor e.

O.R. 19.00.
"Grossadmire1" Raeder var i forrige uke i Norge og

tilbrakte flere dager med å besöke tyske flåteStasjoner særlig
i Nordnorge.

"Hallo Norske S 'ömenn".

O.R. 22.15.
Sondingen begynte idag som vanlig med en oppramsing

av alt det som tyske og itelienske ubåter har senket av alliert
tonnasje i det siste, Deretter fulgte en liste over rorske skip
som cr senket og denne listen inneholdt ble.

. Taksten, k>rvanger, Tempo, Tosca„Taurus, Tudor,
Txopic Sea, Talleyrand, Tanered, Turen, Teddy, Tenexiffa og
Taranger.

Deretter ble et intervju med de igår nevnte to
norske sjömenn gjennta-tt. Det var gnnske kort og var forövrig
gitt en gang tidligere på dagen i den nktuelle sending.
Intervjuet inneholdt ikke noe nytt ut fra det som ble referert
igår.

Deretter fulgte hilsingene som denne gang ver nokså
blandet. De som kan betraktes som nöytrale er fölgende:

Til Erling Engmann fra mor.
" Ragnal' Skauge fra mot og far.
" Kåre Roald Nilsen, f&tt brev hilsen frc nlle.

Qharles 3ye Hinderaker
" Asmund Hinderaker
" Jakob Welde Hinderaker
" Gunvald Welde Hinderaker nlle fra Olav Hindernkcr.
" Belner Lydersen takk for brev hilsen Mnggi
" Reidar Tiller frn Merie.
" Georg Normann Olson alt bra, Ingrid.

De endre var fölgende:
Til Lrne Even Kom hjem. Her er alt bra og arbeide

nok for alle. Hilsen mot.og sösken:
.Til matros Harald Stien? Vi er bange for deg. Hvis du

ka;1•1 så send brev eller telegrem gjennom R3de Kors. Alle hjemme 'og
har det bra..Her er arbeide nok og god fortjeneste. Kom hjem &?
snart du kan.,

Til Svorre fra Molla. inøker du ver tilbake her. Llt tere
bre hjemme. Skal hilse fra mor. Kom hjem snnxt.

. Til. Henry Anker.Hansen. Fått ditt brev. Kom hjem. Getda.
Til Hnrry Hcgen. Hilsen til deg. Det cr nu•1 år siden

vi hörte noe fra deg. Send Hilsen R8de Kors. Kom hjem. Lslaug.•
Til Einar Henrik Henriksen. 1.13,per du er i livet og'ken

h•re denne hilsen. Kom hjeM så snart.du kan. Malvin.
Til Kaptoin Thorolf Nitter Walter. Her er arbeide nok

Vi hnr aldri hatt det bedre. Tro ikke på lögnpropagandaen fre
Ingland. Lstri.

Til Henry Karlsen. Håper du får lov til å höre på Noxge.
Du-får vel bere höre rykte x om hvor forferdelig vi hnr det
hjemme. Tro ikke på noe nv det. Her er arbeide nok. Slutt med
dödsfarten. Vi trenger deg, Her er mat nok for alle. Mnrie.

Fortsett.
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"Hello norske s'?5menn". Fortsntt.

Etter hilsingene holdt en nv hallcmennene f61gende
tirnde:

Mens alle disse store ting foregår fortsctter
cmigrantenc å fortelle intetsigendc ting frn London og mens
dc engelske myndighetene setter mere press på cmigrantenes
krets vokscr tallet på norske sjöfolk som kommer hjem.

Vi får stndig spörsmål om Usnevad hnr nevnt nevn i
forbinnelse med den kapteinsfruen som engivelig skulle være
d3d og vi må fortsett desverre svare benektende. Men hnns
opptrednn cr jo betegnende på den opptreden som cmigrantene
London viser. De baye lyver og holder seg ikke til saken. Hvis
ikke jksnevnd snart nevner nevn vil vi ennu en gnng ln nlle
de kapteinsfruer som Eittil her sendt hilsinger komme til
mikrofonen og sende sinc hilsinger og de vil bl.e. ±nnbefette
den omtelte frue.

Norske sjmenn, forsök å lytte på denne sendingen.
Vi vet at det ombord i nlle norskc skip iellfell er en som hnr
et redionpperat og det cr telegrnfisten. F?, hnm til å tn imot
hilsingenc for dere og stel ikko pg hilsinger som blir formidlet
over London. Vi vet hvenian de der forfalsker dem. Ve3r for-
siktig med hvor dere får hilsingene fra. Tn berc imot dem frn
on som dere knn stolc på. Emigrantene skyr ingon midler for å
forfnlske dem.

Gå fre borde og vend hjem.

Norske Sjömnnn! Ditt fdrelend heter ikke Englnnd.
Det heter Norgc!.

Norske kvinner ved Jstfronten.

O.R. 22.00.
De 25 norske kvinner som for en tid siden meldte seg

frivillig som sykepleirsker for våre soldnter ved 3stfronten er
nå etter hved det meldes kommet vel frem til bestemmelsesstedet.

N o Studcnter.

O.R. 22.00.
Ved det medisinske fekultet vcd Unive/sitetet skel det

few semestret 1942 - 43 opptns 21 nyc studenter. ..nsöknings-
fristen er satt til 10do juli 1942.

Ber ens S orveier hnr rekOrds.

O.R. 22.00.
Bergens Sporveier hadde for lste kvartal 1942 et

rekorese?.gi biletter idet salget kom opp 1.27,899 kroner.

kh, Skolene i Sender o Sandef'ord har tidli lukkin .

O.R. 19.00.
Folkeskolene i Sandar og Sendefjord skel lukke 20de

juni for å gi elevene nnledning til å delta i jordbruksarbeidet.
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Innbruddst veri i Oslo.

10.30.
En natt i mnrs ble det gjort innbrudd i en dame-

konfeksjonsforrctning på Grunorlökken  ng  stjlet vrrer for
om1ng 10.000 kroner. Tre mrnn bl, arrestert og hrr fått dom i
forhörsretton. Den one fikk 10 mneder ubetinget. Do to rndrc
fikk hver fengsel i 1 år og 3 måneder..

fqirrmonien" k*?:5 er "Httdtfe1t ården i Trondheim.

0,R. 12.00.
Klubbselskapet ."Hnrmtnien" Har kjipt den gnmle

herskapelige "Huitfeld gården" i Kjdpmannsgrten i Trondheim.
Kjöpesummen er 300.000 kroner.

Centralbibliotek for nærin slivet i Trondola .

O.R. 12.00.
- et vil i n=este framtid bli opprettet en contral-

bibliotek for næringsveicne i fylket. Bibliotekekonsulenten
hnr nettopp vært i Trondheim ng konferert med bibliotekaren og
fungerende ordförcr om snken og man regner med nt statstilskudd
vil bli ydet allerede i inne=endc budsjettår.

Prisaffære i Solum.

O.R. 12.00.
Prispolitiot i Skien hnr nå oppklaret en omfattende

kjött - og slakteaffTsre i Snlum, hvor en Solummann har opptrått
under fnlsk nnvn og fått cn slakter til å v?sre scg behjelpclig
med å slakte dyrene i skogen om nntten. En stor del nv kjöttet
solgte mnnnen. Det ventcr ham nå et mcget nlvorlig oppgjör med
politiet.

Nordråkfrimerker.

10.30.
I rnledning av Rikard Nordranks 100 års dag vil det bli

utgitt en serie frimerker i verdiene 1o, 20, 30 örc. Förste sr1gs-
drg blir 12 juni.

Arrestrs'oner i Elverum.

11.00.
Etter det bladet "bstlendingen" erfarer cr ni personer

i Stnrelvdal i disse drger arrestert for ulovlig bcsiddelse nv
våpen og radio.

41111, Bussrute Hau esund Oslo i an

O.R. 12.00.
Eksprossruteb Hrugesund ë. Bt5e - Oslo starter idng frn

cr/ 	 Hrugesund. De tn se1skapr som kjörer ruten‘ Hrugesunds Turistbil
og Vest1nndsbusson, Det skr,1 inntil videre kjbres fire turer hver
uke sledes at mnn kAmmer frrm på en drg. Disponenten for
Haugesund Turistbil opplyser nt det ikke er nödvendig å sökc om
reisetinntelse for denne rute, mcn en må selvfölgelig tegne sog
på, forhånd.
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S. & F'ordane F lkestin holder mbte. 


.2ø.0().
Sogn & Fjordane Fylkesting avholdt mbte i Nordfjord

iformiddag. Fylkesmannen framla ialt 55 saker. Han omtalte i sin
innledningstalek bl.a. den store statsakten på Akershus lste
februar. Det ble vedtatt å sende fölgende telogram til "minieter-
presidenten": Fylkesmannen og ordfbrerne i Sogn & Fjordane
Fylkesting samlet til mbto på Sandane vil sende Dem hilsing
og bnske om lykke og framgang i arbeidet for det norskt fJ1ket
og for Norges selvstendighet.

I sin utredning om fylkeskommunenes drift sa fylkes-
mannen at siste åre:; var preget av krigen3 aen innenrikske
nyordning og situnsjonen på arbeidsmarkedet, omlegging av sam-
ferdselsmidlene og utbyggingen av forsyningsorganisasjonen.

De rapporter fylkesmennen har innhentet fra ord-
fbrerne i fylket viser at Sogn & fjordane er et uferdig fylke.
Det gjelder fbrst og framst å heve nmrin!#ene, jordbruket og
fisket. Fiskerinæringen f.aks. trenger bedre kjblelagerplass
og utstyret i fiskerflåten har hittil ligget langt tilbake.

Utbyggingen av den clektriske kraft cr også en
betingelse bket drft av industrien fort,vrig, sluttet
fylkosmannen.

Internas'onalt friidrettsstevno.

20.00.
"Oslo Turliforening's2 internnsjonele aftensstevne

friidrett onsdag 17 juni tegner til å bli et riktig stoxt
idrettsstevne. Man har sikret seg deltagelse av flere av våre
beste menn i forskjellige bvelser.

Ras'onerin v potetmel.

O.R. 22.00.
Direktoratet fbr proviantering og rasjonering har nå

bestemt at det i tiden til 31 juli iår kan tillates privat
forbrukere å kjbpe 150 gram potetmel mot klipp av tre brbdmerker
og samtidig av merke E pk 120 på direktoratet for proviantexing
og resjonerings eketrakort for tiden 18de mai til niende august
1942,

tiden iste august til 15de september 1942 kan privat-
forbrukere ytterligere få kjbpe 150 grum potetmel mot klipp av
tre brbdmerker og E 130 på ekstrakortet for tiden 10de august og
til lste november 1942.

Hoteller, kafeer m.v. kPn til matlaging fra lste
til 15de selotember 1942 av forsyningsnemnda gis anvisning pa en så
stor mengde potetmel som de fikk anvist i tiden lste mai til
30ta juni 1941 med et tillegg på 50 %. Til baking kan disse
bedrifter ikke anaises potetmel.

Ny fylkesmann i Austgder. 


O.R. 22.00.
"Departementet" har oppnevnt ordförer Gunnar Heistein

• 13gland som  fylkesmann i Aust - Agder istedet for Lerer. Thorvald
Havardsted, Evje som er lbst fra dette vervet.
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Fiskeximeldin er.

O.R. 13.15.
Oin småsildfisket meldes at der vcd Dragdy er oppfisket

ca 2000 skjepper småsild.
Tysfjord er det i siste uke fisket opp 3100 hl

småsild, alt for ekspert. Der deltok 7 1andnotlag og en drurper.

Om kystfisket og bankfisket fordvrig i eiste uke meldes
at forholdene ikke har ligget erarlig gunstig tilrette. Til lesund
ble det siste uke tilfört endel mindre enn i foregående uke.

Til Kristiansund N. ble det siste ukc tilfdrt ialt
38 tonn fisk og skaldyr. Av dette kvantum var 7 ton torsk, 13
tonn sei, 8,7 tonn mortesei, 2 tonn lange, 4 tonn brosme og 4
tonn kveite.

Til Bremnes kom i forrige uke inn endel snurpere.

Om sildefisket i Nordnorge meldes at der i uka til
6 juni kom ca 1800 hl. småsild til Rdsand i Torsken.

Landbruksmeldin er.

O.R. 13.30.
Markedet har idag vært ytterst dddt. Dct er prnktisk

t-lt ikke kommet noe slakt inn og bnre noen ganske beskjedne
kvanta av grönnsaker. Igår kom årets første blomkål.

"NTB" har foretatt en telefonrassia rundt omkring på
forskjellige steder med forespdrsel om hvordan våronna har for-
löpet og stort sett visrr svaren at alt har gått strålende.

Våronna er nå ferdig på de aller flestc stedene. Det
har for enkelte steders vedkommende vært mangel på arbeidskraft
andre steder igjen har man knnskje hatt litt lite kunstgjddsel,
særlig s2,1peter og andre steder har det knePet på settepotetene.
Trekk-kraften har det ikke wnglet på. Mnn har hntt en mengde
trktorer i nrbeide og det hrr ikke manglet på brenselsolje. Nmsten
overalt hnr man nu s1uppet kuene ut på beite og m'n håper at
det snnrt skal bli mere melk på mnrkedet.

Sa'lpetermangelen vil muligens gjöre at det for enkelte
steders vedkommende vil komme til å bli mindre A.I.V for enn man
hadde planlagt.

Brandbu skogselskap tok for noen tid siden opp spdrs-
målet om å få reist eger skogskole i Opland. Fylkesmann Frdisland
har nu etter hvnd bladet "Hadeland" ærfarer oppfdrt en förste-
bevilling på 50.000 kroner til iverksettelse nv planen. &ken
kommer opp på inneværnde fylkesting. Det som gjör planen
aktuell nå er gjenoppbyggingen av Storhove Lamdbruksskole. Blndet
går sterkt inn for at den nye skole blir hcnlagt til Hndelands-
bygdene da skolen her vil kunne få de best mulige arbeidsvilkår
og -.Gigangen til dvelsesfelter er meget lett idet de fem bygde-
almeningene ialt utgjör et areal på 450.000 mål.

Meldin er tirade. uni 1942. Nr. 411.
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khw Smån tt fra Nor o.

O.R. 19.00.
F3enene med opprettelse av ct cpidemisk lasarett i

Kongsberg er nå ferdige. Hole anlegget vil komme på ca 40.000
kroner.

En varebil med fire arbeidere og sjauffgr styrtet Isår
ettermiddag utfor et 30 meter stup ved Eirvåg, on helv mils vei
utenfor Fprsund. Som ved et under kom alle fra det med livet,

En vedsvindler i Oslo har stått for byretten tilta1t
for flere aff-srer. Fan har bl.e. solgt ved for flere tusen kroner
innkassert pengene, men her ikke levert en eneste pinne. Videre
hpr han lånt 18.002 kroner på an bil som han selv skyldte fire
tusen kroner på. Endelig har han underslått flore belöp for
grönnsaker som hen har solgt. Han ble dömt til seks måneders
fengsel.

"Justisdepartementet" her ansatt höyesterettsdavokat
Wilhelm Grundt som forsvarer ved Moss herradarett etter advoket
Larsen.

"Departemenet" her som dommerfullmektig ved Narvik
byfogdembede ensatt cand.ltr-; earl

jur. Steinar Skår er ansatt som -ommerfulmektig
ved :.rna sorenskriverembede istedet for cand. jur. Ole Jacob
Kielland som er fritatt for å overta stillingen.

I den aktuelles endingen idag hadde Oslo Radio bl.a,
det intervjuet med to noreke sjömenn som er omtalt på side 1,

Dessuten hadde kringkastingen et hårrcisende referat
fre et pressemöte i Oslo iettermiddng hvor to russiske under
officercx som var blitt tatt tilfange på en by i Nordnorge
angivelig skulle ha fortalt om hvordan de hadde drept og spist
opp te kammerater. To av dem var norske kommunister og den tredje
vP.r en russisk sersjant. De tre "drepte" hadde spionert for

(sie). De to norske het Oskar og Arne.

Nytt fra sJAnmark.

D.R.
Söndag ble kong Cristian angrepet av et lettere enfal1

av galdesten som tvang ham tilsengs for noen'dager. Det opplyses
nå officiellt at sykdommens forlöp er helt tilfredsstillende,

D.R. 21.50.
Ved Kjöpephvns byrett ble det idag avsagt dommer

over endel personer for å he overtrått loven om kommunistisk
virksombet, fem seks personer fikk dommer på fra 6 måneder.til
2 4rs fengsel.
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N tt fra Sveri e.

D.R. 21.50.
Svensk Rcdio meldte iettermiddng at sjefen for

svensk rikskringkasting, (gymling?) fratrår og etterfölges cv
foredragssjefen ved svensk rikskringkasting. Hr. Gymling skal
overta ledelsen ved A/B Svensk Filmindustri.

tt frn Finnland.

O.R. 19.00.
P. det Karelske Nesset har det finske artilleriet mod

godt resultat fortsntt beskytingen av fiendtlige befestninger og
brakker, heter det bl.n. i mandngens finske kommunikee.

.iunusnesset er angrepsforsök som ble foretatt av
mindre fiendtlige avdelinger avvist. å den finske östfront
innskrenket kampvirksomheten seg til svnk forstyrrelsesild fra
nrtilleri og granatkastere.

Det ble dessuten gjennomfört speidingstokter. Oppkiarings
forsdk som b1e foxetatt av noen fiendtlige fly over Finskebukta
forårsaket f1yalarm i Kozma og Haminn. Et fiendtlig stupkampfly
og en jager ble skutt ned, mens to jagerfly ble betydelig
boskadiget,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Le in er oneca uni.

Te1egranveks1in. mellon Mrinerheim o auislin.

O.R. 22.00.
I samband mcd marskr1k Nannerheims 75-åre-dng sendte

guisling h..m et 1ykkdskingste1egrnm på den "norske regjerings
vegne".

MPnnerheim hnr takket.

vermere om  storJ:miral RMders besjk i TTorze. 


12.30.
verstbef-lende for den yske flåte, s oradmiral

Emder, bes3kte som nevnt i forrige uke de besatte
norske områder.

Snmmen med den cyske flåtesjef i Norge, Generalpdmirrl
Boehm, beså han tyske flåteenheter, krigshavner og befestnin-
ger i Vest- og Yord-Norge. Reichskommisar licrboven og General-
oberst v Falkenhorst mottok ham p Fornebu flygep1ass.

På heltekirkeg"rdene i Oslo og Narvik nedlp Stor dmi-
ralen krnnser på gr vene.

feichsa otekenfahrer  i Oslo.

0.E.
LeicherpotekenfUhrer ,11bert Schmicrer kom ig=3r til

Oslo p3 innby'else Pv Feichskommisar Terboven."

Frdlich-Hanssen i Berlin.

O.R. 08.00. .
"genera1" Frdlich Hanssen kom mnndag til Berlin sammen

med Generalarbeitsflihrer Bormenn., Tirsdag ble han mottatt
av Reichearbeitsfahrer Hierl hvoxetter det f.ant sted en snm-
tale med stabssjef, Obergenernlarbeitsffihrer dr Decker og
forskjellige avdelingsejefer i den tyske nrbeidstjenestes
riksledelse om den tyske  T's  oppgPver og mål.

Pr5lich HPnesen vil nytte sitt opphold i Tyskland
til å bli inn&3ende underre.ttet om de oppgaver som den tyske

for tiden utf5rex. Han kommer til å bes5ke flere leire
og skoler.

Li estnd i Naxvik.

10.30.
Soc. min. Lippestad besdkte tiredPg N'Imsos og tal-

te ved to bedriftsm3ter i Nrmsos Tresliperi og Bangedals-
bruket. Om kve12,en talte hPn ved ct pirtincite o- i kirken.

"T'..,i-Jko" virkseinhe.,

O.R. 19.00.
"Biskop" Lothe talte igr i den nyreiste kirke på

Itwehnugen, meldes'det fra Trondheim.
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S'dmannssendinrien.

O.R. 22,15-22.30.
I listen over senkede norske skip lestes det ikveld

opp 10 navn
1. Varangmalm. 2. Varild. 3. Vestfoss. 4. Vest-



verd'. 5. Vinni. 6. ..?.. 7. Vigra. 8. Vinna. 9.
Varengberg. 10. Vd'lma.

Fdlgende ndytrale hilsner ble lest:

Sverre Svendsen. Fra mor på "Nabben".
Halver og Hens Svendsen. Fra mor.
Lrthur. Hilsen frn Holmesund. Vindsen kaller. Fra Idun.
Petter Lorentz Benneche. Fre H. Benneche.
Marcus Grödem. Fra mor.
Maskinessistent Norbde Nilsen. Hilsen fra Oppegård.

I fdlgende to hilsner ble lögnpropagandnen nevnt:
Åarne Hoch Nilsen. Begge gutter gift. Kom hjem. Fra

Kristian, Lugust, Einar, Gerd, mor og far.
Kristian Willy Hovde. Håper du lytter på Oslo. Kom

hjem. Fra hustru Guldveig og barna.

Utnevnelser i telletaten.

21.00.
Tollkontrollör i Oslo tolldistrikt Erik Benedictus

Lincseth er beskikket som overtol1ko4tro11br i Stavnnger.
Tollforvalter ved Hammerfest tollsted Peter Lwndus

Hansen er utnevnt til distriktssjef i Tromsö tolldistrikt.
Konstituert tollkontrollör Peidar Johannes H4heim,

Krikenes er av departementet anuatt som tollkontrollör i
samme tolldistrikt med stasjon ved Kirkenes tollstd.

Dietriktssjef i Vadsö tolldistrikt Peder Fröysedal
er utnevnt til tollkasserer i /lesund.

Le ion-arer fra Vå an fritns for skatt.

O.R. 12.00.
Ordfdreren i Vågan hnr vedtatt å bevilge 500 kr.

til den norske legion. Samtidig har han vedtatt å fritn
frivillige frn Vågan for skatt.

N tt fra Danmark.

D.R. 18.35.
Forretningsfdrer i Dansk Rederiforening for mre

skip, som siktes for medvirken ved Chritmas Möllers flukt,
er undeluppet og er fremdeles på frifot. Belönning for på-
gripelse er utlovt. To sjömenn som også hadde hjulpet til
med flukten ble idag ddMt til 3 og 1  års  fengsel.

S.R. 23.00.
Britiske fly la inatt ut magnetiske miner i jrcsund.

Ferjene mellom Danmark og Sverige ver av den grunn innstil-
let inntil kl. 21.00 ikvekd.
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Tibko end' Fr(5'1.and o Zwi1 me er ordin res Vårfr 1sers

kirke 28 *uni. Ordinas'onen foretaes av DoM rost Lothed

O.R.12.0b
)'* "Mini.sterpresidenten har beStemt a1 ordinas jonen av

oslo biekop Fi.byland og Ludv. Zwilgmeyer skal finne sted
. 	 Vår FrelserSkirke 8. juni og foretab av dornprost Lothe

som vikarierende biskop i Nidaros meddeler Fritt Folk,

fFor Preeter bIl ordinert 26.ju4
,Oslo,av kst. ".6iskop" Hagen,Oslo . "

0rdf6roren Ri sakor bevi/ er tte1i ero -k . 4000,-

til Le ionen.

13,30
Ringsaker herredstings siste mbte.foxelå for.slag

fra ordfbreren ,om at kommunen bevilger belt515 til Den
: .Noråke Iegion..og til 16gionmrenes pårörende. Ringsaker

kommune har tffiligere bevilger ,Ordfd.reren,
fattet vedtA ort 8t det bevilges ytterligere kr. 2000.-
til Legi enen:og debbUten. kr, 2000 --til 1 egienm,ren Qs
pårbrende. Den sibte bevi/gning er nmi',espåkjø.rigi,Ise
til legi-ohreneS lArdrende fra-kOMmuhen. *

: Ordfrrn I •Odd:erhe's"btVil er kr, 3000 Le i.ohen.

,O.R.12.0011
Ordföreren i Oddernes bevilgex kx. 3000.- ti1 den

norske Legion." '

Nord-Tröndela f lkestin $ møte. Takketele ram fra uislin

o tale av "f lkesmann"E en.

O.R.12.00-
Nord-Trt,ndelag fylkestings möte igårefererte fyl-

mann Eggen fb1gende,svaxtelegram .som vax innlöpet til fyl-
keStinget fra "minist,er;president", Quisling: "Illotta min
hjerteligåte takk for den ven1ige -hilsen og mine beste ön-
sker for 'framga.ng i deres ,viktige gjerning. geil og

Fylkestinget avsluttet sine forhandlinger igår kveld.
FylkesmannRggen /..ettet. en takk til sine medarbeidere og
ti1 ordförerine for :den gpde samarbeidets.åndsom hadde her-
s'ket på tinget. Når vi nå reisr tilbake til vårt arbeide,
er vi besjelet av den fellesskapets ide som binner oss sam-
men, sa "fylkesmannen" bl.a. Og i vårt daglige arbeide skal
vi vise at vår kjr1ighet til fedrelandet er glödendeog
først og framst at vi tjenex fedrelandets sak. - Forsamlin-
gen reiste seg så og sang 2 vers ay Ja, vi elsker. En av ord-
fbrerne rettet en takk til "fylkesmannen" for den greie saks-
forberedelse som hadde gjort det mulig å avvikle tinget på
så kort tid.,
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nskerimeldinger. 


Forfangs- og småsildfisket. Ingen meldinger idag.

Våxtorskefisket i Finnmark fortsetter, Pangeen'r
overve/.ende,hyse...

Landbrukameldin er.

O.R./3.30
Oslo.Tilfbralene av grönsaker er öket noget. Spesielt

hvad sålat og rabarbra angår.-De fbrste tomater.erkommet
fra Rogaland. Det er ogdt kommet en del blom.kl og purre.

Bergen. Liten tilfbrsel av grönsaker, når undtas rabar-
bra,

Kristiansand. åod tilf6rsel av raberbra og tomater,

Stavanger. God tilförsel av rabarbra og tomater4.4ike-
som,d9:t.i4Ptaiste..ar-k~t....n-ctel.

Ålesund. Tilförsel av salat, men dårltg.med,agurkSr.
Hamar. Liten tilförsel av grönsaker, og behovet blir

ikke på langt nær dekket.

S 'ömannssendin en.

0.R.,22.15
Mottegerforholdene gjorde det idag meget vanskelig å

oppfatte sendingen.

Det ble ikke opPgitt navn på senkede noréke .e4P.
. . , . '

nt ble fremhevet hvor udmerket mnn har det i Vorge
idag. Det er utrolig hva som frembinges av norak jord.
Priseneer gjens.tend for kontroll, så varene blir til-
gjengelige for elle og enhver. Arbeidstj'enesten yter slm
störste innsats for jordbruket og alle klasser av folket
arbeider sammen her. Elektrisiteten vil ikke bare bli an-
vendt til opvarmningdnen bpå til drift av våre jernbaner
og det erbeides nu meget pa dette felt.

Under forrige krig måtte vi stå i kö for å ± m
det slipper man nu.

-Norge går sikkert fremoyerfog de Som för var av.en en-
nen mening begynner gt.:M öinene opp for dette. Hvorledes
skulde det.haPøått hvis-alle hadde vsrt_passive. De som ikkevil vw.e.med pa nyordningen har'ikke lov til å knlde seg

inordmenn. •:
•,Kanske riskerer .dere'å bringe'fram VåPen.aom vil bli

brukt mot 4eres egne landsmenn. Nei lytt*til oppropet. Det
står menn bak dette,.somdere kan stole på. Iegg roret om
'idag, imorgen er det.kensk&for aent.

Hilerier Henrik Anton..4nderSen fra Aslaug. Harald
Knutaen..fra morog små.pikene.; Alf. Johansen freGudran.ålle
disse hilSener, var nbytrale. DedVrige hilsenet umulig å
oPPfatte

'

men

. .. /111  1111«
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ordet.

0.R.19.50
Rikstaler Inge Myklebust oppfordretli sitt •foredrag

sine meningsfeller til å vise kultur og disiplin, men
fordvrig inneholdt hans tale intet oppsiktsvekkende.

Det tidskifte vi nu opplever, må vi gå 1900 år til-
bake i historien for å finne mnken til. Det er nemlig ikke
bare et politisk tidsskifte, men först og fremt et åndelig
og moralsk tidsskifte. De gamle politiske partier og deres
pro&YDwer vPT ikke idea1istiske› men representerte ude-

maktgrupper, fot ble derfer kun plass
for .4,o-1;ene. Den internasjonale jbdiske inliflydelse for-
simplet vårt folk. Det var ikke demokrati men demokretiets
karikatur som rådet.

For?ivrig henviste taleren til en artikkel som Llf
ikhlberg skrev i 1938 om demokratiet. Det viste seg nt

denno f;:rtikkel hndde tillakt demokratiet de
idealer som besjeler nasjonalsosialistene. Vi må laere
våre motstanderes argumenter å kjenne for derved bl. e.
å kunne påvisefalskheten og tomhetan i deres fraser. SO'm
eksempel fremhevet taleren en bemerkning om at humanitet
er tro på menneskene, diktatur misstro til menneskene.
.Dette er selvsagt ikke riktig.

Det er ikke nokk bere å bli medlem av N.S. og rope
Heil r;,6 Vi ,,r1Åikke neg'igel'ekrie  VJ
ved ekeemplete nekt, vi ekel vmme feneb,rere ier den nye
tid. Vi må gre alt som kan. tjene til: beste for•folkefelles-
skapet .

,

bet fUndaMent vi..bygger'på må vMre sOlId og derfor må
vi stille store krav. Vi arbeider,.for',sosial trygghet 6g. '
jevn fordeling v.liVets goder. Vi-må nk,vår.t.mål ::Orden
rettfmrd

Vårt folk ex,sjeleng sykt'og nOefl må tas med.makt.
Ellers må de som er sjelesyke.hijelpes,. Det er store.Mål
vi setter oss, men en ide og et idealmå vmre. så• stort at
det ikke kan det:mkvMte nee,man altiå:.streve_
henimot. ,

Prontseldatene setter livet inn. Deres blod er vår sjel.
La oss vmre föreren verdig., Kultur og disiplin,må vi-vise._
Det forlanger fbreren og.soldatene ved fronten.

De utas'on fra Nor e til Hitler-Ju end's fests iii i Weimar.

. 11.00
I tiden 18-23 juni arrangerer Hitler-Jugend en.rekke

festspi11 i Weimar, hvor det nye Europas ungdom;vil få
-.6reffe saPmen .6ed tyskegutter:og jenter. En

'rekke spdsmål.av felles ..n.teresse vil,b11.tatt-opp til
drftelse. Deputasjoner fra Nerge,, DanMark og Finlend vil
bl.a0overvmre festlighetenei, Senere vi1 representantene
fordisse land de/ta i e4;kulturdemonstrasjon i ,Firenze,
hvor de skalvære de italies1ç magdoma gjester.



4!

Nr. 413.

ut re et svake med tildels bet deli e

fell over en bred front,

13,5,)
Obiigasjener var ideg rolige og stbe med noe livligere

omsetninp og interessen for obligasjoner vat betydelig stbr-
re en i en senere tid.Aksjemarkedet reagerte derimot
svker :iyT2nele linjen og det kom til betydelige kursfald,

ksakcr Bankaksjer hec3de svakere anStrökog
7a2 likelcc sva-

utpreget svakr. med tildels betydelige
en bted frent og flereselgere kom til. Blant om-

aetningenver Bergenske til 157.50. Hvaleksjer ver, likeledes
sveke rne omsetning.i Kosmos til 235 og Rosshavet.

l'iskerneS.4r Nord-Nor e har
„.1

9.30
Fisl7eiÅekåri,Nord-Noie har bedra,t seg adskillig.

LigfiingseaU1tatene -1, fiskeridistriktenevieex,ø41kedes
gn2tek,bledringog en kan spore optimisme blant ftskerne.

Blodpr*ve.evfoik-Som anhoid,es for beruselse.-

9;30
Sarpsbotg har,rå begynt åta blod-

Pbver av olk som anholdes,for.berusolse. Det har vitt
seg nödvendis fordi felk2nesten Ealtid'sier de har druk
ket.såog sålite.Under en rasaiasom politiet foretok
i Skjeberg kom men. på sporet etter endelheimebrennerier.
Nå b1ir-detfor denne lyssky trafikk stoppet.

 , •

Reiohsa oteketlffihrer labert Sehmierer.

9.30
Under 3itt opphold i Oslo skal ReichsaPothekenftthrer

B.A. Gruppen:2threr iabert Sohmierer sette seg inn i det
norske apotekvesen_og sdke,Norges behov for medisiner. Vi-
dere vil han besöke de tyske helseinstitusjoner i" 0s1oe Han,
har vwt,leder 'for de tyske apotekere siden 1933.

Dbdsulykk‘. ,

12.00
En trist drukningsulykkeinntraff igår ettermiddag ved

15-tiden,iAkerseiven like ved Hjula fabrikker. En 3 4r gam-
mel gutt Jan Erik Olsen lekte sammen med noen andre barn ved
elvebredden og feltuti vennet. Rn forbipasserendemann ble
varslet av de oppekakede barn og han fant gutten flytende
ved elvekanten. Tre-åringen ble brakt til 1.gevakten, men
alle opplivningsforsök viste•seg forgjeves.

vvvvvVVVVVvv•vv
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100 års da en for Rrbkard Nordråks f3dsel feires iQs1o..

0.R. 192D.
Hele den aktue1.16'..sending 15>ortsett .fra förste posten

som handlet om krigen OStasia Var idag' Vict minnet om
Rikard Nordråk.. Det begynte med 'en reportasje fra kranse-
påeggeleen 1D Nordråk,s' grav på Vår Frelser-ts Gravlund hvor
"minister' Lunde holdt en thle hvoretter han 1e ned kransen
fra"Ku1turdeparteMentet".:'

Han•avhble‘t, seg 'merkelig nok fra. å skryte V.
Rasjonal Samling oej,, snakket for. det Meste, om Nordråk's
geni1e.evne :til' å lage musÅk soi var helt norsk.

Nordråk.ia v e'r; d:Isse ejeldne musikalske
, 6bhh'e som med sin musikk skapte:: et uttrykk for sitt .folks
Innerste .1.engsler. bet •Var han -som hadde staket• ut veien,
for p.orsk musikk. '

"Vi kjeriner ham best som den mann som satte musikk til
.vår  elAkede ,up,sjon.31tang:  elsker dette landet". 4110
'vet hVad denne melodien- har betydd for oss. Tonene fra
denne sangen 1:11a?? lyad, fra .tusener av noreke struper over
alt hvor nordmonn- ferdes i vcrden. Den har 'gi.tt mot og

•styrke i tunge tider.'-•Den har fått ,våre bryst 'til å strutte.
Den er Vår, iieheIeNorgosang.. '

Rikar t072•.d.take ut .:veien• som vi skal* gk. I sin
store selvstendighet gikk han,'nyre: veier O",g ..skapte sirt egn
norske stil. Derfor bet'dd han -meget for de store norske
kainpomåater som etter Sine: inspirdejener hentet han

,fra de gamle norske sagaer. I sine brever til sin ber
hnn innstendig om å få s:endt ened- t ksempler. av Snorre.

Det er ikkc tvil om ,Nordråks• mUsikk, betöd meget
for.Edvard Grieg. Grieg-sier Selv at:' jeg' trer veien til
meg gikk gjennom ham. I, 1877 skrev Grieg at Nordråks zbetydning
for ham ikke kunne overdrives Dt var ikke tvil om at
det gij.ennom ham gikk et' 1.ys4opp for meg:, skriver, Han
s'?` med revoluejoneiende kraft inn i framtiden.

Rikård Nordråk ble bare 24 år gamme1 men hans x(avn
vil fortsette og 1eVe i vår kunst.

Lunde la s'k på' kraneen fr 'Ku1trdepartemontet".

Deretter talte Erling By5rnson med tydelig beveget
stemme og fikk fae,ttet- inn' at det bare kunne være en så '
strå,lende pereonIighet som "minister"'! Lunde forundt å vise
vår store tonek-unstner en lik ære:. VI:derese han..henvendt
til. "oss" ute. at hari kUnne skjne at .vi'hadde råd til
å la en- Slik anledning & fra, ose.':

-Videre 1a formannen Norge:s.:KomponiStfo.rening 'ned
krans- og holdt en liten tale som •ai'ste kranselegger var
formannen i Norges Lancisangerforbund, byfogd Christie.-

Deretter SPIItes" "J vi elsker" av. Hirdens Stabsmusikk.
Etterpå; ;var det et. kort, i,:nterVju'lned- Bjbrnbon' igjen

hvor han sa .at.han var. så 'beydget at han deSeyerre måtte be om
å f trekke seg tilbake.

Fra kl. 20,00 var det overft,ring fra•- en festkonsert
.Nasjonalteatret Med, opptrodez. €v bl.ahdre Boya- Rbnneberg .

-
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"Hallo Norske S'dmenn".

R. 22.15.
Sadnans'sendingen åpnet idag_med en alfabetisk

b'Gtegnelse.over britiske krigsskiD som er senket siden
krigens-begynnelse .

Detter fikk vi hbre en appell av Vpresidenten" for
"Norges R'ederforbund" Johan.Stenersen.

Han fortaLte at han allerede tidligere hadde berdrt
spdrsmålet om norske ejdfolks plikt til å seile for sitt
fmdreland og han kunne nu berette at all den stund Norge
er et "ndytralt" land og at "flyktningeregjeringen"
NygårdsVold hadde erk1-3rt Tyskland krig stikk imot inter-
nasjonale regler har de norske sjbfolk ingen plikt på seg til
seile for de allierte.

Beveggrunnene fox at norske sjdfolk skal fortsette
ex altså ikke tilstede lengdr. Londonregjeringen har heller
ikke gjort noe forsdk på å motbevise dette. Og når regjeringen
stakk avgårde med gullet i en skjöyte så var det utelukkende
fox at de ikke turde se det norske folket i bynene•mere.

De pengene som Marges RederfOrbund" har utlovet til
norske sjdfolk hvis de bringer sine skip hjem igjen er
baie å betrakte som almindelig bjergingsldnn, Det er ikke
som nange.trør'en bestikkelsessum. '

,RX. Stenersen sa også en del annet Som det ikke var
mulig å'få noen sammenheng i og sluttet med disse'orde

"Disse ord kan egså mmre å betrakte som en hilden til
min kjære bror i England også fra hans kone og datter og
fra hans familie fervrig,no

Så fulgte endel hiliinger. Disse kan betraktes som
niytrale: .

Hans Hansen, Kjærlig hilsen. Vi er engstelige for deg.
lev så vel. Hilsen fra Mnren Pettersen.

Einar Pedersen, lengttr å hbre fra deg, alt brn her.
Llf Dalmo, alt bra med oss. Skriv hvis nulig.
Torbjörn Torbjdrnsen, elt bra her,'fgtt flere Rdde Kors

brev, savner deg, hilsen Eljdrn. .
Ldler Solberg, hilsen fre alle, barna venter,,Torn.,
Kapt. Einar Fnlnee, bare godt,med ose. Gi livstegn.-
Maks. Olav Falnes, håper du lever og cr frisk, nor.
Ivar Pedersen, de beste hilsener fra ass.alle.
Hans Salvesen Saget,.hilsen fra mor ag ddsken, 4nn2,

Snlvesen.
De ikke nbytralevar fdlgende.
Rolf Kristiansen Ruud, hilsen fra mor og slektninger

på Haslund. Gjør hvad du kan for å kome hjem. Tro ikke pa
lögnen fra London. Kast tvangstrbyen. Mor:

Brbdrene Mikkel og Hans Deleng. Ikke hdrt fra dere på
to år. ånsker dere Var hjemme nå. Her er det godt og være.

Reidar Olafsen, håper du hdrer denne hilsen. Hbr ikke
p lgnçn fra London. Fbreldrene.

ge Bergdal, håper du her hört appellen fi trNorges
Roderforbund". Sett ikke liVet på spill. Kom hjem,

lÅnthon.Myhre, alt bra her. Kbm hjem.
pål fredrik Kristieneen
Egil Holtdal
Hane Nilsen Vi lengter etter a hdre fra dere. Kom

hjem så snnrt dere kan. Hjertelig hilsen fra mor og sdsken,
Eivind Ekeland, Rilson fra alle hjamme. Her cr nokk

av arbeide. Valborg.
Kristian Nystnd,,forsdk å komme hjem. Fortsott ikke

d,dsseilasen.
Emanuel Natvig, Er bekynret for deg. arbeide nok.
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411bvgHallo NorSke Fortsatt.

Tilslutt kom en av hallomennene med en.ganske
fantastiskopplysning. Han'fortalte at man hjemme i Norge
hadde fått underretning om .at.enge1ske og amerikanske
myndigheter holder tilbake Röde Korsbrev som norske sjbfolk
senddr hjem. '

Han'henbtillet til sjbmennene å' besbrge forsendelsen
. av slike brever selv eller: gi dem til sjbmenn ombord
nbytrae skip,meu de måtte endelig vmre ytterst forsiktig
med hvem de betrodde dem til for det var engelske agenter
ute med.revestreker allestddrr.

'En norsk sjbmann sob nylig var kommet ljem hadde
opplevet on ufiderlig ting. Like etter at han kom hjem fikk
hnns kohe et brev gjennom Rbde Kors skrevet av ham selv.
Brevet var skrevet om med skrivemaskin og den engelske
agenten hadde fbyet til at han, sjbmannen a1dxi ville opgi
fxrten på England. Han hadde hbrt at hens hus hjemme ver
bdelagt og det skulle hpn hevne. Hans •venner og han se1v
hadde moret seg kolossalt over brevet, men han kunne ikke
la vmre å tenke på hvordandet ville vmrt hvis hans kone
hadde fått brevet fbr han kom hjem. Til vitterlighet viste
han et billede tatt av ham selv blandt sine venner og
slektninger utenfor det samme huset som skulle vmre ödelagt.

Videre rettet hallomannen en spesiell henvendelse til
dlle norske radiotelegrafister om å fortelle dette til alle
omboxd i sine skip. 9Wen.vmr endelig forsiktig, for de
emerikanske og engelske metöder er som bekjendt nokså
brutale" slutte-',; han i en bekymret tone. - -

Fiskerimeldinger.

O.R. 15,15,
Op forfengSsildefisket meldes at der i Samnanger er

tatt ga:100 hI. DesSuten er det satt et steng Ved Hi11esby,
Det er intet å melde om makrellfisket.

Om torskefisket i Finnmark meldes at det siste,døgn
kom inn-til Båtsfjord linebåter med fra 600 til 1800 kg.
Fangsten bestod for det meste av hyse. Til.K,jbllefjord kom
det inn linebåter med fra 500 til 1800 kg. også for det meste
hYse.

Om terskefisket i Troms meldeS at der d. mai måned ble
fisket endel torsk. Ved Bjerkby 61 tonn, for Tromsbysund 91
tonn og Tromsby by 150 tonn.-For fylket er det siden nyttår
kommet inn ot utbytte på 7468 tonn. Herev er 145 tonn hengt,
2204 tonn saltet, 4697tonn anvendt i fersk tilstend, 422
tonn anvendt til filet.

Om kystfisket forbvrig moldes at Bergen siste_ue_ble
tilfbrt ialt 141 tonn fisk. Uka för ble-det tilfört noe
liknende. Âv uketilfbrselenvar 44 tonn fisket på Vest1andet
og ]resten kom norffra,
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Smånytt.fra NOue.

O.R. 12.00: .
FråFarsund meldesat bilulykken hvorved-fem mann. .

ble,skadet antagelig skyldes missbruk.av-a1kohol.

'Fra stavanger melde2 at. "fagsjeen" ved "Norges
Idrettsforbund” Per Finnerud uttaler at man nk Ske1 gå
dgang med..åskapwen såkalt "folkeidrett. Man ska1 ber
begynne å ekoldberna og fortsette_med ungdomman,

012. 19,00.
I`er siden utga ,Gustav Smedal en-bok aom

han kallte ,To:edi.ak Samarbeiden. Denne bek crÅ blitt
overaatt til tysk. Doken er et viktig dokument SDIT1 på en
enkel åg grei må'te belyser flere nordiske Spdrsmål.

Ordfdrerne,i Forsang og Ramnavåg herreder har:gitt
henho1dsyis 500 og 10.00 kroner til den "NOrake

.Vestfeld .Landbruksskole har nå begynt med slått7,
onne..Det,er grdnnforet soilLakal slåes og legges
LIV fer.,

Prisdirektoratet har gitt nye regler for den 1e.e
Sem entreprenbrer kan ta for sine maskinernårde 1cier dem
ut til byggingaarbeider.

O.R. 22.00.
• Etterspörselan etter landbruksmaskiner er meget stor

nu. Den er meget större enn noen gang tidligere og man her
nå begynt å overveie en fordeling basert på kvoter ± forhold
til tidligere omsetning.

tt fra.Danmark,
" •

D.R. 18.35.
. Finansministeren har:idåg fore1angt_landstinget 6t

forslag,tiI for1engelse at den nåværende toll-løv til jumd
måned1944.

,På bdrsen i Kjdpenhavn ble-det idag omsatt-oba,igasjoner
for 855.000 kroner.

N tt fra Sverig14

D:R, 12.30.
I Karlskrona

svenske flåte. 

ble det igår sjösatt en ubåt for den

På et svensk skip, Uruguay, som idag kom inn til
svensk-farvann med en bomuldslast bröt det ut brann i lasten.
Omkring 500 baller bomubd b1e beskadiget.

Et tysk sjöfly kom idag inn over Skånes kyst. Det ble
drevet bort av et svensk jagerfly. Man antar at det vil bli
rettet diplomatiske henvendelser til de krigfdrende lands
regjeringer i anledning de hyppige krenkelaer av svensk
ndytralitet av utenlandske f1y.

Yvvvv VVVVV vvVvv
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Regjez4,ngens I. X. & HTerensOverkommando.

15 'Uhi'1942. - Nr. 415. Fortroli .
Mel in ez b'r a

Sveriges Advokatförbund hilser Nor es advokater.

S.R. 20.00,
Sveliges Advokatförbund vedtok idag en sympatierkls-

ring_overfor sine norske k011eger. '
I'erk1-3ringeh gis det uttrykk'for den beundring de

svenSke advokater nsrer for de nOrske adVokaters mot og fast-
het.

Quislin i Nationaltheatret. 


23.30.
Quisling og• frue vaX fredag kveld tilsteds v..ed en

'Nordraak-festlighet i Nationaltheatret.
Blandt de opptredende ved konserten kan nevnes Cally

MOnrad Boya Rönneberg og pianisten Rolf Brandt-Rantzau.

Den n e "skoledirektör' for o Sör-Tröndela tiltrår.

12.30.
Den nye skoledirektör for Nord- og Sör-Tröndelag, ord-.

förerog le±e± i :Stjrdal, Nordbach, har nå tiltrått sin stil-
ling Og tatt fatt På arbeidsoppgavene.

Han skal således snarest gjennomfdre planen om å anleg-
ge leike og idrettsplasSer i bygdene. Enkelte komMuner har
allerede,avsatt penger til dette formål og endel har sendt'
inn planer. Det er.også meningen åfå bygget gymnastikkloka-
ler ved skolene såsnart forholdene tillater det. Videre vil

. den nye skOledirektör få satt igang en planmessig svömmeun-
dervisning i bygdene. SkoleStyrene ex inlagt å finne höve-
lige badeplasser som skal ryddes'og bearbeides. 3 vandrels-
±ere i svömning tar.allerede'isommer fatt på sin oppgave.

Straffarbeid alkbholikkere. 


0.D.'
Straffarbeid for alkoholikkere settes nå iverk i

'oVerensatemmelse med den nye "lösgjengerlov".

Ulovlige ha;:z,_!_sevsrog radioa arater.

14.00.
Eri mann pN Notodden er arrsstert for å ha vsrt i

besiddelSe av td haglgewerer. GevSrene var gjemt i en hytte.
En mann i Seljord er arrestert for å ha vsrt i be-

siddelse av et UloVlig radioapparat.
•

O.R.
'Den faldne 1egioflr Arne "50-±m'ann kri'stiansen ble

bisatt på 'irje igår.. "Prost" Olay forrettet.
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Le iomarene oppretter e et "frontsoldntforbund".

Med "mn'or" Felix ,nderse..ft som.lcder:

07.30.
Det aar 2.11crede i nocn tid wart nrbeidet med oppret-

telsen ;c':yhund for "norske f?-ontsoldnter".
Flancn cy nA realisert og etter henstilling-frn' frbrit-

kjempernes egne rekker har "mnjor" Felix Lndersen overtntt
ledeleen.

Felix Lndersen ver den firste norske Offiser som meld-
tt seg som frivillig. Hen cr dessuten for sine fortjenester
under felttoget i öst blitt forfremmet til Sturmbandfthrer,
den hdyeste grad som noen norsk frivillig har oppriAdd i denne
krig.

Som sinc nmueste medarbeidere hnr "mnjor" Lndersen
utpekt YIllgY?r Kofoed, x.rneTvedt og Guttorm

"DInjor" xxndersen har sammen med sine mednrbeidere
sendt ut fdlgende opprop til samtlige "norske frontsoldnter":

Frontsoldeter fra Waffen SS og,Den Noyske kgion.
For ikke mange ukene siden eto Vi ennå skulder til

,skUlder med v4rt t'yske, dnnske og finnske vApenbrddre i vår
f(41es kamp mot bo1sjevismen i bst.

-Flere av oss har nå ntter vendt hjem til fedrelcndet
etter tro og tapport 4 ha tjent lengere tid ved fronten. Et
ter s4ledes 4 he bevist nt det også i det nye Norges ungdom
finnes ek,e og godt krigerblod har vi nå lagt nv den feltgrA
uniform og igjen trukket i sivil, og står nå ferdig t.l A
gå lbs p4 de store oppgaver sok venter oss. I pnrti og stet
lir vi for framtiden 4 finne på vAr poåt i kampen for gjen-
rcisingen nv det nye Norge.,

Mea selv om det ikke lenger er oss undt å st4 ,ved
vAre kammel,ners side derute, er.det nå v4r hellige plikt
fortsatt A holde sammen her hjemme. Frontsoldatene ånd og
dyder må fartsett besjele oss i vår nrbeid ,og b'3res fram
i det norske folk, og vi er.det som for evig tid skel holde
vAre f1c1tie 1,.H'Gers minne höyt i

Defcl 1r,r vi frontsoldater gått til dennelse av
"Frontsoldetcnbund". Dets oppgave er 4 bli det forbund hvor
tidligerc sJ1dater alltid kan treffe sine knmmernter. Der-
nest skel c'tet bli den instituejon som for frnmtiden tnr seg
nv alle spdrsmAl som nå etterhvert melder seg vedrdrende
vgre kammernter ved fronten.

f-:entkammerater. Yeld deg idag inn i vårt
forbun, 1_;etto ken skje under den fd1gende adresse

vIr=1;soldatforbundet". Tollbodgeten 20. Oslo.
55*yi-,:' s‘,.::1vfor et frontsoldatforbundet blir hVa det

b3r bli, at ct får absolutt 100 tilslutning fra oss.
Hej:1 0„..; )51.
fJlix Lndersen, Yngvar Kofoed, Lrne Tvedt Guttorm

Feleh.

Oppropet har'allerede'fått tilelUthing.frn en rekke
frontsoldater med stabssjef i rikåhixden, Thorvald Thronsen,
i Spiesen.

Fölgende frontkjempere har gitt forbundet sin til-
slutning:

(Fortsett).
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"Frontsoldatenbund".

(Fortsatt).
Thorvald Throndsen, Harris? Torgersen, -Birger ..ch

Berntsen, Tor Olsgård, Odd Tordarson, Erik Lie, Nicolai Olsen,
Pagnvald Klepslnd, Karl fr. .i,mundsen, Kåre Detlich?, Per
Dahlen, Ro''r :i:mundsen, Tor Lerdal, Knut Ndkeholm, Kristoffer
Dahl, Tore Moss, Harald Selvik el. Sekvik, Johan Ldkenf1aen,
raniel Larsen, Erling Larsen, Reidar Rise, iiIvSkulstad,
Knut Norstad, Bjarne By(a?)Moen,'Felix H-rtmann-Thoresen,
Knut Myklebostad, Hans Mytting, irne Sjurstrdm, J,Tnfinn

Per Myhre, I.rnfinn Gunnar Fehn, Sverre :storp,
He1ge Yilsen, Reidar Olsen, Helge Kobberstad el. Ebbberstrand,
Johan Steenseth, Sverre Falkum, Ingar Imislund, Lnders
'.isbjdrn Kjblen, Roar Å. Olsen, og Bernhard Johansen-

I anledning arbeidet med oppretelsen av et forbund
for norske frontsoldater har en nv.Telegrambyråets medarbei-
dure hatt et intervue med "m2jor" Felix Laidersen.

Det er nå omlag 1 år siden de förste norske frivil-
lige reiste avsted til kamp for nyordningen, forteller "major"
!,,nlersen, og jeg vil i denne forbinndse gjerne,fåiunderstreke
at vi reiste ut til kamp mot enhver fiende av nyordningen, en-
ten de nå gikk under navn av bolsjevikker eller rcpresentertes
vpd norske statsråder som rdmte og overlot l-nd og folk til
sin egen skjebne da det knep som verst.

Og Hvordan var så tjenesten i denne firste tid?
Vi tjenestegjorde dengang alle som menige. Det var

Under den'forutsetning vi hadde meldt oss. Vrb måtte derfor
alle gjennomgå en lang og grundig utdannelse. Selv de som
hadde fått mange måneders soldatutdannelse fdr Bakkan-felt-
:toget måtte gjennomgå det samme utdannelses- o'treningskurs
som.n1le andre. Og jeg må si at det var en meget 1,--arerik tid
-selv om det for en mangeårig tidligere kompazlisjef som f.eks.
undertegnede av og til kunne were litt stritt.

Når dukket for fdrste gang planen .om et forbund av
,norske frontso1dater opp?

Jo, t,:mken fddtes allerede vinteren 1940/41 i en liten
garnisonsby i Ostmark. Vi ble da enige om å få istand'et for-
bund så vi kunne vedlikeholde vårt kammeratskap også etter
at vi var kommet hjem, de av oss som kom hjem da. Senere
under felttjenesteivelsene i Syd-Tyskland ble det mindre
både tid og anledning til å drdfte disse planene. Men så
kom oppmarS.jéh-i'd6.-e,-og-6e1V-6-framStdtet gjennoh.fddthings-
beltene derborte, marsjen gjennom de uendelige skogene og
-,overuilyrog sle:tter. Da fikk vi så rart det kanskje k-n höres,
tid til-igjen å beskjeftige oSs. Med -våre planer. Det er nem-
lig forskjellen mellom felttjenestedvelsexog kri-g-Tt i kri-
gn erigat enklere.:Da fikk vi hdve til å treffes av og til,
ja endog til å prate noen sekunder selv om det kanskje bare
var på en veikant midt på natten.

Tankene hadde,så lett f.c?rå gå lan,gt ute på disse
endelöse slettene, eg-d-d'gikkhjem: Ja,'n-r vi bare kom 1rjem,
de av oss som kom hjem da, ja da skulle vi danne dette for-
bundet som-vi hadde talt så mye on Og da skullevi gutta
som hadde ligget med nes" ise5ay.og vrt'de-Ukjendte sol-
dater fra begynne1sen av, da,s_kulj.e vi dnna vårt eget for-
bund; et virke1ig nasjena1-sociaiistisk forbund, ledet RV

(Fortsatt).
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"Prontsoldatenbund".

(Fortsatt).
soldatene selv, av dem som hadde båret sine "Knobe1sbecher"
(so1daterst3v1er), ligget i veigr3ftene om natten i h3ljende
regn, vadd i sjla til knes og vaert svarte som negre så en
bare kunne skimte det vhite i dynene.

va,r det cn morgen ved Jasminfloden (en biclv til
Dnjepr). Vi möttes noen nordmenn ved 5-tiden en morgen i juli.
Rent tilfeldig. Vi spiste en slags frokost. " forklare folk
her hjemme hvordan denne frokooten ble laget vilde bli et
langt kapittel. Jeg skal derfor la den siden av seken fPre.

-Men deu morgenen ble igrunnen frontsoldatforbundet stiftet.
Den morgenen glemmer ingen av oss som da var tilstede.

"Mdjor" laidersen forteller så hvorledes dannelsen av
Den Norske Legion i löpet av august ble kjent ved fronten og
hvilken glede dette vakte.

Nye kammerater som sammen med oss skulle ta kampen opp
for den nye tid og bedre tid som vi alle var villige til
ofre livet for. Vi derute ved fronten visste hva kampen krevde
av ofre;uten forhånds utsikt til annet enn en menig soldats
kår måtte alt oppgis. Man det ble gjort i den feste overbe-
visning at det livssYn vi kjemper for vil og må seire og
skape lykkeligere tider. Vi hadde derfor fått fdle gleden
ved å yte disse ofre og p. denne m''ten hadde hver iser av oss
fått oppleve hva sann nasjonalsocialisme virkeli var. Vi
lovet oss derfor selv dyrt og hellig å vY3re med gjennomföre
denne levende nasjohalsocialisme koste hva det koste vilde.

Dette er bakgrunnen for det forbund som nå er dannet.
"Arfor har vi sluttet oss sammen. Derfor vil Vi lodes nettop
ev våre egne.

Tilslutt vil jeg gjerne få gjöre et par bemerkninger
av,mere personlig art, legger "major" i,nderson til. Det har
selvsagt v:ert en glede for meg at så og si alle minc front-
kammerater har henvendt seg til meg med anmodning om å over-
ta ledelsen ev v&rt forbund. Jeg har samtidig ogå fölt det
som en plikt mot mine kammerater å påta.mog dette verv. Og
ett er sikkert. nhvcr som personlig har opplevd hva vi har
opplevd, vil forstå betydningen av det skritt vi her har
,tatt.

Le ioncn mönstrer å Slotts lassen for quislin .

12,30.
,Söndag Morgen kl. 09.30'finner det på Slottsp1assen

sted enmbnstring av reservebataIjon Holmestrand av Den
, Norske 'Legion.

"Ministerpresidenten" vil Si• noen ord til mannøkapene.

Bevilgnin o innsamlin til Le ionen.

0.L. 12.00.
Ordfjreren i N.iMeos vedtok igår nt ungdom fra NF:tmsos

som har meldt seg som frivillige til Den Norske Legion for
å kjempe mot bo1sjevismen, ska1 fritas for skatt.

Ved en insamlin på ot möte i Tromsb Lag av NS kom
det inn ca. 1000 kx. til Den Norske Legion.
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K'eleeks los'on 'bMbord å en Ber ens-båt.

22.30 (fredag). ,. .
Ombord på en Bergens-båt som ligger i Trondheim for

tiden, hendte det igår en kjeleeksplosjon som kostet kull-
lemper Asbjbrn Larsen, 17 år og fra Bergen, livet. Annenmas-
kinisten, Bjarne Herland fra Bergen, ble stygt,skadet i an-
siktet og på hendene.

Worsk ski senket i Nords'ben?

22.00 (fredag),
Ritzaus buteau melder at den Voldsomme storm'som for

tiden raser utenfox danskekysten.har drevet inn en stor kbm-
Mandobro på stranden ved Lbnstrup. Etter tyepen,å dömme stam-
mex kommandobroen fra et norsk eller syensk skip, mei-Ldet
finns.intetkjsnningamerke.HBreran som er 10,m. 1ang, og 6 m,
bred ser'Ut til å.ha ligget ganske kort tid i vannet'..

S 'bMannssendin. en.

O.R. 22.15-22.45. (Delvis utydelig).
.jbmannssendingen bragte idag en rekke personlige hi1-

aener,oyerfbrt fra Trondheim.
FbIgande var nbytrale:
Maskinassistent (Pedersen?) fra Trondheim. Mor dbde

ifjor. Oddveig og Ruth.
Matros Knut Tbnnesen. Fra Agnes Tbnnesan, mot 'bg Ruth.
Hans Julius Hansen. Gi livstegn fra deg. Marthea Hansen.
Antoniussen, Innherradsveien. Bestefar og mor döde -

1940. Lovise er gift. Hilsen mor.
Matros Ernst Bekkstrbm. Far har godt arbeid. Ida er

friserdame, og .,?.. er ferdig gymnåsiast. Hilsen mor.
Styrmann Egil Magnus Berg. Fra mor, far og sösken.
Marcus Julius Larsen. Mamma dbde 23 nov. 1941. Rei-

dar ex gift og har en datter. Hilsen fra :.got
og din lille pike Gunhild.

Fyrböter Olav Kvalvik, Flatanger. Fra mor, far og
sbsken.

* Fritz KirksSter. Pra Oscara Kirkseter. Gunny er en
stor Pike nå.

Leiv Johansen, Stjbrdal. Vet om Reidars dbd.
velig dbde han på et hospital i Scotland etter en operasjon.
Hilsen Kaspara og barna. -

Mattis Vittersb, Innherradsyeien 10, senest Terje
Viken. Har, ikke hbrt fra deg siden mai 1941. Forabk å kbm-
me hjem. Hilsen Gunhild.

Olav Normann Sbrgård. Fra alle hjemme.
Lidvald og Magne Skarholt, fra.Leksvik. Helga har

fått en datter. Hilsen mor og Alida.
Maskinmester Fritjof Dahl. Bjbrn skal begynne på

skolen til hd,sten. Hilsen din Vinda, Lisa, Bjbrg og Bjbrn.

Unbytrale:
Ingvald Stjbrdalen. Kom hjem for mors skyld, Inger.

(Fortpatt),
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S'ömannssendin en.

(Fortsatt).
Knut ..?.. . Kom hjem. Irene skal snart begynne på

skolen. Hilsen fra din hustru Ingrid.
Gunnar Eriksen, Munkvold. Björg er gift. Tro ikke på

ldgnpropagandaen. Hilsen fra tante Asbjörg og onkel Harald
Schjetne.

Jan Holte. Ikke hört fra deg på to'år. Kom hjem. Her
er det ingen nöd. Norges plass i det nye Europa er sikret,
Skal hilse fra far, mor, Erling og Rudolf. Hilsen Olav Holte,
Stavne.

Styrmann Otto Hatlestad fra Eaugesund, som er en av de
overlevende fra det senkede oanadiske skip "Reysland", var
atter en gang intervuet, og fortalte bl.a. at det rår en mörk
stemning blant sjdfolkene som seiler for tngland.

"Reysland" var bestemt fOr. Murmanek med last av tanks,
ammunisjon og flydeler da det ble bombet av tyske fly i mer-
heten av Bjöxnöya. Skipet sank på 7 timer, og alle kom seg i
båtene, menkulde og etorm drev dem fra hverandre. I styr-
mann Hatlestads livbåt hVor det  var  15 mann frös 8 ihjel, De
övri6e ble tatt under behandling_på sykehuset-i Tromed hvor
flere fikk ben eller armer amputert. I en annen båt frde 13
mann ihjel, mens mn intet har.hört fra to andre'båter. Av
mannskapet va 18 nordmenn deriblandt kapteinen: Resten'var
sammensatt fra.-16 naejoner.-

Xvinnen o det n e Nor .

O.R.19,55.
Verden'og Vi var idag viet kvinnens plass i det nye

Norge.
For de som tror at NS vil sette kvinnen tilbake til

der hvor hennes bestemor var,' er det utkommet et lite hefte
"Også vi når det er krevet" på Blix Forlag under Ragna Prag
'Hbgelsens redaksjon,.som viser at dette ikke er tilfellet.
I heftet som'inneholder en god samling artikler og kåserier,
behandlex en rekke kjendte kvinner for$kjellige aktuelle
problemer.

Idrettsn tt.

22.30. (fredag).
Norges bokseleder Ottar L rsen og Realf Ording Hel-

gesen Poregrunn, vendte fredeg tilbake fra Roma hvor "herre-
ne" har deltatt i det internasjonale bokseforbunds ekstra-
ordinære kongress. O.L. forteller at tyskerne vil gjöre alt
for å skaffe Norge boksehansker som det ellers er vanskelig
åf taki.

12.30. '
Idrettsiandsleder i NSUF Gust Jonaseen har oppnevnt

Halvard Haneen som landeleder for junior og.guttespillerne
i fotball,

O.R. 19.25.
Akershus slo Oppland i en fotballkamp på Ullevål

ikveld. Resultatet ble 2-2.
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Ingen svenneprövefor konditorcr len er.

O.R. 19.00. •
Etter påbud "fra "Handelsdepartementet° blir det fra

den 1 juli 1942 ikke lenger höve til:4'ta -den fastsatte sven-
neprve-for konditorer.

Oslo Börs. 


14.00.
Indeks for Oslo Bbrs: Bankaksjer 153.70

(uforendxet), Industriaksjer 186,85 (minus 0.80), Skipsaksjer
226.85 (plus 0.05), Hvalaksjer 360.50 (minus 0.35).

Elektrisk Bureau hadde siste år et nettoovorskudd på
184.000 kr. mot 171.000 kr. forrige år. Det utdeles 3% divi-

kihr dende til aksjon-srene.

'

Rekordomsetnin av fersk sild innenlands.

11.00.
Eter hva Morgenuvisen i Bergen kan fortelle h_tr vi"

hittil i4r hatt en omsetning av fersk sild innenl,:mds sem al-
dri för. Mens det til denne tid ifjor av sild som yar fisket
i distrilGen.e si5r for Nord-Trôndelag ble omsatt 'ihnenlands
godt og i-e1 8000 hl. forfangktsild og småsild, er denne om-
ketning i4r kommet opp i mere enn 40.000 hl,

O.R. 13.15.
I dagens fiskerimelding meldes det'om foxfangstfisket

at det er satt 4-5 steng ved Aslbya på tilsammen ca. 150 hl.
Dessuten cr det kastet 800 •skjepper samme sted. Om makre11,.
fikket foreligger det ingen meldinger. Notfisket viser seg
tiltagende på Vestlandet"s33rlig i Ryfylke.

Forsk'elli e landbruksmeldin er. '

0.B. 13.30.
"Forsyningsdepartementet" har'bestemt at'detdeh

- 20 juni skal foretas'telling av alle grönnsaksparseller•
i landet.

O.R. 19.00. , '
Utbetaling av korntrygden, er å begynt .

0.F. 19.00.
Tusenvis av:tdbakksplanter fra Hadelandsbygdene

sendek "disee dager rundt i'landetEttersi5örselen er
imid1ertid langt större enn lagrene og'r-Ln har måttet fo-
reta en xasjonering:sv fbrsende1sene..

litt AT-n tt.

O.R..12.00.
Samtlige sveiter i Glomdalen arrangerte igår en St?5r-

re mønstring i Kongsvinger.
Kampene om-A-mesterskapet i fotball er nå i full

gang meldes det fra Fredrikstad.
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Nytt fra Danmark. 


D.R. 18.35.
11 ungdommer fra .^,1borg og .omegn, som sto tiltaIt for

sabotasje, tyveri av våpen-eg andxe handlinger egnet.til å
svekke den tyske vernemakts slagskraft, ble idag damt til
strenge fengselstraffer. 8 skoleelever fikk henholdsvis, 3 år,

3,2,2,.1, og 2t års fengsel. 3 ungdommer i tyve4rene
fikk henholdsvis 10*,- 5 og 5 års .fengsel. "

Ukjendte personer forårsaket inatt en eksplosjon uten-
for en professorbolig i Wbenhavn. Ingen skade ble anrettet
men politiet utlover en belönning på 5000 kr. for meddelelser
som kan före til arrestasjon ev gjerningsmennene.

D.R. 18.35.
Yorhandlinger mellom Danmark og Sverige om en handels-ild

avtale for annet halvår av inneværende år vil bli opptatt i
Köbenhavn i neste uke.

N tt fra Sveri e.

O.R. 19.00.,x%7-nske politiske kretse er man overbevist om at det
avtalei: rdo1lom Churehill og Molotov finns hemmelige klau-

suler vedr3rende landevinninger.

S.P. 23,00.
Et tysk kurirflySOM i ettermiddag kom ut av kurs i

GSvletrakten, ble beskutt av 1uftvernet og tvunget til å ta
rett kurs. wiÅ4
D.R. 12."30.

De svenske brendselstildelinger for neste sesong vil
bli nedsatt.

O.R. 12,00.
Tyskland har gitt innreisetillatelse til det svenske

Röde Kors' hjelpeekspedisjon for nddlidende svensker i Est%
land.

D.R. 21.50.
Uppsala domkirke skal restaureres. Store deler av

kirken truer med å styrte sammen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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"Fdrertin Slottet.

O.R.22.00.
Samtlige'oministr4w, Nasjena1 SamlinEs riksledere og

fylkesfbrere, partiets landsledere og andre hdye representan-
ter for srorganisasjoner og partiinstitusjoner samt alle
landets fylkesmenn var i dag samlet til mbte på CSle slott

"ministerpresident" Quislings nrvær og under.ledelse av
generalsekretmr, "minister" Puglesang.

Etterat genera1sekretren hadde erklt tinget for
åpnet, ga han, ordet til NS' fdrer, "ministerpresident" Quisling
,som redegjorde for den politiskesituasjon'og partiets.stil-
ling. Samtlige fylkesfbrere ga raporter fra rbeidet i sine
respektive fylker. Deretter fulgte raporter frn rikshirden,
NS' kvinneorg'rnisasjon, Norges bondesamband og NS' bondegrup-
per samt Arbeid-ernes faglige landserganisasjen, N$' gruppe-
organisasjoner ved respektive formenn og landsledere. Mdtets
fdrste dag ble avsluttet med en redegjdrelse av.gencralsekre-
tmr, "fflinister" Fuglesang.

Tingets rePresentanter var om eftenen "fbrerens"
gjester til en kaMeratkve1d. Tinget fortsetter sine for-
handlinger mandag..

22.00.

Reservebataljon Holmeetrand mdtStrer.

Imerges,fant,det sted en mdnstring av reserve.bata14on
Holmestrand av Den norske legion på Slottsplassen. Smtidig
dinstret avdelinger av "fbrerens" garderikshirden'og bered-
skapspolitiet. Avdlingene.tok oppstilling inpen
På den ene siden stbd legionene avdeling og dens musikkoris
med frent mot slottet med,"fdrerens" gEirde.og rikshirden'på
den annen side av beredskapspolitiet. LMàngemennoaker hadde
innfunnet seg for å overvære mbnstringen. Blant de frammdtte
såes samtlige "Mtnistre", rePresentanter for riksledelsen og
en rekke andre pepresentnnter for stat og parti. "Fdreren" . .
ankem i bil Presis k. 09.30. Etter å ha insPisert svdelingene
sammen med» Jonas Lie.og andrel,holdt han'en kort ta1e'+

Gulbrand Lunde besdker GloMda1smuseet.,

O.R.19.00.
. "Minister" dr. Gulbrand Iunde avla et besbk på Glom-

dalsmuseet på Elverum den 14. juni, XotSke flagg, hvitstammede
bjdrker og den vakreste sommerdag hilste "minister" Lunde og
frue velkommen til GloMdalsmuseet, et av Norges betydeligste
og mest serpregede folkemuseer. Lunde og fxue ble mettatt av
ordfdrer Grindalen. Blant gjestene var fru Magda Monstad
fylkesfdrer Brynhildsvell, politimester Hanssen, legfdrer
Askhaug, og som representent forWehrmacht Hauptmann Loch.
Skaperen av musect, redaktdr Hamlander, ga en kort oversikt
over nu6eets tilblivelse'og tok.gjestene med på en rundtur

-gjennom museets mange samlinger.



Medin ex. sönda •1942

Gulbrand Lunde . . fortsatt).

Etter omvisningen uttal,e Iunde: .-"Jeg er imponert
ovex at muSeet er så omfattende og så,utmerket. Det vitner
om at man her'har nedlagt et.'.z5erordentlig interessant q
kyndig rbeid, og la meg få understreke at museet bbr .1
mer kjent i Norge da det fortjeuer det,, srlig etter at
Helge Væringsåsens verdifulle samlinger ble innlemmet

Om kvelden ble'det holdt et åpent; niite i museets.-fri-
luftstenter, og "miniSter" Lunde t1te. Emnet for hans
foredrag var: "Var nasjonnle kultUr sonagrUnnlag for
Norges nyreising". "Ministerens" inspirerende foredrag
ble,pAh6rt med spent oppmerksomhet fra den talIrike for-

og.formet seg sam et oppgjör med det kulturfor
- fa11 pom er skjedd her hjemme ogsom truet med å utslette
oss som Med sviende ironi angrep,"Ministeren" det
ktefall for fremmedartede impulser som bredte-seg som'en
mare her hjepme.

, "Ministerens" tale ble flere grTmger avbrutt av
kraftig bifall som gjentok seg etter ordfører-Grindalens
takketale. Om kvelden.ga ,E1v!erum kemmUne-en ,middag for
en rekke inbutte.

Falt å Östfronten.,

O.R.19.00,
LefionsoberseharfAn'Odel:'Ljungberg,

falt på ,3stfTonten den l apri1Hi:år
y ,

' IegionsUnterseharffihrer Karl Gildc, f6d,6'1906, er
falt'påstfronten den1.7. april

födt er

T sk 'Utstillin, i Fre Xikstad.

O.R.22.00,
I Predrikstad holdes det i disse dage'r en utstilling

av de fritidsarbeider som tyåke-sOldater•har utfört Under
sitt opphold i Norge siste vinter.

Kr. 25 000 - til Arendal museum,

O.R.19.00.

N.S.U.F.'å. j„drettsleder,Just Jonesen-har oppnetmt
. Balvard Hansen til' leder for junior og guttefotballen i
Oslo,

"Kultur og folkpopplysningsdepnrtementet" har satt
av kr. 25 000, til Arendal museuffi til lsnin aV bygge-
saken.

Idrettsn tt.
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Ngrske s'bm.annn.

0.R.22.15 til 22.30.
Sjömannssendinga begynte i dag med andakt av "biskop"

Hagen. Dette er stoxt s tt hva han sa: ,

Hallo norske syifolk der ute på havet! Norge sender
dere en hilsen fra de tusen hjem I disse tusen hjem venter
deres pårörende på dere. Dere kan ikke glemme de tusen hjem,
og de tusen hjem kan ikke glemme dere. Og den som tenker
mest på gu ten der ute er mor. 'Hun kan ikke glemme ham. Hun
berer gutten sin p4 bönnens arm fram for den allmektige Gud.
Hun vet a "Han som kan stormen binde o.s.v" også kan ta

' vare på dem som ferdes på havene. Husk at Gud fblger en. .
hver som ved dåpen ble lagt i hans armer. Han glemmer ikke
sine selv om de er langt borte. Derfor hilser den norske
kirke dere med et ord fra bibelen. Det.står.4. profeten
Essal_as 49. kapitel, 15. vers: "Glemmer vel en kVinne sitt
d4ende barn o.s.v."

Til slutt leste "biskopen" Fadervår og velsignelsen.

Det ver bare noen få hilsner dag:

Til Nobel Nilsen fra slekt og venner.
Wilhelm Nilsen fra Caspersens.
Rolf Thommas fra foreldre og-bror. Kom hjem hvis

du kan. -
' Rolf HalvorSen-fra—foreldre. Slutt dödSseilassen

og, kom hjem, .
_ Ingvald Holtan fra Anne. Jeg og gutten er friske,

Men venter-på.papa.

Nerske sjdmann d.?5 ikke fer England men .lev for Norge:

Bor artin et 1942.

0-R.19.15, .
I "Aktuelt" talte renktör Bråtne om: "Borgnrting fdr

og nå".

år skal Borgnrtinget 1942 holdes. I den anledning
vil Sarpsborg få besbk åv "fbreren" den 20 juni. På grunn av
denne store begivenhet vil byen bli serlig smykket. Ordfbreren
og byens befolkning arbeider nit under höytrykk med dette.

Andre ting vi.fikk hbre var at distriktet i clag har
fått tilbake det gamle norske navnet "Austviken". Herfra
reiste kong Olav for å krietne det også den gang s. gjenstridlse
folket vårt.

BorgeIrtiget'1942 vil c,rte seg som et stort stevne
hvor mnn vil manifestere at den:nasjonale samlingstanke på nytt
er i ferd med å fullbyrdes. .

$::evnet holdes.i dagene 20. 22, jUni.
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N tt fra Danmark.

D.R.18,.35
I'formiddag hendte  det en  togtI1ykke71A-kTy11and som

kostet tre mennesker.1ivet,: ..4,daken.tia1,11371# er'ukj

, .S:R....20.00.. ,
'S:jblunda dampsag,brehte:ned i d2,g. SkE.kden ans14es til

kr. 100:,000,.....,*Etters1ukning har pågått hee4:.,, gen. ', ,

S-.R.23:00.. .
Ytterli;gere to tyske  kurerflyi b1e i-dag'.beskutt Over

sVelsk b:Mfåde. Det ene kOm inn pver  .6germannland og  det
andre Over.'Mdre.Da1arn. Etter-beskytningen ferandret:.. .,

. . .
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Terboven truer de norake skj.Sxedere.

Han s °r .o så'dødsstraff fox svaXtebörss ekulanter.

00 45.
Reichskommisar Terboven sammehkallte idag de mest

framstående redere i "Norges.RedaXforbUnd" til et arbeide,..
möte i Os1o.

I en orienteringstale trakk han opyoppgavene for det
nyordnede "Norges Rederforbund" og slo fast at det i motsetning
til det tidligere hverken har til oppgave eller ov.erhodet höve
til drive.politisk virksamhet.

. Forbundet står overfor.den optgave korporativt å
tepresentexe de norske'redeXes fagintereSser I-'den'grad kxigen
gjdr det mulig: Det er en selvfdlge at ledelsen'aV forbundet
må være slik ai den gir full garanti for en betxyggende
forretningsfdring. Det må ikke siik,som det optldste forbund g&
igang med 4 finansiere.illegale statsfiendtligd organisasjoner
for bare å nevne et eksempel blandt menge', -

Utnevnelsen av slUpsweder Stenersen til,leder aV
forbundet er derfor diffinitiVt og ståX Utenfor enhver diskusjon.

f :Reichskommisar henviste deretter til at de nerske'redere
representerte og ledet.en del av det norske'næringsliv som man
fdr.rett Qg slett betegnet som den damherende. Den ting at
dette .ikke lenger er tilfellet skyldes hå eh gang krigafdr-
holdene. Nesten,(?) millioner tonn av den norskehandeIs -
tonnåsje.som ferer for de fiendtlige Stater-erblitt sehket
Den utvidelse åv sjökrigen s.= fandt Sted-Ved .Japans og USA's
inntreden den veldige kemt har gjort til fdrsterangs krigs-
og fereområder også den del av verdendhavene soM inntil nå neppe
var blitt berdrt.av krigen. Det gjelder her-Sjdområder hvor.
en vesentlig:del av den norske'handelsflåte annå kunne seile
med forho1dsvis liten risiko, nemlig: Det sydlige Kinesiske Hav,

Det Indiske:Hav ,og Stillehavet. Idag'finnea.detderfor ikke på
noe hav i.hele verden en eneste ajdmil bkipSfartsveihvor ikke
kampen mot de fiendtlige forsyninger har Sett 'ihn med den störste
heftighet. Hvis det ikke b44X-truffet tilSve±ende fOrholds-, •
regler i rett tid bet,yr det rtixfoXNoxge at lendets handels -
fIåte blir ytterligeXe desimert og åt den-tilslutt blir full -
stendig tU.lintetgjoXt. ,

Den annen grunnt,il et skipsfarten ikko lenger tr, en
dominerende fektoX i detnOrskemæringsliv.ligger i redernes
egen hoIdning. For rederne kan dve en avgjdrende inflytelse
hos .beseniAgens.på de norske skip sod ennå seiler amkring i
ver den. . .

Reichskommisar Tdrboven understreket videre at han:
ved behendlingen av rederspdrsmålet som er av betydning for
Norges framtid, helt fra begynnelsen alltid har.ensett de,t spm,
sin plikt ikke å sette ut av betraktning ---(fiere SetHInger
uleselige) ,de to siste årene har gitt tilstrekkelige
beviser for at det hverken Mahglerenergt\eller de materielle
midler til å sette igiennom eller. 'sikre -det. som synes nödvendig
innenfor rammen av det tyske rikskommisariats umiddelbare '
oppgaver. Men når det nå er slik de har man on moralsk rett og
plikt til å sette energisk gjennom det som er nödvendig. ven som
selv viser en fiendtlig holdning må også ha mot til å anerkjenne
som berettiget en fiendtlig renksjon fra den annen parts side,

Fortsett.
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Terboven; Fortsatt.

Det er ikke nddvendi'g" -k—und-r.s.treke at nettopp 'den
norske handelsflåtes skjebne danner et av de.ant-avg4drendp' --
dkoneMi-ske spörsmål for Norges framtid. Norge'rådddE :oVei*en--
veldig handelsflåte når man tar i betraktning:landets grtdrrelse.
Hverken landet_ eller folket hadde den militære styrke PWA,»nno
ha gitt denne hande1ef.låte,en ef-ektiv'beskttelse. Derfor:ver
det =liggende,:at alle som eide en slik flate 1a vekt på'åk
opprettholde et godt forhold til det lånd som inntil for få år
siden mer eller mindre i overensjtemmelse med de'virkelige
forhoJA auverent,behersket.verdCnshavene. ------(Langt stykke
uleseig): 	 .

'Dot or ikke bare fordi det' erern 5elvfd1ge1ig opp-
fatning innen nasjonalsocialismen at våre anstrengelser i
forS711-illgspörsm:'9,1etföst og framat gjelder arbeiderne, .
fiskerne og bönderne som'ikke er selvforsynte. Det er fordi alle
di;sde "på gruhn av den» lojale og landsgavnlige holdning,de
hittil har lagt fox dagen har rett til å kreve at alt som
et4r,i menneskelig makt blir gjort. ,

* :Riktignok er det kjendt at bestemte kretser som er
tilstrekelig utrustet med penger og eiendom ofte gjdr hvad de
kan for å, gjennomhulle dette prinsipp om en rettferdig fordeling
litt etter,litt. De -gjdr det på den måten at de med alle
midler'foXsdkerrdrive og utvide smughandel slik at mere eller
min:dre store'deler av livsviktige varer unndras den socialt sett
fr,e'ttferd'ige fordeling til egen fordel og til grenseldse over-
overpriser.. Hertil kan bare slås fast fdlgende: Den som driver
evertebdrs,eller smughandel enten d'et er som kjdper, selger
formidler eller i hvilken som heirst.annen form'eller 'egenskap,
han:setter sitt hode på spill. Sk.l1e en eller annen jurist i
denne forbinnelse komme med en eller annen paragraf, kan men
bare avare: Hele felketa rett.,-Og den arbeidende befolknings
krav er tårnhbyt hevet over hvilkensomhelst pXisparagraf.

, Det som er sagt om forsyningen.gjelder i samme.grad
fer'det private initiatiV. Den private næringsdrivende er sett
med nasjonalsocialistiske dyne,intet annet enn en tillitsmann
og forvalter av sin bedrift overfor folkefelleskap t, en forvalter
som absolut er berettiget til å gjdre krav på fruktene av sitt
arbeide så lenge han.ikke ved sin virksomhet og holdning•nå eller
i framtidemforsynder deg mot alle forannevnte rettigheter og.
hele folkets ihteresser eller setteX dem i fare. I siste tilfelle
.vil det i så fall ikke bli nölt et dyeblikk med i full over-
ensstemmelse med den ''nesjonale regjering" ikke bare å fjerne
en slik bedriftsleder fra hans bedrift, men også å ta bedriften
fra ham og overdra den,til arbAdsstokken eller staten ogd ermed
felkefelleskapet, alt etter som tingene lisger an. .....
(hele slutten var ulesolig) 	

Omkommet i utlandet.

19;30:
Gjennom ,Rede Kord cr det kommet melding,til noen

familier i Forsgrunn atpårdrende av dem er död i utlandet. De
omkomne er kaptej.n Berntsen, 49 år gammel, maskinmester Gunnar
Dahl.



Moldin er manda 15. 'uni

Hallo Norske, S *ömenn.

eg.iers Nordbb. Alt godt.*:Mar_og far.
Ap.dreas'Tollefsen'til-Gunner. Håper dU har det bra.
Eihar IbonArdsen: Alt godt her.
Hans Kristiah Nystad. Håper du lover og gjbr,alt for

komme hjei;
Fihh og August langen. Ienkter. Send hilsen.
Markus Roberg: Alle friske. Snara4s, g*jensyn.
Kilut My4r.e. KeM hjem, Axbeido nok.
Exling Og  TerleifHensen- Forsdk å komme hjem.
Så fortalte hallomennen at de norskekapteinor som

er i britisk tjeneste er i en meget vanskelig stilling: De blir
av de britiske myndigheter mbtt med særlig misstro.

Den ting at tro norske eipteiner-er blitt henrettet
fordi de nektet å gå med våpen til"Russlanc~:ikke-bld:tt.hevnt

London og heller ikke er det blitt segt noe om de kaptoiner•
som er blitt errestert fbr sammetgrunn og.engelske kaptoiner
satt ombord i deres,$ted.. ''SjJ5tfolkene må sely ta saken i sin

.hånd og forlahe regnekap.fdr'hvorledes de horakekapteiner blir
bchandlet. De har krav pa å f4 norske kapteiner ombdrd i sine
skipe. En engelsk kaptein ivaretar ikke de nerske sjbfolks
interessor. Vi har her hjemme h%rt så mange fryktelige historier
om den tveng som bves mot våre sjbmenn, men dere skal vite at
deres pårbrehde hjemme er stolte av dere som gjör deres plikt
mot 1,,ndet. Gå heller i konsentrasjonsleir enn å selle for
England. Bever skip og liv. Gå frt, borde n og vend hjem.

O.E.
Etterat'listeh ov-er,s9nkedebri*ttke krigeskip yar

gitt begynte hi.14t.ågne'. "
Ole Frivold.fra:fer pg sbsken.
LisSe alle har det .bra..GA iland og kom'hjem.
Rolf Arstad lt vel her hjohlme.
Sverre Kjær Hansen fra mor og sbsken,,la oss hdre fra

deg. Bot x,full anledning tfl komme hjd. Her er rikelig med
mat.' -

Cddvar Aridersen, alt bra lier.; L:212nhjem snart. Milla.
Erling Abrahemsen fra far, mor og*åbeken. ,* -
Kolbjbrtt Gebrilson r•Stokzund. Alt bra hor. Foreldre

og sbsken.
Fra Sverre Bakko til-hans, bror Nils Odd: Her er

KOm hjem'. Tro ikke.på lbgnpropagendeen fra London.
Hilsen fra familieh p4 Gweaker.

, Dero i ter bl o,ppropet,f,ra Red.erforalund'et gjetntett og
$4 fulgte en adVarsel fra ,den tyske regjering 0M'faresbte v(d
,amerikanske' kvater.

Ltterå
‘7,

fulgte'et,mOkstrebende intervju med.fyr-
lobter KrietienK'bul Saildvik fra Kristiansand. .HsA' fikk fortalt
at sjbfolk"i USA var enige einat.de hiwtoxier zom stod i,horsk
amerikanske aviser om forholdene hjemme var noe start tbys.
Dette gjaldt særlig for "Nordisk Tidende". Sjbfolkene var
dessuten luta lei av farten o sw14 7g var'de missfornbyet med
de 25 % som blir trukket av manedzivren. De
opprppet av telegrafisten men så hadde de hört fra Lendon at
de ikke skulle ta'hoe hensyittil det,så det var ialt ikke lett
å,Vite.hvadm men skulIe tro. '

Så fdlgte:hilsenbr igjen:
Alfred Revjenth..»Alt-breher. X.Pm hlem.
Sverre johhson. Alt.vel hex. Gi livstegh.
Peter Hornbook'fra Sigrun Pg Helgeg

- ,Oskar Mathisefi. Mor urolig. Nok arb,eide og Mat, Kom
hjem-
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Mar arinsak for Oslo".B rett.
•

14.39.
Oslo byrett hitt nå avsakt doM i saken Harstad margarin-

,

fabrikk, disponent Andreas Clssöen og Nordland margarinfabrikk
samt Nordlands margarinfabrikk A/S mot A/S Margarinsentralen.,

Som tidligere medelt mener saksökerne at det er sak
Wt

-

påstod seg tilkjent erstatning etter rettens skjön, begrensed
oppad til 00,960 •kr.med renter ognedla dessuten subsidiære

'
3

stes prispolitikk som har fört med seg at Harstad og Nord_1a.nd
margarinfabrikker måtte innstille virksomheten og derved ble
påfört store tap.

A /S 'Harstad margarinfabrikk og Andreas Olssöen

påstand.
Nordland margarinfabrikk og Nordland'margarin -

fabrikk A/S påstod en erstatning bregensed oppad til 400,000 kr...
og nedla likeledes subsidiærepostande.

Margarinsentralen nedla påstand om frifinnelse mot
betale kr, 1743.21 til Nordland margarinfabrikk og til Harstad
margarinfabrikk kr. 1917.38 og kr. 1903.75,- det siste mot
utlevering av 113.000 stk. pergamentomslak for merket " Vigör".

Byretten tok Margarinsentralens påstand i sin helhet.
Opkostningene ble satt til 1000.kr. Dommen var enstemmig .
Rettens formann var Byrettsdommer Eruse Jeneen med bisittere
dommeme Tor Breiem. og Bjbrn Stensvold.

Ras'onerin ssvindel i Larvik.-

18.00.
Etter hva "Nybrott" idag erfarer er to större saker

vedrörende rasjoneringssvindel fortiden under behandlig i Larvik.
Fra "Forsyningsnemda" i Hedrum Ble det for en tid siden

stjålet endel rasjoneringsmerker ',men saken var dengang av icindre
omfang. Senere har imidlertid nye tyverier funnet sted.
Forsyningsnemda har opdaget at,det er stjålet omlag 60000 illd0

. rasjoneringsmerker og har denftegang meldt sakentilpolitiet.
De skyldige har i hdy grad.lettet politiets arbeide

da de har brautet og viftet mea tenger på en slik måte at det har
vakt s'tor opsikt..Det skal viatnok dreie seg om et helt gjeng som
har drevet en omfattende forretning med stjålne merker over sttfrre
del av Vestfold.

Dette.er en meget alvårlig afære og det er neppe til
å unngå at mange vil bli trokket inn den..Etter hva bladet vidre
erfarer er en liknengende afære fra Larvik under behandling. Pet
gjelder en visergutt i en av byens forretninger som har stjålet
omlag 15()00 kledesmærker og solgt disse videre.,Herforeliger det
full tilstålse og det er avsakt fengslingskjenn,eise •ver ham.

Sk tterkon e. f
,

.Skytterkongen Olaf FrydenlUnd„.Halden fyller 16 juni
80 år..FrYdenlund ble i 1892 skandinavisk skytterkenge'og i
1893 ble han'igjen skytterkenge.H&ris premiespmling teller over
1000 nuMre,,:

‘11.
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Johan Stenersen ir5.50.0kroner4

0,R. 12.00,
Skibsxeder Johan Stenersen har til'"Aftenposten" gitt

en gave på 5.500 kroner scm skal danne grunnlaget for et
"Norske Frontsoldaters Pond". Skibsteder Stenerseft plbinteter
en fölgeskrivelse den betydning våre legionæters insats

bimpen mct bblsjevismen har og at alle som forstår hva kempen
gjslderer med å opprette et fond fox "frantsoldatene" og deres
pårdrende.

In en svenne rö er for kondit6rer.

10.00.
Ved forordning av "Handelsdepaetementet".sx'det

.bestemt at det fra lste juli 1942 inntil videre ikke skal væte
'.adgang til å avlegge de fastsatte svgnneprövet frot kbfiditbbr:

Forbl'id met omsetni av frö.

0.R. 13.15.
For ikke å tape oversikten ovet fröbeholdningene

har "Landbruksdepartementet" og "Pribdirektoratet" fra og med
15de juni iår og inntill videre fotbudt salg eller omeetning
på annen måte av frO av forbete, forsukkerbete, næpe,(turnips),
kålrot, gulerot rödbete, slpinat, matlök, purre og selleri.

Salgsforbudet gjelder ikke ptanter.

Dennys"teattdi,tektöt"..

Soyli ny 1eder fer"Stetenå Teaterdirektoratfl etter Finn
Halvorsen sti "±egjerngsmbte"'H11/61942 utnevnt "byråPjef"
i ,!Kultur og,FOlkeopplysningsdetartementst" Asmun4 Svsen.

Minerin sul kkei Aamotsdål.

O.R. 19.00.
Pra fliotsdal meldes til bladet "Varden" om en minerings-

ulykke som har kostet en småbruker livet.
Det var den 33 c4,r gamle småbruker Ismund Gtasbekk som

hadde gjort istand et mineskudd på sitt nybrått eg tendt lunten.
Han trodde den var slukket og gikk bort for 4 tende påny.

Akkuratk idet han böyde seg ned ±or å tende gikk skuddet
av og en nabo som kom til fandt ham da fryktelig tilredt. Iægs
ble straks tilkalt men livet stod ilcke til å redde og döden-^

• inntraff kort tid etter. -
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. . ,

Krin knstin er av hilsin er til s 5fo1k.

22.00.
. . "Norsk .RcderforBund" har i forståelse med."Norsk
Rikskringkasting" 14virket at norske sjöMenns slcktninger kan
sende hi.1scnergjennom kringkastingen. De interesserte anmodes

henvende seg til Norsk Rikskringkastings respcktive Sende-
staSjoner, ålik at 'innbyggetne. i TrondheiM henvendek so&gl
Trondheimdenderen,'Bergens innbyggere til BergensSdndeteEesv.
Også de som'peAonlig vil talc inn hilsener til sinc pårbrende
vil få anledning til det."Norsk Rikskringknstings" samt1ige
sendestasjoner har fått direktiver foxat også dette kan gjennom
föres.

N.S. & N zin t. ,

0,R. 22.00. .
F5xertingetpå osloSlott fortste idag-kl. 10.00.

Rikslederne og "ministrene" redegjorde for sine respektive
arbeider og det blet.tabbeidet nye planer for frnmtiden.
Tinget ble avsluttet k1. 19.30 med
presidenten". Etterpå gn "innenriksdepartementet en middng
på Grand Hotell.

,Den nye rettsskriviong av .1941 skal'gjennomför,
,..både.fer_bokmåletå og mfterskens Vcdkommende i'alle'aViser,...i'lkebiaderskrifter'fra'Iste juli iår..,

Fra Notodden meldeå åt ved innMeIdelsen til det förste
uttagerkursus ved Notodden lwerskole hadde det meldt seg vel
100 elever. Skol.en kan bare ta 30 elever.

Fylkesmanncn i Oslo og Akershus har i henhold til
, paragra,f2 i ferordn.j.ng av 21 depember 1940 om endringer'i,

aV:10'.juni 1938,;faøtAtt ali.tn1Iet-av formenn og
.Oslo byting til 30.: -

Smån tt fra 'Nor e.

19.30.
lra Bergenr me1des at Redningsse1skaters T1aggdag

der ble en btor success. Man regner med at det blesolgt ca
50.0.00 .flagg, hvl.lket er mcget merc enn ifjor.

N tt f'ra Dnnmark.

Natt til sömdag skjedde det på Lundershov, stasjon
en jernbanculykke som krevet txe menneskeliv. Et godstog,kj5rte
inn i et holdende tog og sammenstötet var sg voldsomt at f m
godsvogner ble knust og skj5vet opp mot det stillestgende togs
uneste pnssasjervogn. En jernbanomann på godstogets lokomotiv
ble drept4 Pg det andre toget ble to personer drept mens en
tredje ble sterkt såret. rsaken til ulykken skyldes en feil ved
bremscanordningen på godstoget. Dessuten framkom at föreren på
godstoget 1,d av sukkersyke og ikke hadde sovet sistc dbgn.

•

•

•
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4hr N tt fre Sveri e.

12.30.
I begynnelsen av inneværende,uke begynner dansk-

svenske forhandlinger om varebytte og betalingsforhold for
annet halvår 1942. Forhandlingene skal foregå i KApenhovn.

S.R. 23.00
Tobakksmonopelet begynnier i disse dnger byggingen av

det nye depot for tobakksvarer Arhus.

S.R. 03D0. På engelsk.
KAttrasjonen skal nu settcs ned i Sverige igjen.

De nye rasjoner vil bli på (150 gram? pr. person pr. uke.

I disse dager begynner man 4 undersöke et större
kontingent menn-som er i vernepliktig der men som ved
tidligere milit2rundersökelse ikke var blitt kjendt strJ,ds-
dyktig. Mnn regner med et denne undersökelse vil ha til fölge
et iallfall 50% av de som nu skal undersökes for annen gang vil
slippe igjennom denne gangen.

N tt fra Finnland.

O.R. 19.00.
Det finske kommunikeet ±Qrteller ganske kort At

finske sjöstridskrefter har i finskebukta senket en hurtig-
gående russisk mototorpedobåt.

vvvvy VVVVV vvvvy
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Fra

Regjeringens I. K.'& ETsrens Ovex'kommando.

17 •uni 1942. Nr. 418. Fortxoli .
in'er irs az uni.

Oslo B tin .omor (9niseres.

S.R. 23.00. •
Som meldt igår her fylkeswrinen i Oslo og Akershus

henhol.d til perpgraf 2 i forordning nv 21 des. 1940 om endrin-
ger i Kommunelovon av 10 juni 1q38, fstsett Pntnllet ev by-
tingsmedlemmer i Oslo til 30 mot tidligere 55.

Do 30 nyo medlemmer er callerede oppnevnt.

ren svenskG hdyesterott opphever bes1a,g1e Pelsen av norsk  skip. 


S.L. 20.00.
Sveriges Hbgsta Domstolen har opphyet bcslagleggelsen

over det norske skip "Solglimt" som for tiden-ligger i Trel-
leborgs havn.

I premissene heter det Rt den nozske regjpring i Lon-,
don har den fektiske pyndighet over båten og derfor hr full
rett tii å kreve.beslagleggelsen heVet.

'2'norske skip senket?  

y En kaptein-som er kommet til Argentinafra euxaca.o
.forteller at det norske motorskip "South Africa" p49234 br.
'reg tonS (den tyske Sending .sa 14.800.''tons)ct krigsforlist.

"South Africa",vnx bgget i 1930 bg disponertes av
leif Hdgh & Oo

- 23 overlevende fre et'norsk•skip er bragt 4nn til
dpn Sbr-emerikanske kyst på. et !.rgentinsk tankskip, .Licieldes
det''fra q.ab Town. :
- Det norske skipet skal were b1itt senket Rv en ubåt
utenfor den «rikanske sdrkyst,

Fldne le ionærer ul kke.

0.R. 12.00. . .

" Det erkoimet melding Om at bnterscrf-dhrer-OlaV
,Hornerud og (Olav?) Gjerdrum er fallt å stfronten.

0.r,. 19.35.
Et minneord ov,:r en annen falden legion-sr, Johennes

Tysse fra hans legion2rvennPr Torsteih, Tartin og Ivar, ble
lest opp i Kringkestingen ikveld. Tysse ble Plvorlig sret
2V on gr3nat den 21/4 og döde 24/4. Han ble begravet 1A,
,sreskirkegården i Nikolaje. Tyssc var opprinnelig i Stavan
gerhirden og kom fra fbrste deg mod i den norske logion.
Hcn bar jernkorsct cv II-klsse.

. 09.30.
' Lii mann i 70-års elderen, Thorvald Asbjirnsen, ble

igår påkjdrt av en bil da hen'kem syklende i Iervik, og så
stygt skadet at han kort tid etter avgikk ved döden.
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N c forsvarere dommerfu11mcker m.M. 


18.00. -
. "Justisdepnrtementet",har ansatt jur. Jaques

FR,CQ1Qr som-dommerfullmcktig ved Sand Sorenskri.ber.embete.
Synndve 'vstedal ek ',nsatt Som kontorbetjent I vcd

,Tarvik Byfosdembete.
Trygve  I.  Fredsvold'er nnsatt som kontorbetjent 2 ved

Lomsdals Sorenskriverembete.
Som ckstrabetjent ved Nord-Gudbranlsdn1 Sorenskriver-

embete 02 nnsatt iCre, Johan Bekke.
Som ekstraordi= dommerfullmektig ved J.'3ren Sorcn-

skriverembete cr ansatt wAnd. jur. Feidar Vestheim.
Som dommerfullmcktig ved Alta Sorenskrivorembete cr

'2nsatt c,nd. jur. Finn Seyersted.
Som forsvarer ved Sdr-Hedmark og Nord-Hedmark herreds-

retter og 1-D2mnr 'Byrett er fre 1 juli 1942 antatt advoknt W.
W. Valle, Dokka. •

Som mi1ertidig forsvarer ved Ytre Sogn Hcrredsrett
har dep',xtementet nntatt advoknt Bjarne ICnudsen, Hermnnns-,
verk.

0md. Jur. Bcrnhard Hartmann, Trondhein h-r ftt be-
villigg soM sekförer.

P::ss'onerin av hermetikk.

18.00.
I medold i forordning av 8 juni 1942 om omsetning av

fiskehormetil,.:k or det uten tillatelse fra dir. f. prov. og .
Iasj. forbudt for fabrikk, grossist og detaljist å selge el-
ler på annen m.å,te overdra ell slags midd??7shermetikk ev
fisk eller sild, herunder også rogn, og hermetisk nedlagt
sild, brisling cller makrell.

henhold til dir. f.'prov. og rasj.'s forskrifter
av 11 juni, 1942 knn s ,lg av en ny rasjon fiskehermetikk frn
detaljist. til forbruker :17inne sted i Nordland, Troms og Finn-
mark fylker inntil 10/9-42, og i landet forövrig inntil 2/8
42 etter fölgende regler.

Rasjonen pr. person er: I boks fiskekaker
eller torskerogn, og boks kippers a et pund eller 1 boks
i stbrrelse ovale eller doble snacks, eller 2 bokser
störrelse 1/4 oblong.

Berettiget til å kjöpe er: e) Forbrukere som
har gyldige kjdpekort for kjött, ogb) Ahstalthusholdninger
som av forsyningsnemnder får utstedt nnvigning.• -

1-liakeknker c) Lor3kerogn f'%skjöpt ved klipp av eks-
tr,,merkL 1 p" "-„; pe"'ortrt, os 1.cipp-ers ved klipp av ekstra-
merke 2A. .,.ns'6,1thusholt.nin,ser deponerer :mvisningen hos
detaljisten. *

Hermetikken kan i de nordligste fylker utleveres
til forbrukerne i tiden inntil 20/9-42, og i lnndet forövrig
tiden inntil 2/9-42

Rasjonen skal ikke utleveres forbrukere som i mellom-
tiden har få,tt inndratt sitt kjdpekort for'kjdtt.

Disse bestemmelsr trer i kraft 15 juni 1942.
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,jkonomisk Ukemeldin .

418,

Q.R. 13.20.
Siste ukc ble det sluttet en viktlbg kompensasjonsav-

tale mellom Sverige og Prankrike om bytte av varer til en
verdi av 12 mill. kr. hver vei.

Etter den svenske regjerinss forslag er eksportkredit-
ten for varer til Iltlandet ökot frn 100 til 300 mill. kr.

ranmark har sluttet en handelsavtale med Sveits til en
verdi av 300.000 kr.

På varemarkedet er stillingen prismessig sett av liten
interesse. Heller ikke birsene viser större endringer. Ten-
densen er noe svakere etter begringen de-s.i'Ste14 d'ager. Bare
i Amsterdam og Stockholm kan men snakke om en betydelig s.big-
ning i kursene. I Amsterdam er forivrig premieforret.ninger
med indiske papirer forbudt.

Oslo Wrs hadde et delvis tilbakeslag fra foregående
uke. S2rlig skip og hvIal lå svakt an med liten omsetning,
mens industriaksjer var bedre hevdet. Index for aksjer ialt
,gikk ned fra 105.3 til 105.2.

De kommunale finanser viser oppgang.

Fiskerimeldin er-

Bergen 13.15,
. • Om fangstfisket meldes det at det er stengt 100 hl.

ved Os.:,•Utenior Flokenes ved Flor er det kastet 100 hl.
sMåsi1d. •

Seifisket på Nord-Mbre•er nå ganske godt. Kristien-
sund ble siste uke tilfört 135.8 tons fisk mot bnre 38 tons
uken fir.

Også i Ilesundsdistriktet er fisket ganske bra. I
liken som gikk ble byen tilfört 1.37 tons fisk og skelidyr
mot 46 tons uken far. Av kvantumet var 40 tons lange, res-
ten brosme, hyse, torsk, sei, pigghå, kveite, hummer og
reker. Leverutbyttet i ukens 15p vnr på 90 hl.

Potet ro a anda,

0.P. 13.30.
Av alle kostelige ting i verden kommer poteten idag

i förste rekke. Uten poteter kommer vi ikke langt, og man
venter stort forbruk til vinteren. Alle bör derfor snarest
mulig aikre.seg minst 2 tbhner pr. person. Vanske1ighetene
med ern2Tingen til vinteren kan.ellers bli meget betydeligQ.

Kaldt og liten til an innsaker.

P.R. 13.30.
. V:pret holder seg like kaldt og'det blir derfor in-

gen_ vekst'på.ginnsnkene og liten tilgang til,gr5nnsakstor-
gene. De splgende ser til å gå over til hande1 Med
blomster.
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TellinP av alle grdnnsaksp-rseller.

O.R. 13.30.
Den tidligcre omtaltc telling av lamdcts grdnnsaksp-.r-

seller er fnstsatt til den 20 juni. Skjemacno m. sendes i ut-
fyllt st'nd til de lokle jordetyrer hvorfra dc sendes vi-
dere til statens •st,tistiske kontox. Det er ".v stor betydr4mg
at oppgavene kommer inn sn_rest mulig.

Samtidig med tellingen av pa,rseller sk-1 det også opp-
tas oppg-ver over alle IDrselldyrkere.

• Liten slaktctilförsel.

O.R. 13.30.
Slaktetilfdrselen til Oslo cr like liten. Selv hval-

kjöttet holder seg borte på grunn ",v vanskeligir,ngstforhold.
Liten tilgang p slekt er fordvrig normal på denne årstid.
Dyrene er sluppet på beite og slakting er ikke aktuelt.

20.00.
Våronna i fjellbygdene omkring Rdros er hå ferddg. Ut-

siktene for årsveksten er meget lovende både for eng og rot-
vekst.

Sot-2n._

18.00.
som for kort tid siden ble sett i Frdnningen

i Sogn er n gått til angrep på sauen. I uken som gikk tok
bjdrnen 2 sauer Og 1 lam. Folk i bygden tror det er to voks-
no bjdrner og'en.unge.som er påferde.

0,R. 12.00.
Kaptein Holm i StatensVildtstyre meddeler at jnk-

ten på råbokk tar til den 20 aug. og varer til 20 nov. Til-
latelse fåS hes skogmestrene. -

DNT's h tter å ner 24/6. F'ellhvil hotell sol t.

O.R. 22.00.
Den Norske Turistforenings,,hytter vil ir som van-

lig holdes åpne-mellom St. Hans eg

O.R. 19.00.
Etter hvgl Buekerud Blad erfarer er detkjendte

Pjellhvil Hotell pa, Norefjell eolgt til et koneortium
Oslo.

nauer om et Ber etademuaeum

0.L. 22,00.
Spdrsmålet om å skaffe midler til rcising av en ild-

sikker museumsbygning for Rörosmuse9t, som etter plancn skal
v-sre ferdig til bergsdens 300-års jublieum i 1944, er nå
reist. 7et or allerede innkommet en rekke bidrag.
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Jobbin i Nordrkfrimerker.

O.R. 18.40.
Trykkingen av nye utgaver av Nordr-,aktrimerkene er nå

innstillet. Yerkene er hurtig gått opp i pria. Et 75-bres mer-
ke som igår solgtes for 2 kr. var a11crede idag oppe i 2.50 kr.

Fylkestinget o Landbruksrådet i So n o F'ordane arbeider. 


O.R. 18.00,
På Pylkestinget for Sogn og Fjordane talte 4_går over-

ingenidr Torp om fy1ke veier. Direktdr Steen i Fylkesbåtene
gå deretter en instrukbiv oversikt over fylkets lokalskips-
fart.

Landbruksrådet for Sogn og Fjordane har holdt möte
Sandane de siste dagene. Det ble b1,a. vedtatt tilrå for-



bud mot et voksne hester utfbres fra fylket. Spörsmålet om
stedet for Ddlehestutstillingen i Sogn er nå oppe. Utstil-

, lingen her tidligerevart holdt i Lardel, men Landbrukadirek-
tdren har vedtatt å flytte utstillingen til Soknedal.

Un•domst'enesten kreirer stor stab av för re. 


20.30.
Utdannelsen av 1agfdrere til den wsjon-le ungdomstje-

neste foregår for tiden av full kraft. -Det,cr igang stbri'e
kurser på Jessheim for guttene og på Haugetun Ungdomsskole
for jentene. Etter at disse kursone er avsluttet blir det
straks satt. igang nye. Ungdomstjenesten•vil kreve on stor
stab av förere. Det skal også holdes et lagförorkurs for
ungdomstjenoaten på V-,1dres. Fo1kcshdysko1e i tidon 10 juli
til 9 aug. Det b1ir guttehirdledcre i 15-års ,-,1deren som
her skal f4,opp1aring.

Befc:lskruser til norske 1andt'eneste".

20.30.
NSUF har to kurser igang til utdannelse av befal til

den norske landtjoneste, en i Eidanger for suttene og en i
Skjeberg for jentene. Alle medlemmer av.Ungdomafjlkingen.i
byene som er mellom 14 og 18 år skal iår gjöre landtjeneste,
og det trenges derfor mange lagförere. For hver 12 deltrger
bör det vare en lagförer. Landsleder Bnrkbu forteller rt
leirene begynner den 1 juli. Gultene er ikke fordelt ennå,
men jentene skal ha leirer bl.a. i Ofoten, Beitstad, Opdal,
Fingsaker, Trögstad, Skjberg, Gjerpen og Ullvik. D'eltrgerne
blir samleL i skoler eller, andre passende leire og arbeider
1-los de enkelte binder som gir dem kosten.

20 utter o enter fra Aust-Viken til erMansk landt'enost.

19.00.
Fra Aust-Viken har 20 unge NS-jenter og gutter meldt

seg til germansk landtjeneste. Jentesveitleder Jorunn Rtid,
Holmestrand .forteller at sr,mt1ige norske kontingenter er
startklhre 22 juni.
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NSUF's f5rerskole for Nord-Nor e åpnet. 


O.R. 12.00.
NSUF's fbrerskole for Nord-Norge ble åpnet I Kåfjord

Alta igår av fylkesungdomsleder Ove Bjelke Holtermann.-Ge-
bietskommisar dr. Kronmeister 5nsket lederen av skolen, jen-
tesveitförer Gerd Strömnes, tillykke på vegne av de tyske
myndigheter.

3 hirdmenn dro igår kvold nordoVer for Spre orplys-
ning om len nye tid og söke å verve ungdom og oldre til hir-

Det er idrettel€dereni hirdens7 reg., Anton Fehn, og
hirdmennene Arne 111vorsen og Steinar Glasö.

Xvinnehirden i Beryen o tar aspiranter.

21.00.
Kvinnehirden i Bergen hadde igår opptagelse av cppirnn-

ter i NS-huset i Chr. Michelsensgate 4. Fung. sveitförer
fru Ragnhild Hegnas holdt n tale til de 9.aspiranter. T'eret-
ter talte propagandalederen'for Vestlandet fru Hnukeland.

O.R. 19.15.
Jentehirden har nylig hntt et "kulturkurs" på Yblmöya

under ledelse av Solveig B-Acstad. Kurset var satt igong for
å 1-nre jenteförerne hva.-kulturarbeid var for noe. Elevene
hadde derfor fått opplm.ing i gymnastikk, sang, dens og ande
kulturgrener. Avslutningsfesten ble holdt i Strtingsgaten 20
hvor mikrofonen var tilstede. Vi fikk höre som resultat av
hurset et jentekor synge: "Ola Glomstulen han hadde •..".
Utfallet var ikke sa verst.

F rere o ledere drnr til Weimar.

07.30 & 14.30.
Ved festspillene og Jugendkongressen i Weimar fra

18-23 juni vil også Norge.bli representert. Iggr reiste en
rekke innbudte og idag bl.a. jentelandsleder Kirsten
_sangleder i jentehirden, fru "minister" EvjU Lie, socialle-
.der i jentehirden Eva Reichelt, ungnestsveitfbrer, Unter-
scharfthrer Woxen Johansen, ungnestsV'eitförer Egil Vagn
Knudsen, musikkleder i Stor-Oslas NSUF hv. Lammers og fyl-
kesungdomsleder ing. Fjellanger, "Drondheim. "Minister"
Stang og frtIulein Heese fra AIJ-stab reiser 'senQx.e.,stsing,
Kirsten Saltveld o.Woxen Johansen fotsetter til Firenze.

B'brnson å turno.

0..E 12.00.
Erling,Bjrnson.som,for tiden er på gjennomreiSe i

Osl:o; fortsetter onsdag på enSer,..,,ogVestlnndstur.H,24nvil
besdke en"rekke .byer,derib1nndtandal, Haugesund, Bergen
og Vosl pg holde foredrag..I fdste'rekke Vil.han henvende
seg til bridene.sog forsökeå. samle dem om flyerdningen.

Bj3rneen gleder seg veldig 'til.turen.og forteller
at-dette er hans fdiste. foredragStUrne.:.for
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Bjrnsons GeoPrafi og Kjr1i het s illes i. Königsberg. 


12.30.
Ln islandsk forfatter hnr iscencsatt Björnsons Geogra-

fi og Xj3rlighet i Königsberg. Stykket ble mottntt med stor
begeistring.

St. Hnns-stevner.

Oslo og Akers.krets av NS arrangerer'St...Hans aften
et Stort stevne på BygrMy med oppmarsj av hirden. Trestf,3rerne
forAker.og Oslo, generaldirektör Ahrmann og oborst Sundloe
taler.

. ' I Hnmer arrangeree St. Hans,stevnet,ev NS-fylkesorge-
niseejoni Hedmark quieling Og'=flere "ministre" vil vm'e til-
stede.

SJ6Mannssendingen, 


O.R, 22.15-22,30'.
'SjJmannssendingennet idåg med en fortsettelse av

listen over senkede britiske mnrinefartöyer.. Ielt lestes det
opp 8 navn veeentlig destroyere og mineleggere.

Den norske ejmann ble deretter gjort'OPpmerksom
at han yar for*bt. Han måtte derfor ta saken i sin egen
hnd Ogmerke'seg sjbmannens ti grwlsetninger.

Det flaggetbom-i dissedager'bio'heistoMbord'p den
nYe noreke destroyer var'en h4n-."mot oss:nordmenn". Skipet
skulle vel nå g. til 'Murmensk hvor angivelig ce, flOO norske
frivi1lige skulle delta p ruseisk FOrholdet var imid-



1ertiddet at det ba•e var 80-gamle_kommuilister som var der-
oppe. 350 andre nordmenn Var bare overlevende fra delvis sen-
kede eller-skadede norske skip. 450  andre norske'sj5folk var
omkeMmet p. strekningeii fra:England over. Island til Murmansk,
og:atter andre-soM var död etterdrlig.behendling ver fin-
ne-iadider'gravhaugene utenford=erUseiske-.hevneby. Jksne-
vad varstOrt sett.en stor skridnemaker. Hvox var f.eks. kap-
teinsfruen hane?' •

Av kveldens hilsener var f5lgende nöytrale;

Johan Gerhard Lorang. Fra mor, fer, se'og -Karsten.
Amendus Hemming. Fra Anna.
Ieder og Gunnnr Eivartson, Sjöfertet5. Hilsen fra--

familien.
Gunnar Edvardsen, framor. •

Thorvald Tobiassen, Hilsen fra uor, far, Ingrid,
Agnes og tante May p Perjefjellet.

Olav Holm. Fra Signe, Trygve o Pormod.
Sigmund Johansen Dahl. Fra Alf og Aslaug.
Odd Henxiksen. Fra mor, fer og Einar.
Maskinist Andreas Olsen. Vi trenger deg. Fra Judith

dg barna.
Jacob Devid og H rald Didriksen. Fra Elsa, Almar

og Arne.
(Fortsatt).
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S'dmennssendin,zeri..

_
Stangeby Nilsen. Fra

Athu iTronstad. Fra SolVeig.
Stuert.Alf Nilsen. Frå GunVor.
Anton og Steinar. Fra mor, far og H-rald Orrestad.

Fdlgende var ikke ndytrale:

S-cipsfd.rer Anton Richard Schmidt. Kj?ere onkel. Kom
hjem selv om det blix uten båt. Hilsen fXa BOrghil'd
Louise.

Hans Ludvig Framås. Kom,hjem. Hilsen fra mor og fra.
..?.. Framås.

iZereste Gunnar (anropt engang tidligere). Jeg vil
alltid kalle på deg. Jeg.skulle önske du ville forstå meg.
Hvis du treffer Olav Kleven så si ham at han må komme hjem
snert. Kom tilbake Gunnex. Hva binner deg derute? Fölcr du
deg ikke sterkere bunnet til meg? Din Berit SkaU.

Maskin..?.. Pagnar Vattd. Kom hjem. Din egen far r?".der
deg ikke feil. Hilsen din far Ragnvald.

Alf Johansen. Ikke txo på usennferdige rykter. 'Skal
hilse fra mor, far og sdsken. Hilsen-Hens.

Fyrböter Hjalmar Andresen. Rykter etc. Din sdster
Jenny.

...

N tt.fra Danmark.,

D.R. 21:50;
Tra 2.rdag eller fra fdrste dag avlosning av målere

kanfinnested innfdres det gassrasjonering'i .Danmerk. Rasjo-
-nene et forholdsvis rumMeligel men'det blir nddvendig å spare.

D.R. 18.35.
.P.g.a. de vnske1ige. tr,nsprotforhold 11,?.r de danske

statsbaner fastsatt en ricke bestemmelser med sikte på å inn-
skrenke goristrafilcken. For 4 fremme hurtigheten cv av- og på-
lasting av godsvogner er tidsfristen for dette nedsatt til
et minimum. Videre inndras alle serlige godsvogner for sykler,
såvelsom ct det knn ventcs forbud mot godstrafikk over Store-
belt for alle varer som kan gå sjdveien. Lagring i pakkhus
forbys, o.s.v.

L.E. 18.35.
Tyskerne arrangerer torsdag en_ minnehdytidelighet i

Köbenhavn over den faldne sjef. for•den dcnske legion.

tt fra Sverige.

O.R. 19.00.
ong Gustaf.fylte idag 84 r. Han tilbragte dagen

på sitt landsted Tullgarn.

S.R. 23.00.
Det er nå innldpet svar på don svenske Protest i Ber-

lin vedrdrende tyske overflyginger over BohualMn i mai. Svar-
noten bekrefter at slike overflyginger har funnet sted "
strid med gitte ordre". Nye ordre er utarbeidet.

(Fortsatt).

••
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Feriereiser til ensedistriktene forbudt.

O.R.12.00
,Det er mange som har bestilt værelser på hoteller som

ligger i grensedistriktene. I den anledning opplyses det, at
man ikke ken få ti11atelse til å reise til grensedistriktene
i ferien uten å godtgjöre at reisen må fOretaå .av tvingende
grunde, f.eks. for å redde eller ivareta Økonomiske verdier.
Feriebesök godtas ikke som gyldig grunn.

In en ekstraras'on av sukker til s ltin en iår.

O.R.19.00
Det blir iår ikke anledning til å få ekstrarasjon av

• sukker til syltingen. Det henstilles derfor til publikum al-
lerede nu å spare på sukkeret så det blir noe igjen til syl-
tingen til hösten.

Idxettstrenere må odk'ennes aV Idrettsferbundet.

S.R.23.00
Det:er:ikke'adang for andre enn de av Idrettsforbundet

godkjente personer å Virke som idrettStrenere..

Minister" Stan til T skland.

O.R.22.00
"Ministex Stang reiste som tidligere bebudet - til

Tyskland idag.

Forbudt å stå i:1«3 foran Vinmono olet •ör kl. 6 om mor enen.

O.R.19.00
Pra Og:med imorgen er:det.forbudt å stå i kö foran V411-,

Monopolet ft)r kl. 6 om,morgenen.-

S'ömannssendin en.

O.R. 22.15 - 22.30.
Efterat listen over senkode britiske krigsskip var gitt,

ble det sendt fölgende nöytrale hilsnex:
Jislegård'Kjenni fra mox. Walter Svendsen fra mor og Ebba.

Mikal Krohn Holland fra mor og far. Kasper K. Skerbb fra hustru
Dagmar og Karin. Jens Bjarne Olsen og Torleif Olsen fra mor og
Kaspar. Fölgende hilsner var ikke nöytrale: Hens Kvadheim fra
mor og far : "Håper Ivar og Inge hörer hvad vi sier. Gå iland
selv om du blir fengslet. Familien har det brat' - Alf og Rolf
Mölbak : "Hör ikke på 14gnene fra London" fra mor, Nerie og Hulda.

Deretter en ganske kort tale om Nygårdsvold som befinder
seg i Amerika og har reist til Kanada. Reisen bekostes av de
penger,som Nortraship har holdt tilbeke av hyrene. 430 sjöfolk
er fart fra bordet og man hörte skudd ved den anledning. Det
skjedde for noen dpr siden. Få Igle Iland er det nu så trengt
at mange må 1.igg p. gulvet og spioner vandrer rundt blant de
internerte. Noen klarer heldigvis å komme seg vokk og det er
betegnende hvad en sjömann sa: "Heller.drive vedhugst pEkeberg
i 10 enn seile for nglanc en dag." Dihd ikke for Englend men
lev for Norge,



‘< 2.

Minerin sul kke i Molde krever 2 memleskeliv,

12.00
< I Molde hendte detifffit,sprengningsulykke ,som_koStet 2

mann livet: Under'sprengningsarbeide.gikk skuddet fbrt1tg av
'og to mann fikk stenspruten over< seg.J.)en ene, Ole,RtngeLvar
ddd med det samme,.oe.„denandro i T3g, ddde nben

:<senere på sykehuset, Ringen 571: i 40års a1drbn bg Berg::Var vel
20 år gammel.

3 kommuner ir bevil nin er til,N.S.H.

10.00
- • -11en og Glomås komMuner-i.Övreaulda1. og Foldal- kommune
.i• Nord,--esterdal har bevilget henho1dsvis300. 100....•eg 500 kr.
til N.S.H..

Premtere på DeutseheS Theater i Oslo.

11.30
Deutsches Theater in Oslo hadde igår premiere på Eduard

Kl.nneekes forndyelige farseoperette "Glilekliche Reise".
Forestillingen som ble spilt for et fulltallig publikum gjorde
stor lykke og ble gjentatte ganger avbrutt med bifall for åpen
scene.

Fiskrimeldin er.

Bergen 13.15.
Om forfangstfisket meldes det at det er stengt 400 hl.

Ved AUStevold. Fra Risasjden meldes fangst 10.150 Skjapper
småsild.

Torskefisket i Finnmark fortsetter.

Til Ilesund og Kri'stiansund.N. er der i den siste tid
innkommet adskillig fisk ( se gårsdagens melding).

Prissentralens landsoversikt.

01R. 13.30.
Grasveksten fikk god start iårog engen står

Slåtten vil ta til flere steder i neste uke. Det er gode ut-
sikter med hensyn til kvantiteten men ikke fuldt så gode utsikter
hvad kvalitet'en angår.

:Det,k1ages over at veksten går sakte på grunn av det
kolde Vær.

Om tre'uker vil man kunne vente de förste hbylass til
Oslo og ut i juli de nye poteter.

Slaktemarkedet er fremdeles meget beskjedent, også med
hensyn til 11.,Talklött.

Fetsk fisk-ti1fbrselen.er også beskjeden. Det kommer
endel makrell men behovet er stort og det er vansklig for
publikum å få kjöpt noe.

Smågrissesongen var iår en stor sku.ffelse.

Meldin er onsda. 17 .u.n$ 1942.' 419.



3 .

Meldin er onsda 17, 'uni 1942.

Nrtt fra Svexi
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11.00
Situasjonen på arbeidemarkedet i Sverige kan bli kate-

strofal, hvis ikke helt ekstraordimare foranstaltninger gjen-
nemföres, uttaler sosialminister Möller i en radiodiskusjon
igår om arbeidskraftproblemet. Vi kan ikke tillate at årets
höst går tapt og at folk skal behbve å fryse til vinteren,
fortsatte han. Jeg frykter for at de le% arbeidere man kah
få fra treindstrien ad frivillig vel ikke strekker til.
Det blir nödvendig å utdanne kvinner til lettere industri-
arbeide. - Landsorganisasjonens formann, August Lindberg,
sntte seg under diskusjonen imot en forlengelse av arbeids-
tiden og andre tvangsinngrep. Sosialministeren svarte imid-
lextid at også forlengelse av arbeidstiden kan bli nødvendig,
hvis de forhåpninger man har satt til det frivillige initiativ
blir gjort til skamme, undgår Sverige ikke tvungne foranstalt-
ninger.

O.R.12.00
Svenske Röde Kors sykepleiersker er nu kommet til Tal-

linn i Estland. Det er tilsammen7 plciersker.

vvvvvVVVVVvvvvv
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svs:r1.e0.

'0 BeJge kwiro hår 14.4g tått standpunkt til detaljene
femrsplanen for ijltbyggingen f.1V det avenske forsvaret...

RIPneh.inneb72rer ogs. at den dverstbefalende fo. forsvaret
skal fungere i ±redid _

-D.R..21.50., ,
Dsrinye sVenske, emårep1an 'for forsvaret vil oe

atyrkqn *V det svens.k.e 'oreve.±,et betydelig. Sr1ig gjelder
dette med utvidelsen. av.flyv'evpnet hvqr rrian skal sette inn
rioen holt n,.-e jage./..typer., ; . .

S.R, 20,00,
Riksda en har vedtatt forslaget om.en trafikkskatt

å 10 % av.bile tpriseripå'jernbanebiletter. Skattenskal
egynne fr lste juli.

Lindholmen Verft har nylig sjdeatt et 1200 tonns
motorskip som har fått navnet "Albatross".

D.R. 21.50.
De siste 400 cv de 600 svenske landbruksarbeidere

som har v22rt på jordbruksarbeide i Finnlandrkommer'imorgen
tilbake til Sverige.

•

Nytt fra DanMerk. 


,
En ung ekspedtrise i Zjdpenhavn er idåg blitt over-

falltog plyndret...Hun ble slått isaten Og frastjAlet en
h4ndveske med 25 kroner. Piken ble:funnet beviStlbs og straks
bragt til sykehus. -

De 1500 förste feriebern somskal reise 191, landet iår
reiser mandag fra Kjöpenhavn. Begivenheten skal kringkastes.

Nytt fra Pinnland.

O.R. 19.00.
Bolsjevikiske artilleri og granatkasterstillinger

har vm't i virksomhetp. to forskjellige steder på vestsiden
av det Karelske Nesset. Endel russiske motstandsreder bie
av finsk grtilleri ödelagt. Siste natt flby rubsiske fly
innover finsk område, men ble slått tilbake. Det ble gitt
flyalarm i Helsinki.

vvvvv  VVVVV vvvvv



3.

Meldin er torsda 18  *uni  94'R. Nr. 420.

Fiskerlapldlhger.

O.R. 13.15.
Om småsildfisket meldes fra Tysnes at der i distriktet

inatt er satt et steng på ca 80 hl. Sildene xax er på störrelse
24 - 25  pr. kg.

Om Finnmarksfisket berettee at'der'tirsdag mtrgen
kom inn til Vardö lineb=ter med fra 1600 til 3000 kg 0a
ha1vparten av fangsten var hyse.

Til Båtsfjord er det kommet inn linebåter med fra
1006 til 3500 kg. For det meste hyse.

Til'Dfjord er det konmet inn ca 400 kgi og til
' Hontingsvåg er det kommet ca 1700 kg. Alt tatt pa line.

Linebåter har til Gamvik fört inn fra  450 til 1350  kg.Jukse-
båter er kommet inn med ca 400 kg.

r•••• •. •

Om  bankfisket og*kyetfisket forövtfortelles et
fisket'for Wre*Sunnmbre <7ar dårlig uka som gikk. Det har
vært fisket endel sei, men hele ukefengsten ble ikke,mare enn
5.8 tonn hvorav 1.8 tonn var torsk,og 1.3 tonn var hyse.

Tilfdrselen til M1dy var omtrent som i foregående
uke med ialt 26.3 tonn-±Lisk. *

Landbil kSnrkedet.-
;

O.R. 13.30.
Til slaktemarkddet er det i de siste par dager

kommet inn endel ganske pene okseskrotter. Idng kom det init
50  stykker riktig pen vare.

Grbnnsakmarkedet er preget av det slette-været. Det
cZ' ikke tYil om at det tette regnetsom  hnr  gått p i noen
dager  Anr--forvoldt mere Skade enn nyttet: Det eneste'sem det
enhu er nokk av er'spinat og næpb Og'deåsuten er det endel
sukkernæpe å se av og

tprget er det praktisk talt ingen omsetning nu om
- •

. ,

Priscentralens

Oslomarkedet. Det er fortsntt liten tilförsel ay grönn.-7
snker. Tomatene fra Rogaland lar
årsaken er for det meste å ske i de vanskelige transportforhold.-

•

Bereni
pamt endeLrabnrbra
nv poteter.

Stnvanger:.
slatagurker.

God tilf6rsel av tbnater,  ngurk og  sPlat
men stor etterspdrselkiLite eller intet

Bra med rnbarbra,,reddiker og ~er. Lite

Hamnr: Lite salatagurker.

Kristiensand: Bra med,r.nbarbra, tomatcr. Ellers svært
c. De er ytterst dårlig med p'dteter.

'lesund: Lite tomater og det minker på agurkene.
Det er e11 rs ikke noen særlig tilförsel av r-,barbra heller og
svrt lite poteter.



O.R. 19.00. .
ljNngdomsförer"„ .,"ministur"-AkSel $tntigreiste igår

tilWtiMar for 4 vieretilsctede ved festspillene der. Hnn skn1
egså de1tn'i den store "Jugendkongress".

tiMinidterw:-Stan.

Nqk Melk i Te1emark.

O.L. 19.00. . •
Melkemengden iTelemnrk har ket betrekte1ig

etterntman hat begyilt å slippé kuene ut på beite.Det er
nok,me1k til å dekke alle rasjonene„

Omkommet .uten1ends.

0:R. 19.00. .
Til familien iSkin er:det kommet melding om nt

matros Inger_Halyorsen er omkoMmet .vedi forlis iutlandet.
Henetterleter eeg hustru og,:6.barn. -

N e risbes'cemme1ser å brukte tin .

O.R. 19.001
:-- •Prisdirektoretet her nk '3sts.P.At nye bestemmelse±

for priser,når:det gjelder salg og bytte av brukte,tng.
:Por.nærmere enkeltheterhenvises til Norsk Pristidendo nr 20.
for 1942.

-Indarmann

O.R. 19.00.
thkjendt Sandarmann, gårdbruker Predrik Hnssel ex

evg.tt ved dbden, 85 år gammel,

An re et nv en stut.

19.00.
Pra

Mesnall idag
at hnn måtte

Ringsaker meldes at gårdbrukor Olnv Rokstad fre
b1e angrepet av en sint okse åg s3, stygt tilredt
bringes sykehuset i Lillehammer.

Slpåndytt:. 


19.00
Fy1keSegrenem 0. Dahle holdt idag et foredrag i Bergen

0.111 fruktdyrking,i Norge:.
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HHallo Norske s'bmenn"!

0.P. 22.15, ;
Som.vanlig•be.gynte sendingen med 10 britiske

krigsfartbyer som er gått tapt siden krigen begynte. Deretter
vnr det endel hilsenel2 som lot til å bli lest opp av de
som sendte dem persorilig: ,

Ftr Finn Skonning til Skoninle-de-beS-be.
hilsenc2. Snnd hilsei.,

Berg til Cl Eivind Borg.
Håper derc levc.2 og •1:Jer det gått: Kom hj2m. Hbr ikke på
lbgnen fra London..

Til Kaptein Hans Anonsen. Hallo Hans. Vi er f±iske alle.
Hvis du kan rekke Eivind sg be ham gi livstegn. Hilsen Dagny.

Fra Olga Rbberg Larsen til Torstein Rbberl.nrsen,
Thorshammer. Kjærlig hilsen. Vær ikke engstelig for osS,-liev
vel. Olga Inge Ragna Bjbrn og alle i 33. .

'-ProHeIen 2insle til hennes bror Knut Pinsle. Send
. hilsen hvis du kew.

Deretter. Xortalte en sjömann ved havn Bjarne Jansen
frn Bergen om sine opplevelser etterat hans skip, "Mnlmanger"
var blitt beslaglagt i n3rheten av Casablanca av de frnnske
myndigheter. Han ver blitt sg.1ei,avAL.h*re på-london mens
han satt i konsentrasjOribleint 'S-ftikke-t
s.v og reist til Tyskland hvor hnn hndde fgtt en strålInde

, mttaSelss. Derfra nr hnn så kommet hjem og:han kunne bpre
forholdene var alldeles enestående hjèmme. Tilslutt

- tettetlian en intrengende optfordring til nlle norske sjbmenn,
om a gh fra c)orde og forsbke å komme hjem.

Så fulgte noen hilsener som ble lest opp av hallo-
mennene:

Rolf !Årsted. Alt bra her. Hilsen Klarn. -
Magnus Koht, Hilsen. Håper å se

Sven og Arvid.
Wilhelm,Thomsen.'Alt bta hjemme, men Steinar og kjære

lille Erling er ikke me.te. Ragnhild. -
Frn Skotfoss var det hilsen til Jens Alfred fre hnns

mor, far og sbsken.
Til Nils Oddver Johansen vnr det, hilsen frn h'uu

sbster Johanne med anmodning om at han-Imå.'e-kemme-h-j.-.;-;-
Deretter fortelte Eivind hle om hvordan de norske

jentene melder seg riv,1lig som sykeplersker ti2 Jstfronten.
- . . På den'ennen side hadde Man iMidlettid, emi,grant-.

regjeringen som forlôt landet,i det krtiske bycblikk og
skyldte på'at det 'vn.r den eneste måten de kunneredde landet
De sn nt de skulle komme tilbake, mendet har de ikke gjort enn.4.
Istedet sitter de i London og sender ut fnntastiske histotier,
nen det var vel endre ting som veiet. De spilte fed¥614i,
i hendene på fienden for noen stakkars sblvpczIgers skyld.

,Videre-nevnte Mmhle overenskoms-ten: m(!lIoM USA - England
og USSR Scm ver koMmet istnnd- "med "emi'gregjtingens" snm-
tykke". Til dette sn han nt noirske sjöföll nå cnsang for r lle
måtte innse hvilken vei det lawer og se å 1?:onInc seg frn skibene
som soilex fox. -Englnd og de nllierte. "Srg i7or nt dcre f'4r
sjeler'red", han.. "Gg fra borde og kom hjem".
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"Innenriksrgd" Dah1 om forftnin oP forvaltnin .

"Faglig" Nasjow1forsamling_ sammonsatt av representnter for de

forsk'e1lice 'rener ev ku1tur-21.2.12rin3s11V.

Ferre fylker og,"byer"  istodetfor 1ede- og  kjbpsteder. 


20.00 & O.R.
serien 'Torges Nyxeisning tr'lte ikve1d "innenriksrg,d"

i bytingss-.1en i Dr:mmen om Forfatning og Forvaltning.
Fylkesmann Hundseid vcr blant tilhörerne.

Foredr'ssholderen redegjorde innledningsvis for demok-
ratiet i Norge, fr -1 det ble innfbrt ved Grunnloven i 1814 of.
fram til 9 april 1942. Han understreket hvordan det etterhvert
ble do riv2liserende partier sam bestemte hvem som sku11e

folkets represent-nter og pg denne mg,te gjbrde demokra-
tiet til en illusjon som det norske folk levet pg, den siste
menneskelder.

redegjorde videre for det s-,3rdeles viktige stts-
forfatningsmessige spdrsmg1 om pg. hvilken mgte folkets repre-
sentasjon i N"'.sjon-,Iforsamlingen framtidig sk'l ordnes.

Som kjendt ska1 W-sjona1fors'=1ingen i det Nye Forge
sammensettes v representanter for de forskjellige groner av
kultur- og n-.3rings1iv. Yrkesutdannelse og yrkesutivelse skal
danne grunn1:_set for folkets retresen-hsjon. NS vil ikke noe
annet enn et fo1kestyre mod et nytt innhold i form av on ny
livsanskue1se. De personer som fr-mtidig skel mdte i Nrsjo-
nalforsamlingen skel representere summen av faglig innsikt
i dotte land. De skal delta b),re i kraft sin egen dyktig-



het som frie og wvhengige personex.
."Innenriksrgdon" gikk sg, over til g behrndle forvalt-

ningen.
NS vil en sterk forenkling sgvel iv statsapp,ratet

som den forv 1tningsmessige beh-ndling av den enkelte
sak for derigjennom oppng, dkot effektivitet, uttalte han
bl.c. Hvert departement slw1 OMfatte et mest mulig organisk
semmenh ngende fagomrgde. Lederprinsippet-slu,1 gjennomföres
fullt ut.

Som et ledd jbostrbe1e for k oppnå en,mer rasjo-
nell forvaltning nevnte "innenriksråden" et "innenriksdepar-
temuntet" _rbeider med en plen som tar sikte slg sammen
en del (,v de minate fylker til stbrre omrgder. Dette skulle
bevirke ,t en rekke kontorer kunne s1g.s.semmen og dobbelt-
arbeid undgg,s.

ressuten undersdkes muligheten av fg most mulig
sammenfallende omrgder for de forskjellige forvaltningsgre-
ner.

Med hensyn til kommunene opplyste Dahl at man kan
regne med Et.sokneinndeiingen i sin helhet vil falle bort.
Soknestyrcne er allerede opphevet. Videre-vil L:desteder
bli stillet p like fot med kjdpsteder under navn av "byer".
Og endelig vil man ike kommunenes forvaltningsomrg,de slik
at vi fg,r fexre og stbrxe kommuner.

ter ha omtr1t det kaos det tidligere system
bragte i kommunenes bkonomi, understreket.foredingsholderen
at on av de betydeligste oppgaver "innenriksdepartemnntet"
har er bringe orden i de kommunale fincnser. Gjeldsbyrden

(Fortsettes)
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Forfatnin 0, f,orva1tnin

(Fortsatt).
må og skal lettes, uttalte han bl.a. Under .enhver omstendig.
het må det sörges for at .akattebyrdene blit eriartét:*ferd'eit
slik at man ikke i en kommune betaler 510 i:akatt og:i_qn.en-
nen 205. Et skritt på denne veien mot-en*ensartet beSkatftin
er det såkaldte akattefordelingsfond'hvis-midIex tilfreade
kommuner soM-har störste* behoV'og berettiget krav. på bkono-
misk stötte. Reduksjonstabellene mkvidere reguleres i utpre-
get familievennlig retning, -

En annen,fora'ndring som allerede er innfdrt •ex. innleg-
gelsen av den kommunale revisjon under staten. Ordfdrerne er
blitt lönnsmottakere og ex overdratt den personlig ledelse
av kommunene.* Betegnelsen'ordfdrer vil senere bli aVskaffet
som missvisend, og han,vil bli u-bnevnt for et visst antall
år. Til stdtte vil han få fast oppnevnte rådgivere tatt ut
ev faglige henåyn i et antall som svarer til ca. en tredjedel
av tallet på de tidligere herredstyremedlemmer.

landets kommuner vil Videre bli samlet i et Norges
KomMUnalforbUnd. _

andre ting "innenriksdepartementet" har under bear-
beidelse ,lievnteDahl * ;; et nytt kommunalt lönnsregula-
tiv, reguleringav. forsorg og trygdeomkostninger og istand-
bringelseav.en'tJandspensjonskasse for:alle kommunale tjeneste-
menn.- . .

Det somHhittil var skjedd'var alt gjennomfört'etter
nasjonalsocialistiske prinsipper. Ansvarsprinsippetvar ikke
noe nytt, men en gammel arv som man hadde tatt opp. Et lig
nende prnsipphadde lenge hersket i slfarten, hvalfangsten
og framfor.alt i d_et private forretningsliv.. SysteMet hadde
gammel rot i Norge og,skulle derfor ikke ha sarlig vanskelig-
het med å.festne'seg,

Heil og

Quisling i Sarpsbor . artinget åpner.

22.00.
Borgartinget 1942 en tradiajon som er tatt opp fra

sagatiden, begynner idag (1drdag) med NSUF's kameratkvell
i Kulåsparken.. Kl. 20.00 foregår innvielsen av NS' fylkes-
hus for kust-Viken, Olavshall, i overwar av fdreren, en
rekke "ministre", riksledere, fylkesmenn og Pndre fremst-
ende representanter for parti og stPt.

Söndag "mönstres" det for "Föreren".
Selve arrangementet ledes av fylkesorgPnisasjonsle-

der Werner Mtller. Frogrammet er trykt i tillitsmannsbladet
"Austviken".

Signe Lund får kUnstner as'e.

20.00.
"Kultur-,og Folkeopplysningadepartementet".hat til-

delt komponistinnen.Signe Lund kunstnergasje.
Störrelsen:aVgasjen angis

11 •
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Norsk skip senket?

O.R. 12.00.
ret norske lasteskipet "Flora", som gikk under engelsk

flagg, er if31ge en AP-melding torpedert og senket igår kveld
utenfor Cap lagaro?. "F1ora" var på 1400 br. reg. tons.

Det amerikanske Marinedepartement innrömmer at et norsk
lasteskip i alliert tjeneste er senket i Mexicobukta. re over-
levende er satt iland i en havn i marheten.

Sjömannssendin en.

O.R. 22.15-22.45.
Sjömannssendingen arbeider fremdeles stort sett etter

de samme linjer. Det fortsettes med listen over senkede bri-
tiske krigsskip - ialt.er man nå kommet til nr. 70 hilse-
ner leses; keptein Tollefsen forteller hvor godt sjöfolkene
har det som seiler på Norge, sjdmennenes ti bud med forkla-
ringer gjentas og redaktbr Jksnevad spörres om sin kapteins-
frue.

Men ennå kan ikke sendingen skryte av et eneste resul-
tat. Ennå har mnn ikke kunnet oppvarte med en enste sjdmann
som har latt seg påvirke.

Lv dagens hi1sner var fd1gende ndytrale:

Sigurd, motorskipet "Toronto". Fra Georg Sivertsen.
Kåre og Per, fra Ingeborg og Anne.
Pnul og Gunnar Vesterheim. Fra Rgner, Jan, tse og

Thomas Vesterheim.
Harry ,krmauer Berentsen. Fra mor.
Maskinist Vi1fred Str3mberg: Mor er död. Fra far,

Rigmor og Tulla; F. Strömberg.
Styrmann Olav Halle:'Fra mor og few og fra "Furu-

heim" og "Halle".
Maskinmester Birger Brekke. Fra hustru, Borghild,

Lilleba og Inger.

Fölgende var unöytrale:
Ulf Dahl. Ikke seil. Kom hjem. Valborg har fått ditt

telegram. Pra Rngna Dahl, mor:
Mann og sdnn. Fra Serine Monsen Bergen. Forsdk å

komme hjem. Ikke hdr på ryktex.
HarrYfra Skånevik. Ikke tro på rykter. 'got. Xjell

og Alfhild.
Andrecs Mjelde. Kom hjem. Fra Louis Conrad og Hilde

Mje1de.

Nordnorske frivilli e •*ordbruksarbeidere får fri reise en vei.

O.R. 22.00.
Etter s3knad fra H?!loga1,,nd-S-',mb ndet hax "Social-

minister" Lippestad bestemt at alle nordlendinger og andre
som iår vil delta i minst tre uker frivillig jordbruksarbeid
i Nord-Norge, skal få fri reise den ene veien.,:Reldpet er
begrenset oppad til 80 kr. Organisasjonsleder 'ge Rddvik i
Hå1oga1,:nd-Sambandet er pinnens far.
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Fiskerime1din,/er.

O.R. 13.15. -
Makrellfisketvr eiste uke godt utenfor P reund og

kLnda1.
Bergen ble siste ukE.ti1flt 124 tons fiekog:hummer

derev-56.3 tons fra Nord-- Joige llkenf3r tilfdrtes 141 tons
fisk derav 97 tons nordf-le.

Lendbruksme1dinger. 


O.R. 13.30.
- I'llgangen pg grönnsaker til 0Slo, er.:Premde1es liten.

Y"..uIden h2.1hindret veksten og dot som först og. fromst tren-
ges VTLI1e,Og. etter verme foruten solvw,“gt oppholdswar.
Spinet cr det eneste eom det•bar vr rikelig av.

2rets förste mtloner.kom ide, til Gertnerh-11on.

si.,*teMerkedet var det idag ikke sg, flott som iggr.
. -r.et som kom ver imid1ertid pent Ase pg.

, • s •
-rtt meSt ‘ktUellepg 1 ,ndbrukets,Omr=-Tde er ihg silo-

spirsmg1et. Heimhekking cr ct F.rbeid sOm p)sser for -1.11e, og
det betales godt. :

Spind i -V'estder er det kenIM0 melding om et
s1gttonna er ,begynt, der.

_ .

H-Jristringssek i 71wset. 


22.00.' . •

, I de,siste degene hax Prispolttlet,i..;sterdal kommet
over et 1-imstringel-Jger.ev- store dimen'sjsentr pg en i
werheten c-siynset:stjon. En direktseM bLe. eier et
, grdsbruk og her flere sportshytter, 1,:gret store mengder
kjött, hermetikk, skinker, tobekk og t3rret frukt i sine
kjellere deroppe. Seratidigble tet konsttert 't han ikke
hr levert melk frx så.tt ggrdsbruk. Yoli-
tiet eIterlot en rikelig ael 1gret, men b,eslesg1,1 resten.•

D'indre trikkeholdeplasser i'Bor en.

22.00.
For spere meteriellet som i denne 'ciden er utsett

for en særlig stor belastnin, her Bergens Sporv,,ier p sam-
me mg,te som Oslo Sporveier tt til innskrenkninger ev holde-
plassenes entall pl de forskjellige linjer. Likeledes har
man vedtett ikke gjerindmfbre kjJkingen i
den lyse g,rstid.

.Nerdland fgr e et f 1keSmerke.

.22.00.
• Ted depertementets ••godkjennelst her Nordlnd_Fylke

fg,tt sitt eget fylkesmerke. Terket blir en nordIncl•sbgt
pg, gullbunn.
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t.kers Mek. Verksted sine -irbeidere feriehltli

20.00.
2.kers Mek-.:,niske,Verkrited ha.r i -,nicdning sitt 100-2,rs

jubileum forleden »skjenko-:; :100.000 kr til sirie -rbeideres
feriehjcm.

Instr,.).ksjonskurs for tepnel'erere.

2().00.
r.T.mdng 22 juni begynner et 8-dgers instruksjonskurs

for lAre:re i tegning ved de tekniske yftenskoler. :;.urset
som arrangeres av Yrkesoppl,wingsfdet for 1-Indverk og In-
dustri, holdes p. StatenS Husflidskole'i Bla.ker. Det deltnr
7;r3rere fr,:: 32 av'12.ndets tekniske skoler. KurSet omftter
denne gang undervisning i frihndstegning, yrkestening for
konditorer og for mlere. Instruktörer er nrkitekt clohn
von'Hnnno, 1T3rer ved Stntens og Industriskole, Non-



ditor Eolf Bjerke, 1?:erer ved Oslo Tekniske Afenskoles kondi-
tornvdeling, og mnlermester Wilhelm Krogh-tmark, over1Terer
ved Stntons Hndverk og Industriskole.' Til kurset'er det
gitt'statsbidr:s fre "Kirke- og Undervisningsdepnrttmentet"s
budsjett for innew.arende termin.

Norsk ved svenskefolkeskoler. 


D.R. 1230.
I fr::mtiden vil,det bli g.tt undervisning i norsk

ved de svenske-folkeekoIer. Et kurs for -norsk1rere er satt
igang.

N tt fra Danwrk.

0.IL 12.00.
SS4Sturmbrmdfthrer v. Lettow-Vorbech, som nylig

overtok ledelsen den danske legion etter'den faldne
SS-Obersturmfthrer v. Schnlburg, er ogg falt p4 östfronten.

18.00.
.i,rbeids1(5sheten i D-nm,rk gikk i lbpet v mni mAned

tilbake frn 46.000 til 22.000.

L.E. 12.30.
Netionalbnnken..meddeler at det nye danske stntsIgn,

som ble utligt imorgeS al3.eredefer overtegnet.
lÅnet'er p 40:mill. kr., 4_rig og 3%ig.

E.E. 12.30.
St. Hans bg1 vil bli tillntt i D,nm,rk igr. Bglene

imidlertid v2re slukket senest kl. 22.00 ettor en bestem-
melse av Innenriksdepartementet.
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N tt frn, Sveri e.

O.R. 12.00.
Lot svenske motorskip 'iPTCfl p 3380 br. reg. tons

or sunkct ettcr cn kollisjon, meldes det fr shindton. nn-



sk--;)et er i god behold 'wrim(t inn til en k-n-disk h'vn.

0.L.- 12.00.
Iet svenske p-.ss'sjerskip1Gripsho1m" gikk igs'r

Now York med 1097 j?.p nsko og thi1;ndske-diplom-ter onbord.
Skiet sk=1 g innom Rio -r)e J neiro hvor ytterligere 403
j priske borgere vil bli tE.t,t,ombord.

D.R. 12.30.
Irion'svenske riksd,g bolw,ndlet igr dot1jer i den nye

fbrSw:rs1ov. De't ble vedtatt IpTcgge to nye. kxyssore f:oruten
on rekke stbrre jgero, torpedointer og 2.ndre skip,

18.00.
Svcriges utenriksh ndel v-r i m,i stirre onn inoen

'11.nen m.ned dette r. Inc7tustriproeUksjonsindeksen steg i
pril med 1 peeng til 106 hvilket er ufor'ndret frapril
ifjor.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv

-
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Hilsener til rrend. i 1it enietn No± es Röde Kors.

12..30
tilslutning til vårt intervju igår med presidenten

i Norges Röde Kors, direktör Heyerdahl, i anledning ev hil-
sener til pårdrendei.utlandetp...kan.deEt.opplzsQ$-, nottage-
ren av slike formularbrev også her anledning til 1. likhet
med avsenderen å skrive eh hilsen på 25 brd. Hils'enen skal
skrives bak ph brev'et erm så returneres til avsenderen.

Samtidig vil vi for h forebygge' enhver misforståelse
minne om at man kan få utlevert.slike formuLirbrev gratis
på nlle landets postkontorer eller nærmeste Röde Kors kon-
tor. Samtidig kan man f&-kjö.pe intarnAajonle'svarkuponger
for en pris av 40 öre pr. stk. Önsker man h sende brevet
til sin pårörende i utlandet ad vanlig vei, koster det
kr. 1.20, altså 3 svarkuponger. Jnsker'mmluftpost koster
det kr. 2.40, altså 6 svarkuponger pr. brev. - Svarku-
pongene gjelder således som porto og sendea sammen med for-
mularbrevet til Norges Rbde Kors, Opplysningskontor, Bank-
plass'en 1, Calo.

- Erlin 13;brnson holder foredra am hvorfor han blo nas'onal-

sosialist, 


10,00' .
I StaVanger arangerte N.S. igår kveld.et meget vell-

.11.ykket pg gpdt befflkt mb:telph torget med Erling n';;örnson som
taler.1:1 et ln*exhaant"og'uttdamende .pr:edrag om hvorfor han
ble nasjonal-sOsialist holdt han interssen.fangen hos de

.1mange ti1h,t5rere

Rektor Christian Wå e holder om, orskdom nås'onal

likt o nas'onal ansvarak'ensle.

11,30
Igår ble det holdt at kombinert 1rer-og skolestyre-

mo.te i Ringsaker ungdomslokale. Herredets.h'enimot 60 Im'ere
' var b6tt mannjeynt,frat.Skolesjefen i.Aker.1 rektor Chvistian
Wåse, talte for'Imrerene.OM norSkdoM, nasionalplikt og
nasjonal ansvarskjensle. Det interessn'Ge.foredrag ble ph-.
hbrt med stor'oppmerksomhet. Foredrapholdren sluttet med en
manende appell ti1 1:rerene oM 6-tenke og:handle norsk, og
at de må fble ansVar overfOr:folk og lahd under sitt betydnings-
fulle arbeide med'den OppVoksendeslekt

Kommunale bevil nin er til Le ionen-

10,00
Ordföreren iYoldal'hår bevilget k2:. 500.- til den "norskets

IJegibn,
O.R.10,00

Ordföreren i HuruM hal?.yii.g.et kr. $00.- til Legionen.

.. •

-



.0.R. 19,00
Fluberg og Söndre Land har i diase dager fått eget jakt-

politi som samtidig,skal holde oppsyn med alle fiskevann innen
bygdene.

Eks ro ries on av En ersko ene i Flubeu?

O.R. 19,00
I tandåsbygdën»i Fluberg er det dukket opp en plan om

ekspropriasjon av Engerskogene som omfatter 22. 000 mål.
Hensikten er å skaffe de mange småbbnde-r i dette strök til-
vekstjerd, Det er 36 brukere i Iandåsbygden, ogde aller.
fleste av disse hax havnerett i EneTskogene. Men da skogene
som eies av Ivar Enger er drevet pR en meget dyktig måte er
det, etter hve Vestopland erfarer, nulig at ekspropriasjons
planene vil falle, mens småbrukerne til gjengjenld får sin,
havnerettigheter utsk±ftet.

E et akt oliti i. 'luboz Söndre .Land.

2.

Meldin er lbrde .20 uni 1942. . 422.

Fiskerimeldin er.

O.R.13,15
Forfangst og småsildfisket: Ingen meldinger idag. I uken

som gikk var dette fiske av liten betydning.

Makrellfisket: Utbytet .Var i forrige uke ganske bra.
Til Kristiansand innkom 192 tonn, vesentlig drivgarnsfisket.
Til Grimstad innkom 11,3 tonn og til Fredrikstad 263 tonn.
Til Flekkefjord innkom helt ubetydIligb mengder.

•

S'bmannssendin en.
••

O.R. 22,15
Denne sending begynte idag med underholdningsprogram.

Deretter fulgte de vanlige hilsner.

Fölgende hilsener vår nbytrale:
Reidar Setre Vaksdal fra far.
Maskinmester Kristian Johansen fra Solveig.

-J-ohnny Nordberg fra foxeldra ef; sCisken.
Txygve Lund fra mor.
Alf .åsmund Olsen fra Ellsabeth.
Khut Strand Fiskegård fra
Sverre Nilsen fra gert eg Svein.
Roald Larsen jr. fra far og sken,
Karl Sandströen fra Lnns.( Mebzvn.
Halvor(Hageselle fra mo".7, r og
Torolf og Erling Langsett fra Asbjbxn Langsett.
Gunnar fra Anna Rasmusen og barna.
Finn Tangen fra sösken.
Torleif Helmers fra Ransi
Magnus Johannsen fra
Unbytrale:
Gunnar Matheson fra nor og Lilly.
Nils Odvar Johannesen fra mor.

Ditt fedreland heter hverken England eller Soviet, det
heter,Norge.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Bor artin et S x abor

Troen på Nbrges frent5d, kanpglede -og begeistret
hyldest til fbrerell Igeget DJrgli:.1g2t 1942, som vil gå
over i historien soi erevergi,g,gjenreisneng av våre gamle
og åtolte tradisjoner. Vi kjennex alJe historiens beretning
om Olav den Helliges reipe ol-povee Q1cele.a til Sarpsfossen,
hvor han bygget kongehall og letree og viee,et under korsets
banner. I det gamle Borg skapte Boreareinget som
var tingsted for hele Viken. Her AV Norgeskonger
hyldet av stormennene, bl.a.Harald V.agnus Barfot,
Oystein og Sigurd. Under danketden forfelt som alt annet
nasjonalt også våxt gamls ti; ir 5dag da v5 igjen har
an hZ5vding som er selvskreven Ibrer -1"or det norske folk, kan
Borgartinget atter settes. Det vor Fasjonal Samlingsförer
Vidkun Quisling og hans nasjonale gjenxeisningsarbeidsom
nuliggjorde at folk fra hele Aupt-Viken igjen kunne samles
til Borgarting i takk og tillit til f6rer folk og fedreland.

Den hjertelighet som lyste föreren imöte i det
gamle Borg viste'tydelig at den nasenale eamlinger ved å
fullbyrdes her i Aust-Viken. En ny tid gar son'et vårvser
over landetog'Borgartinget 1942 er ee eiktig milepel på
veienemot heder og storhet for Norger

Lördagen ble en strålende overtre eil Borgartinget
1942, Alt tidlig lördag morgen begynte de1tagerne fra alle
kanter av dPt stere fylkesområde å strname inn i stevnebyen.

'1 strålende humörog i taktfast narsj, syngende eine begeist-
rede kampsanger; drog den ene ungdomsskaren etter den andre
til eine forleggningssteder på skolene. Hver deltager fikk
utlevert et program.hvor fylkesförer Hoff og ordförer Sten-
mark hilste Vell mött, foruten en brosjyre om Sarpsborg,
Hellig Olave gamle stad, den moderne industriby, Til inntekt
for N.S, hjelpeorganisasjOn ble det solgt et vakkert,borgar-
tingmerke, som vil bli et minne om denne stormeinstrin-



gen. Flere tusen merker ble YMVO, bort i 13pet av noen timer.
Det vax i det hele et försteleeeee aleeeeel'enent som tjener
arrangementsetaben med fylkeseee Hoff spiesen all sere.
Byen selv gjorde også sitt ee: e dsn rette stemning av
fest og höytid. Ved innkjbeeeleeee-,e eee der reist portaler
swykket med noreke flagg,soikor og ellers var
flaggene rundt om i SarpsbeTg beeee topps for å hilse
föreren og stevnedeltagerne rslje3). Det var videre en
flaggate 1Xa torget til pi1n flc I cg til Sarpsborgs
stadion hvor de etore mönsteegee hod En rekke fremståen-



de representanter i parti og stt viLomrnet til Sarpsborg
for å være med på å gjeneetee Borgartinget. Foruten föreren
såee ministrene Lunde ekanoke, Reismes, Lippestad og
Blehr, kanseliejef fyikesfeeer "ingesgård; pressedirektör
Beggerug, fylkespennene Jaeobeen og Heletoen, stabsleder i
ungdomsförernes stab TidemanneRme 5 ,fuw!erende jentelands-
ledex Grethe Nullmeyer, landzledw Odd r;;ossum, landsleder
Paul Iollegg, leder av den norske landtjeneste Barkbu, innen-

* rikeråd Dahl, regimantsfbree Tonstad., pelitimester Holtskog,
m.fl,

fortsatt)
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KAIRerAtkveldenarkn Wia.a&.kwid-ble'et minne
eelt-st'ed-fOr en kameratkveld hvor na-

--sjonal Uftgaonmötes for å hylde sin förer ennparken i
Sarpsborg kan neppe tenked. Denne stdrena ttliq5.gtkeh midt
inne i byen med de hdyealanke4uratamffiffle.,, kranset av
sommerens förste blomster, de 2500 år gamle kongegravene,
de gamle spaservegene og den festlige pg or4sina1e stevne-
plassen, danner et billeae'så vakkertat den som har sett
det aid,i vil glemme apt.: På stevneplassenvar reist en vak-
ker tribune .

Flere tusen mennesker hadde leiret sog på stein-
hellene i skråningene opp til plassen hVor det var satt
fram benker til de innbuane:' föreren og hans fölge kom,
ble de hilst med begeistrede Heil og sml rop som ingen ende
ville ta. Et hav av oppstrakte armer raktes mot föreren, som
smilende hilste til alle kahter, tydelig röxt uver den til-
lit og hjertelighet han ble mött mea av disse sine yngste
eoldater. Etter at stabsmusikken hadde underholdt med endel
marsjer, trådte fylkesungdomsförer Kar1 A,Axelsen fram og
önsket velkommen. Han rettet en spesiell hilsen til föreren
.0guttalte at ungdomsfylkingen var stolt og takknemmelig over
at landets förste mann ville delta ï deres kameratkveld.

Kveldens store program hadde som titel : litt av
hvert fra alle kanter. Småhirden, Tönsbers gjorde voldsom
lykke med et par folkeviser. De 10:- 12 års.gamle jentene
sang,seg inn i al1es hjerter. En av jentene.sang også solo
et par sanger med en likefrem betagende stemme. En kunne
fristes til å spå at det var en voraende .storsangerinne som
her hadde sin förste offentlige opptreden, og publikum ldnnet
henne med kraftig bifall. Så fulgteoppvisning.åven leikar-
ring fra ungdomsfylkingen i Sartsborg, epptreden av guttene
fra lagförerkurset på Jeasheim, som ga,tilbeste bU.e sang
musikk, og ikke ,å forglemme en del gymnastikk og akrobatiske
övelser. Etter at en avis var lest opp, ,måtte fbreren og hans
f6lge forlate kameratkveliden for å aelta i. innvieIsen av
Olavshallen. Atter bruste Heil:pg sml 'ropene mot føreren og

, tusener av gutter og jenter löp over plassen for å se ham
ennå en gang på nmrt hold. Etter at ftireren yer gått, fort-
satte kameratkvelden med underholdning av forskjellig slag,
alt preget av den rette kameratslige ånd. En festkveld fra
först til sist med kameretskap begeistring for Norges sak.

Innvielsen av Olavshall. IiLke utkanten av parken
ligger de nye s ore y es us or Aust-Viken, 0laVshal1.
Fylkesstaben hadde utfört et imponerende arbeide for at huset
kunne presentere seg i så god skIkkelse som mulig ogq-et var
også en fornöyelse å se den omtanke og -sikrer smak som preget
alt, fra kontorene og trappeopPgangene med bysten av Hellig
Olav til de øvrige mötelokalene. I anledning av innvielsen
var huset smykket fra överst til nederst med blomster, girlan-
dere, flagg og N.S.merker og emblemer. .

•

Da föreren og hans fb1ge.kdm ti10,1avshall,dannet
lagförerkurset fra Jessheim esta,14er otp tilinngangen.
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Denfflytidelige åpning fant sted i forbindelse med
en middag for en rekke innbudte. P lkesfbrer Hoff önsketgjes-
tene velkommenOg se at innvie1sen av avs n ikke skulle
være preget aV store ord. Det at vår fbrer er tilstede, ut-
talte fy1kesfbreren; er for oss den store begivenhet som  gjbr
at  denne enkle innvielse blir et varig minne. Idet han rettet
en takk til fbreren fordi han ville vmre tilstede på Borgar-
tinget 1942, overrakte han ham Borgartingmerket i gull.

Sar sbor b  s  ordfbrer Stenmark uttrykte sin glede
over å kunne ns e reren og ans rems e menn velkommen til
byen. Vi hår i mange år.arbeidet ph å gjbre Sarpsborg til det
samlende midtpunkt i fylket som det i kraft av sin historie
-og sin beliggenhet har krav på, sa ordfbrexen bl.a. I og med
Borgartingets gjenreisming og at N.S. fy1kes1ede1se har fått
sitt sete her, ex dette mAl nådd. Vi er takknemmelige for at
vår förer og hele Norges fbrer ved denne anledning besöker
byen: Likesom Hellig Olåvs minne har levet.her i nesten et
tusen•år, slik skal minne om Vidkun Quisling leve i tiden frem-
'over.

Tilslutt takket fbreXen på gjestenes vegne for inn-
'yielsen....Han,uttrykte sin g1ede over at fylkesorganisasjonen
med fylkesfbreren.4. Spissen, hadde maktøt å skaffe seg dette
Vakrehus-dg bnSketrfy1kesfbrer Hoff hell og lykke i hans fort-

*satte arbeide.

Etter middagen var det kamerats1ig samvmr og dermed
Var den fbrste'vøllykkede dag av Borgartinget 1942 avsluttet.'

•

Borgarti.ngets annen dag, ble hpnet med eu flott
idrettsmbnstring på Sarpsborg stadion hvor unge gutter og
.jenter i frisk idrattsdyst kjempet'om seixene.

Om formiddagan beså fbreren sammen mpd ministrene
Lunde og Lifppestad, kansellisjef, fy1kesfbrer pindesgård og
fy1kepfbrer Hoff med frue, det vakre Borgarsyssel Museum. De
ble vist rundt av byingenibrVislbff., Borgarsyssel Museum
har Ostfolds stbrstesamlinger. Smr15:g interessant er den
gamle, kirkeruinen som ve'd siden av 01avshallen er det eneste
minne fra Hellig Olavs tid. Ruinene ligge± i ch vakker park
fyllt med Yiddela1derens (?),. Oiavshallen med den middel-
alderske kirkekunst og runeinnsk±iftene vakte stor interesse,
likeledes det gamletorget som var omgitt av ,bygninger fra
det nye Sarsborgs förste Pbxeren og, hans fblge ut-



trykte sin store glede over. at Aisse sjeldne kulturskatter er
beVart.

Kl. 12 begynte en rekke smrmbter for de forskjel-
lige organisa wjazler, i 1ok1er x.'12.ndt om i byen.

olavshall.haddehovedorganisaajonen sitt mbte.
Den store salen var fyllt til siste plass-av tillidsmenn fra
Å,ust-Viken.
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Fbreren ankom sammen med:"ministrene"..1Junde og Lippe-
stad, riksbkonomiejef Thronsen, kansellisjef Lundesgård, fyl-
kesfbrer Hoff, "fylkeamann" Jaeobsen og "fylkesmann" Stenersen.
Et-kraftiTHei1-og bæl fra den stående forsamling hilste fbre-
ren velkommen,

Fylkesfbrer Hoff bneket.velkommen til dette fbrste store
mbte i'det nye fylkehuset. Han mintes dem som idag ikke hadde
anledning til å,'vmre tilstede,.dem som gjør slik oppofrende
innnats ute ved fronten og forsamlingem reiste se og hedret
de fuldnes minne med et minutts stilhet.

-
Han ga deretter ordet til "minister" dr, Lunde. "Mini-

steren" understreket, at når vi no s a s ape e nye orges
framtid og utnytte våre evner og anlegg, nå vi ha et sikkert
grunnlag å bygcze på, og det er vår gamle nasjonale arv. Den
nye stat skal bYgge på det noreke og nasjonale. Det er fra
vi skal hente kraft og styrke til,gjenreisningearbeidet. De-ew
er ikke meningen at vi skal kopiere det gemlp. Det skal bare
vwe et grunnlag vi bygger•på. Den nye stat skal tilfredastille
alle moderne krav.

Neste taler var hirdorganisasjonssjef "minister" Li
stad, som ga en intereasant orientering om fors je ige orga
nisasjonespbremål.

Pylkesfbreren ga så ordet til Vidkun Quislin som steg
opp på talerstolen hilst av orkanaktig i a . breren uttalte
fbret sin glede over det nye fylkeshuset og uttrykte hhpet om
et det må bli et sterkt og samlende mbtested for Å.ust-Viken.
Vi har en dobbelt oppgave, forteatte föreren, inned skal vi
gjennomfbre en ny stgts- og samfundsordning på nasjonal grunn,
og utad skal vi skaffe vårt folk en hederlig plass i den nye
verdensordning, Gjennom de siste årtier har tanken om felles
skap mellom nasjonene vokset seg stadig sterkere. Men det ble
ikke alltid innsett.at det rette grunnlag bare kan skapes ved
sama'rbeid mellom likeverdige nasjoner. For h,skaffe en lynav-
leder for verdensopinionen ble Folkeforbundet dannet. Det ble
et instrument for maktbegyer og imperialisme og kunne ikke
oppfylle folkenes krav. Bolsjevismen forsbkte også på sin måte
å realisere denne tanken. Detsamlede norake folk må nå endelig
forstå at kampen idag.gjelder hele Europas kultur og vår fort-
satte eksistens, understreket fbreren.

Det er fantastisk hvorledes enkelte fremdeles resone-
rer. Da tyskerne meddelte den grufulle menneskeetertragedie fra
Nord-Norge, var det mangessom ikke ville tro historien var sand.
Men jeg hax selv i Russland aett at en mann grov opp liket av
sin egen bror og,spj.ste det. For 8 år siden sto jeg også her
Sarpsborg og talte til arbeiderne om faren fra  öst,  fortsatte
fbreren. Det var mange som ikke trodde 154 dpt jeg sa dengang og
det er dem som heller ikke idag ser hvilken forbannelse bolsje-
vismen et for menneskeheten. Men ett er sikkert: Skulle bol
sjevikerne seire mot all menneskell:g beregning, ville Norge
hele Norden bli feiet ut i Ltlanterhavet.

Föreren gikk så over til å omtale oppgavene på den
indre front og understreket påny at det ikke er meningen at
hele folket skal stå i N.S. N.S. skal vsere en elite som leder
aIminnelige og politieke 1iv. Den skal være en folkefbrende
stand.

(fortsatt)
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Menge synes kanskje tortPgitte f?5reren, at de mid-
lene vi bruker er harde. Men vi 1;14 huake på at-Vi lever i en
revolusjonstid og den reVOlusjon: sozi nusten, halvparten av fol-
ket stemte for i 1936 ville nok ha krevd noe ganske annet.Det
er en plikt foX oss om nbdvendig å. bruke de skarpeste midler.
Irår det gje1der Norgea fremtid og folkets liv, har vi som har
det historiske aneveret Irkke lov til å" vmre unnfallne. Men
ingen må tro at det ex ,hevnfbleise sOni'driver oss. Jeg for min
del fbler ihvertfall ingen trang til å hevne meg på noen,

, Jbssingene kan være gled for at utviklingen går
som den går, sluttet fbreren, og at Nasjonal Samling seirer.
i Norge,og at den nye verdensordning gjennomfbres i Europa
med Tyskland i spissen. .

•

N.S.U.F. holdt sitt smrmbte i Folkets Hus. Stabs-
' leder Tidemann'= Ruud tålte. Han understreket det store ansver

som er ag R ung ommen, og nevnte soM et mål for N.S.U,F, å
fordoble medlemstallet innen årets utgang. Da han spurte'for-
samlingen om den ville vmre med på dette, fikk han et kraftig
og enstemmig Ja til sver. Stabs1ederen opplyste videre at under
et av de lagfbrerkurser som nå ska1h.oles,vtl det bli uttatt
en tropp til sambandstjeneste. Ti1slutt overbrakte han en hjer-
teli hilsen fra ungdomsföreren, ;Iminiater,n-Gtang som for tiden
er pa den internasjonale ungdomskongres i yskland.

Un f lkin fbrer Rustad som er leder av den norske
avdeling av den germans e an tjeneste., kunne,meddele den gle-
delige opplysning at på fbrerskolen i Tyskland gjorde Norge det
best av elle de nasjoner som var representert.',

' Mbitet ble avåluttet med en kamRsang og 3 genger
Heil og aml , for föreren.

Særmbter ble videre holdt aV, rikshirden, Nasjonal
Samlings hjelpeorganisasjon med tale -av. landsleder Follegg, av

bondegruppe, N.S. kvinneorga#4,Aasjon..6 N.8. faggruppe med
tale av landsIeder Fossum„

. - Ettet det-store fe1k6tibtel. .parken foretok riks-.
hirden og 1\t„S..U.F. n sterstilet,:propagandaniarsj gjennom byen.
Langs gatene0hadde-det samlet seg tusenvieav "tilskuere som
hilste de enkelte avdelinger og deres bandere 'med oppstrakt arm
Den friske, staUte 'ungdomitarsj vakte stor begeistring hos
tilskuerne, som ble x',evet med av den ungdommelige glede og
kampånd. *

Dbdsul kke ved Ber en.
- -

0.R.22.00
Ved,Dele i Bruvik styrtet en gröft som var 3 me-

ter dypSammen og en arbeider ved navn Hjalmar Sew ble begra-
vet.under stein og jord. Han-ble gravet fram, men desvmrxe var
han död da man fikk ham fram. Bew var i 65 årsaldexen.
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S dmannssendinn.

idaghb1dt'andektved en prest hvis navn ikke
ble oppgitt,Te1en'ver helt'ndytral.

De't_bIe videra bendt fdlgende ndytrale hilseher:
Kåre Kristensen, Sandefjord, fra mOr, far dg sösken.
åMund Brorvik fra familien.
Sigvald Ehrholt fra Osmund og Ragnhild.
Resmus Espensen fra faMilien.
Kjell Harsted fra mor'og far.
Reidar Bang Iversen fra hustruen.
åslak Jeneen fra Erna Bdge.
Otto Hall fra Margrethe.
å11e melding,er gikk ut på at alt stod vel til hjem-

Ele .
•

Sendingen sluttet som vanlig med: Norske sjdmann,
-ikke for Englend, men 1ev for Norge.

tt fra Danmark.

S,R.20.00
Den denske konges ti1stand betegnes som tilfreds-.

11.30
Forrie år ble planen om erstatning av metallpengene

1 og 2 kroner med papirpenger behandlet uten st det ble
forctatt noen omveksling. Imidlertid er det attex opptatt
forhandlinger mellom Finansdepertementet og Nationalbmken
og man venter at planen blir satt ut i livet.

4111,

N tt fra Sveri

11.30
Styret for Aktiebo1pt Bofors meddeler at selska-

pet hadde et nettoovexskudd pe 7.35 millioner kroner i 1941,
mot 4.42 millioner i 1940. Overförsel av oyerskuddet fra .
tidligere år er på 17.5 millioner kroner, slik at det dis-
ponible overskudd utgjdr i alt 24.85 millioner kroner.

vvvvvVVVVVvvvvv

stillende.
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Det t ske Utenriksde artement om årsakene til at Nor e kom

med i krigen.

Dansk radio.
I det tyske bled "lauswSrtige Politik" forekom det for-

leden en offisiell erklaring fre det tyske Utenriksdepartement
om årsakene til at Norge kom med i krigen.

Lrklaaringen som bygger på aktstykker fre norske stor-
tingsforhandlinger slår fast at England presset Norge med i
krigen.

Den 5 sept. 1939 forlangte England oppgaver over den
norske eksportkvote til Tyskland, og oppgaver over det antall
skip Norge kunne stille til Storbritannias rådighet. Samtidig
ble det truet med stopp i kulleveransene.

Mens disse krav ennå var under behandling kom England
med ytterligere forlangender, bl.a. om stans i transitthande-
len til Tyskland, mens transitthandel fra jstersjöstatene
skulle Gå over NorGe.

Den 22 des. påviste den norske utenriksminister at de
engelske krav vilde tvinge Norge med i krigen. England hedde
krevd et Norge skulle oppgi all handel med Tyskland sagrlig
med netvarer. England var ikke interessert i Norges rettig-
heter som nbytral, men sto på sin makt og 3nsket å tvinge til
oppgivelse av nöytraliteten.

januar 1940 hevdet England•at at britiske skip ble
torpedert i norske farvann og forlangte å brUke disse far-
vann for egne aksjoner. Den norske utenriksminister kalte
dette den alvorligste trussel mot Norges nöytralitet hittil,
men endte sin tale med en henstilling til fram for alt ikke
å. vise noen fiendtlig holdning overfor Fngland.

2 mar$ 1940 forlengte England transittillatelse fox
tropper til Finnland. Norge ver ikke forberedt på å hindre
slik transitt og Koht forklarte i den forbinnelse at man
ikke måtte innta en holdning som vilde kunne fdre til en
inntreden i krigen på feil side, skulle en slik inntreden
bli nödvendig.

Natten til den 8 april la briterne ut miner i norske
farvann.

På mtet i Stortingets Utenrikskommite, som i all
hast ble sammenkalt, erkiwte Mowinckel at nan allerede i
september 1939 klart hadde visst at hva som enn hendte
önsket man ikke å bli dratt inn i krigen på feil side.
Talowinekel trodde dog ikke på motforholdsregler fre den
tyske flåtes side. Heller ikke trodde han på noen tysk
invasjon av Norge.

Noraes LandbrukskWyskole n ordnes. N Q-lov.

18.00.
Også abrges Landbrukshöyskole kommer inn under

nyordningen idet "ministerpresidenten" har vedtatt en "lov"
om endring i den tidligere ordning.

IT.en nye lov bestemmer bl.a.:
Hdyskolen Iftårumiddelbaxt under "Landbruksdeparte-

mentet", og dens virksonhet ledes av rektor.

(Fortsatt).
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Nor es Landbrukshd skole n ordnee.

(Fortsatt).
Rektor oppnevnes og antlediges av "'')epartementet".
Professorutvalget, professorrådet og avdelingene er

rådgivende organer.
Rektor har for uten de gjdremål höyskoleloven tilleg-

ger ham myndighet til å avgjöre de saker som tidligere skulle
avgjöres av Professorutvalget, professorrådet og avdelingene.

Nestformannen i professorutvalget oppnevnes av "Land-
bruksdepartementet" etter forslag av rektor.

Rektor oppnevner i samråd med landslederen for Norsk
Studentersamband, for hvert semester, en formann for det stu-
dentutvalg som kan opprettes etter höyskolelovens paragraf 27.

0-lov om beskatnin av rederiero? s'dfolk.

Verdier i utlandet tas med ved ansettelsen av formuen.

18.00.
"Ministerpresidenten" har vedtatt en "lov" inneholdende

visse =regler for beskatningen 1942/43 av rederier, fangst-
selskaper, sjdfolk, fangstfolk m.v. De fastsatte s-Brregler
anvendes ved siden av de övrige skattelover.

Det heter i "loven" bl.a.:
Skip i utenriks fart,andre formuesgjenstander i ut-

landet og krav på skyldnere i utlandet tas med ved ansettelsen
av formuen, selv om det på grunn av krigsforholdene ikke var
anledning til å råde over midlene på det tidspunkt soM legges
til grunn ved formuesansettelsen.

Verdien ansettes om n3dvendigved skjönn av lignings-
myndighetene, idet hensyn tas tif2 ,Len verdi som formuesgjen-
standen eller kravet er oppfdrtmed ved ligningen 1940/41,
eventuelt til verdien ved senere ervervelse.

For rederier og fangstselskaper som har hele eller
den vesentligste del av sin f]Åte i.utenriksfart,og som
tiden etter9 apr.1940 ikke har hatt rådighet over skipene,
settes inntekten av nmiingen i 1941 eller avvikende regn-
skapsår til ftnger gjennomsnittet av denne inntekt
1938 og 1939eller avvikende regnskapa',.r.

For rederier og fangsselskaper som har rådighet
over den vesentligste del av sin flåte, men av hvis skip 1
eller flere er i utenriksfart og utenfor rederiets rådighet,
settes inntekten i 1941 eller avvikende regnskapsår av skip
som det ikke hes rådighet over til ganger gjennomsnittet
av den inntekt skipene har gitt i 1938 og 1939eller avvi-
kende regnskapsår.

Påviser den skattepliktige at et skip cr gått tapt
omregnes ilj.ntekten i forhold til den del av året hvori ski-
pet var i fart.

Ved utligning aV fondsskatt legges til grunn inntek-.
ten i 1941 ansatt etter reglene i den nye lov.

"Finans- og Tolldepartementet" kan på söknad samtykke
i at det ved ligningen for 1942/43ses helt bort fra inntekt
av skip som rederiet på grunn av krigsforholdene for tiden
ikke har rådighet over.

Inntekt av andre formuesgjenstander i utlandet enn

(Fortsatt).
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Q-lov om beskatnin aV rederier m.v.

(Fortsatt).
enn skip eller av krav på skyldnere i utlandet tas ikke med
ved ansettelsen av inntekten, når det på grunn av krigsfor-
holdene ikke har vn.3rt anledning til å råde over inntektsbelbpe-
ne og inntektens störrelse heller ikke er kjent.

Sj3folks inntekt:
Ved ansettelsen av inntekten for sjöfolk og andre som

1 jan. 1942 oppholdt seg utenfor landet under omstondigheter
som gjör det sannsynlig at de ikke har forbinnelse med Norge,
medtas ikke arbeidsinntekt (hyre, part, lönn 0.1.) som ikke
har kunnet heves her i landet.

De i Norge utbetalte bidrag er derimot å regne som
skattepliktig inntekt, også når det gjelder forskudd.

Forskriftene i denne paragraf gjelder ikke skatteplik-
tige som er vendt hjem på det tidspunkt da ligningen, eventl.
klagebehandlingen,foretas. For disse skattepliktige skal inn-
tekten ansettes etter reglene i de alminnelige skattelover.

Liggingsmyndighetenes avgjörelser er midlertidige:
De avgj3re1ser som ligningsmyndighetene treffer i hen-

hold til de nye bestemmelser anses som forelöpige. Det vil
senere bli fastsatt når endelig ligning blir å foreta, hvor-
ledes det skal gås fram ved den endelige ligning av formue og
inntekt, og om forfallstiden for de skatter som blir utlignet
ved den endelige ligning.

Q-lov bm sk*enkerett ved turisthoteller.

"Innenriksdepartementet" får av 'örelsen.

14.30.
"Ministerpresidenten" har den 11 juni 1942 vedtatt

en midlertidig lov om bevilgning til skjenkning av brenne-
vin, vin, fruktvin, mjöd og öll til turisthoteller og höy-
fjelishoteller.

Ved denne "lov" er det etablert en betryggende ord-
ning for våre turist- og höyfjellshoteller når det gjelder
skjenkning av rusdrikk, likesom det er bötet på det urime-
lige forhold som tidligete hersket, nemlig at disse hoteller
ikke kunne få bevilgning til skjenkning av brennevin.

Etter den nye "lov" gis bevilgning til skjenkning
av rusdrikk av "Innenriksdepartementet" etter innsendt stk-
nad.

Bevilgning til skjenkning av vin, fruktvin, mjöd og
611 gis til innehoveren eller bestyreren av bedriften. Be-
vilgning til skjenkning av brennevin gis til Vinmonopo-
let.

Skjenkebevilgningen som er gjeldende ved den nye lovs
ikrafttreden og som er gitt til turist- og hdyfjellshoteller
opphörer å gjelde to måneder etter "lovens" ikraftireden. De
turist- og höyfjellshoteller som insker å få ny bevilgning må
derfor straks sende inn söknad herom gjennom vedkommende fyl-
kesmann.

Den nye lov gir også "Innenriksdepartementet" bemyn-,
digelse til når det finns påkrevet å gi bevilgning til skjenk-
ning av brennevin, vin og öll til hoteller, restauronter og
kafeer som er av vesentlig betydning for reiselivet.
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Bor,artin et 1942. Quislin s tale i Kullås arken.

22.00 -
Borgartinget 1942 fortsatte sjndag kveld med ot större

folkemöte i Kullåsparken.

Etter et par innledende taler av "ministrene" Gulbrand
Iunde og Lie, hvori den förstnevnte hevdet at "den forvillede
skare borte i London" stadig.ble mindre og minulde - Koht var
f.eks. borte, likeledes Ljungberg og det sas til og med at
Yygårdsvold skulle trekke seg tilbake - ble ordet gitt til
Vidkun Quisling.

Norske kvinner og menn, Norsk-ungdom, innledet Quis-
ling sin tale.

Vi vet alle at det norske folk de siste år hadde ven-
net seg til å betrakte de materielle goder.som noe helt selv-
fjlgelig. De forsto ikke at en slik tankegang måtte före til
fordervelsen. Det var ikke langt fra at dette hadde skjedd.
De som gjorde sitt ytterste for å hindre at utviklingen gikk
sin gang klager mest. Bare Nasjonal Samling gjorde hva det
kunne for at landet vårt ikke skulle falle i ulykke, og vi
forsto at vi må finne oss i mange endringer i de levevilkår .
vi tidligere hadde. Idag kunne vi med full rett si til våre
motstandere: nå kan dere .ha det så godt, men vi sier ikke det.
Vi kjemper tvertimot sammen med tyskerne alt vi kan for 4
skaffe også våre motstandere så meget mat som mulig. Vi gjör
hva vi kan for 4 fare Norge velberget gjennom tiden.

Et annet punkt som jeg gjerne vil peke på, fortsatte
Quisling, er den tro våre motstandere har at ulykken som ram-
met vårt folk skyldtes andres onde vilje. De forstår ikke
hva det er som ligger under av social revolusjon. Våre mot-
standere kan takke sin Gud for at de har det som de har det.

De er forresten ikke så mange som endel kanskje tror.
De som finns bör dog forstå at det norske folket må svi for
deres handlinger. Når den dagen kommer da regnskapet skal
gjöres opp, skal vi sörge for at de som har kjempet mot Nor-
ges interesser får betale regningen.

Hva vil våre motstandere si til sine barnebarn når de
blir spurt om hva de gjorde under den store nasjonale revolu-
sjon. Kan de si at de skrev på veggene og gikk omkring og
furtet? Det er da ikke noe standpunkt for norske menn og kvin-
ner.

NS har idag så mange medlemmer at vi ikke behöver fle-
re, fortsatte Quisling. Den "nasjonale regjering" kan dess-
uten på et öyeblikk gjennomföre ting som det tok år for andre
å gjöre, 80% av ordförerne står tilsluttet NS og de har makt
til på kort tid å sette igjennom alle fornuftige og kloke
tiltak. Snart vil det bare were NS-ordfdrere i Norge. 60-
70% av politimestrene o, lensrlennene står i NS, o 75 av
fbrerkorpset i LT og kvinnelige arbeidstjenester er NS-folk.
Gj,..lnom 50-60 yrkes- og fgforeninger mod hunc-',retusener av
medlemmer beherskes hele foreningslivet. Regnet etter opp-
slag er 85% av pressen enten helt NS eller lojal. Og slik
er det over det hele. Vår maktstilling styrkes for hver dag
som går. Og allikevel tror våre motstandere at de kan kjem-
pe mot det nye.

Etter å ha omtalt hva fjlgene ville ho blitt ved en

(Fortsatt).
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tale.

(Fortsatt).
engelsk-amerikansk seier med et utmattet Tyskl, nd eller en
seier for Russland på istfronten, slo Quisling fast:

Tyskland og Lacsemaktene går seierrike ut av krigen.
Bolsjevikene blir knust, og spillet vil were ute. Og engelsk-
mennene. De hadde en sjangse for å bevare sitt verdensrike,
men de benyttet den ikke og styrtet seg blint i ulykken

Samordningen mellom de germanske folk vil bringe sei-
ren ute i Europa. Lt vi skal seire her i Norge behdver heller
ingen å tvile på. Spörsmålet er bare om NS skal nå resultatet
ved hjelp av makten eller oM nordmennene i sin store masse
vil slutte opp om en bevegelse som er den enste som kan sikre
Norge en stor og hederlig plass i Europa. TCan noen ware i
tvil om hva de skal velge?

Etter at det minuttlange bifallet som fulgte etter
"fdrerens" tale var stilnet av steg Fylkesfdrer Hoff opp på
podiet og takket idet han lovet "föreren" ubrytelig troskap
på vegne av kampfellene i Folkemdtet avsluttet
så med förste•og siste vors av Fedrelandssangen.

Umiddelbart etter mötet defilerte rikshirden og kvin-
nehirden og NSUF for Quisling utenfor 012vshall. Len storslåt-
te defileringen var en verdig avslutning på det i alle måter
vellykkede Porg2rting 1942.

"Minister" Fretheim i Ro aland.

10.00.
"Minister" Fretheim besdkte igår Sandnes ved Stavanger

hvor han holdt en tale på torget om aktuelle spdrsmål i land-
bruket.

"Ministeren" pekte på de oppgaver som er löst og som
skal löses, og roste den norske bonde.

Quislin i Hamar. MidtsoillMerstevnet å ner.

20.00 ...
Fra Sarpsborg fortsatte Quisling til Hamar hvor han

et par dager vil delta i det store midtsOmmerstevne, som
åpnet idag.

Til stevnet er det samlet NS-folk fra Hedmark og Opp-
land i et ganske betraktelig antall. Byen står helt i sol-
korsets tegn, og en veltrimmet og.smidig arrangemnetsstab
har sörget for transport og innkvartering.

Ved inngangen til Domkirke-odden finner vi stevnekon-
toret. Derfra dirigeres de "tusener" av deltagere til sine
respektive forlegningssteder. På selve odden reiser en impo-
nerende teltby seg, vakkert plassert foran domkirkeruinene
og Mjösa. Her ligger rikshirden, kvinnehirden, unghirden og
jentehirden. Hoteller og pensjonater er overfyllte, tusener
må innkvarteres privat og mange må innkvarteres langt ute
i bygdene for å skaffe plass.

(Fortsatt).
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Quislin i Hamar.

(Fortsatt).
'Det program som er lagt for stevnet og partitinget er

meget omfattende og har utvilsomt satt store krav til stevne-
lederen fylkesförer Brynhildsvoll og hans stabs organisatoriske
evner. Men oppgaven kunnel.kke bedre ldses.

Mottagelsen for "föreren" i bytinget var imötesett med
den stdrste forventning og glede av byens befolkning og de
mange tusen tilreisende. Blant Hedemarks ctaute bönder har
"fdreren" en strålende posisjon.

Lenge för den offisielle motttagelse skulle finne sted
i Lstoria Hotell var gatene omkring hotellet svarte av mennes,
ker som håpet å få et glimt av "föreren". Tikshirden og förer-
hirden hadde tatt oppstilling utenfor inngangen.

Kl. 11.30 kom "föreren" i bil og ble hyldet av menne-
skemassene som hilste ham med "den norske hilsen".

.I Bytinget hvor Hamar Kommune arrangerte mottagelsen, *
dnsket ordfdrer E. Grill Fasting velkommen. Blant de tilste-
dewerende sås mministrene" Gulbrand Lunde og Lippestad, "gene-
ral" i LT Frdlich-Hanssen, riksdkonomisjef Thronsen, sjefen
for "förerens" og "ministerpresidentens" kanselli, fylkesfrer
Lundesgård, stabssjef Thronsen, stabsleder i NSUF Tidemand
Ruud, fung. jentelandsleder ørete Nullmeyer, konsul Stdren,
landsleder for NSK fru Olga Bjoner, landsleder for NS bonde-
gruppe Eiliv Trahaug, landsleder i NS faggruppeorganisasjon
Odd Fossum, landsleder i Norges Ifarersamband Orvar Sther,

landsledyr i NS hjelpeorganisasjon Paul Follegg, "ge
n=almajor" i politiet, regim_ntsförer Oliver Löystad, fyl-
kesmenn i Hedmark og Opland Vries Hassel og Frdisland, fyl-
kesförer Drynhildsvold og ekspedisjonssjefene Klevenberg
og Holst.

Etter atv"fdreren" hadde hilst på de tilstedevBrende
gå Hamar Kommune en enkel frokost for gjestene.

Dagens store begivenhet for leirliggerne var, et uof-
fisielt besök av "föreren". Som en kammerat blant kamerater
gikk han rundt og hilste på de forskjellige og så hvorledes
de hadde innrettet seg.

Til middag var han og de dvrige gjester innbudt av
Hedmark og Opland fylkesorganisasjon av NS.

I forbinnelse med stevnet arrangertes det . ct
idrettstevne på Hamar Idrettsplass mellom Vest-Opland, Hed--
mark, Gudbrandsdalen og isterdalen.

Senere på dagen holdtes det en rekke 8,3rmöter for de
forskjellige organisasjoner.

På NSK's möte talte fylkeslederen fru Tilla Holter
og landsleder fru Olga Bjoner.

Stabsleder Tidemand Euud talte for NSUP og ekspedi-
sjonssjef Klevenberg for propagandalederne.

Til ökonomilederne talte riksökomomisjef Thronsen,
kontorsjef Schou for personallederne og landsleder Possum
for NS faggruppeorganisasjon.

Det ble også holdt et m3te for lagfdrerne innen YS,

(Portsatt).
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Quis1in i Hamar.

(Fortsatt).
med en redegjörelse av fylkesförer Brynhildsvold. Videre holdt
US bondegruppe mdte hvor landleder Eiliv Trahaug og riksleder
slak Hdgetveit talte.

.0m kvelden var det arxangert kameratkvelder for NSK,
NSUF, rikshirden og kvinnehirden.

NSUF's kameratkveld ble holdt i Festivitetskinoen. Her
talte b1.a. "minister" Lunde og stabsi er Tidemand Ruud.

NSK holdt sin kummratkveld i Biografen.
Etterhvert som kameratkveldene avsluttet marsjerte del-

t gerne tilbake til leiren. Jonsokstevnets fbrste dag vax slutt.

St-Rans bål forbudt.

O.R. 12.00. -"Politidepartementet" meddeler at det iqr er forbudt
å brenne St. Hans-bål overalt i landet.

M3re f7lkesting 


24,00,
Mdre og Romsdal fylkesting ble qpnet idag i .71esund

under ledelse av fylkesdann Kvadsheim. Fylkesmannen dnsket
fyikesförer strup,.fylkesfdrer Drekstad, ordfdrerne i de 3
byer og kretsförer Herlof Hansen som var kbesielt innbudne
til rtet, velkommen. Disse herrers warvr markerer det in-
tx m•Imarbeid.som skal vare mellem det statsb,3rende parti
og 'i=muneforvaltningen. Etter mötet vedtok fylkesmannen å
.sende et telegram til "fdreren".

Herredena i jstfold slutter o om herredsforbundet.

22.00.
jstfold Fylke er det f3rste i landet hvor samtlige

herreder er sluttet opp under det nye herredsforbundet, som
nå er under stexk utvikling under den nye energiske ledelse.

• s'ef for irbeidsformid1ingen.

0.E. 19.00 & 14.30.
"Ministerpresidenten" har den 18 ds. konstituert

personalsjef i"arbeidernes fagl. landsorg." Eiliv J:J.f Guld-
berg som direktör for og sjef for "direktoratet for arbeids-
formidling og arbeidslöshetstivgd".

Den nye direktör er 36 qr gammel og er utdannet som
offiser. Etter å ha gjort tjeneste i generalstaben ble han
i 1963 utnevnt til kaptein. Siden sommeren 1940 har han bl.a.
wert intendant ved ordenspolitietsskoleavdeling, kon,Torsjef
i den norske legions hovedstab og kontorsjef i sivilforvalt-
ningen for h,ar og marine. I den siste tid har han -,rt per-
sonalsjef i ia'beidernes fegl. Landsorganiaasjon samt "social-
miniserens" personIige sekretar.
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Falt på istfronten.

O.R. 19.30.
Fra istfranten er det kommet m-"gru on- at Pol-C

rum fra Våler i,. Solör er falt i kamper,.
Gjerdrum tok artium ifjor og der;umiddelbart

etter til den norske legion. 19 mars bl( 1-2ept under et
kraftig russisk artilleribombardement.

1,ndre dödsfall.

18.00.
OVerlæge Hjalmar Pedersen er iL1 dagbladet Rogaland

iformmidag avgått ved döden av hjertelammelse 70 år gammel.
H:).n har virket i'Sandnes i mange år som overl-ege ved sykehuset.

JO.
Til familien er dé kommet meddelelea at Georw
er omkommet ved kgsforlis -Itlandet 21 febr. iår.

Med Georg Sveneen er en av Stavangers Lidte idretts-



menn-gått bort. Han ble 4.6 år gammel,

Det er kommet melding om at 01, Kåus er dc i utian-
de år gammel, opp1ya et etterlr

hustru og to barn.

0 12,rjC.
Minnestenen over adide koandör i PrelJesarmeen
jr.d ble avduket på Vere Gravlund.

Sjmannssendingen. 


O.R. 22.15-22.45.
Fölgende nöytrale hilsner bie .sencii;idag fleste

fra Stavanger:
Hjalmar. Fra Y.arri Sardvig,Lars 0d(1.
Harald og Gustaf HEll!Cn Fia "ar, ;,slau6, Magne o;

Jon Samuelsen. Fra Borghild og barna.
Erling Berglund. Fra din Mary og barna.
Birger. Hold ut. Fra din lengtende Gerd.
Skipskaptein Kc,Ixsten Myller. Fra rektor Hyller
Deksgutt Jens aaeobsen. Fra Harald Hartinsen, Anni,

Astri, far og mor.
Stuert Kristian Kristensen. •Fra tanJe Ann'a.
Fyrböter Laurits Fosse. Fra dattcr adnn, mor og

far.
Motormann Bjarne F3Jdrik Olsen. Fra Yse og Birger.
Tormod Marienborg. Pra mbr, far og
Håkon Mortenson,frc T-y-ond9Kjell, Bo2-g1jot og

s5ster Solveig Olsen.
Hatros Jon Isak Strc. 2ra got, Fh , cdlf o mor.
Rudolg Severinsen. 1r eiia Jaeoen,
Rikard Alsing Andersor. Fra mor og far i Svelvik.
Per Mikael Jaeobsen, mor, far, 2ordis, Kåre,

Leif og Valborg.
(rortsatt).
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S'dmannssendin en.

(Fortsatt).
Fölgende hilsner var undytrale:
Kristoffer. Hdr ikke på falske rykter. Fra Jan, Egil,

far og din mor fru Xristine Wessel Grude.
Torvald og Fritjof. Fra fru Wit..?.. Kom hjem.
Odd. Fra Ingulf Sigurd Nilsen. ..?.. og Bjarne er på

Jstfronten.
Leif Harald Nilsen. Fra din mor Thea Nilsen. Her er

ingen lediggang nå.
Knut Kristiansen Granly. Kom hjem. Tro ikke på lögnhis-

torier. Fra sösken, svogre, far og mor på "Hafslund".
Maskinist Xarsten Emil Hansen, kom hjem. Oscar Gård.
Osvald. Fra din söster Margot Berglund. Din kone har

fått et par hilsener fra deg. Tro ikke på rykter.
Matros Gunnar Ahndal. Slutt å seil, mor, og bor Asbjörn.

Motige er de sjömenn som har kommet se2 hjem. Motige
er vi som ble tilbake. Kongen og fo=derne i London römte,
men flegget ble i landet og det flagget bBrer vi. Redd hva
reddes kan, enten det er skipet som hörer hjemlandet til, eller
deg selv. 3 norske sjöfolk ble forleden skutt av bolsjevikene
da de nektet å undertegne. Dette var kanskje motig i emigran-
tenes byne. Men London tier om dette. Det prekes ved sjömanns-
kongresser hvor Sönsteby opptrer på sjdfolkenes vegne. Preking
og talemåter skulle man tro man var ferdig med nå. :jennsgjer-
ningene taler. Emigrantregjeringen har ansvaret for senknin-
gene av norske skip. Den og ingen annen. Kom hjem.

Sport. 


20.00.
Idrettsråd Charles Hoff har bestemt at all profesjo-

nell boksinr!, i Norge fra idag er underlagt Ncres Idretts-
forbunds Bokseavdeling under ledelse av bokselederen Otthar
Larsen.

22.00.
I en samtale med kretsidrettsfdrer Johan Anker Nilsen

erfarer Vestlandske Tidende at det blir en ny kretsinndeling
på Sdrlandet. Flekkefjord vil bli lagt til Rogaland, mens
Setesdal, Risdr og Kragerd går til Telemark. Resten av Aust-
Agder og Vest-Agder fylker slås sammen til en krets under
navnet Agder Krets. Dette får sitt sete i Kristiansand med
Johan Anker Nilsen som leder av det hele.

20.00.
Norges håndballeder Egil Tanding opplyste på et pres-

semdte idag at den tyske rikstrener i håndball, Karl Scheelenz
i august måned kommer til Norge.

ILermuseet raktisk talt ddela t.

19.35.
I den aktuelle sending idag opplystes det at det

meste av h=useet strök med under branden i Paleet forleden.
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-F:iskerimeldin er.

0.L. 13.15.
Om forfangst- og småsildfisket foreligger det idag

bare melding om et lite steng ved .t.ustevåg.
Notfisket etter makrell var bra siete dögn på strek-

ningen Drivgarnfisket ebber ut.
I Finnmark var fangstene siste uke ferre enn tidligere.

Mange fiskere har forlatt feltene. Best resultater har vert
oppnådd på Loppahavet.

N c riser å sildeuel.

O.R. 13.30.
Fra den 20 juni gjelder nye priser på sildemel. Melet

må fylle visse kvalitative krav.

Bra makrellfiske i Stavern ved Risbr.

O.R. 19.15.
Makrellen har de siste dager bragt glede i mange hjem.

Serlig i Stavern har fiskerne gjort det godt, og de har ikke
hatt noen vanekeligheter med olje. Prisene er bra og avset-
ningen som skjer gjennom fiskelagene, går fykende.

Flere av fiskerne håper også på å få lisens for fiske
utenfor Skagen i Danmark. Fisken må imidlertid föres hjem til
Norge. Ifjox ble tillatelSen gitt o noen unelso ventcå .

- heller ikke.iår.

22.00.
I uken som gikk har makrellagets kontor i Risör tatt

imot 140.000 kg. makrell som er tatt i fjordene omkring byen.
To dager var fangstene over 40.000 kg. Det samlede oppfiskede
kvantum makrell ved Risdr iår er dermed kommet opp i 219,000
kg., mens det ifjor ble tatt omlag 100.000 kg. Fiskerne får
utbetalt et forskudd på 50 öre pr. kg.

-lov om sal av kli fisk o:3 törrfisk til utlandet.

18.00.
"Ministexpresidenten" har vedtatt en endring i Ld-

ministrasjonsrådets vedtak om salg til utlandet såvel av
klippfisk og saltfisk son törrfisk, således at forhandlinger
om avslutning av sals av denslags varer heretter bare kan
finne sted ved et utvalg oppnevnt av "Handelsdepartementet",
og i samsvar med nermere bestemmelser som "Handelsdeparte-
mentet" fastsetter.

Tillatelse til fan st av finnhval seihval o s ermhval.

O.R. 19.00 & 22.00.
"Ministerpresidenten" har vedtatt en endring i den

midlertidige tilleggslov om fangst av hval av 26 febr. 1942.

(Fortsatt).
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Tillatelse til hvalfen.o.st.

(Fortsatt).
Ifölge endringen gis det tillatelse til fangst cv finn-

hval, seihval og spermhval på norsk sjJterritorium for tiden
til 1 jan. 1943.

Tillatelsen gis av "Handelsdepartementet".
For hver kg. omsatt kjött betales en avgift av 20 öre.

For fangsten a.v spermhval betales en avgift av 10 dre pr. kg.
hodesperm samt 5 dre pr. kg. spekk som hver hval utbringer.
hvgiftene går til fondet til dekning ev utgiftene ved kontrol-
len av fungsten og til undersökelser av interesse for hval-
fangsten langs Norges kyst.

Forordnin om omsetning_pv elsd rskinn.

20.00.
Sjefen for "Landbruksdepartementet" har i samråd med

sjefen.for "Handelsdepartementet" utferdiget en forordning
om omsetni.ng av pelsdyrskinn.

Det heter i forordningen:
Det er forbudt for oppdrettere av rev, mink, ilder,

mår og nutria å omsette rå, ubcredte skinn av disse dyr gjen-
nom andre enn Uorsk auksjonsfirma som er godkjendt av "Han-
delsdepartementet".

Oppdrettere ken likevel overdra slike skinn direkte
til personlig forbruker bosatt innen kommunen, når overdra-
gelsen foregar i pelsdyrgården eller i 1okale i umiddelbar
tilknytning til denne.

På auksjonen er det forbudt å selge skinn til andre
enn grossist el. og andre innen- eller utenlandske kjöpere
som er godkjendt av "Handelsdepartementet".

Det er forbudt for auksjonskjöpere å selge til andre
innenlandske kj5pere enn detaljister og foredlingsbedrifter
som er godkjendt av "Handelsdepartementet".

Skinnene kan dog selges til grossist som kjdper skinn
i kompletteringsyemed.

Detaljister og bedrifter som nå driver omsetning el-
ler foredling av skinn og som säker godkjenning, kan fort-
sette å kjöpe skinn inntil söknaden er avgjort.

Söknad må w3re kommet inn til "Handelsdepartementet"
senest 15 juli 1942. Det vil av Departementet bli ansatt
en mann til å kontrollere onsetningen. Vedkonmende får en
utstrakt myndighet og kan forlange forelagt seg oppgaver
og opplysninger av enhver art som har interesse for hans
arbeid.

N e forskrifter for motork.3retö er.

22.00.
"rbeidsdepartementet" har kunngjort nye forskrif-

ter for motorkjöretöyer som trer i. kraft 1 juli.
Forskriftene inneholder bl.a. bestemmelser om be-

lastning, utstyr på vinterföre og utstyr på motorvogner
forövrig.



12.

Meldin er manda 22 'uni 1942. Nr: 424. 


Nytt fra Sverige. 


S.R. 19.00.
Helbingborg-skipet "Ada Gorton" er torpedert og senket

utenfor jland. Av besetningen på 22 mann er 14 reddet.
Et annet svensk skip fra Stockholm - "(Trefred?)"

er minesprengt i Osterj3en. Besetningen er reddet.

D.R. 17.35.
Den svenske hande1sf1åte har siden krigsutbruddet mis-

tet ved krigsforlis 129 skip på tilsammen ca. 350.000 tons.
Dessuten er 7 fiskeskip gått tapt.

18.00.
Götaverken har nå bestillinger inne på 330.000 tons

forde1t på 37 skip. Detter er 35% av samtlige bestillinger
som er gjort ved svenske verfter.

18.00.
Det danske utenriksdepartement meddelte 1ördag: Etter

forutgående forhandlinger r det den 19 juni i Köbenhavn un-
dertegnet en overenskomst om samhandelen med Sverige i annen
del av 1942. Overenskomsten gjelder vareutvekslingen mellom
de to land til et belöp av omlag 24 mill. kr. Det åpnes  muUg
heter for innförsel til Danmark av trevarer, papirmasse, papir
oE papp, samt jern- og valseprodukxter, apparater, leketby og
visse mineraler og visse arbeider av lere, sink osv. Danmark
vil til gjengjeld 1,were en rekke forskjellige matvarer som
sukker, konservert melk, ferskvannsfisk og kunsthonning, vide-
re n rekke maskiner, farmasöytiske og kjemiske preparater
m.m.

kihr Nytt fra Danmark. 


D.R. 17,35.
Salg av hvetemel i Danmark vil antagelig opphbre til

h3sten. Handelsdepartementet treffer for tiden disposisjoner
med denne eventualitet for 5ye.

18.00.
De danske sukkerfabrikker produserte siste år 230.000

tonn sukker hvilket var enn tilstrekkelig til dekning av
Danmarks behov. Store kvanta er derfor eksportert til nabo-
landene.

Nytt fra Finnland.

18.00.
En kommite som er nedsatt for gjenoppbyggingen i

Finnland anslår omkostningene ved gjenoppbyggingen av hus
til 3 milliarder f. mark. Kommiteen fores1Rr at det ytes
langsiktige lån fra staten.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Nordmann dömt til döden for forbindelse med fientli stat.

O.R,22,00
Den norske statsborger Alfred Mathisen

Kiberg, er av en feltkrigsrett med hjemmel i oror ning av
26.9.1941 paragraf 3, 1. punkt dömt til döden. Samtidig ble
hele hans formue inndradd.

Dommen er fullb rdet ved skytning. 


Mathisen har pleiet ulovlige forbindelser
med borgere fra en fientlig stat og drevet ulovlig virksom-
het for en fientlig stat til skade for den tyske forsvars-
makt.

Enda en tale av Quislin .

Statst'enestemenn er Partiets tillitsmenn.

Planer om sammenslutninav Sar sbor o, Predri.15stadtil

en b : Bor. .

Planer om kanaliserin av Glomm .

18.30.
Under Borgarting 1942 var.söndag omkring et hundre

innbudte östfoll fylkes gjester til middag i Olavshallen.

"Föreren" holdt ved dennc anledning en tale hvor han
blant annet uttalte:

Når man går inn i statens tjeneste sitter man der i
virkeligheten som Partiets tillitsmann. Partiet må alltid
stå i forgrunnen. Vi risikerer ellers å komme tilbake til
det samme uföre som tidligere, til byråkratismen, stats-
kapitalisme og marxisme. Partiet skal være en vokter for•
folkets interesser. For så vidt kan en godt si at Partiet
står over staten. Dette betyr imidlertid ikke at en lag-
fjrer kan gi seg til å komnandere en ordf5rer, alt må
skje på ordinær tjenestlig måte. Men partiet skal ha en
kontrollerende myndighet.

• Videre uttalte "fbreren" - og her kom han inn på
planene om sammenslutningen av Sarpsborg og Fredrikstad
og de andre kommunene til en by: Borg,- 5stfoll er et
viktig strök av vårt land, ved siden av 2röndelag det vik-
tigste grenseströk til vårt grannefolk den andre siden
av Kjölen. Det er derfor en tanke å s sammen byene og
landkommunene ved Glommad munning til e st?5r.:ce og sterkere
bysamfunn. I denne for1:4ndelse nevnte hn oEclå mulighetene
av å slå sammen byene ved SkienSfjorden mu=ing.

SpörsrÅlet östfolls forbindelse me(;_ Nordba'nen til
Hamar og Kongsvinger vil bli tatt opp. 2:1 det vil bli en
sammenslutning med J.yern eller med Urskcbsnen kan det ennå
ikke sies noe om.

(Fortsatt).
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Quislin . . . fortsatt). 


Da vil Oslo kommune bli avlastet en del gjennomgangs-
trafikk. Her'igrensestrkene har vi jo fra gammel tid
de store ferdselslinjer.

"Föreren" kom i denne forbindelse også inn på planene
om å #analisere Glomma fra havet oppover til Mjdsa c.(1,
videre oppover Österdalen. Likeledes nevnte han spörsmålet
om direkte forbindelse med Danmark.

Jeg bare peker på disse problemernå, se "föreren".
Så snart krigen er slutt vil de bli tatt opp til lösning.
Den nye tid fUger nemlig ikke den gamln pew,otenkning.
Den vil sette alle krefter inn på å realisere de planer
som förer framover. Det skal skapes gode forhold for alle
når vi får den europeiske fred.

Sammenslutnin en av Fredrikstad o Sar sbor

Som nevnt har "Ininisterpresident" Quisling tatt opp
spØrsmålet om hel sammenslutning av byene Fredrikstad og
Sarpsborg og tilliggende bygdekommuner.På en presse-
konferranse som ble holdt i Sarpsborg i går, var NS - fyl-
kesförer Olav M. Hoff tilstede og redegjorde nmrmere for de
forliggende planer. Han nevnte at den nye store byen skal
hete Borg. Det er ikke noen nye planer som her er lansert.
Quisling tok dem opp allerdde i 1940 under et besbk i Sarps-
borg. Han reiste opp og ned langs Glomma på begge sider
mellom de to byer og var straks klar over at denne tett-
bebyggelsen burde sammenknyttes til en by.

Hoff foretok så en del forberdende arbeider i sakens
. anledning. I vinter hadde han på et möte med ordfbrerne i
de kommuner det her gjelder. Advokat Per Schie har vært
den juridiske rådgiver og "innenriksdepartementet" har ut-
arbeidet en del av de forberedende planer.

Den bysammenslutning som her er pl=lagt, må gjennom-
föres så snart som råd er, fortsatt HofJ: Jeg kan i denne
forbindelse nevnt at for bare en uke siden fikk jeg et brev
fra Fredrikstad forsyningsnemnd hvorimen meget sterkt går
inn for sammenslutning av Fredrikstad og de nmrmeste kommuner
da forsyningsspörsmålene ellers Ilir nesten ulöslige. Mange
vil kanskje si at Borg blir en merkelipby - Yiele to mil
lang, under forutsetning av at Kr&keröybsr.c1. Jeg kan
forresten også nevne at det har vmrt ta også bade-
atedet Foten med i den nye 137-en. Det og vært innvendt
et det er meningslbst å ha garddr og rder midt inne
i en by. Men'det er nettopp dette _som duL,riktige. Det
er tvert i mor en stor helsemessig og Vi kan
lage hagebyer og flytte folk ut i friw_ alser. Hel-
digvis fins det nok av slike områder d(:.6nye byområdet.
En by i tyve km. utstrekning er selvsag beLer ingen hind-
ring for en tidsmessig samferdsel. Etu d orelöpige
plan vil byen få et innbyggerantall på -rJ.e 70 000. Byen
vil'omfatte ni kommuner: Sarpsborg, Tuney
Rolfsby, Glemmeny Onstiy,Kråkerby, Bor6, og Skjebe7s1 helt
eller delvis.



Midtsommerstevnet å Hamar.

12.30
Rikshirdens kameratkveld i Fectiviteten kveld.

Mandag hadde Rikshirden tillyst kamerat-
kveld i Pestivitetens store teatersal i Hamar. Kvelden ble
mer enn en kameratkveld. Den ble en uforglemmelig höytids-
stund for alle som var tilstede. Salen var vakkert pyntet
og trauste österdöler sto fanevakt på scenen og ved taler-
stolen.

Presis klokken 22.00 kom hirdens överste
sjef, Nasjonal Samlings förer Vidkun Quisling, ledsaget av
regimentsförer Oliver Möystad og "minister" dr. Gulbrand Lunde.
Blant de tilstedemmrende såes forövrig stabssjef i Rikshirden
Thorv. Thronsen, regimentsförer Orvar Smther, förer for H.R.I
sveitförer F5nstad, sveitfl3rer i riksledelsens hirdsveit Willy
Klevenberg samt representanter for förergarden.

Møtet ble ledet av nestsveitförer Tallerås.
Etter at stabsmusikken hadde spilt et par feiende marsjer og
N.S. kampsang var sunget, leste hirdmann Odd Sulheim Grindvold
en gripende prolog forfattet av ham selv. Regimentsförer
Oliver Möystad besteg så talerstolen. Den storm av begeistring
son mötte ham, vitner om den enestående popularitet og tillit
han nyter innen Eidssiva regiment.

Regimentsföreren ga innledningsvis en histo-
rikk over regimentets utvikling. Deretter trakk han opp linjene
for hirdens framtidige oppgaver, Den politiske soldats förste
plikt, uttalte regimentsföreren, er å finne ut hvordan han skal
få motstanderen i tale. Den iskalde fronten må brytes ned og
vi må lmre de nye som vinnes for vår sak å sette vår gamle nor-
diske kultur i akt og ære. Den vernevilje som vokser fram på
et slikt grunnlag vil mmre avgjörende for vårt folks eksistens.
Det har ofte skortet på forståelsen for disse vitale spörsmål
i folkets liv her i landet, men idag er våre gutter ved fronten
og viser atverneviljen lever i oss. Enhver styrkelse av legione
vil lette vår förer i hans kamp for et fritt Norge, fortsatte
regimentsföreren. La oss derfor innen Eidsiva regiment stille
et eget kompani ved östfronten.Jeg betrakter det da som en
selvföle at jeg selv går med som leder for dette kompani.

Etter talen steg nestsveitförer Tallerås
fram og leste et gripende dikt som ver viet de falnes minne.
Tilslutt påh(5rte forsamlingen stående i givakt, navnene på de
falne fra Eidsiva regiment. Fedrelandasangen og et tre ganger
heil og sml for ft5reren avsluttet den stemningsfulle og minne-
verdige hbytidsstund.

Hamarstevnete annen da .

Jonsokstevnete annen dag bewnte kl. 9.00
med en rekke særmöter. "Minister" Pretheim talte på et m6te
for representanter for N,S bondegrupper."Minister" Lunde talte
propagandalederne i hovedorganisasjonen. "Minister" Lippestad
talte for organisasjonslederne. Landsleder Paul Follegg talte
for tillitsmenn i N.S. hjelpeorganisasjon. Landsleder fru Johan-
ne Martin talte for medlemmer av kvinnehirden. Kontorsjef
Sigmund Myhre talte for opplmringsledere og lagf.3rere i hoved-
organisasjonen og stabssjef Thronsen talte på et möte for riks-
hirden.

3.
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Hamarstevnet.(fortsatt).

Fro wYandamars'en 'ennom b en.

Gjennom Hamars flaggsmykkede gater toget i etterm±d-
dag tusener av uniformerte jenter og gutter for samlet
vise den kampkraft og styrke det unge Norge har vunnet. •
Rekker på rekker marsjerte de fram, målbevisste og med
begeistringen tindrende i öynene.

Få Hamar torg ble det klokken 13.00 i dag holdt et
stort folkemöte hvor minister cr. Gulbrand Lunde og regiments-
förer Möystad talte. Tusenvis av mennesker kranset plassen
da de forskjellige avdelinger som deltok i oppmarsjen,
svind:e inn på torget.

Fylkespropagandaleder Mandt Blikkom önsket velkommen.
Etter at så "Norge, vårt land" var sunget, steg regiments-
fbrer nystad opp lå talerstolen:

Mange unge nasjonale kvinner og menn har samlet seg
til mönstring på Hamar, uttalte regimentsföreren. Til å.
begynne med var vi bare en liten flokk, et lag eller to.
Etter hvert vokste lagene til den store flokk vi ser her i
dag.

"Minister" Iundes tale.

Det er gammel skikk at nordmenn feirer jonsokk, begynte
Lunde sitt foredrag. Denne dagen fester vi, og hvorfor? Jo,
for det er livets fest.

Det er trange tider i landet f/årt, fortsate "ministeren",
det nytter det ikke å pröve og bortforklare. Men det har
aldri vært nordmenns vis å sutre og klage. La oss huske at i
trange tider i vår historie har folkets kraft og styrke öket.
Slik vil det gh også denne gang. Bare v4re landsmenn vil for-
stå at disse tider danner de stbrste muligheter for å reise
folet til stord4d, dersom vi lbfter i flokk og har viljen til
det. Det gamle system förte til arbeidslöshet. Kapitalismen
maktet ikke og ville ikke löse spjrsmål av vital betydning for
folket. Regjeringene var svake og makteslöse og dyrket mest
sine egne og partiets interesser. Vi i NS derimot vil gjen-
nomföre de vitale folkekravene. Vi vil et saklig fagstyre.
Vi vil.rettferd og orden og selvstyre i den utstrekning det
fremmer saken og hele folkets interesse. Vi vil avskaffe
arbeidslösheten og innföre arbeidsrett og arbeidsplikt. Vårt
mål er at alle skal få sh gode k,r som landet kan gi, at alle
kregter mobiliseres i nyttig o, pbsitivt arbeid. Men grunn-
lage og forutsetningen for en slik samfunnsordning er at det
bygges på den eneste sikre grunn, det evig nasjonale i folket
vårt. Folk som ikke verner om sine nasjonale verdier har ikke
livets rett. Samtidig må vi også finne vår plasi i den nyord-
ning som foregår ute i Europa. Vi må bli et folk v landsmenn,
ikke bare spredte individer som stadig liger i innbyrdes
strid og

"Ministeren" gikk deretter over til å omtale emigrant-
regjeringen i*London, som ikke skyr noe middel for 4 forsöke
og hindre at det norske folket finner sin rette plass i det
nye Europa.

(Fortsatt).
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Hamarstevnet. (Fortsatt).

Men n har da Koht innsett at England og demokratiene
er ferdige. Ljungberg likeså. Som forsvarsminister i
London har de derfor nrg' opj_höyet ridderen av det brukne
gew3r hr. Torp.

Spirsmålet i dag er ikke om Tyskland og dets allierte
seirer, fortsate "mi isteren", men når de seirer. Men
også vi må gjbre vår innsats. Det er alltid slik at en må
yte noe for å vinne noe, og her har våre tapre frivillige
gjort en innsats som aldri vil bli glemt. På trots av mot-
stand og uforstand er vi nå kommet et godt stykke på vei.
Vi har fått oppleve 25. september og 1. februar; og snart
vil vi nå enda lenger.

Med Vidkun Quisling i spissen akter vi å gjennom-
fdre folkets vilje som også er vår vilje. Vi seirer fordi
vi har livet til sak, mens våre motstandere har döden.

Atter en tale av Quislin .

I formiddag ble det på Hamar holdt et tillitsmannsmöte
for kretsförere, lagfbrere og lensmenn i Hedmark og Oppland
med tale av "föreren".

Under endelös begeistring besteg "föreren" talerstolen.
Han takket for den eneståencle mottagelse han hadde fått i Hamar.
Han takket også for det energiske og interesserte arbeidet
som nedlegges for NS' sak i Hedmark og Oppland.

Det er vanskelig i dag ikke å nevne de fölelser som
beskjeler meg når jeg står på-dette sted, uttalte "föreren"
videre. I 1933 mötte en håndfull mennesker fra hele landet
i et lokale i denne bygningen. På dette möte ble retnings-
linjene for den nasjonale bevegelse i Norge staket ut for
förste gang. Jeg hadde da levd tolv år i Russland og var
sikker på at verdenkatastrofen ville komme för eller senere,
og at den også ville dra vårt land med seg. Etter to års
håplbse forsøk i storting og regjering for å få vårt folk til
å innse dette, innså jeg ri.dvendigheten av å begynne på ny
grunn. Og vi kom et godt stykke på vei. Men i 1936 greide
partipolitikerne og de som stod bak dem ved sitt intrigespill
å ödelegge det nasjonale oppbyggingsarbeid vi hadde begynt.
Etter hvert drev Norge uvegerlig mot stupet. I 37 zorsökte
jeg å skrape sammen til et riksmdte her på Hamar. Det mötte
kanskje tusen trofaste kampfeller fra hele landet. Likeså i
38. L939kunne vi merke at det bredte seg en viss uro i
folket. Mange ante farene som nærmet seg og personlig så jeg
på strömvirvlene at fossen og stupet ikke var langt unna.

"Ibreren" kom deretter med en varm og dyptfdlt takk til
de kamfel1er som hadde vært trofaste mot bevegelsen i alle
trengslens år og fram til i dag. Det er det viktigste av a1t
her i livet holde ut, sa taleren, og vi må blle holde ut
på den plass vi er satt.

(Fortsatt).
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Nr. 42 .

"Föreren" mtalte så den motstand som NS ennå mdter.
NS har erobret Norge i dag, sa han. Det som nå står igjen,
er å rydde slagmarken. Det har aldri eksistert en så sterk
politisk bevegelse i Norge som NS, og det er ikke den mot-
stand som organiseres mot oss, som ikke kan slåes ned dye-
blikkelig. I denne forbindelse kom han inn på lærerstreiken
og de ulykker som den hadde fört over oss. Hensikten med
denne aksjonen var å hindre det frigjörelsesverket vi driver.
Derfor er denne sabotaaje så farlig,o derfor vil vi knuse
den med hard hånd. I ti-tolv år har vi forsökt å forklare
det norske folk den politiske situasjon. Vi har ipåvist
hvordan kapitalistene undergravde böndenes stilling, hvor-
dan manglende vilje til å rette på tingene måtte före til en
katastro e. Veien vi skulle ha gått var ikke så vanskelig.
Vi kunne ha gjenreist vårt forsvar, opptrått helt ndytralt
utad og satt arbeidet som verdimhler istedenfor pengene.
Men det norske folk ville ikke höre, derfor fikk det föle.

Den 9. april 1940 kom den nasjonale revolusjon med
krag om en hel omlegging av samfunnsordningen. Det er ikke
spörsmål om NS er et mindretall eller et flertall, la
"fdreren" til. Vi vet hva som tjener det norske folks sanne
interesser, og da har det lite å si om vi er flere eller
f=e. Det har også vært tale om at vi bruker for harde
midler. Jeg for min del har alltid hevdet at det er bedre
å lide urett enn å dve urett. En rekke mennesker i Norge i
dag er imidlertid av motsatt mening og driver sitt spill mot
-rges interesser. Vi dr derfor nddt til å bruke de midler
som er nödvendige for landets skyld, og vi har god samvittig-
het. Vi kjenher vårt ansvar.

Våre motstandere pokker dessuten ofte på sin samvittig-
het, men'denne samvittighet er dedwverre som oftest ikke annet
enn egoisme og maktbegjer.

Vårt partis oppgave er å styre stat og folk og ivareta
folkets interesser overensstemmende med de lover som gjelder
for folkets liv, understreket "fdreren" til slutt. NS skal
gjennomsyre hele folket med den nye tids skapende ånd.

Drammen kommune bevil er kr. 10 000,- til Le ionen.

O.R.22.00.
Ordfdrer Viik i Drammen har bevilget kr. 10 On0,- til

dcn norske legion. Av dette beldp skal kr. 2 000,- til æres-
hjel'ren for de frivillige.

Arthur Thoresen f lkeskontors'ef ved Hedmark fylkesmannsembede. 


O.R,22.00.
• "Innenriksdepartementet" har konstituert veifullmcktig
og kasserer ved Hemark veikontor, Atthur Thoresen, som fylkes-
kontorsjel? ved Hedmark fylkesmannsembede.
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O.R.22.00.
Reichskommisar Terboven vendte i går tilbakc til Oslo

etJer en åtte dagers reise gj'ennom Syd-Norge. Under reisen
gjorde Terboven lengere opphold særlig i Stavanger og Kristian-
sand hvor han hadde inngående dröftelse med vedkommende
norske myndigheter om forsyningssituasjonen, forvaltningen
og andre viktige spörsmål. Underveis besiktiget Terboven
et stort antall bedrifter og industrianlegg.

Under selve reisen kunne Terboven stadig slå fast
mcd tilfredshet at veiene er i utmerket stand og at bygningen
av nye veier skrider rakkt fram.

Dödsul kker.

O.R.22.00.
Eh mineulykke har inntruffet på Helgeland. En 24 år

gammel mann fra As=, Ingolf Danielsen, var uforsiktig nok
til å skru på tendsatsen på en mine med den fölge at den
eksploderte. Danielsen ble revet i stykker og drept på
stedet.

O.R.22.00.
I går ettermiddag hendte en dödsulykke på Gresvik bruk

idet en sjåför fikk et tömmerlass over seg og ble drept på
stedet. Den forulykkede heter Asbjörn Skaug og var fra
Rakkestad men bodde nå i Fredrikstad.

Dbdsfall i utlandet. 


O.R.l9.00.
Det er konmet melding til familien i Stavanger om at

2. styrmann Magnus Mueller er omkommet i februar i år ved
krigsforlis 24 r gammel.

Det er også kommet melding om at styrmann Thorvald
Kvilhaug er oppfbrt som savnet etter krigsforlis.

O.R.12.00.
Til familien i Horten er det kommet melding om at

maskinmester Carsten Hansen Terkelsen er omkommet i utlandet.

Brann i Tr sil.

O.R.
Et våningshus tilhörende Gunnar Björseth i Trysil

er brent ned. Det var en toetagea hovedbygning. Mesteparten
av innboet i begge etager ble reddet.
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O.R.13.15.
Fiskeridirektbren har gjort unntagelse fra bestemmel-

son om brislingfiskets begynnelse. Dette fisket begynte
derfor i år kl. 14.00 på strekningen fra Stadt og sydover
til Gjelteskjæret ved Bergen. Ellers kan brislingfisket
begynne fra og mcd torsdag 25. juni 11. 14.00. Det meldes
om bra brislingfangster siste dbgn i Fbrdefjorden og Sunn-
fjord. De beste fangster synes dog å ha vært gjort i ytre
Sognefjord.

Fra Nordland meldes at det er begynt et godt sei-
fiske i flere distrikter.

10.30.
Til Makrellaget på Vasser er det hittil i r kommet inn

350 000 kg. Det er omkring 40 000 kg. mere enn i fjor, og
kvantumet ligger betydelig over et normalårs. Gjennomsnitts-
prisen til fiskerne blir rundt regnet 70 bre pr. kg., så
verdien av årets makrellfangst il Vasser fra förstehånd
blir ca. 245 000,- kr. Til sammenligning kan anfbres at
för krigen var prisen på makrell til fiskerne helt nede
10 bre pr.kg., og enda var det ofte vanskelig få fisken
avsatt. Fiskernes kår har således beuret seg betyddlig på
disse kanter.

Landbruksmeldin ex.

O.R.13.30.
Oslo landbruksmarked er meget slapt om dagen. I dag

var det nesten ikke noe slakt å se på Kjötthallen.

Det er dog kommet ganske mye makrell til byen, så de
fleste burde kunne få makrell.

På grbnnsakmarkedet er det lite varer, og handelen er
minimal.

Konses'on til Ma ne Broen å k*b av Tærdalen sko .

12.30.
ivre Rendals herredsting har e'6ter det "stlendingen"

erfarer anbefalt konsesjon til Magne Broen på kjbp av Lærdalen
skog for kr. 142 000,-.

Stort sko mbte Rena.

O.R.19.00.
Hedmark ftylkesskogråd arrangcrer 3. Ul 6. juli et

stort skogmbte pa Rena. En rekke av våre fremste skogfolk
vil holde foredrag, blant annet skogdirektbr Sbrhuus og
professor Bbhmer.
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"Norske sjömann."

O.R.22.15.
Fölgende hilsner var nöytrale:

Kaptein Torolf Walter fra Ingrid.
Björn og Tom Håkonsen fra mor og Marit.
Håkon og Oliver Johansen fra far.
Hans Bjbrn Hansen fra Helene.

Fölgende. var unöytrale:

Ernst og Harveig Lyngås fra sogneprest Lyngås, Lille-
hammer som bl. a. sa Din far gir deg ditt ord på at propa-
gandaen fra Londdri.er uvederheftig.

kge og Leganger Berg fra Teddy, far og mor. jrnulf
er i den norske legion ved åstfronten.

Kåre Kristiansen fra Betty dg Rolf.

Dagens utskjelling av jksnevad inneholdt blant annet:

Den uærlige apostel har åpnet en ny lögnserie, og det
er beklagelig at han er av norsk avstamning. Han bör huske
på at den som en gang har lyet, aldri blir trodd. Han er .
en guvernante etter beste London oppskrift. Jksnevad burde
heller fortelle om ting han kjenner til, f. eks, skytning
av norske sjöfolk i England og U.S.A. Våre emigranter er
å betrakte som britiske undersotter og vernepliktige i den
britiske arm6. Men mer enn en tredjedel av flåten vår er
senket.

Til slutt ble det fortalt jksnevad at sannheten er en
hver tales grunnlag.

N tt fxa DanMark.

D.R.12.30.
Den danske konge har hatt en god natt. Appetitten er

normal, og krefter og humör er utmerket. Det er enda ikke
truffet noen avgjörelse om kongen skal opereres eller ikke.

• ••• www.

N tt fra Sveri e.

18.30.
Den svenske handelsflåte seilte i 1941 inn 404 mill.

kr. mot 368 mill. i 1940.

I innevmrende forretningsår skal det i Sverige pro-
duseres 550 000 tonn forsellulose.

vvvvv VVVVV vvvvv
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"Hallo Noxske S'dmenn"!

O.R. 22.15.
Som venlig ble det ramset opp de siste ( og endel

andre) allierte skipstap. Dette ble så fulgt av en liste over
10 engelske (britiske) krigsskip som er senket siden krigens
begynnelse.

Så fulgte endel hilsener hvorav fölgende kan betraktos
som nöytrale:

Til styrmann Ole Sandrå. Mors tilstand uforandret.
Det ex ikke noe håp om bedring. Ellers har vi det alle bra.

Hilsen far.
Til Jon og Erling Bekkmyr. Tenker på dere og hgper på

et snarlig gjensyn. Hilsen fra deres sbster Elisabeth.
Til Rolf Milde, hilsen fra din söster
Til Rikard Moen, Klardalstradd, alle bre her hjemme,
Til Jan Lorentsen, Borge, Alle her det brn her. '

Din söster Dine Lorentson.
Fölgende var undytrale:
Til Lorentz Dahlen, Kom hjem så snart du ser en alledning.

Tante JohPnne og onkel John.
Advin Arntsen. Kom hjem. Slutt med dbdafarten. Din

bror Alfred.
Til Otto Dyxing var det hilsen fra hans söster Vibbi

med enmodning om at han måtte komme hjem og ikke tro på lögnene
fra London.

Så talte kaptein Alf Andersen. Hnn fortalte at hnn
i 7-8 år hadde vmrt bestyrer bed Det Skandinnviske Sjdmannshjcm
i Rottordam og der hadde han i tidens ldp Imrt kjenne mange
norske sjdfolk, saprlig på tankskipene. Og alt hndde gått sgre
bra. Men så kom krigen og så strök sjömennshjemmet med og det
var jo ikke annet enn man kunne vente for det lg jo like ved
det britiske konsulat og i så farlig nabosknp kunne man jo vente
seg alt mulig. Men de stakkars sjöfolkene ver dets vondt åse
på. De var jo ikke frie. Han hndde sett hvordnn de ble tvunget
til å reise til England. De ble truet til å ko-me opp på
genieralkonsulatet og stuvet ombord i Keret og fraktet til Eng1and.
Det hollandske pdliti ha-de ordre om å arrestere nlle de noreke
sjdfolk som nllikevel ble påtruffet ute i byen.

Ja dere stakkers sjdfolk. Dere har wart jaget som
vilt både på land og pg sjden, sn knpteinen. Det var en
skjendselsgjerning som ver blitt övet mot dcm, sa han. England
trengte sjdfolkene og fikk dem takket være det nmrske genern4-
konsulat,i Rotterdam.

Jeg skammer meg som nordmann, sa han videre, over nt
vi hadde slike knehöner som ledere.

Hnn på den annen side hadde tntt korteste vcien til'
Tyskland og derfra viderc hjem. Overalt vnr hnn blitt behandlet
meget pent og hdflig behnndlet. Hjemme i Norge ver alt bare
herlighet. Ingen arbeidsledighet og masse mat for nlle. Han
sluttet med å si at Be norske sjöfolkene nu måtte komme hjem
Familien trenger dom og fedfelandet trenger dem.

Tilslutt skrek en i mikrofonen2 Norske sjdmenn! Hvnd
velger du? England eller N 0 R G E !!!!
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Dödsul kke ved fu leber xr Honnin svå .

O.R. 12.00.
fugleberget Hje1mstSystauren i Finnmark, er det

skjedd en dödsulykke, melder "FrittFolk". En 60 år gammel
mann ved navn Emil Hansen falt utfor et stupbratt flåg hvor
han var på eggsanking. Han slo seg i svime og d±uknst. Han
e-bter1ater seg kone og barn.

Oldfunn i Nordisterdal.

O.R. 12.00.
Fra Röros meldes at det atter er gjort et oldfunn

Nord bsterdal, Denne gang kar man funnet et fint foxmet
klebersteinsstykke like under matjordlaget i Tynset. Universi-
teteta oldsaksamling har gransket stykket og kommet til at
det er et håndtak til en kledersteinsruse, Trolig stammer
håndtaket fra vikingetiden, mener oldsaksamlinga. Hånd4saket er
skjenket Tynset Bygdemuseum.

Fri reise fox 'ordbruksarbeidere.

O.R. 19.00.
"Håloglandssambandet" har bestemt at alle som melder

seg frivillig til mataukinga i Nordnorge skal få fri reise.

1Le ionmr" falt å It5stfronten.

O.R. 19.20.
"Legionær" Olaf Ztrand fra (?) er falt pt

Det her lest opp et brev fra hans kompanisjef s
hans foreldre. I dette brevet het det bl.a. at han
döden for Norges frihet. Han ble idag fflegravet på d
soldatkirkegård.

Han var den eldste av fam sltisken hvor alle
foreldre er med i kampen på vår side.

bstfronten.
endt til
fandt heIte-
en norske

, også hans 


Leir for "Landst'enesten".

12.30.
Den norske landtjeneste har i disse dager åpnet sin

förste 1eir. Leiren er henlag til Ringsaker hvor deltagerne
har fått den beste innkvartering på fylkesskolen. Med lederne
tel],sr leiren omlag 70 personer. Leirleder Marita Strömmen
forteller i en samtale med "Ringsaker Blad" at det er NSUF jenter
fra Oslo som fikk den glede å bli deltagere i den fbrste land-
tjenesteleiri i Norge. Landtjenesten er obligatorisk for alle
medlemmer av NSUF i alderen 14 - 18 år og i löpet av de nærmeste
dager vil det bli åpnet en rekke leirer rundt omkring i landet.

I aktualitetsendingen 1•Wrte vi bl.a. en reportasje fre
avsluttingen av det store olsokstevnet på Hamar. Det ble bare
fortalt om det store bålet som de hadde der og om alt det
strålende fyrverkeri som ble aendt tilwers. Midt i alt virvaret
befandt seg da selvfnse1ig "ministerpresidenten" & Co.
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F-Isko2meldinger. 


O.R. 13,20.
Det er bare noen få meldinger om fcngster på et par

hundre skjepper her og der i Rogaland. I Höyangerfjorden elles
(m et inske lite kast.

Hummerfisket i Rogaland er nå på det nermeste slutt.
Meldinger fra forskelige kenter av distriktet syner at fangsten
har vært tårlig bra.

Om bankfiske og kystfiske foröverig meldes fra Ilesund
at tilf6rselen i siste uke har mmrt ganske bra. Det samme gjelder
Söre-Sunn Möre hvor det er fisket opp adskilige kvanta med torsk,
sei og hyse.

Landsbruksmeldinger. 


O.R. 13.30.
Det er intet spesielt nytt å melde fra landbruksmårkede

i Oslo.

Gartnethallens ukemelding.
Korna rene rundt i landet står stort sett fine, Endel

forsinkelser er det blitt enkelte steder og på enkelte plasser ser
man endel gule flekker. Dette skyldes imidlertid for en stor del
utvasking av flere viktige nmringsmidler i jorda. Rotvekstene og
potetene er blitt endel forsinket men stort sett står de pent
over hele landet.

Til Oslo markedet har det siste uker mmrt liten tilförsel
av grönsaker hovedsaklig på grunn av mmrforholdene. Av nye ting
som er kommet til markedet er knutekål og meloner. Uka
forveien kom det endel blomkål og purre.

I Drammen er det ingen fart i tilft5rslene. Til Stavanger
har tilgangen mmrt endel bkende i det siste uka, men etterspör-
selen er stor •g omsetningen går rivende. Det er knapp til-
försel av alle alags grönnsaker til Bergen. I de sist,y dager
har det dog vært endel bedre. Det samme gjelder for Alesund,
men her har man sett endel agurker og tomater.

Det er framdeles litt tilovers av settetotetene og de
blir nå benyttet som matpoteter. Ellers er all omsetning av
poteter stoppet helt opp. Tilförselen av höi ser ut til å dra
ut ennu et par uker. Det selges ennå litt av fjorårets lagre,
men de er praktisk talt tomme nu.

Situasjonen for husdyrptodukter er uforandret. Melke-
produksjonen er tJket endel i det siste etter t man begynte å
slippe dyra ut på beite. Det kommer lite slakt til markeds,
rlig gjelder dette forlgriser. Eggtilförselena er framdeles

minimal.
Det har imidlertid i det siste vært ganske bra med

hvalkjött og fisk. Makrell har det en tid vmrt rent dårlig
med men i den senere tid har dette fisket tatt seg riktig
godt opp igjen, særlig på Sörlandet.

Omsetningen av livdyr er svært liten. Det er liten
tilförsel og nmsten ingen avsetning.
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Nytt  PY Danmark. 


D.R. 18.35.
Hans Majestet Kongens tilstand idsg ganske god.

Hen har tilbregt en tid idag med sitte i solen. Spdrsmglet
om en opersjon er nödvendig vil bli avgjort fredng. Idag var
dronningen og kronprinsen tilstede og besökte ham.

Omkring fire femtedeler av den lille danske lands-
byen Dreje like syd for Svendborgsund ble igår slettet ut av
en brann som ödela fullstendig 12 gårder og 8 andre huser
og gjorde over halvparten av landsbyens innbyggere husville.
Omkring 100 danske marinesoldater deltok i slukkingsarbeidet.

Den materielle skade belöper seg til noe i nærheten
av 900.000 kroner. Blandt de ting som ikke kan mTstattes med
penger var en stor samling av nasjonaldrakter som innbyggerne
har gjemt på i flere generasjonar.

Nytt fra Sverige. 


2.00.
"Tidning=a$ Tolegrambyrå" meddeler at don svenske

konvoyplan som ble vedtatt,den 22de juni iår skal sottes ikraft
straks. Fra og mcd idag den 24dd juni kan skip bli eskortert av
krigsfartöyer innenfor den svenske tremilsgrense. Nærmere
opplysninger herom kan fåes fra de svenske marinedistrikts-
kommandanter og fra los- og skipskontrollstasjoner. Det svemske.
statsassuransekontor pcker pål st alle skip som er forsikret
der må seile i konvoy.

vvvvv VVVVV •vvvvv
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. Quislin ruft Norwegen. 


O.F. 22.00.
Boken*"Quisling har sagt det" foreligger n. i tysk

oversettelse. Boken har fått titelen: "Quisling ruft Yorwe7-
gen".

2222c2Lomskon ressen i Weimar hilser QUisling. 


22.30.
I anledning ungdomsstevnet i Weimar har "ministerpre-

sident" Quisling mottatt fölgende telegram fra Reichstatthal-
ter Baldur von Schirach:

Deres "excellense". Herr "Ministerpresident" Vidkun
Quisling, Oslo.

De europeiske ungdomsförere samlet til möte i Weimax
sender gjennom meg Deres excellense sine oppriktige hilsner.
Vi fölger med solthet og dyp interesse den heltemodige kamp
som Deres excellense förer for at de revolusjonære krefter'i
Norge skal bryte igjennom. Den europeiske ungdom i Weimar
bringer vår verdensdels'evige genier - og blant dem tar den
med den störste nåxlevende dikter, Knut Hamsun - sin hyldept.
Msse evige genier kaller europas ungdOm til å bevare sine
helligste goder og. å folde ut det banner som er symbolet på
de europeiske kulturbreres enhet og makt. Side om-side med
den nye og unge verden står det revolusjor= Norge for ung-
dommen i denne tid som et symbol på kampen for,historisk
storhet og et varig tidsverv.

Baldur v. Schirach.
qilinisterpresidenten" har sendt fölgende svartelegram:
Jeg uttaler min hjerteligste takk for de vennlige hil-

sner fra de europeiske ungdomsförere.som er samlet i Weimar,
og knytter hertil mine oppriktige önsker om et godt resultat
av det vennskapelige samarbeid mellom de europeiske ungdoms-
organisasjoner som skapend'e bm.ere av den europeiske nyordning.

Vidkun Quisling.

Vanskeli ere mLd feriereiser.

O.R. 22.00,
Statsbanene meddeler at söknad om reisetillatelse

med sperrede tog for feriebesök o.l. ikke innvilges. Det
henstilles til reisende ikke g nytte sperrede tog så—



fremt reisen ikke kan anses for absolutt nödvendig.

N e forskrifter til lov om motorvogner. 

•

22.30.
"Arbei"dsdepartementet" har den 3 juni 1942 fastsatt

nye forskrifter i henhold til lov om motorvogner av 20 febr.
1926. Porskriftene 'som gjelder fra 1 juli 1942 inneholder
en rekke nye bestemmelser bl.a. fngende

Bredden av motorvogn som uten s:erSkilt dispensasjon
skal kunne kj3re på veier og gater som er åpne for alminnelig
ferdsel, er hevel-; fra 1.90 til 2.00 m.

(Fortsatt).
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Forskrifter om motorvo ner.

(Fortsatt). •
Det er fastsatt nye bestemmelser for motorvogners brem-

ser, om lys og utstyr med signalhorn.
Alle.vognor skal heretter ha vinduspusser og speil.
Tilhenger til motorvogn kan nå brukes.uten w:erskilt

tillatelse nr den med fullt lass ikke veier mer enn 1000 kg.,
ikke er bredere enn motorvognen og ikke over 1.90 m. bred.

Förerkort for motorvogn med forbrenningsipotor gjelder
heretter også for motorvogn med elektromotor.

Ledsager under -sTelseskjöring må ha kjört stadig i
minst 3 år. Dette gjelder hvor særlige regler etter motorvogn-
lovens paragraf 15, 9de ledd, ikke er fastsatt.

For person med nedsatt syn eller hörsel eller med mang-
lende kropslig förlighet kan heretter uts„tedes s-erskilt be-
grenset f3rerkort.

Stokmarknes SIkehus skal b es o i 'en.

19.15.
Fylkesmann v. Hysch i Nordland var nylig i Oslo hvor

han ble intervuet av kringkastingen.
Fylkesmannen uttalte bl.a. it fiskerne stort sett var

meget vel fornöyd med prisene under Lofotfisket iår. Noen
arbeidsldshet finns ikke lenger i Nord-Norge og fylkenes
ökonomiske btilling er god. Den kommende gjeldsordning, som
fylkesmannen hadde vrt med på å utarbeide, vilde bli meget.
tilfretstillende. •

Forövrig ble det for tiden arbeidet med to store saker
for Nord-Norges vedkommende. Den ene er reisingen av en land-
bruksskole nr. 2 på Vikeide i Vesterålen, og den andre gjen-
reisingen av Stokmarknes Sykehus etter branden i.desember
1940.

Nytt skoleb i Vikersund.

10.00.
Ordföreren i Modum har vedtatt at det skal oppföres

et moderne skolebygg på Vikersund.

Mye hjemmebrennin i.Brandbu.

10.00.
Lensmannen i Brandbu har i de siste dager knepet

ikk mindre enn 14 hjemmebrennere i bygden. Alle var gårds-
gutter.

Sentralkassen for Böndenes Bedriftskreditt utvider virksomheten. 


0.L. 19.00.
Sentralkassen for Böndernes Bedriftskreditt har nå

utvidet virksomheten til også å omfatte bygging av skogs-
bilveier og gårdsvej_er. •
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Nye epotekere.

11.50.
Ved "ministerpresidentens" resolusjon av 28 mai d.å.

er det gitt ftilsende bevillinger:
Cand. Pharm. Ragnar Leander: Apoteket i Storkmarknes.
Cand. Pharm. Olav Ogner: Apoteket "Sblvkronen" Kongsberg.
Cand. Pharm. Trygve Borch: Apoteket i Spydeberg.

•
•

Ulkingsfireren i Telemark får avsk'ed.

11.30.
Fung. fylkingsförer Alf Seeberg, Skien, er etter eget

dnske fritatt for vervet som förer av. Telemark Hirdfylking.
(Fylkingsfmrer Seeberg var som meddelt i Yorsk Tidend

av 24 mai 1942 innblandet i episoden ved kinoen i Skien).
Som fung. fylkingsfdrer for Telemark Hirdfylking er

innsatt löytnant Finn Keim, som inntil nå har funsert som
firer for sveit I.

Videre har regimentet bestemt at fung. fmrer for Tele-
mark Seniorsveit, 1Mytnant Harald Bakke, fratrer etter eget
önske på grunn av sitt krevende arbeid som sjefinstruktör ved
regimentet.'

Som ny förer for Telemark Seniorsveit er beordret sveit-
fMrer Rolf Wessel Carlsen, som samtidig innehar stillingen
som fylkespropagandaleder i 2elemark.

TroppsfMrer i Rikshirden, Thorvald Lund, er beordret
som,resimentspropagandaleder og ideologisk leder.

Lödsfall u_ulykker.

11.50.
Skipsförer og gårdbrUker C. M. Ha@sen, Ormestad ved

Sandefjord, er dmd 82 år gammel. C. M. Hansen var en av ve-
teranene fra seilskutetiden.

10.00.
Byggmester Hans Marthinsen, Brandbu, omkom forleden

under arbeid på et tak.

11.50.
En 23 år gammel trönder,WillyKielland Borthen, er

omkommet ved en drukningsulykke i Langesundsfjorden.

10.00.
Det er kommet melding til familiene om at fdlsende

sjömenn er omkommet ved krigsforlis-
Maskinist Emil Pettersen,33år, Stuvanger.
Mateus Anton Olsen, 33år, Stavanger.
Mbtarmann Alfred Ingolf Bernhard Pedersen, 33år,

Stavanger. (Etterlater seg hustru og 3 barn).
Motormann Xlaus Karlsen, 24 år, Stavanger.
Skipsförer Olav Gregersen, Farsund.
Stuert Guttorm Jakobsen, Farsund; og
Haldor Bjarne chal.sen,32 4r.Den sistes hjemstad

er ikke oppgitt.
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Dödsfall o fa71.ne le

19.00.
Lensmann Hans Bergan, Kongberg er avgått ved döden.

0.E. 19.20.
Legiowarene Bernt J, Stavanger, og Trond Aspes1etten,

Fåberg, er fallt p istfronten. var yngste mann i legionen,
mens Aspesletten var 27 år.

N e prester.
•

22.30.
"Pung..biskop" Dagfin Zwilgmeyer foretok igår ordina-

sjonen av tre nye prester i Storetveit-kirken i. Bergen.
Den nye prester var predikant Harald Fossum, diakon

Nöding.Bentsen, cand. theol. Conrad Skadal.

5000 mennesker på, midtsommerstevnet på Hamar.

22.30.
Få grunnlag av billettsalget ved de forskjellige til-

stelninger under midtsommerstevnet på Hamar har man konstatert*
at ca. 5000 mennesker deltok i stevnet og partitinget for Op-
landene. Det er verdt å 1egge merke til at -90% av stevnedel-
tagerne kom fra Hedmark og Opland.

Bergensfilnien opptae.

21.00.
Innspillingen av kulturfilmen om Bergen fortsatte igår

på Twollhaugen. Det er visstnok förste gang det er gitt til-
latelse til å oppta film på Tro1lhaugen. Det ble tatt bille-
der av komponisthytten og eksteriörer fra den =lige eien-
dommen ved Nordå.svannet. Videre av Griegs flygel og andre
historiske minner. For å gjdre filffien mer levende vil man
forsöke rekonstruere en kveldstund på Trollhaugen-da Grieg
gikk omkring der omgitt av sine venner, fort111er instruk-
tören Harry Iversen til Bergens Tidende. KrtE,kastingen i
Oslo har en grammofonplate hvor Grieg egenhendig har inn-
spilt et vakker musikkstykke, som vil bli,benyttet.

NSUF's kampblad utkommer med nytt nummer.

22.00.
"Nasjonalungdommen", NSUF's kampblad, foreligger

igjen med et nytt rikelig nummer. Denne gang er bladet pre-
get av.de mange kursene og stevnene som har v-33rt holdt i
det siste. På midtsidene finns en flott billedreportasje
lra Borrestevnet hvor over 1000 gutter og jenter fra UT -
deltok. Bladet reiser også spörsmåltt om ikke bygging av

. modellfly bör inngå i slöydundervisningen.ved skolone.
Interessen for modellflyging er som kjent meget stor
blant ungdommen.

•
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"Likstalerne har ordet"..

0.h. 19.30.
I serien "Likstalerne her.ordet" talte ikveld Sverre

Lic fra Hamar. Poredraset som haddo scm titcl: Gjennom neder-
lag til seicr, 13d stort sett som fölger:

. J3dene hadde ilvennet seg makten ovor Norse. Dores
interesser var revolusjon. 'ystemet kalte de demokratf. Tysk-
lands nye ideer &tte knuscs. Jlle midler ble brukt i dette
spill. Norge ble brikken.

Mot dette spill f3rte sin k2Mpi Han ble ikke
hirt p.  :V  det forgiftede folk.

Skyene trakk opp over Europa. Enhver mtte orst at
Europa skulle bld. Engl_nd erklærte Tyskland kri.

Norges sttsmenn förte Norse bak lyset. Pany rogz V.
Quisling sitt varsko.

England krenket N-orges ndytralitet med vre statsmenns
samtykke. Yorge fikk sitt 9de april. Norge kom i krig. Pram-
tiden vil dömme dette spill som den stdrste forbrytelse mot
det norske folk.

Men V.Q. tok roret. Han reddet icndet likevel. Stdrxo
har ingen nordmann gjort.

Folket vilde dog he krigen og dc fikk den. Quislings
tilhengere ble fengslet. De flyktende forr-edere forrdte fol-
ket.

Tilslutt mtte x-regjeringen og englenderne flykte
fre landet. Det som V.Q. hadde siodd vcr n skjedd. Yorge
hadde tapt sin frihet, og selvstendighet.

Men hcdde det det. Ja, hvis ikke der Uthrer hadde
v_-3rt.vår venn. Hvis ikke  Vidkun  uisling hade wert.

ren Norske Legion reddet vpen-ere, og vi fikk
den 1 februar. Norge fikk igjen en nasjonal regjering. Vr
fdrer hadde gitt Norge sin oppreisning. De norske krigsfcn-
ger ble ldslatt.

Fra n.. av hadde man krav p. et det norske folk h;cdde
innrdmmet sine villfrelser. Mange trosset  dos  enn?3, det store
tidsskifte. Gjennomsuct ev ligner satte de tingene p. hodet.
Dette har skjedd ogs2, 1dr i historien.

Vidkun Quisling Nnr kla .12 over at Tyskl-mds skjobne
var Europcs, Norges skjebne.

De som enn ikke ser bolsjcvismens farcr er tper,
forr:edere.

Der Ftthrer har vist en -er1ig, oppriktig kjerlighet
til det norske folk son ingen fdr ham.

I 3st kjemper v.4:re gutter. Dot storo slag nTermer seg
snart avgjdrUsen.

VIdkun Quisling og h:ns menn seirer. Norge fr igjen
sin frihet og selvstendighet.

Hirden gr over til :rive verneidrett. 


14.00.
Idrettsarbeidet i hirden vil i fremtiden bli lagt

om p. militTer basis. Det vil bli drievet vernoidrett. Som
en felge av denne bestemmelse vil hirdmesterskapene i fri-
idrett utg og man vil i stedet arrangere hirdmesterskap

verneidrett med moldepriver, lindgrenatkast, evstandsbe-
dömmelse, skyting o.l.



6.

Meldinger torsdag 25juni 1942.

Fiskerimeldinger.

427.

0.L. 13.15.
Sildefisket:
Pra Sdr-Trdndelag meldes at sildefisket er begynt de

siste dager i Nord-Prdya.
Kvaliteten er god og fiske betegnes som fetsild.

.Brislingfisket:
Det er fortsatt ingen fart over dette fiske ennå. Det

klages over at fisken står under land. rndel gode fangster
er tatt i Sognefjorden s??,rlig ved Balholm, og endel mindre
lAsfjorden.

Landbruksmeldinger.

O.R. 13,50.
Landbruksmarkedet viste heller ikke idag serlige for-

andringer. Det kommer fremdeles sve3rt lite av alle vareslag,
og makrellen er fortsatt middagsmaten. De firste sukkererter
kom idag.

Gartnerhallens Ukemelding:
Oslo: Bra med tomater foregende uke. Ellers lite av

alle vareslag.
Stavanger: Forholdsvis bra tilförsler av agurker og

rabarbra, derimot slett ingen poteter.
'lesund: Forholdsvis bra tilfdrsler av rabarbra og

spinat. Ellers drlig sT3rlig m.h.t. poteter. V,eret holder
seg fortsatt kaldt.

Krietiandand: Khappe tilförsler.

S.3mannssendin an,

O.R. 22.15-22.45.
ölgende nbytralc hilsner ble lest opp ikveld;

Harald Moberg, Horten. Fra mor, og Lise.
Torsten Liberg Larsen. Pra hustru, mor, Olav, Gunnar

og Inger.
Radiotelegrafist og styrmann K're Langraf, r'ra mor.

Bakken. Fra Amandus Bakken Ve1berg.
Styrmann (1) Toleff ..?.. Pra far og sdster Solveig.
Xaptein 113ohrmann. Crafrulerer med födselsdagen. Gode

insker fblger deg p fordm. Hper vi kc:n fcire sammen neste
r. Mo± har det brn. Jeg har egen parsell p. Ullern, s vi
sbiter ikke. Kom hjem til oss når du knn. Ha (ct godt frer.
Lykke til, 1iilsen frk. T. Bohrmann,

Styrmenn Xristen Heidenreieh. Hele L'elket er nå i ar-
beid. Hilsen er3otor Möller Rå.

Sigfrid Jensen Ronmo. Fra
Sbyrmnnn Lcif Sby1Pnd, ')g knptein Odmund ,Berge. Det

er p3.,gangsmot hjemme, da det ingen hjelp kommei frP vest.
Hilsen Dagny, Liv, mor og fr.

Tor Asbjdrn Eriksen Hall. Fra mor i Sandefjord.
Styrmann reder Noe. Vi vonter. Pre mor, Harald o

Lnrs Fberg. Ht=1,per du er p. landjorder f-cme1cs.
Hilsen Mor og Ida p. T3ergshaug.
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Sjpmannssendingen.

(Forteatt).
Fjlgende hilsen omtalte 1ignpropeandaen2

Exling 1Taberg. Tro din far. Lytt ikke til London og
Boston. Hilsen Solveig, Gerd og Edwin Maberg.

Midt under opplesningen av hilsnene holdt kaptein
Hjalmar Scherwick en lenre utredning om iffortraships overgrep,
og om det press som ble Utdvet fra de britiske myntdIghete rs
side. Ifblgc kapteinen skulle Nortraship for en tid tilbake
ved visse bestemmelser ha fratatt de norske skipsförere endel
av deres auteritet ved å innlemme dem i gruppen mannskaper.
Viderc hadde man fratatt krigsrisikotilleggene etter britisk
prees. P. et mdte i New York hvor kapteinen hadde v33rt til-
stede hadde dog Nortraship gitt etter hvor det gjeldt spJrs-
målet om skipsf5rernes autoritet. T::rigsr±sikotilleggene fikk
sjdolkene imidlertid ikke tilbake. Mange hadde da forstått
sammenhengen og hadde uttrykt sin misniye. Sjdfolkene d,nsket
ikke å seile for England.

Nytt fra Danmark. 


S.F. 23.00.
en bulletin on dun danske konges helbredstilstand

som ble utsendt ikveld, heter det at det en tid har vTert på-
tenkt en operasjon på grunn av kongens langvarige gulsot.
Igår inntraff det imidlertid en forbedring i sykdommen. Det
ser nå ut til at passasjen gjennom galdegangene er fri, og
en operasjon skulle dermed warc unddvendig: Etter noen da-
gers ytterligere observasjoner vil det bli tatt endelig
avgjjrelse.

Det danske utenriksdepartement meddeler at det dan-
ske skip "Orion" tilhdrende rederiet Orion Mbenhavn, er tor- 7
pedert den 19 juli i istersjden og sterkt beskaidiget. Det
ble senere tauet inn i en svensk havn av det svenske skip
"Virgo". Av den 22 mann store besetning er 1 mann omkommet.
"Orion" er på 2405 br. reg. tonn.

13.00.
den forl5pne uke er Nation,lbankens balanse steget

mcd ca. 12 mill. kr. 01earingkomtoen med utlandet cr undta-
elsesvis gått tilbake med 2.5 til 979 mill. kr. Seddelom-

ldpet er gått tilbake med 28 til 765 mill. kr.

Lahti.
Ian elen på rmaterialer i den danske tekstilindustri

cr nå så akutt at man har måttet innstille produksjonen PV
lakener og bordduker. Möbeltrekk, gardiner o.l. vil bli
framstillet av prpir.

Nytt fra Sveri4.e.

S.F. 20.00.
Den svenske generalkonsul i Burma, Hallberg, cr Fln-

kommet til Bombay etter en strabadads tur gjennom juglen.
De fleste svensker i Burma er nå i sikkerhet i Inia.
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Bis eordinas'onen i Oslo,

0,R. 22,00
Bispeordinasjonen i Vår Frelsers kirke söndag blir

don förste bispeordinasjonen under det nye styre, og det er 20 år
siden at to biskopper ble innviet samtidig."Ministerpresi.denten"
og"regjeringen" er innbudt til å overvmre hbytiftlip;hete#
Ordinasjonen utföres av domprost fungerende biskop i Trondheim.
Einar Lothepassistert av fungerende biskoper Kvasnes, Stavanger,
Falck Hansen, Hamar, Hagen, Oslo, Sivertsen,Hammerfeetog Dagfinn
Zwilgmeyer, Bergen samt domprost Haga, i. Rendal,

Sokneprest Lars Fröyland, Oslo, ordineres til biskop
i Oslo bispedt,mme og sokneprest Ludvig Dåe Zwilgmeyer, Porsgrunn,
ordineres til biskop i Skien bispedömme. Ved orgelet medvirker
Einar Riise og Stor-Oslo fylkeskor med Eugen Hansen som Solist.
En rekke prester fra landets forskjellige kanter ventes å delta.
Mandag samles prestene til mote med foredrag av minister Skancke
og fungerende biskop Kvasnes.

Falt å bstfronteb.

O.R. 12.00
Det er kommet melding om at legionær Arne Haugen, Lang-

hus, Ski, falt på 3stfronten i april.måned.

Store stevner arran eres ° uislin s födselsda .

7,30
Ekspedisjonssjef Klevenberg opplyser til Fritt Folk

at det Då "fbrerentis födselsdag den 18. juli, vil bli
arrangert store stevner over hele landet..Det sentrale
arrangement blir Havsfjordstevnet i Stavanger, hvor det skal
være kjempe-mönstring av N.S. folk fra Vest- og Sbrlandet. Noe
detaljert program foreligger ennå ikke, men det er bestemt at
en av "ministrene" skal tale. Klevenberg forteller videre at
også olsok skal feires over hele landet iår med et sentralt
stevne på Stiklestad, hvox "föreren"sannsynligvis vil være tilstede
Til dette stevne skal det i sWrst mulig utetrekning komme folk
også sörfra. Endelig får vi vite at det er planer om å
arrangere et stort Vestlandsstevne på Voss 22. eller 23. august.

/ later

Bevil nin til le ionen.

13.00
Blaker kommune vedtok i sid3te herredsting-4 bevilge

kr. 250.- til æreshjelpen for de frivillige.

Dbd i utlandet.
19.00

Til familien er det kommet melding om at også
fryserimaskinipt Anker Hansen, Kulleröd, Sandar, er omkommet
22.2. 1942. Han ble 30 år gammel og etteWseg hustru og en 6
gammel sbn. Han har vmrt hvalfanger i en årrekke.
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Admiral B8rresen 85 k:2.

7.30
Tidligere admirel i den norske marine, Jacob N1Dan

Bdrresen, fyller idage5år. I 1905 var han sjef for  Skagerak-
eskadrer. Admirelen er födt i Dramman.

Peder Aabel 70 år.

7.30
En kjent og aktet mann over hele landet gårdbrUker

Peder Aebel fra Nordre Solum i Skoger, fyller 70 år den 27.
juni. HRn er en meget benyttet mann i det offentlige livog
særlig kjent som transportmann.

N.S. St.  Hansstevne i Tromsö. 


10. 30
Troms krets av Nasjonal Samling arrangerte et stort

St.Hansstevne i Tromsö. Det var meget godt frammöte fra  fylket.
Således var de fleate ordförere tilstede. Stevnet böd pk for-
skjellig underholdning, som idrettserrangementer, leiker øg
musikk. Det ble holdt flere taler, bl.a. av stevnets leder,
sekretmr Knut Grödahl, föreren for hirdregimant nr. 9, Tron-
darnes, sveitförer Erling Steinnes og kjöpmann Alfred Olåen.
De 2 sistnevnte talte om våre legionærer på. Ôstfronten. Det
ble oså foretatt en innsamling til den noxske legion.

Isagförerkursus I Alta, Hans En nestan en instrukt8r ved kurbet.--------
21.00

Da flere komcuner i Nerd-Norge har anmodet ungdoms-
föreren Axel Stang om å få ungdomstjenesten innfbrt,
vil  det no bli igangsatt en skole for utdannelse av 1agfe5rere.
Sko1en tar til i Alta den 6. juli og varer i 3 uker. Ungsveit-
örew Hauge - Birkeland skal lede skolen. Hans Engnestangen skal
ymwe i:rettsinstruk-Wr ved kurset. Elevene på skolen blir alle
hentet fra Y.S.U,P.s egne rekker. Det blir omlag 60 gutter i
glderen 14 - 18 år. De får fritt opphold ved skolen,, fri syke-
behandling  og fri reise.

Taksten for brev til T skland 20 re sum for vanli innlandsbrev.

21.30
Postdirektbr Svein Svensen er i disse dager kommet

hjem fra et 5 ukers opphold i Tyskland, hvor han og hans med-
2rbeidere har satt seg inn i postsystemet og semtidig drevet
forhandlinger om postforsendelsen mallom Norgeop Tyskland,
Postdrektört: -1‹:rtellew at aet er meni.ngen å innfbre posz-
giroen i Norge md det aller første, slik at systemet er i

ut på vårprten 1943. Etter overenskomsten er porte-
taksen Tyskland eatt ned til 20 bre som for vanlig
tanlelndsbrev.
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0 te elseskursus til Lan emark-studiet.

22.30
Ved Eidsvoll landsgymnas har det i löpet av denne

uken vært holdt et opptagelseskursus til Langemark-studiet.
Kurset, som har vært organisert av Sigmund Myhra, har vært
så heldig å nyte godt av dr. jffken og dr. Leitsners store
erfaring på Langemark-studiets område. Resultatet av oppta-
gelseskurset hvori 42 ungdommer fre de forskjelligste kan-
ter av landet deltok, ble at over halvparten ble opptatt.
Dette er et enestående resultat og de tyske spesialister
uttrykte også sin tilfredshet.

De som ble opptatt vil om noen måneder få reise til
Langemark-skoler i Tyskland og utdanne seg vitenskapelig i de
respektive yrker de skal studere. Plere av aspirantene vil bli
jurister og landbrukskandidater. Andre har valgt teknikk, kjemi
eller medisin. Sudentene vil i Tyskland få elt gratis, både
undervisning og opphold og dessuten får hver student 30 riks-
mark i lommepenger pr. måned. Det var jo tidligere i de fleste
tilfeller bare bedrestillede folk som fikk anledning til å
nyte godt av håyere utdannelse og utdype sine naturlige anlegg
og begavelse. Langemark-studiet vil bidra til at de som viser
seg særlig begavet innenfor eitt yxke, kan få anledning til
å studere dette, selvom de mangler midler.

Ytterli ere 2 s'ömenn omkommet ved kri sforlis.

O.R.12.00
Det er kommet meldig om at Eilert Severin Gabrielsen,

Spind, er omkommet ved krigsforlis 33 år gammel. Videre er
Einar Ramsdal, Spangereid, omkommet ved krigsforlis 28 år gam-
mel.

S'ömannssendin en.

22.15
Fblgende nöytrale hilsner ble opplest:

Torbjörn Gunilar Gundersen fra fer.
Torbjörn Solbakken fra mor.
Erling Berglund fra mor.
Alf Henning Kristensen fra Bergby.
Anton Blom fra pappa, bestemor m.fl.
Arne Kristoffersen fra Romberg.
Adolf Brunms fra mor.
Bixger Asbjörn Andresen fra Jenny og Gudmund.
Erling Nicolaysen fra mox.
Bjårn Svan, Balangen."Randi har det godt".Mor og far.

Fölgende var ikke nöytrale:

Karl Björnstad.
Olaf, Arnt og Alf Jensen fra mor og far.
Rolf Torsen, Narvik, fra far.
Olaf Richter Sörlie fra mor og far.
Holger Samuel Yng fra mor og far.
Rolf Mårkhus Selling fra far.

(fortsatt)
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S'ömannssendin en. (fortsatt)

Hallo, radiotelegrafister! S.O.S. reglene er noe
som forplikter. Da vet vi det gjelder et skip i nöd. Da gjel-
der det å ta riktig posisjon. ,tale ombord föler en sterk spen-
ding, vil det lykkes å redde de sjöfolk som er i ndd?

Men hvordan er det nå, gutter, når dere motter
nödssignalet? Svarer dere? Nei, dere har ordre om ikke å
svare, skipperen til ikke å komme til hjelp.

No lyder et annet nbdsropgjennom mteren. Det
kommer re mor, fer, sösken,hustru, foxloveden m. fl. Det
rop forplikter dere til å slutte seiladsen for Englang og
til å komme hjem.

I den norske nyhetssending fra London fremkommer
man med 1,5gner som er helt fentastiske. De fabrikeres av
det britiske informasjonskontor og sendes så ut i mteren
på en rekke sprog. I den svenske sending sa de forleden
at tyskerne i Norge bare hadde 20 skip til disposisjon
Norge av den tidligere norske handelsflåte, resten rw skipe-
ne seilte for England eller var senket av engelskmennene i
norske farvann.

Denne melding er betegnende. Få svensk lar man ska-
defryden få komme til orde. Gud skje lov, det er flere akip enn
20. Men det er den såkaldte norske regjering som t>delegger vår
handelsflåte ved å stille den til disposisjon for plutokratene
og boisjevikene.

Hbr ikke på de engelske lögnhelter. Dere har nu
dannet en front i ryggen på engelsmennene og som folk ev ære,
setter dere familie og fedreland over alt annet. Emigrentene
forlot Norge av ansvarslöse grunner og av feighet. Dere var
ute og blev chartret til engelekmennene og emigrantene. Dere
kan ikke noe for det, men handlingens tid er inne.

Noxske sjömann, hvadvelger du, England eller Norge ?

Fiskerimeldinger.

O.R.13.15
Brislinfiske cr streLning

bnden2or,Bergen.
Skagerakfisket er n_eget ujevnt med en del gode

fangster. Laks eg hummerfisket har derimot gitt meget slett
utbytte.

19.30
Hermetikkfabrikkene i Stavanger gjör seg nå klar til

å begynne brislingsesongen förstkommende mandag. Et par tusen
personer vil bli beskjeftiget dermed.

Fra forskjell:Se kanter på 'Testlandet meldes om et
likefrem eventyrlig seifiske. Tomannsbåter har fått 200-500 kg.
aei om dagen, ja helt opp til 1000 kg. Med de fiskepriser som
er nå, blir det en pen fortjeneete for fiskerne. Det er også
tatt bra fangster på liner og snurrevad.
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Zandbruksmeldin er.

O.R.13.30
Tilförslen av landbruksvarer til Oslo var ideg litt

stdrre enn tidligere, men den var ikke noe å skryte av t1.1 å
være en fredag. Det var vesentlig salat og spinat samt litt
spisskål.

På slaktemarkedet er nå sommerstillheteneatt 1.nn
for alvor og det var idag bere ubetydelig ti1f5rse1. Man ven-
ter at tilfdrs1ene vil avta ytterligere i tiden fremover,

Siru ras'onerin en.

22.00
Direktoratet for proviantering og rasjonering har

festsatt nye rasjoner av sirup. Fra 1.7. til 31.8. kan det
kjdpes 300 gram mbrk sirup mot klipp av merke 121 på ekspa-
kortet for 14. kortperiode. Folk som har tilleggskort fo*:'
kaffeerstatning, kan få kjøpt ytterligere300 gram.

Tellin av a irstriebeholdnin er r. 0.6.1942.

18.00
medhold av forordning av 23.10.1940 om plikt til

å gi opplysninger om beholdninger m.v. av visse varer, har
Direktoratet for industriforsyning bestemt at alle (også pri-
vate) som her over 500 kvm. papirstrie i sin besittelse den
30. juni 1942, skal sende melding om dette til tekstil og
lærkontoret, Oslo, innen den 10. juli 1942. Oppgaveplikten
gjelder ikke b1andingdstrie av papir og tekstilfibre, idet
slik strie er underlagt tidligere forskrifter om bruk og
omsetning av hamp, manila, etc.

N tt fra Danmark.

D.R.18.35
Kongen har det godt. Fremgangen har fortsatt og gul-

soten avtatt noe. Kongen tilbrakte 1 time på altanen. Humöret
er udmerket. Sykdommen forlöper stort sett som igår forutsagt.

N tt fra Sveri e.

O.R.19.00
A/B Svenska (5stesiatiske Kompaniets dampskip "Ceylon"

er nylig minesprengt i Nordsjöen. Hele besetningen er uskadt.
Skipet er bragt i havn.

vvvvvVVVVVvvvvv
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11 allo Norske S'bfo1k!".

O.R. 22.15.
Sendingen idag var usedvanlig vrbvlet. Den bestod

av et såkalt "underholdningsprogram" som igjen vnr en sketsj
som foregikk i en bar i New York. Her satt to norske sjb-
nenn og pratet sammen og fortalte hvad de hadde drbmt.

Den ene hadde drbmt at han sammen med en kamnernt
var blitt sendt til "konsentrasjonsleir" på Ellis Island og
der var han så kommet inn i det renc paradiset. Her var det
jordbmr ned kremflbte i massevis og cigarene vokste på tnarne.
Det mnnglet ikke på delikate fruentimmer o.s.v. Jol han syntes
et det vnr alldeles strålende å vmre i "konsentrsjonsleir".
Kammeraten hans derimot var av en annen oppfatning og han ble
derfor skutt.

Denandre hadde drbrit at han reiste med som fri-
villig med en båt som skulle til England med en lnst med
akkevitt og brus. Denne turen hadde vmrt alldeles strålende
og det hadde ikke manglet på komfort. Han selv hadde bl.a.
hatt en skuespillerinne med som se1skapsdame osv.

ret var ikke noen hilsinger i sendingen idag idet
hele programmet gikk med til denne sketsjen.

Fiskerimeldin er:

O.R. 13.20.
Om småsildfisket meldes fra Sbrtrbndelag at dcr

kastet endel småsild ved Stjbrn.
Det er også kastet en?.el ved ,"indalsnes.

Brislingfisket cr nå  sh  smått begynt og ig;r kl.
16.00 ble strekningen Hjelteskjær Tysnes åpnet. Ved Ugeals-



eid ble det tntt 4 - 580 skjepper og fra Sogn meldes at der
i innlbpet. til Lrnafjorden or kastet opptil 6 - 700 skjepper.
Fra Masfjorden or det ennå intet å melde.

Fra Stavanger meldes at fabrikkene nå gjbr seg
klar til å ta imot bTislingen.

"Fbre skolens"fbrste kursus avsluttet.

O.R. 19.00.
Det fbrste kursus ved "fbrerskolen" på Gjeshein er

nå nvsluttet med en kannerataften igårkveld. Ti1sdede var
"minister" Gulbrand Lunde som overrakte hver av elevene et
bind av de norske kongesnuer med egenhendig undetskrift
boken.
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"Imrersambandet"

08.30.
Til lagledere i Möre og Romsdal krets av "Norges

Tærersamband" er oppnovnt: Romsdal krets: Voll, Sigurd
Voldseth, Meendalen Romsdal.,Rid: Hans Hol, Torvik, Romsdal.
Gryttm Svey:re Skcidsvoll, Andalsnes. Hen i Sig: Solhjell,
Isfjorden. (.:45y: 0. Finhagen; Nesjestranda. Vestnes P.L.

Nils ',nes/ Ncse, Temra, Romedal. Tresfjord: j Tresfjord.
Kristiansund kruts: Kriscansand: _1re Dyvik,

Bendiksens gt. 49. Kvernes 3undnes, Baa2,alen. Grip:±
Grip. Brennes: Olav Plovik, Baadalen. Hornstad:

Qystein Sydnes, '?".årvå. Frei: Meek, Flatsundot. Gjemnes: Ola
hxnes, Storlande. ire: Olav Oreeth, Batnfjorde,ra. ,ure:
Leif Ba.tlaup, rldestranda. Stenshaug; Hans Stenshaug, Qtens-
heug. Hopen: Emil Dalheim, Veidholmen. Tustnn: Sigurd Arseth
Nordheim. F&iy: Karl Wrmo, Edby. Brattwer: Peter Gximsmo,
Vestm.31a.

Sundal krots: Tinsvoll: Berhhard Bergeli,
jksendel: Exling L'Ingseth, Usendal. Alvrindeid: Nils
j-Livundeid. Sundal: Pred Huseby, Purugrenden.

Omkonmet i .t1det.

10.30.
Det ex !:H;ex konet melding til Stavantzer om norske

dfl omkommet ved-krigsforlis. Det gjelder de4ne
genle motexmann 4stein lemgeland o.den

gL,mlematros Kersten Hetland.

Riksidrettsk,

10.30.
Som kjondt deltar elle gutter i NSUP i 2 tincrs

pliktidrett om uken.
2 genger i året, sonmer og vinter, arrangeres en

spesiell dag, "RiksidTettskampenv hvor alle son har pliktidrett
delter.

I sommer arrangeres stevnet imorgen 28 juni p& alle
stör-:e sted.r.

O.R. 12.00.
Det ble for noon tid siden gjort et meget interessant

oldfunn Nordre Opdal i Lunner. Under jordarbeidet ble det
funnet en spmne av stein og distriktslæge Bugge foranlediget
den sendt til Universitetets Olds'aksamling, Bladet Hadeland
opplyser nu at undersökelsen har vist at det er et kvinne-
smykke fra folkevendringstiden. Det Wrer til gruppen kors-
formede spenner og har opprinnelig bestt av b'ade bronse og
stein. Ved funnet var bronseddlen borte. Stoindelen or meget
godt bevart c)::; et typisk arbeide for den
tidsperiode eponnen skriver seg fra.
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Metodistkirken holder årskonferranse.

12.30.
Metodistkirkens årskonferrense avsluttcs söndeg.

Som konferransens leder valgtes pnstor dr. teol. Llf
Kristoffersen, btevanger.

Det fremgikk av rapportene at arbeidet cr i normalt
gjenge de fleste steder. En storortet grve fra Svcrige cr
kommet menigheten i :ristinnsund N.tilgode. I. disse drger
er det nemlig kommet en stor barekke med kirkerom og preste-
bolig som nA venter på å bli satt opp. Man vedtok å sende
metodistkirken i Sverige en varm takk for den storartede gave.
Hovedstyret var også for at to nye evanglaistkretser bli
opprettet, en i Troms fylke og en i Tröndelag.

Metodistkirkens årskonferranse fortsatte fredag og
pastor Edv. Sandberg ble valgt som forstander for Betanien
Bergen da den tidligere forstander der önsket å gå over i
kirkens menighetsarbeide. Pastor Einar Karlsen ble gjenvalgt som
forstander for Betanien i Oslo. Pastor The. Thomassen ble
gjenvalgt som bestyrex for kirkens gamle og barnehjemsarbeide.

Det ble valgt et styre som skulle forestå arbeidet
med utvidelse av metodistkirkens evangelistvirksomhet i Norge.

Ul kke i Lier.

12.30.
En stygg ulykke hendte i:formidag på Gu1laug i Lier.

Under arbeide med å rive en myr fikk en arbeider noen stener
over seg med den fölge at han fikk et stort hull i hjerneskallen,
brakk en arm på to steder og fikk en jernstang gjennom venstre
aksel sok ble knust.

Igen la en midlertidig forbinding på hens hode
hvoretter han straks ble kjört til Drammens sykehus. Det er
uvist hvordan det vil gå med ham.

Norek syke leierskeforbund 30 år ida .

O.R. 19.15.
I anledning Norsk sykepleierskeforbunds 30 års

jubileumsdag hadde kringkastningen idag et intervju med forbundets
formann, fru Kahrs-Bugge?

Hun fortalte litt om forbundets oppgaver og nevnte
vilke planer man hadde for å bedre forholdene for sykesöstrene,
serlig gjaldt dette menighetssöstrene. Hun fortalte videre at
forbundet hadde tatt aktiv del i arbeide for å skaffe frivilige
Norske sykesöstre til Utfronten. Dette arbeidet hadde mZtt med
stor forståelse overelt og fra Norske soldater på östfronten
hadde hun fått brev hvori de uttrykte sin store tilfredshet
over å få Norske sykesöstre.

Med hensyn til utdanelsen av sykesöstre mente hun
at det burde lempes litt på kravene. Stter hennes oppfatning ble
det fbr stillet for strenge krav til forhåndsutdanelsen.
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N tt fra Danmark.

D.R. 18.35.
Ved en ny bestemmelse vr det nå furbudt å selge

egg i DcJimark til andre enn do av staten cutoriserte kjöpere.

V,Jdrörende Hans Majestet iCong,:ns tilstand
heter det i bulletinen at den er helt tilfredsstillende.
Gulsottell r stadig på tilbaketog og temperaturen normal.
Kongen h idag to ganger oppholdt seg på altanen.

Det ble igår fart endel forhandlihger i -f.'löpen—
havn oo. om Danmark og Sveits om en handelsavtale. Det er
meningen at man til neste å,r skal forsWce å få istand en
tilleggsavta13.

N tt fra Sverige.

D.R. 12.30.
Pra Trellebcrg meldes at det nå er forbudt

holde politiske mC ter. Dette gjelder for et hvilketsomhelst
parti. Det ble framhevet at man på grunn av omstendighetene
ikke kunne gjöre undtagelser bare for de ytterliggående
partiers vedkommende, men måtte la bestemmelsen bli generell.

VVVVV vvvvv
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Regjeringens I.K. & 1199rens OverkommanUo.

29. .uni. 1942. Nr. 430. Fortrolip.
Me in er s n a • uni.

Bispeordinasjon i Oslo. 


De nye biskopper var ikke

"Biskop" Frd,land minner den norske kristenhet om at Gud aldri

har nedlagt sitt embete.

O.R. 11.30 - 13.00. & 19.00.
For fdrste gang siden det nye styre kom til makten

ble det idag foxetatt bispeordinasjon i Norge i. Vår Frelsers
Kirke i Oslo.

."Ordinasjonen" omfattet to "biskopper", nemlig "bis-
koppene" til Oslo og SkienBispeddmme, Lars Frbyland og Ludvig
Dåe Zwilgmeyer. Ordinator var kst. "biskop" i Nidaros domprost
Einar Lothe. Ved ordinasjonen assisterte dessuten de fung.
biskopper ï de dirige bispeddmmer, Kvasnes, Stavanger; Falch
Hansen, Hamar; Hagen, Oslo; Sivertsen, Hammerfest; domprost
Haga, O.Rendel; og Dagfinn Zwilgmeyer, Bergen. En rekke kjente
geistligevar også med i prosesjonen.

Kirken var fyldt med både gamle og unge, hirdmenn,
hirdj,cnter og menige, hvis ansikter alle var preget av stundens
store alvor. Deres dyne lyste av respekt overfor det hellige
huset de var tr4tt inn i. Man merket umiddelbart at det eom
skulle skje var innvielsen av en ny grotid over norsk kirke-
liv.

III,11.00 presis kom "ministerpresident"
Oppstrakte armer hilste ham da hcn kom oppover kirkegulvet
og inntok sin plaes framme i koret. I hans fÖlge sås en
flerhet av "ministrene" og NS rikeledelse.

. Etterat• "regjeringen!' hadde inntatt sine plasser in-
tonerte orge1et med F±bluium og "biskoppene" og prostene
kom i prosesjon inn.fra gaten og ekred oppover kirkegulvet
helt frem til alteret. Frestene i sine sorte kjortler gikk
forrest. Deretter fulgte '-laiskoppene" i sino hvite proste
kåper. He1t tilslutt kom ordinctor-ifdrt-hvit kåpe og meese-
hagl.

Etter en stille bbnn sang foreamlingen salmen: "Herre
Gud, ditt dyre navn og mre".

Domprosten H. 0. Hagen innledet ordinasjonen ved å
foreta opplesningen-av ordinandenes vitm.•Deretter ba han.
en inderlig bdnn for ordinandene. Ordinator messet ordi,na-
sjonskollekten, og de assisterende prester loste hver sitt
skriftstykke.

I sin ordinesjonstale tok ordinator utgangspunkt
Johs. ab. 21,5; "Og han som stt på tronen sa: Se, jeg
gjdr alle ting nyc". Taleren rettet en apell til geistilg-
heten om å sdke å gi kirken den fornyelsens ånd-som trengee,
og sluttet med å si.at.kirken må sdke å vinne tilbake ung-
dommen og arbeidermcesene. Kristenlivet må bygges på nesjo-
nal og social grunn, og fellesnytten må gå foran egsnnytten.
Kristus har vist at livet gror kun av dödens og lidelsens
frd

Taleren dnsket "biskoppene" tillykke med at dehar•
stillet seg til kamp for en-ny dag over Norge og norsk
kristenliv. Det er en lykke for et menneske å få mcd
på å kjempe fram morgenröden, dagen over Norge.

(FOrtsatt).
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Bis eordinas'oni Oslo. 


(Fortegtt).
OrdiJgator foretok derpå selve ordinasjonshandlingen.

Ettw. ha evkrevd ordinandene det biskoppelige löfte hang
han 11skoppelige symbol, korset, om deres hals. NS fylkes-
kor under ledelse ev dirigenten Arno1d Selle, sang Davids
121 Solist var sangerinnen Lugene Hansen.

I ein preken tok den nyordinerte."biskop" Pröyland sitt
utgengepunkt i Matheus 3,38,42 og innrömmet at teksten var
krevende, men at han ikke hadde villet gå utenom vanskelig-
hetene.

Hårdhet var ofte til det beste for den enkelte, sa hnn
bl.e. i forbinnelse med teksten. Det var ofte nödvendig for
kirurgen å gjöre inngrep. Det tjente ratienten til hans beste.

"Biskoppen" hevdet at man måtte ta til gjenmle når
nan blir angrepet. Kristi ord om kjerligheten betöd ikke at
et nnn ikke skulle forsvare seg. Ofte vilde angriperens for-
brytelse dermed ikke få lov til å utvikle seg. Det var ikke
galt å forsdke å stanse faren dra öst: Likeledes hedde man
plikt til å hindre en fu11 mann når han gikk til angrep på en
på geten.

Sandheten og rettferdigheten måtte man ikke gh p4
akkord med, erklærte Itbiskoppenrvidere. Kirken måtte ikke
gå på akkord med seg selv. Den lette preke Gudsordet i all
dets steile og ubrytelige alvor, og den måtte gi kjerlighet
og re kjrlighet når dette ikke gikk ut over sandheten og
rettferdigheten. ̂Kirken måtte ve3re folkets våkne samvittighet,
og den gjorde staten og folket en dr1ig tjeneste om den for-
sdkte å gå utenom denne sin gtore oppgave. Resultater kunne
nan ikke vente med engang. Man måtte huske på at man ennå
levde i en gje3ringstid, og ingen ventet frukter om våren.

"Biskoppens" tele ver fordvrig adskillig tåket og de
spdramål han stilte forble ofte ubesvart. B1.a. frangikk det
absolutt ikke hvorfor gjengjeldelse hadde sin berettighet
i de forklaringer "biskoppen" hentet fre teksten. Talen var
også evfeiet med et per linjex i det offisielle referat.

Tilslutt takke'J "biskoppen" "ministerpresidenten" og
"den övrige regjering" på sine egne og hin ambedsbrors vegne
for den tillit som var vist dem ved deres utnevnelse.

lilsynsmannsembetet i vår norske kirke er höyt og
:arefullt, uttalte han bl.a. t jeg for min del tross menge
betenkelighete2 ikke her funnet det riktig å unndra meg opp-
gaven og ansvaret er såvisst ikke i tillit til egen kvalifi-
kasjon, i.1Cfl i tro på at han som er kirkens herre Vår Frelser
Jesu Kxti. selv vtl ordne opp i vanskelighetene.

mir -eaeendens kirke'nede på Sdrlandet henger det en
gammel frege under kirkehvelvet. Den cr et symbol på kirken.
Kirkeskipet er ute i storm disse dager, men det er godt å
huske på at kirkens herre ikke har nedlegt sitt ambete. Han
er ikke gått fa borde. Han her kommandoen og skal styre-Rir-
keskipet vel i havn.

Feva kirkens forhold til Staten angår, sh forekommer
det meg symptomatisk at det ikke er rettet noe spdrsmål til
meg - enn si stillet noe krav - om politisk medlemskap. Jeg
ser heri et bevis på sttsr2ktens forståelse av kirkens egen-
rtede liv og oppgave, og en anerkjennelse av dens rett til

å virkeliggjöre dette liv og ldse denne oppgave innenfor
statskirkens ramme.

(Fortsatt)
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Bisl.eor-!inas'on i Oslo.

(Fortsatt).
Jeg ser videre i det et uttrykk for statsmaktens önske

om at kirken ikke skal la seg bruke som en brikke i det poli-
tiske spill, men samle seg om sin egentlige oppgave å forkyn-
ne Guds ord og forvalte de hellige sakramenter. Det er da og-
så Gjentagne ganger gitt kirken tilsagn om at den skal dri-
ve sitt kristelige og sd)ciale arbeid uhindret som tidligere.
Og Staten har vist sin intexesse for kirken ved positive til-
tak til fremme av dens arbeid. For det bjr kirken vÆ3re takk-
nemlig.

Må Gud velsigne vårt folk og vår kirke for Jesu Xristi
skyld.

Etter talen leste "biskop" Zwilgmeyer sammen med ordi-
nator kirkebdnnen og velsignelsen. Forsamlingen reiste seg
og sang "Gud signe vårt dyre fedreland". Ni malmtunge slag
fra kirketårnet avsluttet höytideligheten.

22.30.
I forbinne1se med ordinesjonen arrangerte Oslo Bys

ordfdrer Fritz Jensen en middag for samtlige höyere geistlige•
som hadde deltatt i ordinasjonshandlingen. Vidkun Quisling
var m'esgjest. Dessuten sås en flerhet av "ministrene" og
franstående menn innen stat og kommune.

Under middagen telte bl.a. "minieterpresidenten" og
"minister" Schencke.

Tdnsber bis esete.

O.R. 14.00.
Ordföreren i Tönsberg opplyser til Tdnsberg Blad at

Tönsberg er oppnevnt til bispesete. I og med oppnevnelsen
blir byen anerkjendt som fylkets hovedstad.

Direktdr Jens Thiis död. 


O.R. 22.00 & 19.00.
Direktdr Jens Thiis ddde i sitt hjem natt til söndag

vel 72 år gammel.
Direktdr Jens ThiSs er födt i j Idcer 12 mai 1870.

Han ble student i 1888 og drev deretter omfattende studier
av kunsthistorie i inn- og utland. I 1895 ble han direktör
for Nordenfjeldske kunstindustrimuseum i Trondheim. Fra
1908 var han direktdr for Statens Kunstmueseum i Oslo. Fra
1922 vax han også Lwer i kunsthistorie ved Universitetet.

Direktör Thiss har organisert en rekke norske kunst-
utsillinger i utlandet. Han har vært medlem av den internasjo-
nale komite for kunsthistoriske kongresser siden 1924. Han
har egså utgitt en rekke kunsthistoriske verker.

21.30
et memeriam skriver dinktdr, professor Sdren Onsager:

Det falt i min lodd å bli Jens Thiis' etterfölger ved
Nasjenalgalleriet. Nu ved hens ddd vil jeg gjerne glemme de
ting hvor jeg var dypt uenig med ham og bare minnes hva jeg

(Fortsatt).
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(Fortsatt).
satte hdyt. Jeg vil nevne det beste av dem, kampen for vennen
Edvard Munch. Det norske publikum forsto dengang ikke Yunch
ville ikke vite av ham. Men Thiis gikk uavlatelig i bresjen
i skrift og tale. Hvor beundret jeg ham ikke den gangen da
han tross advarsler kjdpte en rekke av Munchs beste ting for
den den gang uhyre sum 10.000 kr. Det var farlig. Folk skrek
opp. Thiis' stilling vaklet.

Også verket om Edvard Munch beundrer jeg meget. Sik-
kert det beste han har skxwet. Heller ikke skal det glemmes
et Thiis har samlet en rekke av I.O. rahls fineste Studier.
Slike ting tar jeg hatten av for. Dette er bare et par ting
å nevne blant de sikkert mange.

Det var på-pussig med Thiis. Når han var i utlandet
med de mange.horske utstillinger var han den beste nordmann
av alle. Tal'Ge varmt og begeistret for vår norske kunst. Yen
når han var hjemme var det alltid som om norsk kunst kom
bakgrunnen. Da var det bare fransk kunst alt sammen. Den fyllte
ham aldeles. Lt det tilslutt tok overhånd vil ad re glemmes
og tilgis denne ildsjel. For alt det Jens Thiis skapte av
godt og stort eller svakt er alt sammen gjennomstrålet av hans
glddende begeistring for kunsten. Den var hans ett og alt. Og
mange er de som skylder ham takk forat han åpnet deres dyne
for skjönnhetens verden. Sdren Onsager.

Molde og, Kristiansund  jubilercr.

O.F. 19,30 & 21.30.
2Jolde og Kristiansund felrer begge imorgen sine

200-års jubiloor som.byer. innbyr ikke til store fest-



ligheter, men minnedagen vil ikke gå helt upåaktet hen.
I Kristiansund vil det bl.a. bli oppfdrt en kantate

skrevet i anledning dagen av komponisten Edvard Breien.
I Molde vil "minister" dr. Gulbrand Lunde vre

tilstede, Han vil bli mottatt kl. 11 av ordfdreren oberst-
löytnant Schneider, fylkesmann Kvadsheim, fylkesfdrer Brok-
stad, medlemmer av NS fylkesledelse og avdelinger av riks-
hirden, kvinnehirden og NSUF, Kl, 12 vil han delta i et
höytidelig minnemdte i Rådhuset hvor han vil holde en kort
tale. Senere vil det bli omvisning i Romsdalsmuseet under
ledelse av disponent Solumdal. Dagens program vil bli evsluc-
tet ved en enkel tilstelning.

.j.11erede ive1d ble det io1dt et stort folkend-te Ø4
Gotfred Lies Plass. Det ble holdt taler av fylkesfjl?er Brok.
stad og föreren av hirdres. nr. 3 Anders ICrohn. En kamareat-
aften ble ogS4 arrangert i Kabarethuset.

Lunde til Trondheim.

21.30.
Etter sine besök i Molde og 'Iristiansund vil Lunde

avlegge Trondheim et kort besdk og bl.a. tale torsdag 2/7
på et torgrffite.
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Lunde taler om "den nas'onale e/enart".

Ved et NS-la mdte på  Holtet og ved laPfdrerskolen for ungdomstj. 


0.R. 22.00 & 20.30 & 18.00.
Ved avslubningen av ungdomstjenestens lagfdrerskole

på Jessheim ldrdag talte bl.a. "minister" dr. Gulbrand Lunde.
For å skape et kulturliv må dettes bygges på folkets

egenart, begynte han. 1-,11e har evner og anlegg, og skal man
kunne gjare nytte i den plassen livet har satt en på, må man
nytte disse evner.

Det norske folket har statsdannende evner. I gammel
tid dannet vi flere stater rundt om. Vi har evner til kunne
bli en av de ledende sjdfarende nasjoner. it vi har virketran-
en og edne til å skape nye veier, viser våre ekspedisjoner
i arktiske strik.

"Ministeren" omtalte videre vårt fdks slektshistorie
og nevnte hvordan norsk ettefdlelse sencre ble idelagt, mange
tradisjoner ble gitt på båten, de gamle norske navn som hadde
gått i erv i hundrer av år, forsvant, o istedet kom det jd-
diske, franske og engelske navn. Vårt gamle kunstliv ble også
,ödelagt. lt det norske skulle vike.

Vil man idag se noe norsk, må man gå på museer eller
se på ruiner, fortsette han. Det er derfor ikke vanskelig å
forstå at vår.vernevilje forsvant. Vi visste jo ikke engang
hva som var norsk.

Jeg vil legge dere disse ord på sinnet, sluttet han.
Den stirste oppgave for dere er å leve i pakt med den norske
natur og å bevare etten. Når vi bygger på den norske kjernen
kan vi trygt se fram til et fritt Norge i et lykkelig Europa.

Stabekk og Lysaker lag av NS arrangerte ldrdag etter-
middag i fellesskap et utvidet lagmdte i Nasjonalhdyskolen

Holtet i Barum.
Landslederen i Noregs Ungdomslag Trahaug uttalte sin

glede over å mdte NS her på denne Nesjonalhöyskolen til
T2Toregs Ungdomslag. Ungdomslaget har -rt en frilyndt beve-
gelse som i over 40 år her arbeidet med å trygge våre nasjo-
nale kul.turverdier. Det har f.eks. også för brukt solkors-
bannerets farger som sitt symbol. Han vilde derfor tilslutt
tekke minister Lunde som ved å skjenke denne nasjonalhdyskole
hadde hjulpet ungdomslaget til å reise oppatt det vi her
mistet.

Lunde besteg deretter talerstolen.
Til å begynne med pekte han på den likegladhet som

hersket i landet f3r kaoset kom. Da fdrst gikk det plutselig
opp for oss hva vi holdt på å miste, at det var friheten vi
var på nippet til å tape. Da begynte folk her i landet plut-
selig å ville verne om det aom de tidligere hadde leda av.

Vi har bygget på det nasjonale tidligere, fortsatte
taleren. Det var derfor ylykken ramte oss så hårdt. Hve er
grunnlaget. Jo det er slektens egen kultur. Den barske natur
gjorde vårt folk rlig og seiersbevisst gjennom tusen års
kampi Fremmede kulturer nivelerte og ödeaa imidlertid meget.
Det er på det nasjonale grunnlaget i folket NS vil bygge.
Fdreren har staket veien ut. Det er selve folkeviljen NS gjör
seg til talsmann for. Det er bedre å tenke riktig sammen med
få eller galt sammen med mange. NS akter å gå den riktige
veien på tross av all motstand inntil det en gang skal lyse
over nasjonen.
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Metodistkirkens årsmdte avsluttet. 


22.30.
Metodistkirkens -rsmdte i Skien ble avsluttet idag.

Forhandlingene har pågått i flere dager under stor tilslutning.
!s,rsrappeten framgikk det bl.a. at metod.istkirken i Sverige

har forært '':_Cristiansund en ny barakke med kirkerom og preste-
bolig. I 1et av 'ret er det kommet inn ca. 52.000 kr. til
gjenoppbygging av kirkehus.

Pt5lgende predikanter er ansatt for kommende
l'as.bor .,rthur Jdranson er forflyttet til Sandnes og

%]-ren.
Pastor Thcr1eif F. i.mundsen, Bergen er forflyttet til

Stavanger.
' Pastor Per Lnker :Lriksen er ansatt i Tromsö krets.

Pastor Harry Tönnessen er ansatt i Tröndelag krets.
Dr, Theol. Llf Kristoffersen, Stavanger er utnevnt til

tilsynsmann for dstre distrikt istedttfor pastor icivard Sand-
berg som har hatt denne stillingen i 15 r og som nå ikke
Onsker gjenvalg.

Paldne legion.-erer.

0.1‹. 19.25.
'inneord over de faldne le,;ion-3rer Erling Haugen,

Langhus i Ski, og Trling Strdmnes, Fredrikstad, lestes ikveld
opp i krigkastingen.

ren sistnevnte som ble 18 år, fallt 29 mars utenfor
Leningrad.

21z1j=
19.30.

En sargelig ulykke inntraff i Skien ldrdag kveld idet
en frue i 40-års alderen Elsa Johannessen hadde kommet i be-
rdring med den elektriske ledningen til kjileskapet mens hun
var alene hjemme. Da hennes mann og barn kom tilbake etter et
times frawer fant de henne 1i[;gende död på gulvet.

23.00.
En trist ulykke inntraff ldrdag i Hölenda idet en

damvokter, Iver Mjöen, skulle stenge for vannet i en dam
i Svorka-elven. Mjöen falt uti og ble dratt med utfor fos-
sen. Han ble 49 år gammel.

S.5mannssendingen.

O.R. 22.15.
Etter en andakt Ved "biskop" Hagen lestes filgende

hilsner:
Hans Rudolf Larsen. Fra hustru Gudrun.
Matros Erling Jakobsen. Fra familiet.
Per og Ejarne Skr. Fra familien i Alesund, Georg,

Pandi, lille Jan Ove og Agot.
Lr1ing Jirg'ensen og Ove, Fra Frivold arendal.
•Til sine kamerater med anmoning om å ta skuta og

seile hjem,fra Kristian 1.Car1sen Skallestad, Nd'Aerdy.
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Nytt fra Sverige. 


20.00.
Det Ivensk, utenriksdepartement meddeler at den svenske

sendenanr :uybysjev hax overrakt det sovjetrussiske utenriks-
departer.,r.1 len svenske regjerings protest i anledning av tor-
pederint :;orthon i svenk farVann. P. russisk side
har man unilorsöke saken s hurtig som mulig.

c,lhinnelse med feiringen av "Sveriges dag" i US/.
ho1dt SV"ied minister Boström idag en tale i Minneapolis.
Han redote bl., for Sveriges nöytTalitetspolitikk og un-
derstrek ,t det var Sveriges faste vilje forsvare sin fri-



het og uavnengighet skulle det b1i angrepet.

S.E. 23.00.
T'et nk skip "Svea Jarl" kom ikveld inn i svensk

larv na mec: lern yd-;.merika. Skipet fortsette til Göte-



bort; hvor r4et ventes imorgen tidlig. "Svea Jerl" er
16.000 br, reg. tcnn.

D.R. 18.35,
IfJ1Le Sveriges Bank beldp den svenske handelsf1tes

inntekter i utlandet ses siste til 375 mill. kr.

D.R. 18.35.
Den svenske riksdags f3rste kvinnelige medlem (soc,)

fru ,Lsta 0Etuyid7 er evg-tt ved döden.

"fl.R.18.35,
ljnskampsn i Köbenhavn idag mellom Svcrige og

Danmark seird det. svenske lag overlegent med 3-0. '

Nytt fxn

14.00.
den linnske hovedstad ex det innledet forh,:ndlinger

.melIom Finn±and og Dannark on en gjensidig handelsavtale
fo diste ay 1942.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Q.-lov om lönn for off. o kom. t enestemenn som er frivilli e.

12.00.
I "Regjeringsmte" den 11. juni d.å. vedtok "minister-

presi.lenten" lov om lönn for offentlige o3 kommunale tjeneste-
menn under deres tjendste i Den norske legion, Waffen SS og den
tyske forsvarsmakt forövrig. Tjenestemennene skal under
krigstjenesten ha tjenestefrihet med full lönn i. sine hervmr
ende stillinger med fradag av lönn og familieunderhold som
krigsfrivillige. De skal ennvidere ha krav på å gjenoppte
tjenesten i sine tidligere stillinger eller annen stilling
med mint like godd vilkår, rc krigstjenesten er
Ved vedtagelsea av denne lov er de offentlige tjeae2tamann
og dere2 sikret 51conomisk for varighetell av den tid
familieersdazgexen er i felten. Lovens bestemmelser eu
gjeldende fox alla norske krigafrivillige fra begynnelsen av
vedkommende .;jete uten hensyn til tidspunktet for vorvingen.

ilgnin til Lealanen.

13.00.
Ordförexen i Skudenes har bevilget kr. 500,- som bidrag
Den noxske legion.

Ny redaktör av "Stavan er Aftenblad."

13.00.
Ansvarshavende redaktö i "Stavanger Aftenblad", Johan-

nes Kringlebatn, er av Pressedirektoratet innvilget permisjon
fra sin stililng. Som fungerende ansvarshavende redaktör inn-
til videre ex tilsatt "Stavangeten"s redaktör, Arne Paus Pausett,
som samtidig fortsetter i sin stilling i "Stavangeren".

rnnskrenkninget i vin- og brennevinsras'onene.

12.00.
Som bek ent ble månedene mars-april slått sammen til

en salgsperiede med den samme rasjon av vin og brennevin til-
sammen som ellers for en måned. Det samme skjedde for månedene
mai-juni. Styret har sett seg nödsaget til å fortsette med
nedsatt rasjon også for månedene juli-august. Mot klipp av
merke nr. 17 på kjdpekortet vil dex bli utlevert en flaske
brennevin eller sterk vin eller to flasker lettvin. Kjöpet
kan foretas enten i juli eller i august. På kolt utstedt av
Reichskommisax til tyske sivile benyttes klipp nr. 18.
Skjenkeberettigede (restauranter) får som tiligerc kvelte både
av vin og btennevin i hver måned, bl. a. av hensyn til den gtore
arbeidsstokk som er tilknyttet virksomheten.

Tillitsmannsmbte i. Lm-ersambandet.

10.30.
Norges lærersambands tillitsmannsmbte i Trondheim i hel-

gen.ble meg,t vellykket. Mötet ble ledet av fylkesleder for
&5r-Trndelag, Nils Bråten, og fylkesledexen for Nord-TreSndelag,
Olav Munkeby. (Fortsatt).
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Tillitemannembte. (Fortsatt).

Blant de frammbtte ver landeleder Orvar S7ether, skole-
direktör Nord?ak og ökonomisjef Prytz. Lendsleder SaTther
ga lördag en utredning om situasjonen. Fylkesleder Bråthen
holdt foredrag om kroppe6ving, og etter middag ga fylkesleder
Munkeby og fylkesleder Bråten en redegjörelse for stillingen
henholdsvie i Nord-Trndelag og Stirtrbndeleg. Sbndag formid-
dag ble det holdt et lærermöte på Singsaker skole i forbindelse
med tillitsmannsmöte. Her var det f'oredrag av fylkesfbrer
Rogstad og landsleder Orvar S'gther. Landilederon uttalte bl.
a. at dt r vå.?. oppgave i dn å vekke skolebarr.n ok; dem
få et å bygge p. Vi skal vekke
kjempe det de, vekke til å kjempe for 'tet, g,.:Aanske.

N  e  evan elister_

11.30.

	

På Det misjonst"orbunds årskonferxanse söndag
ole ni nye evangelister innviet. De nye evangelister er:
Birger Aspe1und, Stavanger; Erik Flaten, Vegårdshei; Nile
Grimstad, Bergen; Deniel Halvorsen, Bergen; Kåre Johansen,
Grorud; Edin Lbvås, Oslo; Niels Olesen, Danmark; Sverre
Sparmo, Heimdal'i Tröndeleg og Torjus C stebö, Stavanger.
Nils Olesen skal virke i Danmark, mene de øvrige skal virke
på forskje_lige steder rundt om i Norge.

Piskerimeldin .

O.R.13.15.
Sildefisket;

Det har foregått litt kasting av småsild i Sbr-TrOndeleg.
var hermetikkvare. Ellers er det foretatt et mindre

steng i Bergensdistriktet.

Brislingfieket:
Det meldes i dag om 1iJ6tkasting ved Höyanger i Sogn.

Desduten forelå det noen meldir4ger om en del andre småfangster.

Landbruksmeldin .

O.R.13.30.
Nyheten på Grönndakmarkedet i dag var årets förste

jordbD3r. De ble betalt med kr. 8,- pr. kg. til produsent.
Dessuten kom det også litt erter.

Godt 11ZS år over 0 land.

O.R.19.00.
Det meldes til bladet "Hadeland" at det ser ut til å bli

et godt 113yår over Oppland i år. På noen få steder er slott-
onna alt begynt, men noen virkelig elottonn kommer nok ikke
i gang för om et pax uker.
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5'6mannssendingen.,

O.R. 22.15.
Det ble sendt nbytrale hilsner til:
Arnulf Karl Lind fra Randylf. Går på Orkdal lands-

gumnas.
Sigurd H. Gulbransen fra far, mor og sbsken.
Halvor Haugen fra mor og far. Takk for brev.
Birger Andersen fra mor, per, Synbve og Olav. Skriv.
Torleif Eugen Eriksen fra Signe.
Augustin, Pettersen fra Unni Elisabeth.
Helge Solvang fxa far og sbsken.
Torbjörn Olsen fra Marie Olsen.
Jonny Berentsen fra mor og far.
Enok Velle fra mor og sbsken.
Reidar Byhre fra far og mor.
Ragnvald inimann fra Gunnvor.
Bjarne Johansen fra mor, far, Harry og Viggo. Skriv

gjennom Rbde Kors eller send en hilsen over radio.

Hilsner med anmodning om å komme hjem ble sendet til:
Conrad Redenord fra Bjbrg og barne.
Sverre Strand fra mor, söster og din kamerat.-
lars og Ole Nordmo fra mor, far og Aud.

Poruten hilsnene ble det lest opp et brev til
Einar Torp fra hans forlovede Gerd Dahl. Her het det:

Håper du som telegrafist har anledning til å hbre
dette brevet når det leses opp. Den 14. juni fikk vi höre
at din bror Bjarne ikke er i live lenger. Einar, din mor har
nå mistet en av sine to siste sbnner. Og jeg har baxe deg.
Jeg vil nå ta fri fra studiene noen dager og reise å besöke
din mor. Einar, hvorfor skal det være slik? Det er bare
onde, samvittighetsltJse mennesker som har charetered vår
skip til England, som er årsaken til disse tilstander. Disee
mennesker forsöker å gjöre seg gjeldende, og for å gjjre det
må de surre norske sjimenn til masten. Til masten,"Einar,
for flagget er her hjemme. Hva skal dette sludderet tjene
til? Einar, tenk på det vi har planlagt. Tenk på din mor
og Bjarne. Beste hilsner til deg min kjmre gutt fra din Gerd.

Programmet sluttet med at man fikk hbre måkeskrik.
En stemme spurte: Hva sier måkene? Jo, gå, gå! Hvor skal
vi gå?

En annen stemme: Hjem, hjem til Norge!

Molde 200 år i dag. 


O.R.19.15.
I anledning av at Molde er 200 år i d g ble det

sendt et kort Molde-program i "Aktualitetssendingen".
Programmet bestod av en opplesning av Björnsons

dikt til Molde, Molde-sangen og en kort oversikt over Moldes
utvikling, Dagen blir ikke festligholdt. Det eneste er at
Molde kommune ga en middag.
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mnastikkinsrekteSr.

19.00.
Willy Björneby er ansatt som gymnastikkinspektör.

Herr Björneby oppholder seg for tiden i Tyskland hvor han
skal studere ved forskjellige tyske gymnastikkskoler og insti-
tutter. Han har vmrt i Tyskland i omlag to måneder og har
der holdt en rekke fc,wedrag om sin dristige flukt fra England.
Han har over alt hatt overfylt hus og hösLt veldig begeist-
ring. På tilbakereisen fra Tyskland vil Björneby også besöke
Danmark hvo:- hcn en tid skal studere ved Niels Bukhs berömte
gymnastikkekole,

Svensk hjelpeal.beid.

S.R.23.00.
Rikskommiteen, opprinnelig for Pinnland, som ble til-

satt av den svc.JAskeregjering i mars 1940, har nå etter to års
forlöp avsluttet sitt arbeid.

Hjelpen til Pinnland har kostet 18,4 mill. kr. Kom-
miteen har kjöpt og sendt til Pinnland over tre tusen trehus
som er blitt spredt over hele Pinnland.

Hjelpen til Norge har belöpet seg til 4,1 mill. kr.
En stor del av dette belöp har gått til norske flyktninger
som siden 9. april 1940 er kommet til Sverige. Videre har
kommiteen sendt 624 hus til Norge. Og endelig.har Norges-
hjelpen omfattet et stort parti klmr.

Den svenske minister i Belgia, som for tiden er på
besök i Sverige, opplysex at det hittil har vmrt umulig å få
sendt til Sverige de 500 belgiske bern som den svenske hjel-
pekommite har skaffet pinss i Sverige. Innsamlingen til belg-



iske barn er nå kommet opp i mill, kr., og det kommer daglig
nye bidrag.

Zks los'on i Boden.

S.R.20.00.
Av en ennå ikke oppklart årsak oppstod det i formiddag

brann i et mindre opplag kassert krutt innen Bodens festnings-
område. Kruttet brente opp, og i forbindelse dermed eksploderte
noen granater som var opplagt i nmrheten. Ilden spredte seg til
den omliggende myrmark, men ble slu:ket i löpet av kort tid
av personalet. En av personalet ble lett såret. Verdien av
det brente er noen tusen kroner.

S.R.
Imorges kom "Svea Jerl" til Göteborg med korn fra

Argentina. Det var den störste kornlast noen gang er kommet
til Gibteborg.

D.R.21.50.
1,rbeids1ösheten er gått sterkt ned I Sverige, og i det

forlöpne år er baTe halvparten av de penger som er stilt til
disposisjon for arbeidelöse, blitt brukt.

vvvvv VVVVV vvvvv
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