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MYE ST.,S  TIED WSE KL-NSEL OG WLE OLD iV "DISKOF" FLJYL.ND.

O.L. 12.00. Fra dc tid1i5e mortentiner har det norske
vciet p& halv stcni fra private o. offentlie,e byr;nind:er over

hcle landct, fra Hanmerfest tii Lindesnes, fra Xj3lon til Vest-
Lndo'J. Over hovedstaden hersker en sorens stemnin. Folk er
pret cv stundens h3ytide1ie alvor. I stillhet minnes man o,?:
s,'.vner man ildsjelen, idenlisten 0 menneskot Gulbrand Lunde som
en trarisk -elykke har revet bort da landet trente ham nest. I
urbene emkrin::; Trefoldihetskirkcn. her er det samlet store
menneskomender. Ved kirkens hovedinndand flammer ilden frr
:rankledte s3yler. Et stort antall imiformerte avdeliner hnr tatt
oppstillina (); i aten nedenfor. Vcd inn;:,anen til kirken ettr
"f3rerens" arde flnnkert cv jentehird o unhird med fieron-
vunne faner. I fctene danner avdeJiner av rikshirden, (j'ermanske

Nore, ordenspolitiets beredskopsavdelinrj c).; tysk politi
spalier. Dc oppstillte avdelin= cr Llitt inspisert av der herr
reichskomDisam, "ministerpresidenten", stedfortreder for wehr-
machtsbefehlshaber Norween, ene7_,a1 Feuerstein, der komaniereLide
admirnl, [:;eneraladmiral 133hm, stedfortreder for oberbefehlshaber
der luftflotte eneralmajor heuter • SS oberruppenfuhrer und
acnerel der polizei Lediess.

Kirken or fyllt av en sorkledt forsrmlin
(); de tyske o,"norske" "resjoster" har inntatt sine plasser.
Blandt ",2res.jestene" merker man SOJ der herr reichskommissnr,
"ministerpresidenteh." representanter for de tre deler.av den tyske
forsversmakt, samtlie hjemme=ende "norske ministre", en rekko
franstående tyske representanter s-mt de fleste ledende personli-
heter i parti Od stat.

Kirkon er strfdence vakkert smykket med et
veld av blomster. Do flawsmykkede bftrene stflr side om side framme
vcd koret, omgitt av en -aresvnkt av utvalgte hirdmenn. Lancs
kirkennen danner kvinnehirden spalier. I\Tu spiller Willy Johansens
strykeorkester "W,ren" av Grie 	 EtterpP1 f3ler salmen
"Lykksalic, Lykkscilid hver sjel som har fred" S holder"biskop"
FrUyland talen:

"TISKOP" FL0YL.NDS

Teksten or tatt fra Johannes' Xpenbarin
14 kapittel, 13 vers.

Det fla er i byen oa p havnen, ja hele lnndet
over. Ikke i lede, men i dyp sor. ttMjnistcrr dr. Gulbrand Lunde
og hustru cr tt bort. Dn deres plutsclig,e o trniske dbd ryktes
manda morf!,en, var det som om den m3rke okt~iii=1 med ett senket
se enda Wrkere o• mer kntv;ende Folk VnT som lammet,
trafikken fikk et lansommoro tempo (),. et ber stillferdiP; pre. En
spurte se selv i undren: Xan det virkcliJ ware sant?

Da morennvisene kom, ble de revet bort 1Å et
3yeblikk av folk som villc ha visehet om det ufattelir7,e. 0,<, de fikk
det. Den triste sannhet var dessverre ikke til komme forbi.

Ved "minister" dr. Gulbrand Lundes bortan
• har Nore mistet en av sinc st5rsto sönner OJ den nye tid en av

sine ivriste dyktig,ste talsmenn.
huskor ham sarliJ fra et sam= nede i

Dr3bak i cv bycns hundreÅrs jubileum for et par rÅne'er
siden. G13endo, som alltid talte han om minnenes oa on tradisjonenes
betydnin, men hvordan det samtidir {jaldt ha blikket rettet mot
frantiden, mot den nye ti'. Slik vnr han jo selv; en ildsjel som
ffyllt av kjerlihet til folk Q fodreland mcd fUttene fnst
plantet i historiens jord hadde blikket vendt mot frantiden.
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"DISKOP" PL.jYLANDS TALE. Fortsatt.

Av v.r store fortid hentet han inspirasjon og
kraft til arbeidet for en ny og bedre tid, et rikere og 1ykke11gere
Norge. HPn hadde nem1ig hatt et syn i likhot med de andre som st4r
i spissen for v4rt lands styre idag: At v4rt ulykkelige og klbvde
folk skulle bli ett. Med vermt hjerte og st41satt vilje arbeidet
han uttrettelig mot dette m41. Og sh skulle han plutselig bli
revet bort. Vi st4r der fettige og spbrrende og stirrer pg den
tomme plassen som synes oss sg venskelig 4 fylle. Men kjendte
vi ham rett s4 bnsket han ikke at sorgen skulle lamme oss p4 vgr
marsj. Tvertimot er det hans vilje et det ufattelige som ex hendt
skel st41sete, oss og mane til 3ket innsats og offervillig d4d

Det er A1lehe1geneeften, dagen mellom
Bededag og Allehelgensdag. Er det ikke noe syhbolak i at bisette1sen
finner sted p4 en slik deg? Det er som nm bededagens dystte
klagetorer om livets kamp og strid 7  synd og brede blander seg med
Alleholgensdegens lyse hjemlandstoner, med saligprisingens selvklare
klokkel,leJec med sengen 2ra den store, hvite flokk som er som
tusen berg fu11 av sne. Vi fylles av den stemning som de store
komponister gdun littrykk for s4 gripende i sine tonemalerier, hvor
en fornemmer brytingen mellom mörke og 3ys, sorg og h4p. Vi fbler
sorgens belger bryte i vårt bryst som brenninger mot strand. Men
litt etter litt viker sorgen og mbrket for troens og hgpets lyse
toner som blir sterkere og sterkere, til de tilslutt helt.
Döden minner oss om at vi er on slekt p4 vandring. Hvor g4r
vandringen hen?

Do husker den _.lerussiske folkevise om
faren og sennen som står o sr svenene trekko forbi. Far, hvor
flyr svanene hen? spbr 4_;utten. Bort, Doxt, ingen vet hvorhen, svarer
faren dystert. Gutten sper videre: Fer, hvor flyr skyene hen? og
får atter til svar: Dort, bert, ingen vet hvorhen. Men vi. hvor
g4r vi da hen? spbr gutten til sist. Dort, bort, ingen vet hvorhen,
lyder atter det h4plbse svar.

Vår store lcndsmann Frit åjof Nansen ver ogs4
en tid pessimist. Han skrev en seng at denne var jord som vi
byg,ger og bor p4 ng som er skueplassen lor menneske4ndens bysgverk,
for vg,r kultur, i en fjern framtid vil .comme til 4 sveve som en
likkisto gjennom vordensrommet, n4r solen er blitt avkjblet oe hn,r
utstr4lt sin varme, og den tenken fyllte ham med vemod.

Men han endte ikke som pessimist. Han sg senere
Gud i nit. I det store verdensrommet sve1 som i atomet, i makro'
kosmos som i mikrokosmos og han tilfbyde et det eneste som kan
redde v4r kultur frn undergane ar kristendommen. Han lot seg ikke
knekke og kue ved tanken p4 v4r klodes framtjdige skjebne, men
nyttet sin erbeidsdeg som insen andre til 4 :Lndre menneskelig nad.

Pessimisten cr også det kjendte billede hvor
mnn ser jordkloden bli ekj3-,, et gjen] )m verdensrommet av en knokkel-
h4nd som stgrer verdens OR den enkeltes skjebne. Men det billede
cr ikke sant. Det lyver. Det er Icke dbdons knokkelh4nd som styrer
ve2dens og den enkeltes skjebne; det er den Allmektige Guds feder-
hgnd. Det er tkke diden, men livet som beholder det siste ord.

Pg menneskenes h4pl3se spersm41 hvorhen?
gir Allehelgensdeg svsr. Gud her seLt et m41 for vår vandrins, Hen
vil at vi skal bli selise. Hen har skcpt oss til samfunn med seg
og lagt den relisibse trerse i v4rt bryst, den som treffende cr blitt
kelt "Den greleseoverkkridende tendens" eg eom Atejustin gir uttrykk
for i de kjendte orde Vår sjel -2 eLrolis inntil den finner hvile
i deg, Oh Gud. For at vi skal komme i semfund med ham eg bli hnns
bern har hen sendt oss sin senn. Jesus Kristus, V4r Frelser, hen
som er veien, sannhete.s og live. Hen her opprettet sitt rike
blendt osa og skPl engeng komme igjen for 4 dbmme levende og dbde
T)- ,m,-)rette Guds rike i dets fulle herlighet.

Denne verdens riker kommer og ggr. Det fer-
teller historin oss, Men Gude rike best4r evig. Som kristne ha
vi ikke bere et joydisk felrelend, Isen egsg ct himmelsk. V4rt
borgersemfund e i Himmeen, oo elleholgensdeg gir oss ot gle3tt
inn 'eek forhenset, il dere sem 11.1e.ett feren os her n4dd frem,
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"BISKOP" PRCYZL,NDS TLLE. Fortsett.

Det å vsre Guds barn her på jorden og cie
bargerrett i Himmelen er noo så stort og herlig at Jesus endog
priser den salige som ikke har fått del i Gudsriket, men eier
forutsetniner for det, nemlig lengselen, den indre utilfredshet
med seg selv og alt jordisk. Den indre higen og streben etter
rettferdighet og fullkmmenhet: Salic er de som hung,rer og
t3rster etter rettferdighet, for de skel mettes.

G3the uttrykker rzi-A slik: Wer immer Btreben
sivh bemuht, den kinnen wir eriJsen.

Under denne vår streben gj3r vi den smerte-
fulle oppdage).se et vi kommer tilkort. Våre cvner strekker ikke
til; vi er synere. Men når vi går til Grd med vår synd, får vi
tilgivelse for Jesu Kristi skyld. Derfor heter det i Salme 32,
I,  7verå: Slig er den hvis overtredelse cr forlatt og hvis synd
er skjult. Luther sier: Der hvor syndens forlatelse er, er d_et
oså liv oe selighet.

Som kristne skal vi ikke ve3re uvirksomme.
Få den pless Gud har satt oss, skel vi gj3re vårt arbeide for
hans ansikt. I Lukes Evengelium: 12te kapitel, 42de vers sier,
Jesus: Hvem (T de den tro c; klke husho2_der som hens herre vil
sette over sine tjenestefolk for - gi dem .1Cres mat i rette tid?
Salig er den som hans herre finner & gjöre sånår han kommer.

Vi skal leve vårt liv under de± himmelske
overlys, i bevisstheten om et Guds 3ye: hviler på oss oe at vi
engerig skal kreves til renskap. Det han sp3r om cr om vi her
vrt tro, i det store som i det små— Engang er s' arbeidsdegen til
ende oa målet for vandringen nådd O da lyder det: Salir;e er de
d3de som d3r i Herren.- Så stort cr det ware Guds barn og erving
til Himmelen Den arbeldslade skal vite at på
den annen side åpner seg uente utviklings - og arbeidsmuligheter
og der skal evnen SVP.re til viljen. Gud kaller oss til den h3yerex
tjencste, til kamp på cn h3yerc front. Og våre gjerniner skel
f31ge med oss. Ikke våre onde gjerniner, men de som har evighcts-
verdi, de som her sitt utspring i kjerli-;heten, de som Gud selv
har virket i oss ved sin

Ltter har d3den mInnet oss om det vi nok
visste, men som vi har sg lett for golornrrto et vi engang skal
bort herfra og nt det gjelder å bruke nådetiden rett.

Vi takker Gud som gir Css livet og, tar det
tilbake igjen i sin time. Vi tekker ham for hva han e;ce lend og
folk i disse to som nå hviler på sin båre. Herren gn - Herren tok -
Herrens nevn v-orc lovet. Stort cr savnet blandt kampfeller. StUrre
er den i de avd3dcs hjem. Må Gud tr3ste de s3:-gende etterladtc,
"minister" Lunes gamle mor, fru "minister Le.:Ides gamle foreldre,
og framforalt deres to små barn som her opplevd denne sorg i en
alder da dcres sinn cr mottakelig, sor aldri ellers. Må Gud le dem
få m3tes igjen mcd sine kj73re blandt den store skere som llo -
lelgensdag påny skal mienne oss om - Lmen.

Wytideligheton fortsatte deretter med kranse-
nedleggelso. Det var krenser fra Hitler, Terboven, Quisling, hediess
von P,n,lkenhorst, %hbels, Himmler, NS, "regjeringen" Ungdoms -
fylkingen, NSK, "ICultur og Polkeopplysningsdepartementet","Kultur-
tinget" og flere aildr private og offentlige institusjener.
Hjytideligheten sluttet mcd et oporasanger Llbert Westveng sang
"Den store hvite flokk".

OFPIOIELLT.

11.00. Sorenskriver i Ityfylke, Lauritz Dernhardt
er etter aldersgrenseloven meddelt evskjed fra 1/1 1943.

"Ministerpresidenten" har i "regjerin5sm3tc"
den 29 ds utnevnt byrottsdommer Lndrew Perner He,ldorsen, Sto,venger
til ny sorenskriver i hyfylke fra 1/1 1943.

'Ministrepresidenten" her i regjerinr;sm3te"
4en 29 ds utncvnt adv)kat Ole Stevrum, Kristi-ns=d til sorenskriver
i Nordm3re fra 1/1 1943.
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PLISPOLITISAKER ETC.

O.R. 11.00. Kristiansand pris - og rasjoneringspoliti
foretok i uken 19 - 26/10 kontroll med motorkjdretöyene på lande-
veien ute i istriktet. Kontrollen gjalt kjöretillatelse og kjdre-
bdker m.v., samtidig som det ble undersökt om ulovlig transport av
rasjonerte varer fandt sted. Det ble ialt kontrollert 342 motor-
kjdret1;yer og det viste seg at 107 sjaufförer ikke hadde sine
papirer i oxden. De får nu et oppgjdr med rasjoneringspolitiet.

Hele tobakkskvet,en fra Tiedemanns tobakks-
febrikk til Grimstad for november måned er stjålet på veien til
Grimntad, forteller Aftenposten. Det dreier neg om menge esker
fin tobakk og harmen er naturligvis stor i byen. Man håper at
tyven eller tyvene snart blir fakket og får si4 fortjente straff.

Prispelitiet har for tiden til etter -
forskning en meget alvorlia sak mot'en fiskehandler i Porsgrunn.
Fiskehandleren har drevet grossistomsetning og har hatt en om -
setning i idpet W.7 få måneder på ialt 65.000 kroner. Bare endel
av den solgte fisken er gått til hens innskrevne kunder. Politiet
foretok ransaking hoå fiskehandleren igr og beslagla alle pneirene
og kassabeholdningen. Mannen vil nu få et alvorlig oppgjör med
prispolitiet.

BRLNNER.

O.R. 11.00. Våningshesetpå aården Söndre Björnsliel
Nordfinne brente forleden ned til grunnen. Det var en mwerdig
gammel bygning som ble oppfdrt i 1736 og somd et var meningen4
få fredet. Endel av innboet, tildels uerstattelige ting strök med.

Fra Dnlen meldes at gårdbruker Torieif Deleis
hus er totalt nedbrendt. Brannen oppstod i annen etasje hoe tann-
lege Linna. Iannlegen var bertreist rens fruen og deres 3 årige sdnr
samt dennes lekekemmerot va hjemme. Småguttene hadde fått tak i
fyrstikker og var gått iun på laboratcliet der de satte fyr på ände1
ting. Ilden grep hurtig om seg og det riste seg umulig å få slukket.
Alt inventaret og alle instrumenter i tonnlegens kontor strök med.

BiTER FOR HA DLNSET

O.R. 11.00. 50 un.Flommer fra Nordre Teten er av politiet
ilagt bdter 20r å ha overtratt danseforbudet.

NYTT FD4 SVERIGE.

D.R. 11.30. Mendeg 2 novamber vil den svenske kringkastin
bringe et fererat fra åpningeu av den svenske riksdag. Statsminister
Per Llbin Hanason vil holde en tale om landets ökonomiske situasjon,
Referatet vil vare i 'Gre timer. Det er förste gang at et slikt
referat blir kringkastet.

Tobakksindustriarbeiderforbundet i Sverige
har oppsagt den gjeldende lönnsavtale med Tobakksmonopolet,

NYTT FEA DANMARK.

D.R. 11.30. Fra Dinkonissestiftelsen er sendt ut denne
melding om kong Christiens tilatand:

Bedringen i Kongens tilstand fortentte
imorges. I den f3rste del av natten har -longen sovet unvbrutt.
Også imorges sov Kongen meget rolig.

Det vil ikke bli serld,t ut noen officiell
hulletin fdr imorgen, sdndag,

v v V  .r.r v v v
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TELBOVEN LESIGLEGGEL GUMMISKOTJY TILHÖRENDE MENN OVER 13 :R.

17.30. Inenneriksdepartementet meddeler: Etter bestemmelse av heichs-
kommisar fftr die besetzten Norwegischen ̀ebiete skal det til bruk
for Deutsche Wehrmackt i Norge rekvireres et nntall g,umniskot3y frn
mannlige nerske borere over 18 år i landets byer samt on del st3rre
herreder. Unntntt frn rekvisisjonen er Nord-Tr3ndela, Nordlnnd,Troms
o Finnmark fylker. De nevnte personer sknl strnks, senest innen
4.november 1942, i ie1dinr til stedets ordf3rer om samtlige brukba-
re -Limmist3lver av st3rrelse nr.41 vo derover, som de eier eller er
i besiddelse av. B3nder d fiskere, skogs- og, jordbruksarbeidere som
hnr ot nv disse yrker som hovederverv cr deg fritntt såvel frn melde
som av1everinsp1ikt. Fol do st3vler som blir krevd evgitt vil det bli
ydet betnlinn; etter skj3nn av tysk myndi::het. Fekvisisjonen vil bli
foretatt så  rettferdig sam niulid idet det blix tatt hensyn til sT3r-
lige behov på runn av nrbeide, erv.rv a.l. De gummist3lver som kom-
mer inn under denne bestommelse reks som beslnlngt frn og med 2.
november 1942. (Denne melding ble orså omtalt i S.R.22.00.)

QUISLING11,11E1.I DRAMMEN.

0.1„21.00. Vestviken fylkesoranisasjon av NS arrang,erte ida et
vellykket stevne i Drammen. På et f3rerm3te i forrnidda uttalte
fylkesf3rer /ass at antall kommuner i fylket var for stort. Istedet
for 53 kommuner b31 man få 35. Ve' å ajire kommunene til st3rre for-
valtninsområder ble de oiså sterkere enheter. Videre lettes over-
sikten for fylkesforvaltningen og sentraladministrasjonen. Når det
ikke tidligere b1e skapt sterkere kommuneenheter 7a:2 dette utslag
av parlementarismen.

Fylkesfireren opplyste videre at han etter fdrrerens for-
ordning var beor-ret til funerende fylkesf3rer iHedemark og,,Up-
land fylkesoranisasjon fra 1.november. Som ny fy1kesf3rer i vest-
viken er beordret kretsor,;=sasjonsledr Thor Tjersland, Flekkefjord.

I et fenende o irpirerende feredrag pekte f3reren ut de
veer som hvert enkelt NS medlem må flrc i tiden som kommer. Det er
hver enkelt politisk leders plikt åå inn for NSs ide og for beveg-
elsen med all kraft Idag står vårt folk oppe i den st3rste tid det
har jennemlevet. Llle må konsentrere sine krefter om å sikre Norges
framtid. Kreren kom inn 1) medlemsvervinen. et ijelder å r;j3re
beveelsen så sterk som mulid. NS trener ikke flere medlemmer til
offentlige verv, men det er nUdvendi et de r;ode krefter i det nor-
ske folk får 3ynene wp for at det ida gjelder å vre eller ikke
wsre. F3reren pekte på de midler som den nye tJs motstandere har
tatt i bruk. Intet middel er for lavt for disse folk. Når man må
oå til forhldsregler overfor slike folk al3res det ikke fordi man
liker det, men fordi det er n3dvendig av hensyn til hele det norske
folks framtid. Vi i N arbeider for det norske folks beste 	

JentelnnAsleder Kirsten Saltvold talte så om Lunde

160 NYE LEGION= FLL TELEM,LK.

0.11.18.15. Fylkespropag.andaledeIen i lelemark, Wessel Karlsen, ut-
ta_te i et intervju at det fra elemnrk hnr meldt ser; nye 160 mann
til legionen, tiltross for nt fYlket tidlig,ere er bedre represent-
ert enn de fleste andre deler FV landet. Ettersom '-elemark er f3rer-
ens fylke, vil mnn jerne bye opp en minstererganisasjon.
legger mn,n vekt på å vekke forståelse for Nasjonnl k)amling gjennem
NS hjelpeoranisasjon(NSH).

SENSSJONELL KUNSTUTSTILLINGI TLONDHEIM.

23,30. Småbrukermaleren Emil Sknnekes utstilling i Kunstforeninen
i Trondheim ble åpnet Utstilling,en vnr på forhånd betegnet
som en sensasjon o; publikumstilströmningen og salget ved åpninen
ble ikke mindre sensasjonelt. Lv de 260 bilder som vnx hengt opp,var
95 tilsals (); de var wevet vekk i 13pet nv tre kvnrter. En rekke

(Fortsettes)



Meldinger sgidag 1,noveber 1942. N,

'.1:UNSTU=ILLING fortsatt.

_ ,eblk ô kuntekjønnTee var uØtt fran og ct fait mange be-
geistrede utttalelser OIL den nye kunstneree abeider. Maken til
kuris utstilling har vel ikke forekommet i Noege.

OPPROP FRA OLGA BJONERonMERE ARBEIDSHJELP TIL JORDBRUKET.

19.00. Våre lprider meddeler at der fremdeles enkelte steder står
poteter og rotvekster ute på marken som ikke kan kome i hus av
mange:I. på arbeidshjelp. Jeg retter derfor en inntren,cende oppford-
ring til at kvinnene nå påvirker menn og ungdom til a ta det sis•
te viktige tak for å berge i hus det som ellers vil bli pdelagt.
Undersk h-vor hjelp er nødvendig.Ikke et eneste matemne må gå
til spille iår. Jeg vet at kvinnenes innflytelse her er evgjøren-
de, og jeg stoler på at de vil gj9')re hva s)m gjres kan. Det gjeM-
er forsyninge:- til den ikkemetproduserende d,1 e Det er
derfor 1 allee interesse at alt b7.ir be.ege.

Olga Bjoner, Lansleder for NSK.

NYTT FRA SVERIGE.

S.R.22.00. I den nordlige del av Skaane står fremdeles8o %
av sukkerroene ute og bøndene har derforrettet en inntrengende hen-
stilIing til myndighetene um å 11.kaff arbeidehjelp.
S.R.22.00. Regjeringen har besluttet å siljerpe priskontrollen.Pris-
forhy)yelser vil barebli tillatt i unntagelsestilfeller.

NYTT FRA DANMARK.

D.R.17.35. Kongen har enr ree.peratul'en er 57,1,

NYTT FRA FINNLAND.

S.R.19.00. Det finske parlament her teetenet pi?eident Ryti's
fungsjonstid til 1.mars 1945.

vv v  V VV vv
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Nwncre om bes ev

18.00 "Innonriksdortenentet" [1:51 oppnerksom på et melde-
plikten (innscnin av kort) bere onfetter mannlido personer over
15 år som faktisk cr i besiddelse ev brukbere -1=ist3vler av
stJrrelse 41 eller derover. Menn sn- cier eller or i besiddelse
av :ummist3v1cr, skel såle.los rxke innsende neldin. Ennvidere skal
'.ummisHJJvler som tilhircr offontlic c) helvoffontlie institusjo-
ncr.,,(utvdeli), heller ikke sIJ3vler som tilhörer industriluftver-
net c) don utvidedo ucni-) flku.tese eller f,,ummistivler som utj3r eri
forhendlers beholdnin. Derinot skel forretniner, bedrifter
sende meldin. Likoså offorltlie funksjon=er for deros private
[:unmiSt3v1er, Drukes de tjonesten o(; anses nUdvendie der, mådet-



te enf3res på det kort som sendes inn e  foret de skel bli fritatt
for avlcverin., f eks. veteri= som i:Jruker rummistUvlor i sitt ar-
beid. Videre cr sj3folk son foratsettes å •=c evhenTi ev auririi-

sitt yrke, unntett fr2 såvel moldnd son evlevering. Inn-
semlinen RV f:;ummist3vlor djelder overhodet ikke dom som or bosett
i de frre nordlistc fylker, (Yord-Tr3ndele, Nordlend, Trons
Finnmerk). T e 3vrie fy:kor onfettor den stort sett byene o; de
st3rre herreder. Meldeplikten jelder berc do menn over 18 i jis-



se kennuner som cr bosett der, eltså ikke 'T_on som midlertidi opp-
holder der,

av  kj3tt  o flesk 'skort.

20.30 "Forsynin,<6 1,.ope,rtenon'Jet.' her lostent et merkene
(); 45,13.1 skal r-jel2o i tion 2.11 - 7.11.1942. - 46.L.1 og

46.3.1 skel ='jeldo ti-len 9.11 - 11,11.1942. 47.A.1 47.13.1
skal ajelde i tihm 16.11 - 21.11,19.t 0 48.13.1 skel fjol-



de i tiden 23.11 - 28.11. 1_942, Morkene r'jelder bere i forennovnte
tidsun. Her  1,et ikko vwt deknine for merkene f-roles de de-
ikke. Desjonen er 300 ,rr. kj3tt flosk pr. morko.

SeL; av berl'erspe rno-';klipp på okstrekortet.

20.30 S',po.re,sj3nertn,-en. I tiden nov mber 1942 til 11,Trs

1943 kan menn f3dt för 1.1.1926 mot klipp ev merket E.160, for-
bruker-ruppe I, ekstrakortet foY! 16. kortperiode få kyipt ett
stykke barbershpc. Forsyninsdepertementet, Direktoretet for Fra-
vianterind orf, Lasjancrin-.

"Minister" Lundos dUl.

20.00 Vi her fult de jordiske levniner ev ministerparet
Lunde p den sistc ferd jennom de brede 3stlo.ndsbyder, over /1e,
endelJse sn3dokte fjellviddene () ut til don villo, forrevne Sone-
fjor-lon, til femilierevstedet. Teet enkon til Myrdal stesjon kl.
5.00 imoros. Derfra fortsetto man ned den nyo Flåmsbenen. På '21åm
stesjon ble s3r;:-,cf31et mottett av on avdelind ev :krenshirden,
evdeliner av kvinnehirden oe. N.S.U.F. -vdelin;;ene son ver opprlar-
sjert under floromvundne bennere, dennet -3resvakt fra stesjonon tid.
keien hvor fylkesbåten lå kler mcd fleenc på helv sten. Son re-
prosentent for de sivile myndihoter s4s fylkesnenn i Son Pjor-



dene. Vider :Ano. Urnene ble plesert på pronenededekket. Like foreu.
dem lå de kjempostorc krenseno fre reichskanzr Hitler, Leichskon-
misser Terbovon "minrsterprosident" C3uislino Dekkot for3vri
ver snykket ned hjstens vekreste finmstorflor. merket on sef.

(Fortsrtt)
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"Ddnister" LundeS 
 (fortsatt)

en vekkeer W.omSterdekorasjo.e foem av et solkors som var en siate
ise 1. ip:L . ie i udbrandedalen. Og $å stevnet båten inn mot

der -»Te Vicsbygda. foran kirken er reist en stor portal.
Pn srgefflget var snmlet foran graven, gikk sogne-

iece, Henteen. rram og holdt en gripende preken. Livet og for-



eo de_ hadde fZirt med eog ut Cul-brand og Marie Lunde skulle fk
stillinger i det offent2eLge liv, sn sognepresten

e e eet, drt eagt og b4=,V,;mange og vakre ord. Når vi nå er
ee.eiliegravpleesee3 levor deree stöv skal hvile, vil jeg

ojere.o reene.es dem mere som privutmennesker. Son L.s andre levde dc
jc hele dets ektftend_e epill, og gled.et ses som css,

'e.e.",,Leine eolger og hokymringer. i heimen levde de harleonisL os
eom få, somen nec,' harna sine. De elsket den ee ble elsket

intenst og aliteomt arbeidsliv Je.ge os sparte
LC,L,i kampen for hva de mente v Og vi vet, som ae ver

era. kjmre og sine venner, slik så de JOM mål for sitt
elit eu aIle ekulle få det godt. Vi ble mer og mer gled i dem j,
n=e.re vi ko.e. dem.  Gg  plutselig står vi igjen bare med minnene.
So de etee semmen i livet fikk de også gå bort herfra. Vi er ikke
el:ept tll å fortape oss i sorgen, sluttet sognepresten sin tale. Vi
e,al a sorgen. La veere med å forme og danne og stålsettu
cos. Med hjertet skal hver av oss ta livooppgavene opp

arbeie for alt som er sant, rett og godt. Sognepresten fore-
tek oå jordrg]eastelsen og lyste velsignelsen over de døde. Sogne-
jree4-ene tale gjorde et mektig inntrykk på den veldige sbrgeskare.
Ltter treleesang man salmen "Ljos yver gravi".

Derettar gikk "minister" Liisnms foran den åpne gra-
ven or hilste ue döde med den norske hilsen. På vegne av "ninis-ter-
proedent" og Nasjonal Samlinge förer Vidkun Quislingog den øvri,-4e
norske regjering bringer jeg herved kampfelle,"minister" dr. Gul-
brend Lunde (); hustru 2,11siste hilsen of2 takk, sa "ministeren" bl.n•
Du er nå frt hit til dea bygda hver "minieteren" hadde Gå dype r3t-
ter og hvor hans el.ekt har levet i så mange år cr; .94mance ledd, 0-
2 ,r1 har derfor hadde fått så kjær alt fra sin tidligste uns,dom.
-eenne kj-23rlip'heten til heimbygdal fortsatto "ministeren", overförte
nen seneretil hele Norge, - sitt land og sitt folk. Jes kjenner
ingen som elsket'det norske folketIWyere eun Gulbrand Lunde,Sitt
'irke for det norskefolket fikk han, som han ofte uttrykte det,
et tidsskifte og en brytningstid.- Og som eå mange som. i en slik tiC
går foran og kjemPer for det nye, blir han ikke forstått ev alle
idag. Ja,- heller ikke alle her i heimsbygda forstår idns hvilkon
innsats "minister" Lundthar gjort for folk og land. Men den (4L9(7)
vil komme, da hele bygde vil säke hit i erefrykt es, takksemd for
det han gjorde for sitt folk og sitt Iolk vil sbke hit til
det stod hvor bygdas etörste st3nn har fått sitt siste hvllcseJ sam-
men med sin hustre.. "Minister" Zunde og bane husbru falt bege p.‘
ein lywt i kamperi fortsette "ministeren". Og vi vet at hane bud- ,
skep til oss, hane vile er: Gå løpk.Deres dÖd smerter oss til det
eyeste o4 er et eurgt slag for oss. Men samtidigstålsetter deb
'):32i den kampen si har å fire med Qisling for Norge, sluttet "se:.-
nistere.e".

Yeetsforer Arntzen la så ned en krans fra Sogn krets
ev N.S. i takk og ersodignot for alt det Gulbrand Lunde har ejort

folk og land, videre ble det lagt kranser fra Vik lag av N.S.
or fra Vik kommune. Yylkesförer Astrun, han som sist så ministerpa.
ret i live, la dypt grepet ned en krans, Av de bvrige krenser kan
uevnes: Pra 4. regiment Gulating, fra Kvinnehirden pk Vestlandet,
fre N.S.U.P. ph Vestlandet og fre Pirda krets av N.S.

Og sh seng sbrgeskaren til slutt mense:blnnerne ble
senket som en siS-te hi;.sen over graven "Gud signe vårt dyre Pedre-
lend", Den gripende höytidestund var over, "Minieter" Lunde oe true
her funnet eitt siste hvilested. Men "minister" Lundna gjerning vil
leve s, lenge det fina nordmenn i landet vårt.
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Oslo bytIn:_holler konstituerende m3te. Tale nv "ordf3rer" Jenssen.

2330 Oslo byting holdt konsttuerende möte ikveld. "Ordf3rer"
Jenssen hilsto eg nlle de tilstedeverende kommunale

tj2-s.estemenn hjerteli; velkommen til det f3rste bytingsmbte i Oslo
etternt forordningen av 21.12.1940 om ny kommunal forvaltning trådte

Den menn Vi i f3rste rekke kan tnkke for at nyordningen i
'en kommunnle forvnitning er kommet så langt i Nor;e og at hoved-
stdens byting en9.elig ilrg kan tre i funksjon, cr vår "f3rer" Vid-
kun Quisling. Jc: ber dep-f)r om bytin:ets tilslutning til at föl-
ende tele:ram sendes "ministerpresidenten": Hovedstndens byting
samlet til sitt förste m3te, sender Dem herr "ministerpresilent"
sin -3rb3dige hilsen og hjertelige tnkk for hva Dc hnr utrettet for
land og folk, ng med Unsket om helse og styrke til fortsatt arbeid
for landets gjenreisning og fri,;jöring. Heil og S-al. Oslo er så me-
get av en storby at dens kommunendministrasjon er -:anske omfattende
og komplisert, uttalte "erdf3reren". Ved siden av hovedoppgavene nå
kommunen under de rådende ferhold, legge all mulig anergi i nrbeidet
med priskontroll, snmt rnsjonering og forsyning med mnt og brensel.
Ordf3reren uttalte videre at han i stor utstrekninr; vil nytte den
ad,'nng kommuneleven gir til oprrettelse av assisterende nemnder.
Disse nemnder får til oprnve å fare tilsyn med bestemte deler av
kommunens virksomheter o: bistå ordföreren med råd, likeson formen-
nene i disse nemnder vil få myndighet til å nv,;j3re on rekke srker.
Sta lendets hovedstnd har Oslo et ssrlig ansvar. Oslo kommune b3r
bli et m3nster på kommunnl administrasjon. Det er oppgaver nok
13se. Det arbeides nå med konsentrasjon innen de enkolte etrter,
for å få gjennomf3rt en hurtig o,g grei ekspedisjon av alle saker.
Byråkralismen må vekk. .,nsvars- og-förerprinsippet må gjennomf5res
i kommunens administrasjon.

Kretsförer Steen Lakkestrdi skal best re .åust-Viken f lkesorganisa-

sjon.

23.00 Xretsf3rer Steen, Lakkestad, er av "f3reren" beordret
til midlertidig å hestyre AuBt-Viken fylkesorganisasjon.

N e ere-lfUrere.

18.00 "Departementet" har oppnevnt rådmann Peter Thomas
Smdborg til ny varaordf3rer i Drammen kommune, idet fabrikkeier

Brodal samtidig 13ses fra hvervet.

"Departementet" löser med dette forsorg;sforstander
Olnv Mågeng fra hvervet som ordförer i Rygge kommune. Inntil ny
erdf3rer er blitt oppnevnt, vil varaordföreren fungere som ordf5-
rer.

D31sfe.11.

12.30 En av Telemarks eldste, iislaug Olsdatter, se i Sau-
herrd, er avgått vod d3den, nmr 100 år gammel. I den senere tid har
hun wart senelig,;ende, men ellers vmrt kjekk og åndsfrisk like til
det

D3dsulykke.

23.00 Ber:en. Idag ble det funnet et lik drivende i sj3en
vec en av kaiene i Dergen. Liket var bewnt å gå i opplösning, så
det må hr liget i sjöen nokså lenge. Den d3de vnr en mann i 50
års alde-ren og pnpirene som ble funnet på hnn, viser nt han var
live i begynnelsen av oktober.



Siee, 4. 	 Meldinger manda 2. november 1942. Nr.'7.

Onerinr;ssakee.

(e5.00 .Teleruel De cr nå avsagt dom i den store ham-
eeingeeeleee fre h.X7( dr direktör frn Oslo, £lbert Xv41,
ee] tiedeelt yeeereeleteev rasjoneringeforskriftene og for-



JeeGed.se not lov om sverthanrtl og snikhandel, og forordning om
edeetning og bruk av melk fra produsentene, samt for h he slaktet
eteu tillatelse eller kj'Jpt slakt. Direktören, son har en formue
Le cr halv million kroner og en årlig inntekt ph kr. 80.000.-,
har nisbrukt ein rikdom og ain posiejon til h un'elra en hol rekke
varer fre rasjoneringen. Tiltalte sakte å dekke seg bak Din ghrds-
bestyrer oc han p4sto at han var uvitende om det som var foregått
på hens egen fhrd. Retten kom imidlertid til et annet resultat og
idbmte hem en bot ph kr. 3000.-, subsidiwt 21 dages fengsel.

23,00 Gjbvik. En stor svindelaffense er under oppseiling
ph Dokka, idet det er blitt borte omlag 1000 kg. eukker fre
kj3pmennenes engrosforretnings lager. Det er sannsynlig at svin-
delen er foregått i lengre tid, og at tyvene har benyttet falsk
nbkkel til lagret.

19.50 Oslo og ;,ker pris- og rasjoneringspoliti erbeider
2or tiden energisk for å bekjempe svart- og snikhandel i hovedsta-
den. Forleden fikk en av"N.T.D.Ha medarbeidere höve til å v=e
med politiet på en rassia i to Oslo-restauranter. rolitifolkene
ghr meget grundig til verks;og ikke en eneste en som har urene
napirer slipper unna. Det var ikke småtterier man kom over. Store
ecianta av tobakk og matvarer, brennevin og bunter av rasjonerings-
kort falt i politiets hender. Eierne av disse saker hsdde nok tenk4.
å fh en större fortjeneste, men heldigvie ble de hindret i ein
eamfundsskadelige virksomhet. Omtrent alle som oppholdt seg i re-
steurantene hadde ulovlige saker ph seg og "svarte-marja" kjörte
nence burer ned svortehandlere. roliti-inspektiren forteller et
rasjoneringssvindelen dessverre er faretruende utbredt. Men pris-
od rasjoncringspolitiet förer en stadig mer resultatrik kamp mot
ondet. De er forstemmende å se en slik asoeial innstilling så.
utbredt. Men politiet er på vakt og viser en stadig sterkere vil-
je og oenc •il å rydde opp i uvesenet. flard og ubarnhjertic slår
rettferdigheten ned over dem som idac gjennom reejoneringssvindel
og svarthandel truer med å ödelegge levemåten for den alminneliee
mann.

Ulovlig vhpenbesiddelse.

18.00 Gj5vk. Politiet gjorde forleden et godt kupp
Febnedal, der det ble foretatt ialt 6 arrestasjoner. rersonene
ble anholdt for 4 ha slaktet en okse og neen aeuer på beite,
en ev dem egsh for ulovlig vhpenbesiddelse.

fre Danmark. 


Konen har tilbrakt en rolig dag  med god hvile.
do.-3-ter er nesten opplebrt. Temperatur 37.4.

11.00 Ved Kjöbenhavn byrett er en 42 år gemmel er,eids-
lbe mann dOmt til 5 IlAne;lers fengsel for 4 ha delt ut kommunis-
tiske popagandaekrifter.

Nytt fra Sverige. 


11.0C Det er med yeblikkelig virknind festsett maksi-
melpriser for de floate nödvendighetsartikler i Sverige. Mnksi-
mnlpreLnene onfatter alle slags fornbdenheter ev shvel innenlensle
som1ecn1andskopprinnelse som selges i Sverige. Dog er det viase
endteeelser, bl.a. for levende dyr, produkter ev kunsthAndverk,
kunstvork og entikviteter, samt xotfrukter, grbnnseker o(; frukt.
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FLELL PLISS,KIL. OG OM OMSLTNING V ILUKTE TING.

34.300 I (3.n senere tid har adskilline privat-
personer njort se- skyl'in i prisovertreelser vc salr; or_;
bytte av brukte

Oslo kontrollnemd finner det lerfor nid-
ninne om "Prisdirektorntets" kunn,j3rin:, av 16de juni

1942, som har s3rskilte refler for sa1,7, on bytte av brukte tinn
fra den son har eiet .jenstanden til eet bruk, enten privEt eller
son driftsmiddel i stn erhvervsvirksonhet. Ngr on privatmann
skal sele eller bytte on brukt tintg, må han first fasts1å den

danspris for sanme cllcr flcre nyc tinr; av liknende art.
Er varen -gtt ut nv hL,,ndelen, må han brinne pg det rene hve sanne
eller liknen'e kostet sist den vnr i hnn-7.elen. Pg dette pris
drunnla mg, han cj3re et rimelin frarnn for verdiforrinclse vcd
sknde, slit o elde. Fradranet skal v-sre minst 25 %. En sg lnv
frad,ra sprosent mg en bnre bruke ngr tiwen cr sg -:odt son ny.
I anrc tilfeller mg en sette fradranet höyere. Det cr ikke höve
•til å forh3ye prisen pg, en brukt tin fordi don k-n seln,es
uavhcw-i av de r-sjoneringsforskrift,r som njelder for tin:en som
ny.

Kunn.j3rin;:en av 16. juni 1942FI,jelder
b1.n. ikke brukte motoror, 1-1,1skiner, maskinrekvisita, smykker
=lerier o- nntikviteter som (.gr inn under de nlmindelige pris-
forskrifter.

Tann Drisrett har behandlet en svartc-
b)rsnff2re not en onfirselshnndler son hadde drebet ulovlin
hnnel ned nye on brukte klr uten å tn merker on til blodi.ge
overpriser. Frnktisk talt hele hans varebeholdninr:., ble besln:;lant
e: retten dinte ham dessuten ti1,120 le(ers few,sel o,n en bot
1500 kroner samt inndrainn av 4500 kroner.

En neme i tre'vegrene frn Gjerpen ble for en
siden repet i ulovlie omsotninr, av tekstilvarer, vesentlid

aneundert3y, som ble solnt til meet hiye priser. Hun er no ilat
en bot pg 3000 kroner, subsidiert 90 ar;ers fennsel som hun vedtok.

Zrisretten i Beren har behandlet to
sker i Lofthus i Hardan;ger. En kjöpmann i Odde hedde overtrg,tt
maksimalprisen for landsil, idet han hnTde tntt en krone pr. flnske
istedetfor 95 3re. Han fikk 300 kroner i bot on 800 kroner i

Kj3pmannon vedtok ikke politiets foreler berte
soken inn for priseretten. Det viser se nu at prisen ikke har vwt
en krone men kr. 1.10. Letten forhJyet derfor inndraingen til
200 kroner c) boten til 500 kroner.

12.00. rrispolitiet i Opland on Hedm,ark her drevet
en intens c)( effektiv kamp mot svarteb7!=handlerne. En rekke stort
o raverende snker er avs1Jrt o det har i de fleste tilfeller
vanket flere tusen kroner bgde i mulkter on Svarte -
hanlerne har liten sympti i nlle kretser on samfunds1Ft un''.tntt
hos dem som nyter nodt av trafikken, dvs likfolk. rolitiet har

derfor fgtt adSkillin stitte av det jevne publikum. Svartehandelen
cr pg Gledelin retur o ot er lawt nindre rsjonerings c); pris-



siker nu enn det var for noen tid siden.
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IOGT ALBELJEL FRAMDELES GODT.

Stersekretær t'rlter StrLin for IOGT, som
befinner seg i SunnmZire uttaler til Sunnm3rsposteh Pt

IOGT's nrbeide har gg,tt usedvanlig godt. Norges Storlosje bestgr
av 36 cistriktslosjer, som obfatter 630 losjer. Siste r hcx det
vert stor framgang i mellemstnllet. Det er opprettet 20 nye
losjermed et samlet medlemste11 p;=1 1588. Frrmgangen er störSt
i 1,oc,aland.

PEDEI.JSTLUNDS MINNTSMEILKE LVSLJUS SjNDhG. 


22.00. Avdukinen av minnesmerket pg, verdens
mester Feder ustlunds r;TP,"V finner sted p4  Tilfrodshet kirkegrd
sin.-Lf:8. november InRokken 13.00. Til evdukinshUytiqe1igheten
er innbudt "fylkesmnnn" Grundtvik, "orlfUrerne" i Trondheim og
Strin(a, "rrimcnnene' i Tron»heim, "Sk3yte1edernn" m.fl. Det vil
bli ne.11ogt en rekke kr'nser.

TYVEL.W. 


25.30. Dommen i den store sykkeltyverisek son
ble banåndlet i Vest-cr 1agmannstinr: ideg falt iettermiddag.
Tiltrlte ble dimt til feng,sel i to gr og seks mg,neder mcd fredrag
av fire hundre dae<er for utholdt varetekt. Dessuten ble han frr-
Jmt statshorge1ige rettigheter. Pg,standen om siing ble ikke
tatt  ti1fb1ge. Domfelte  vedtok /g, stedet.

0.L. 18.00. Det har 17-.3rt innbrudd i en av de st3rste
foretninr;ene pg, Liste, Nor,lbygden Aksjebrkeri, hvor tyvene hrr
brutt seg inn  -;jennom et  vindu og  s1gtt  inn en dStr. Tyvene  har
for?ynt seg med dencturert sprito; et perti am3r. Det lykktes

politiet komme r. spor etter tyvene og mrnn er nu x
,fuestert.

ELENTL OPP 2000 KLON=.

0.:. 19.00 En uann fra H3-snes i .D3e hnr 11-3rt utsrtt
for en tommelig trist efftre. Hcn hadde gjemt sin sedelbok med
2000 kroner i indressen i sengen, men da  hen  skulle ha tak i

igjen, oppget han st  den var  vekk. A11 letin; ver forgjeves
o  lensmahnen ble vars1et, men resultatet var like negntivt. Men  en
dn; kom forklerinr.;en. Mannens 16 g,r gamle sönn forklarte at hrn
hade gjemt bokn i en ovn s-)1.1ikke had-'e vwt brukt pg, flerc gr.
Imidlorti  hade mannen i huset nyli' hatt vnrme i  rienne  ovnen og
pen.,:ene cr nu -rpbreni.t.

GOD r:Is P FY=TIKICA.SP.
.01.....•••   • •••••    ••••••• 

0.1.19.00. Med den ,jo'e pri8 som fyrstikkfabrikkene
nu botnler for fyrstikkcs; cr det större interesse i tiE4er-



dlen for leverin cv esp til farikkene. En AV oppkyiperne som
ifjor kj3pte omlng 3500 kubikkfot, forteller til 0stlendine.en at
folk nr, le,;ynner g ta bedre vare pg nspen og at det nntage1ir' vil
bli iket 1evermse etterhvert. Prisen svarer til 47 kroner pr
kubikkmeter.

19 .K.OSENT SKATT VEDTATT FOL DERGEN.

23.30. Etter hva "ordf3reren" i Dergen opplyser
foreliger det nu approbasjon fre "iljnnnriksdepartementet" pg,
.pr'fjrerensr vedtak om en eknttWre pF.19 prosent.
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NYTT FLJ., D,INM4,LK.

19,00. Som kjendt falt sjefen for det denske
frikerps, C.P. von Schalbur, pg jstfronten i juni n%ed. Etter
hem opprettet men 'c skelte Schelburgfonds til stJtte av denske
frivillige som kjemper p. istfrenten og deres pr3rende i Denmark.

1:enne enlednine; ho1dt fru von Schalburg ig4r en kringkestings -
tale der imn bl.a. uttelte: Vre landsmenn som st4r midt i kampen

3stfronten vet vel bedre enn nocn andre hve bolsjevismen ville
bety for oss elle. De 3nsker ie et den sovjetrussiske leve -
standard blir overf3r6 til Danmark. De 3nsker tvertimot at Dan -
mark skal bli fersknet for "et som er skjedd i Iandstatene under
den sovjetrussiske beskyttelse, hvor tusener av menn og kvinner
cr blitt myrdet ellerjeet bort. For denne innsats skylder vi de
frivillige en takk som m??„ finne uttrykk i mere enn ord,

0.L. 11.00. Det ser ut til at 4rets h3st av sukkerroer
Denmark cr blitt en skuffelse. Ennu har man ikke fullt overblikk

over roehistens st3rrelse, men if31ge "Eolitiken" reg,ner man med
at sukkerutbytte blir 2mleeg 20 % mindre enn ifjor. .realet cr
like stort s)m ifjor. :rseken i :en store ned,;ang i sukkerutbyttet
md s)ke i at röenc ble sYl.d flere uker senere enn normalt
•'runn av den lenr;verie vinter. Hertil kommer at den renfulle
sommer har v-ert meteet uunstig for utviklin,gen av roenes sukker-
innnold.

NYTT FI SV.EILIGE 


08.00 H3stens Riksdagssessjon ble innledet idag.
Statsministeren (); ministrene Dem5 og d.j3res ge kamrene
meddelelsee,- av innenrikspolitisk art. Tirsdeg skal utenriks -
ministeren for lukkede d3ror redej3re for den utenrikspolitiske
situasjon.

11.00. Driften ved de fleste scgbrukene i dalen
i Nordsverie kommer til stoppe ved utengen av november.
erbeiderne ska1 nemli settes inn i skoe:bruket hvor det er st.tor
menge1,p arbeidskraft, ved flere cellulosefabrikker i
forbereer men see; p?3. arbeidsstens cv samme grunn. Som f3lge av at
see;brukene og celiulosefebrikkene stanser vii praktisk telt all
in'ustri i delen opph3re til framp vren.

Kirsten Flegsted er kommet til Stockholm
hvor hun vil d on konse:rt torsdag. Konserten, som blir hennes
eneste i Sverige, finner sted i Konserthuset. Den byr p. senger av
Grieg, Backer - Gröndehl, Jrlf Hurum, Sverre Jordan og, Hareld hie,
sent verker av Hndel, Hugo Wollf og Lichard Strauss.

Den svenske hande1sfl4te er i disse deger
blitt beriket med to skip, nemlig Losa Smith og Fylgja. Det fbrst-
nevnte skip ble sj3sett ved Lindholmens verft i Göteborg oe cr
3200 tonn dw. Skipet er bye:et for regniwe ev skipsreder 1,nd. Smith
Steckholm og berenes el3re 11.5 knop p. full lest.

Motorskipet P'dlgje er bygget ved Eriksbergs
Mckaniske Verksted,G3teborr; for regning ev rederiet Svea,
Stockholm. Ferten er satt til 14.5 knop,

To tyske dampskip, Stockholm og Steinh3ft
begge hjemmeh3rende i Hambure:, kolliderte nett til tirsdag
Kaimersund. Kollisjonen t'er sa kzafti at Stockho1m, son var
378 brt senk 3yeblikkelig. 'esetnineen ble reddet og, f3rt inn til
Kalmer ev SteinhUft. 'rsoken til kollisjonen er ukjendt.

vvv VVV vvv
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22.00. Forordning om beskyttelse av de besatte norske områder:
I medhold ev paragraf 3, annet ledd, i TMbrer-forordning

om utbving ev regjeringsmyndigheten av 24.april 194o, be-



stemmes hermed fblgende:
Den som 1. uten tillatelse fra vedkommende myndig,het kom-

mer inn på eller forlater det besette norske område, eller 2. på
noen som helst måte virker til fordel for en fiendestat, eller 3.
gir husly til eller på hvilkensomhelst ennen måte understbtter
aenter eller personer som arbeider for en fientlig stat, eller 4.
driver propaganda for en fiendestet eller som fremstiller, skaffer
seg eller utbreder meddelelser eller andre ting som skader tyske
interesser, eller 5. avlytter andre enn tyske eller under tysk
kontroll stående radiosendere, eller 6. hjelper krigsfenger eller
ev den tyske besettelsesmakt arresterte personer til flukt eller
understötter sådanne personer under flukten, eller 7. omgås umid-
delbart eller indirekte krisfenger eller av den tyske besettelses-
makt arresterte personer, eller 8. forbver voldsdåd av en hvilken
som helst art mot den tyske besettelsesmakt eller personer i dens
tjeneste, eller som ev politiske grunner bver voldslåd av hvilken
som helst ert mot personer som lojelt samarbeider med den tyske
besettelsesmakt eller som fremmer sådant samerbeide, eller mot
deres pårörende, strffes med dbden.

1 lettere tilfoller eller når formildende omstendigheter
foreligger, med tukthus eller fengsel. I tilfelle uaktsom overtred-
else av punktene 1 til 7 kan dbmmes til fengsel eller hefte eller
b3ter.

f:—TTriritP,tt fre forbudet i pgf.1 punkt 7 er bare sådent samkvem
som er tvingende nbdvenig i utbvelsen av tjeneste eller keldsplikt
eller som fblge av krigsfengenes eller de arrestertes arbeidsfor-
hold.

Under husly ifblge pgf.1 punkt 3 fe"-ståes opptagelse i hushold-
et, overletelse, mot eller uten vederlag, ev rom semt ethvert sam-
tykke til fientlige egenters opphold i rom, bygninger eller på om-
r:ede, tilhbrende vedkommende huslygiver. Som understöttelse ansces
enhver hend14.g som er enet til a understbtte en flukt, i s=del-
eshet ut..:_evering ev kl3r, met, drikke, orienteringsmidler, opplys-
ning om veger, overlatelse av legitiasjonspepirer samt befordring

t=spoltmiler.
Under rettsstridig omgang med krigsfenger eller av den tyske

besettelsesmekt arresterte personer etter pgf. 1 punkt 7 feller

også tilbud om og avståelse av gjenstander av enhver ert til disse
personer.

som har kjennskap til eller erholder kjenskap om oppholds-
stedet for egenter eller personer som virker for en fiendestat

ou flyktede krigsf-ner, eller som bortgjerer propagends-,
sabetasje-, eller klig,smeteriell på norsk område, eller som hnr
kjennskap til eller erholder kjennskap om et planlegt attentat
eller en ptenkt fiendtlig 1=dling mot dcii tyske kr•settelses-
makt eller den interesser, skel strks meld'e dette til mermeste
tjenestekontor for det tyske sikkerhetspoliti oe;så(?), eller om
se,dent ikke finnes på stedet til nwmeste vernemaktskommendo,hvor-
under forståes stedskemmendenten,

2.Finnes d,et på stedet hverken et kontor for sikkerhetspolitiet
eller et stedskommandantur, skal meldingen evgis til imeste nor-
ske politimyndighet, som uten på hurtigste måte skel videre-



sende den til negrmeste kontor for sikkerhetspolitiet.
3. 1)en som får seg tilstilt eller har i sin besittelse tyskfient

lige meddelelser eller propagendameteriele må byeblikkelig evlevee4
re dette til,rnermeste tyske eller norske politimyndighet.

(Fortsettes.)
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YDMYKE K01111MNL=1., fortsatt.

å true landets sikl:erhet, og den elminelige ro og orden. Over-
tredelser må medfUre de a1ver1iste konsekvenser for dom som ennå
ikke, tross gjentotte adversler, forstr hva som tjoner den enkelte
ec hele befolknin,en. Det må på ny på det mest inntrengende advares
mot å bodå uoverlate handlinger som i sin konsekvens utelukkerde
skader Rorge og norske interesser. Forordningen om beskyttelse av
de besatte norske områder er en ny adv,.,rsel --til dem som ennå ikke
måtte ha forst-tt situsjonens elvor.

UTHUSBYGNINGDNP. "SKOW,HJEM" N:DBLENT.

0.L.22.00. Falstad Skolehjems store uthusbypnin på Ekne i Tr5ndeleg
er nedbrent til grunnen i middegs. Uthusby;ningen er en av de stUr-
ste i Tr3ndelag, og inneholdt foruten låve, adså fj3s og stall. J)et
ble utfrt et imponerende rednings&rbeide for å få ut den store be-
setningen og desuten rede den cmligene bebyggelse. jet lyktes
15pet ev kort tid å få alle -1,yrene ut og, begrense ilden til den ene
bygningen. .'rsaken til brannen er ukjent.

NS-STJBLELSEhP.. KU1SUS U

21.30. Ved en stor motteelse i Hotel Tr.eerhof imorgen kveld åpner
Luslandswissensehaftliches Institut i Derlin sitt fjerde kursus for
utlendinger siden krisutbruddet. Kurset som vil bli ledet ev dr.
Lxel Seeberg kommer srli til å befatte seg med spörsmål som st3r
i forbindelse med clen curoreiske nyordring C)?: er der or omfattet med
den mest levende interesse. en norske delegesjon til kurset som
kom til Derlin i kveld, bes-gr ev: redaktr Flood, Oslo, fylkesper-
sonelleder John hunsheug, 'ergen, brigadeförer i.ÅT enrik Bjerk-
lund, fylkinsfrer i LT Nymoen, ekspedisjonssjef Norvik, rektor
LlrnnrN2SS, Levenger, rektor Saxlund, Lrendal, dommer Wessman, Oslo,
direktör Holst, Trondhein og lendsleder Orvar &3ther.

PLLNEL FOL GJENLEISING LV FISKEhFL:,TEN. 


20.00. Fra Bergen meldes et Fiskeridirektoratet her opprettet kon-
trekt om byging av 3 fiskefartöyer for bnnke- og linefiske. Skrog-
enes dimmensjoner er henholdsvis 40,65 og 100 fot, og det er ved
konstruksjonen tatt sikte på en smidigere skrogform enn den venlige.
Ferten er beregnet til 9 mil. J.Ipet er også under uterbeidelse planer
for en strre fart3ygruppe på 130 fot. Disse tiltekene str i for-
bindelse med plenene om gjenreisinc av fiskerflåten etter krigen.

"MINISTE)" LIPTES= I 71,0MSJ.

0.1,.12.00. "Minister" Lippestd evla tirsdeg et besök i Troms3, hvor
hen bl.e. innsatte fylkesf3rer Hoff saM fylkesfrer i Troms. Om
ettermiddeen talte Lippest.d på et tillitsmennsmöte og om kvelden
tete hen, sammen med fylkesf3rerne Tokle og h0ff, på et stort mote
i ver-lensteateret.

EN GIKTENS DLG ?

0.h.19.30. En av de store s,aker s)m den nye tids menn her tett opp
til behendling er sp3rsmålet om innfUring ,ev en "Giktens dag", med
slg av merker til inntekt for behandlind av giktbrudne mennesker.
I et intervju uttelte dr. Lien(?), Dergen, at det ver..meget viktig
å få et sykehus for reumetiske syke i Nord-Norge. På vestlendet
greier men seg bre med det privete sykehus Furuly ved Bergen.
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STOR IN 'ERESSE FOL BYTTESENThuLEN I KRISTILNSAND. 


0.L.12.00. Herr Hamre, som har startet en byttesentral for barne-
skotJy i Kristiansand, uttaler at sentralen blir onfattet med meg-
et stor interesse. I 1Jpet av kort tid er det byttet 6400 par sko.

OFFICIELT.

13.00. Justisdepartementet har ansatt eand.jur. Harald Holte som
'ommerful1mektig ved Valdres Sorenskriverembete.

Kontorbetjent ved Lakkestad Sorenskriverembete Odd Nilssen
er ansatt som kontorbetjent I ved samme embete.

Kontorbetjent II ved Lakkestad Sorenskriverembete Trond Here-
brjden er ansatt som kontorbetjent I ved lamme embete.

Som ekstrabetjent ved Gauldal Sorenskriverembete har depPr-
tementet ansatt Magnhild Elfrida Lnshus.

Som ekstrabetjent ved Hallingdal Sore=kriverembete er an-
satt Johannes Martin Björlo.

-1)epartementet har utferdiget erk1.-3ring om At sakfjrer Einar
Whren(?), Mysen, kan opptre som advokat ved lagmanns-, herreds- og
byryttene.

FISKELIMELDINGEL.

0.L.13.15. Om musafisket i Hordaland meldes at det i Fjell er
tatt noen fangsterpå 3-400skjepper og f Lysefjorden i Os fangst-
er på opptil 200 skjepper.

Om brislingfisket i Sogn neldos nt i Skjolden er satt
to steng på henholdsvis 200 og 300 skjepper. deimvik er det tatt
flere fangster på 50 til 500 skjepper. Kvaliteten er meget vekslen-
de, fra ren musa til 80 prosent ren vare. Drislingfisket har den
sisto uke minsket ev. Hvis det ikke inntrer noen forandring til det
bedre, vil fiskerne reise hjem ved månedsskiftet.

0.L.12.00. her v-3rt arbeidet med å kape en ordning for en berg-
ningsinstitusjon for garntap under fiske, og det har v-3rt nedsatt en
nemnd son skulle utrbeide et forsleg om berging av sette-enrn under
vintersildfisket. Benne nemnde har nå seut sitt forslng til fiskerl-
direktjren, etter å ha innhentet uttalelser fra 406 lag, som siste'
sesong mistet 1300 sette,,;arn. Nemnda foreslår at det innkjöpes en
prammed 1Jftekran for 4 ta opp sunkne garn. Norges Sildeselgslag
har bevilget 5000 kroner tiI den ptenkte bergningsinstitusjon.

11.30. Frn Dod3 meldes at det er bra heimefiske i Gildeskål for
• tiden. jjet er for det meste uer og torsk som f:skes, men i det a11-

er sisté har det også wart pent med sei og de-1 har virt innsig nv
småsild. Benne ,siste egner seg (!)cy".t til a.;n.

5 FISKELE OMKOMMET I FINNMLLK.

12.30. En s5rge1ig ulykke hendte forleden mellem Hammerfest og Rolvs-
3y i Finnmark idet fiskekutteren "Stan1ey" av Lo1vsjy forliste under
fisket og, hele besetningen som besto av 5 mc.=, omkom. Båtens eiere
var Jens Johansen og sinner. Den ble fjrt av eldste sönnen, HjP1mAr.
bet er funnet vrakrester. De Omkomne var alle unge, flinke fiskere,
8g den triste hendelsen hnr gjort et dypt inntrykk i distriktet.

FEL LLNDBLUKSMLRKEDET.

0.L.13.30. I ukemeldingen fra LandbruketsPrissentrP1heter det at
gårdbrukerne nå holder på med etterpussing;p4åkrene. De fleste sted-
er er innhJstningsarbeidetnå ferdig, men pa en (); annen gård står
det fremdeles litt igjen. Lrbeidet med jordn er nå meget venskelig,
så de som har fått nit inn har wart heldige. Mest står det igjen
Logaland, V'estlandet og Trjndelag.

HJstplöyningen foregår nå for full kraft så omfAttende
som trekkraft or; arbeidshjelp tillater det. .,kerpljyningen er van-

(Fortsettes...)
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Li:NDFLITKS=EDET- fortsntt.

skelig og man konsenxerer seg derfor om engpliyning. Det rje1der
rt man nå driver på så man ken nå det mål som er satt for opp-pljy-
ning av nye åker.

Treskningen foregår over hele landet. Gårdbrukerne har bere
kort tid hvis de skal b1i ferdig med tre-2kning og innlevering av
oppgever innen den tidsfrist som er satt av depertementet. Treske-
resultatene varierer nokså meget. Enkelte g4rdbrukere er meget for-
n3yd med resultatet, mens andre er skuffet. Noen samlet oversikt
her man ennda ikke.

Markedstilfirselene svinger en del, men det ser ut til
gårdbrukerne nå har fått tid til å te seg litt mere av omsetningen
av sine produkter. TilfJrselene ev poteter og grjnnsaker har 3ket
litt og behendlingen er noe bedre. Enkelte partier er dog framdeles
PV dårlig kvalitet på grunn av mangelfull behandling.

Stråformarkedet er meget anstrengt, det ser ikke ut til at
bJndene enda har hntt tid til å befette seg med forsalg.

Fotetsituasjonen er nå ganske bra over hele lendet, også i
Trjndelag og Nord-Norge.

grjnnseker tilfjres litt hodekål, kålrot og guler3tter.
Frukt er det fremdeles mct nrlig med. I disse deger fore-

g4r det frukttelling hos de produsenter scm man mener har noe 4 avse,,
Sopp er det nå slutt med. Sesongen har wert preget av meget

få yrkesplukkere, mens mange har plukket til eget bruk.
Slaktemarkedet er preget av de stor nedslaktninger. Ldskillig

storfc er kommet til 0s1o, men sauer uteblir fremdeles. ll kveli-
tetsvare saltes ned.

Livdyrmerkedet ex tregt med feste priser.

12.30. et er blitt adskillige etterdönninger etter 0.on ceboe
pksporten fra Brandbu til Fergen. i;)et er kommet reklamasjoner fra
tjergens forsyningsnemnd, som her foretatt trekk i prisen for Drandbu-
poteter, som en hevder ikke er av beste kvalitet. En leverandbr,fikk
et trekk i prisen på ikke mindre enn femti prosent. Bergens forsyn-
ingsnemrLd hevder at kontrollen hadde vist at det hadde w3rt opptil
18 ke;. 'jord,sand og stein i sekkene. Kontxollveiingen viste at sekk-
er som Skulde veie 50 kg. ikke enn 42. Snken vil antage-



lig få et rettslig etterspill.

12.30. 'det årlige hestemarked på wretten begynte igår. Tilförselen
ev hest var liten, men det var en mengde kjjpere. For gild voksen
djlahest beta1tes oppover til 2550 kroner. For en-ringer bete1tes
fre 1000 kroner og oppover, og for fj11 500 til 800 kroner.

1870 BLIN DELT,J, I SKOLEDESPISNINGEN I .-EL.GEN.

0.L.22.00: Igår begynte skelebespisningen ved alle Dergens folke-
skoler. Det hadde meld,t seg vel 1900 e1ever til bespisningen.Iv
disse har 1870 fått tilletPlse til å delta, mot 'Jawc 1300 ifjor.
Frokosten består av havresuppe eg ,--Jenere håper en å kunne,
supplere dette med potetkaker og kålrot. •

.?F.NSJONSOLDNING FOI. X0MMUNEFUNICSJ0N=NE I GIJWYEN.

19.30. I Glemmen herredsting igår vedtok ordfireren å opprette
kommunal pensjonsordning for kommunens funksjowerer. Funksjowerene
skal betale inn 6 pxosent av sin ljnn, mens resten av utgiftene
skal betales av kommunen.

SINT MLNN GR BEESELK r. JELCJYJ,.

10.00. Iolitiet i Moss ble igr kveld kalt til en leilighet på
Jeljya hvor mannen i huset gikk berserkergang. Han var ikke be-
ruset. I leiligheten fantes ikke en hel djr, og mjblementet hedde
fått en il1e medfart. Mannen for rundt med en jks og familien var
vettskremt. Uolitiet sikret seg den resende mannen og fengslings-
kjennelse er avsagt. Han har ogs4 tidligere hatt reserianfell,men
aldri så ille som denne geng.
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NYTT STYLEI NOUGS UNGDOMSLLG. 


18.00. Landsetyre- og rådembtet i Noregs Ungorns1r» som or hnldei desse deger hev komme med denne ti1råding til L-ndsstyre: Lends-
leider: Eilev Trehaug. I styret rektor dr. Fr. Voss, Eidsvoll,
fru VesleKnutson Fiane, Darum, red.Hareld Moen, 1dd pr.He1den,byråUjef Sverre Tveito, Voss, Edvard Luud, Tromsb, o; Olev xLekda1,
Molde. Veremenn:"bonde 2,1bert Lie, Namdalseid, forf-.tter Lnders
Underdel,Ulnee i Vald±es, kjbpmenn Peter Flolid, Ber,gen, fxk.
Mildred Gjeldsvik, Oslo, Sigurd Skaar, Garnes, og Lagnvald K1eiv,
Morgedel.

NY LENSM.hNN I L4MLI.

18.00. Fylkesmannen i Lust-!,gder har konstituert 1gfbrer Tallnk
Dale som lensmenn

ERSTLTNINGSSitK ETTEL SKIPSKOLLISJOY.

22.00, Dergens byrett har nå innkalt til hovelforhaw 1,1ing i kolli-
sjonseaken mellem D/S I.G. Halvorsen, som er saksbker, og D/S Bjbrg-
vins rederi. Den 13.oktober 1941 kolliderte Djörgvin med P.G.He1-
vorsen utenfor Mendal. Ved Mandal byrett b,Pr Djbrgvins rederireist
erstatningssak med påstand om tilkjennelse av 702.600 kroner.

DUNDELL.L/$ P  MOSS. 


0.L.18.00. Politiet kom igår midt opp i et dunderkales hos en
kvinne i Moss. Döddrukne personer lh rundt1 rommet. To som ble
arrestert har hver fått 50 kroner i mulkt. ,1)e endre vil få sitt
oppgjör etter hvert. Politiet er også kler over hvor den denntur-
erte spriten er kommet frn.

JUNIOLIWTERSKLPET I DOKSING. 


13.00. Norges Idrettsforbund hr',dde irgår kveld lnget til en hyGr2:e-
lig og vellykket tilstelning for deltakerne i årets juniormester-
skap i boksing. Norges bokseleder, Otthar Larsen takket i en t',10
guttene for god innsats og Godt kamerata,:np. TrIss i mnnge vansker
var det lykkes4 gjennemfbrekrets mesterskap på en sportelig for-
sverlig(!) måte og han vilde karekterisere mesterskapet som vellykk-
et.Den boksing som ble prestert vPr både og, men det ver, mwige lys-
punkter, som {j3r nt mPn ken håpe på en p,od boksesesong. Bokseleder-
en foretok deretter utdelingen av mesterskapsmeljene. Premielisten
ser slik ut. - Bantamvekt: 1. 1,rnu1f Risnn, Trondheim Dokseklubb,
2. Mertin Hadi_nd, Viking, Stavanger. Fjervekt. 1. Harry Lohde, Vi-
king, 2. Gunnar Hensen, Horten. Lettvekt: 1. idar Fjell, Uredd,
2. Harald Kluge, Viking, 3.Asbjbrn Ma-l.sen, Lista. Weltervekt: 1.
Lolf Ludviksen, Horten, 2. InGolf Sigbjbrnsen, Vikin, 3. Einar
'ffest=n, Moss. 'ellemvekt: 1. Kjellhagen, Oslo Turn, 2.Leif Moe,
Bergen Ltletklubb,3. Llf Ödelgaer, Viking. Lett tungvekt: Karsten
Michaelsen, Oslo Politi, 2. Hans de1Gesen, Uredd.

1WDSFR,L11. 


10.00. Prost Jbrgen L. Mowinckel er nvgått ved dbden 84 gammel.
Han var födt i.bergen, ble teologiskkendtdat i 1881 og virket på
forskjellige steder i lendet inntil hin i 1913 ble sogneprest i
StanGe. 1 1917 ble han prost i HedemPrk prosti. I 1928 fikk han
avskjed og tok bopel i uslo.
13.00. En kjent mann i Skiensdistriktet,HP1vor Skjollaug, Alenstd,
er c'.vgått ved -1/43den 76 år gammel. Han har i m nge år ,:rbeidet ved
Norsk Hydro og her innehatt mange kommunale tillitsverv.
06.00. Til familien er det meldt at OskPr Sigvald Opsahl,
er omkommet i "dödsferten for England". Han ble 27 år gammel.
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NYTT PF SVERIn.

‘ø, . 7 tyske fly kom imorges innover Syd-Sverige. Luftvernet
åpnet strks ild. Senere på degen kom et tysk fly inn over Lindhamn
og det ble gitt f1ya1arm.

s.R.19.00. En dansk bukserbåt grunnst3tte og sank utenfor Helsingör
igår kveld. Besetningen ble reddet.

D.1.21.50. Utenriksminister GlInther redegjorde ideg i begge Eiks-
dagens kamre for den utenrikspolitiske situasjon - i lukkede 12Wter
som imrte 3 timer.

Imorgen fortsettes d.en innenrikspolitiske debett. Man
venter at m3tene vil bli avsluttet 1rdeg

D.R.21.50. Den i Silienko-saken arresterte Jansson, ble idag le)s-
latt. Seken angående de 5vrIbge arresterte ble utsatt til 11.nov.

NYTT FEA DANMALK.

E.D.21.50. iongen har hatt en god og ro1i de. Tilstanden går
jevnt og langsomt framover. et ventes utsendt en offieiell bule-
tin i slutten cv Uken.

D.R.21.50. Bensinresjoneringen vil bli skjerpet i den nwmeste
framtid.

NYTT FEL PINNLAND.

D.E.21.50. Sverige har gitt Finn1and et lån på 10 millioner kron-
er, derav skal halvparten gå til innkj3p av dansk amr.

vvv VVV vv.v
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Fortrolig.

Nye havnefoger i Hauncrfest og Tromsd.

11.30 "Sjdfartsdopartementot" har ansatt styrnann, forret-
ningsfdrer rne Karsten Strdm, Storslett i Trems, som havnefoged,
losollermann, ndnstrinsmann og s jökync7.i besiktigelsesmann i
Hamnexfost.

,Siartsdepartementet" har ansatt styrmann Håkon
tl.fred Joh. Rasmussen, Oslo, som havnefeed c),; losoldormann
Tronsd.

Ny lensmann i Sidal.

11.30 "Depart.enente-u" har ansatt tidligere lensmann i EggedP,1,
0ystoin Grover, som lensmann i Sigdal lensmannsdistrikt. Lensmann
Grever er fddt i 1896. 1-Tfl,1 har vmrt lensnann frn 1925 til 1. okuober
d.å., da stillingen ble slått sammen med Sigdal lensnannsbestilling,

"Minister"  Lundes död. Pauta skal roises på stedet hvor ulykken skjedde,

13,30 Ved et minnemdte for "minister" dr. Lunde og frue i Moldo
foreslo hoscr Hans Haukås i sin minnele å reise en bmIta i Varge i
LQMs1., hvor "ministerparet" omkom, Det ble i den anledning sendt
fngende teloran til "fdreren" "Nampfeller fra Mo1do og homs.dal
samlet til ndte fox å minne "ninister" Lunde og frue, sender vår
dyptfOlte deltakelse. Vi ber om "fdreren"s samtykke til å reise et
minnesmerke på stedet hvor ulykken akjedde," - Ved honvendelse til
"ministerpresidenten"s kanselli, erfarer "N.T.D." at "ministerpre-
sidenten" har gitt samtykke til at det b3ir reist en slik bauta.

Stavangers b.yutvidelse. Vil Stor-Stavaner få 60.000 eller 70.000 inn-.

bygere? Lesultatet av forarbeidene sendt "fylkesmannen"..

13.30 Ordfdrer Hdst i Stavanger har ifdlge "Stavangeren" over-
sendt til "fylkesmannen" i Logalend resultatet av de forarbeider som
foreligger om Stavangcrr byutvidelse. DyutvidP1seskomiteen har fore-
slått at man tar opp til videre bearbeidelse t alternetiv som går
på å slå Stavangers byområde sarnen ned don del nv Hetland som ligger
vestenfor Gannsijorden, undtt strc VideTe er det foreslått
at en fdier inn undor byonrådet hele Randaberg herred, hele Madln
herred og omlag 250 ha. av Sola herred. Disse områder skal sammen
danne et fremtidig Stor-Stevanger ned et areal på onlag 8050 ha. be-
regnet på ca. 60.000 innbyggere oller 7.45 innbyggere pr. ha. Ord-
förer HOst foreslår imidlertid at en går ut fm o c.nnet alteTnativ,
hvor Stavaner og Sandnes med te.rreng'blir slått sammen
til en storby. Det samlede landareal (eksklusiv sjdareal, men inklu-
si,v vand) blir heninot 15.000 ha., med et beregnet innbyggerantal
på omlag 70.000, eUer 4.65 pr. ha.

Cally  Monrad er med dyeblikkolig virkning oppnevnt som s'ef for Det

Norske Teatret.

20 .00 Statens Teaterdirektorat har med dyeblikkelig virkning
oppnevnt aally Monrad son sjef for Det Norske Ter2trot. Fruen er sam-
tidig meddelt et års i,ermisjon fra sin stilling son forstenderinne
ved Den Norske Teaterskole.
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Samlecentraler apprettet for rå fiskeskinn.

7.00 I rr'er frantil vil det bli opprettet samlecentraler for
rå fiskeskinn på dc fleste steder i landet hvor det forer flåing
av fisk. Det blir opprettet 15 snmlesentraler i de 3 nordligstefylker og 11 i det sydli e Nore.

Arbeidstjenesten driver kannliseringsarbeid i Elverum.

13.00 Son ontalt tidligere driver Arbeidstjenestens skole, med
assistanse fra Hedemarkssveitene, et st3rre kanaliseringsarbeid i
Elverum. Hensikten er å få tc3rlagt strre arealer dyrket mark og mu-
ligj3re kultivering,sarbeider i tilst3tende trakter. Det viser seg
at arbeidet har gitt "mersnak") og at oppsitterne lenger oppe er ih-teressert en foriongelse. Fylkingsrirer Lell Evjen uttaler til
"0st1endingen" at det er ytterligere 15 brukere som er interessert
i en forlenelse or! at arbeidstjenesten vil hjelpe så langt råd er
og i den utstrekning det kan sknffes mannskap. Den eventuelle utvi-
delse av kanalen vil bli utfn't neste år.

Idrettsnyheter.

18,00 "Minister" Axel har etter forsla. -r,av forbundsleder,
idrettsråd Charles Hof±', u:tnevnt byråsjef D.Th. Fjeld til friidretts-
leder i Nerges Irettsforburid, Norgeo Idrettsforbunds nye fritdretts-
leder, byråsjef E.In. Fjeld, or bn mbget kjent idrettsadministrator.
.11erede som ganske ung kom han inn i idrettsledelsen. Etter at hnn
hadde rrwt formann i Oslo Sportsklubb, ble han medlem av idretts-
klubben Tjalve, hvor han ved siden av å drive aktiv idrett, nedla
et stort arbeide i administrasjonen, frst som florårig medlem av
iderttsstylet, se2eere i hovedstyret son formann i Tjalve. Han var i
4 år nedlem av Oslo Friidrettskrets styre og en tid supleant til
styret i Idrettsforbundet. Herr Fjeld, sOM har rjennolli[;ått flero
instruktrkurser, har stor erfaring sen lagleder. Son en av landets
mest benyttede dommere han er gammel forbundsdenmer - hnr han ned-
lagt et stort arbeid for donnerutdannelsen, f3rst son leder av dom-
merutdannelsen i Duskerud og senere som flerårig medlem av Oslo .i%12-

torisasjonsråd. Idrettsforbundets nye friidrettsleder har vart dom-
mer i en rekke landskamT)er eg mottok også for endel år siden, Sven-
ska Idrottsforbundets landskamp-medalje i Stockholm. Herr Fjeld er
livsvarig nedlem av idrettsklubben Ijalve og innehar klubbens orden.
Herr Fjelds stilling som friidrettsleder er areshverv,

Lagnvald Karlstad, den tidliere frildrettsleder, som
helt fra Nores Idrettsforbunds opprettelse har innehatt hvervet,
fratrer etter ee'6 3nske. 1£11erede fr sesongens begynnelse anmodet
Karlstad om å bli lst fra sitt hverv, idet han framholdt at han
som leder av friidrettskontoret i Idrettsforbundet, ikke kunne vare
lenne saridrettsleder, så :Lieget mer som dette er et e3reshverv.
F3rst ved sesongens avslutning har forbundslederen funnet å kunne
tilrå "ministeron" å löse Lanvald Karlstad fra sitt ansvarsfulle
hverv. På siste rådsmöte i Norges Idrettsfor,L1ne L.tta1te forbunds-
leder Charles Hoff sin og IJrettsforbundets takk og anerkjennelse
for det store interesserte arbeid herr Karlstad har nedlagt som
fri.jdrettsleder i Nores Idrettsforbund i den uhyre vanskelige og
krevende tid som er gått. Under Bagnvald Karlstads energiske ledelse
har norsk friidrett vwt i stadig vokst. Ragnvald Karlstad fratrer
etter eget Unske som leder av friidretten, sa Hoff, men han fort-
setter som f522 sin stilling som fdrste-sekretr i Friidrettskonto-
ret. Som en liten erkjentlighet for det store arbeid Ragnvald Karl-
sted har nedlagt for norsk idrett i dens venskeligste tid, ble han
av forbundslederen overrakt et'verdifullt melerio
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7. nov. 1942. Nr. 561.Fortro1i.
Meldiwer. november.

DET TLENGES HJELF TIL VEDHUGSTET:T.

££FELL OM 1=DE SEG F=ILLIG.

19.30. I sommer har det vwt drevet en intens
eitasjon fOr frivilli arbeidshjelp til jorbruket. Dette nrbeidet
har tåret rike frukter. I hele lnndet har sikkert mere enn 30.000
menn ro.;kvinner tatt sin tijrn o dermed hjulpet b3nerne i ,'eres
livsviktie arbeide med skaffe mat til befolkniwen i byene.

Det viI n'u bli satt ipin en liknende
e. ,itasjon for å sikre neste g.rs brenselsforsynin. Tusener ev
arbeisvillie hnder Vil her fg h3ve til å ta en tbrn, til bes+.e
btde for sec, selv c)( for hele landet. Det er store kuanta med ved
som skal til c)( med de krev soM ide[; stilles binderne o; skos-
nrbeiderne er det sikkert ikke g vente nt de reier vedforsyninen
alene.

Frame,ansmten for dem som vil delte fri-
villid i vedhusten er f3lende:

En me1der til nrheidskentoret på hjem-
stedet - i Oslo melder en ser til kontoret for frivilli arbeids-
hjelp til jordbrukct, St. Clavs Pless 5, med oppgave over hvor land
til man kan delta i husten. Fer g f dcl i de rettiheter son
de frivillie huere er herettibt'til :Porles clet at man scel
hue minst 10 faVner reisvod, hu_er vil bruke amla
14 til det. Lrbeidskontoret vil s anvise hvor en skal reise,
utstyre hu(zeren ued alle leitimasjonspapirer saut övrige nöd -
vendie pairor, Den som ikke har skikke'e skostbvler vil f h3ve
til vaÅne, 1ikos vil en prC5ve sJre f-Jr v=le klmr til dem som
ikke her selv.

Ved imbtekommenhet fra "Ymrsyninsdepartel-
mentet" vil vedhuerno i on ti(7: de er ute bli tildelt den samme
matrasjon som vanlie skosrbeidere. .;ette, cr selvsagt en stor
fordel, c) inen beh5ver å v,ore redd for at hen fr fbr lite mat
un.'1,er -rbeidet. For ytter1iere å stimulere interessen for dette
tiltaket, cr det bestemt nt frivillie huere son har produsemt
minst 10 favner reisved, vil f;-= anlednin. til å kyipe en favn ved
utenom vedresjon til neste brenselseson. Ikke minst denne
beste=else Skulle fg, folk til nelde se i flokk f3le. Det
rleLJer at erheidet kommer isvinr fbr vinteren .etter inn for alvor.

derfor til tjeneste jo f3r jo helle. Du hjelper der selv
o hjelper landet til å kowe jennom vanskene r 1otteste triten.

.11T SVEITFJLEL NOK.

19.30. "Departementet'for arbeiJstjeneste or idlett"
medeler at sveitförer i ilrbeidstjeneten, F. Wolner er meddelt
evskjed etter eetnske fra med lste 'ese.mber 1942.

TO FL/JELLINEK LVSKJEDIGET.

19.30.  1,1arkerl:epartementet" meddeler: I henhold til
lov om wiskje(1 eller forflytnind av offentlid etemomi av 15.
oktober 1942 cr stoftskapellan P h, Uslo bisped3mme meddelt
avskjed fre sitt embete.

ilesiderende kape1lan i Selbu prestejeld,
J. Hetlebrekke meddeles i hehhold til lov av 15. oktober 1942
avskjed fra sitt embetc.

NY L. NSM1,NN I KiNN.

12.00. "Deprteriontet" bnr ens rtt kontorfull
mcktid vc1 Fjordene ;olitikwmer, f.t. konsitucrt
lenswnn i Linn, L`rs Toralf S:3tre, son lensmann i Kinn lensmrnns-
listrikt.
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LOV OM DYEL2GEE.

O.R. 19.00. "Innenriksdepartementet" meddeler: Ved
lov av 29. oktober 1942 er det bestemt at autoriserte dyr123rer
kalles vetcri=er. Lett til å kalle seg veteri= er bare den som
er autowisert av "veterinirekt3ren". Tittelen "Byr1-3ge" skal
heretter ikke benyttes. Ved denne lovbestemmelse vil en oppnå ens-
artede tilIer for ut3verne av veterinmwrkot. De-u er meningen at
veterin:3rtitte1en skal fullt ut gjennomf3res, ogs i alle srmmen -
setninger. Samtidig har "innenriksdepartementst truffet bestemme-
lse om at betegnelsen "by" skal tre istedetfor "stad" i sammen -
setninger med veteri=. De sammensatte titler blir således her-
etter: statsveterim3r, distriktsveterim3r, pd1itiveterin33r,
kommunevetertm3r, kohtrollveterinsar og byveteri=e Detegnelsen
veterinw er mere omfatterffle enn dyr1gc. lie dyrInger må ha
veterirmrutdanne1se. Men et er mange veteri=er som ikke 1-age-
behandler dyr, men har andre gyrem41 som kjittkontro11 og annen
n3ringsmiddelkontroll.

HLRMETIKK  I LLLUMINIULISEMDLLSJE.

LELTIXKELJ.V DIREKTiR I HELYETECKINDUSTLIDNE"L,,DO-ATORIUM,SILUNGE1,.
EnTnce 


Da det har vist seg at det hos handlende
og hos publikum hersker uklarhet om karakteren av hermetikk som
er pakket i alluminiumsemballasje önsker hermetikkindustriens
laboratorium å meddele:

Hermetikkbokser i alluminium ble flere
år för krigen innnrt i. hermetikkindustrien i Nore, som har v?,3rt
et foregangsland på dette området. /Ålluminiumsemballasjen er ikke
noe krigsprodukt, men det vil bi. nv fortsatt botydning etter
krigen.

Til hermetikkemballasje brukes i Norge
spesialbehandlet alluminium og en rekke hermetiske produkte2, kan
lagres i lang tid i alluminiumsboks. Ved sa3rlig aggresive hermetiske
varer anvendes lakkert alluminiumsembarf;Isje.Ytte:ligere knn
meddeles at holdbarheten av all he=e1".,- er meget avhengig av
1agringstemperaturen. Derfor cr det viktig at også hermetikk i
allumlniumsemballasje lagres på et neenlune kalt sted. Ved
dette menes en temperatux på 15 grader celsius pluss og ned til
null grader. Det er en gjennomsnittstemperatur av pluss 10 grader
ceisius som er lagt til grunnen for de nedenfor anförte lagrings-
tider for fwrskje1lige sorter kjtt - fisk (),; grinnsakhermetikk.

I flere år ken 1agre kj3tt i egen kraft,
torskerogn i kraft, kippers, fiskegreteIlg, re r, krabbe, bönner
og erter, fiskekake2 i brun saus og blodpuddin. I ett til to år
kan lares sardiner i olje - ,;omatsal.s (n4=ende standardpakning),
kjöttkaker i brun saus, kjtbo1ler i kraft og spinat.

Vi har forövrig erfarin; for at hermetikk-
bokser behandles skj3desLJst, under transporten fra fabrikk
gjennom grossist til deteljist. Da alluminium er et bli3tere metall
en vanlig jernblikk og det av sparemessige hensyn må framstillss
i tynnere materiale enn hved som  vanlig blir brukt, retter vi Ch

appell til såvel fabrikant, grossist, detaljist som transportör og
det atore kjöpende publikum om behendle hermetikk i alluminiums-
etballasje med en rimelig forsiktighet. Derved forhindros at boksene
får bulker og innholdet på den måte Udelegges.

TILDÅ,KEFIL TYSKL-ND

0 . 19 . 00 Lcderen for de norske doltagerne i
Germansk Landtjeneste, ungfylkingsf3rer Einar J. Rustader er i disse
da.ger vendt tilbake fra et flre måneders opphold i Vfrrtheland blandt
norske gutte-r og jent=, som er med p det enorme r;ermaniserings-

arbeide som drives a7 germansk landtjeneste.
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LETTSiJZL ETC.

13.00. Det Cr nu fRlt don i saken not Dercens-
moicrict enle t ov cienonsnekler Olav Wristernes som krevde
provisjon, cventuellt crstatnin oller -;otj3relse for

ned sal av cienomnon rHåkonsaton 27", tidlicre Mnner mcieris
cicnom.k=cn 1:31 frifinnelso for T2crensneieriet. .1i_rwscrnes
tilpliktes å bctle endol 2.v seksonkostninene ned 250 kroner.

19.00. Jolitiet medj'.C1r at det siste lirad ble
forJvet et rtt ren i en rrl i Ue1endseten. Her bodde
en Jane son to menn i 20 års alderen hadde ir3rt smnen med på
fest de heide let morke til at hun haddc endel smykker. Dc
beoluttet nu å s3ke forbinnelse med damen for å ranc henne for
smykkene. Om formiddeen j_kk de orp i Ue1ndsate hvor d,e kon
isnekk mcd vedkommende dane oi fikk til1ete1so ti1 komme inn.
Den ene =smennen lot som om han il1 iojde litt moro ned den
ovorfelte, men plutsc1i ;:rosp han henne on halsen Od klente til,
mens den andre tok cn hel-vfyllt fleske slo henne i hodet. Hun
fTilt i ,Y,ulvet som hun skrck på hjelr. De forsJkte å hindre
honne i å ropc på hjelp ved å henJene sine over nunneh hennes,
cp hen som slo henne tok en ny tonflc,ske slo henne i hodet
j_jcri, mon demen mistet framdcles ikke bevistheten. :,ensnennenc
ble Jo nerviso. Den cno rcp et Jullerbåndsur (); he-e 13p ut.
D=en fortsette å ropc om hjelp o/:; det lykkedes folk som kom til
åf anholdlt han som slo med flesken. Don =dre rnsmennen klarte
å komne sc;; vekk. Hen cr onde ikke enholdt.

oktober cr det utferdiet ilt 17
forc1c » ev pris - oe resjoncrinspolitict i Lofoten Vestcrålen.
3 entreprenrer i Lofoten cr ilat biter på flere hundro kroner
for qvcrtrdalse av prisforskriftene. En fiskepkker i Vesterålen
er ilet en bot på 3000 kroner e{: 6000 kroncr i inndrain, c) en
annen 2400 kroncr i inndre I Stciocn er 3 porsoner Rnmeldt
for uriktii,,e inntektso:pever, Det Gjelder ;-anske storc be1p c)
syndcrne får svi

NY INS1EKTOL VLD "DEX NOSKE

0.L. 19.00. Operasener Henry 4.11f er ansatt som ny
inspoktör ved "den norske teeterskole" etter fru Celly Monrad som
her ovortett stillinen som sjef for Det Norske Teetor.

NY KIISESIcrÅEETT!SOL OdS. lILlE SOLGT T1L

0.L, 19.00. De nye erstr,t,-1 retter de ske1te
humlesierettor cr i 1-Ieren ef)Jå blitt solt til b rn. Ecrens
Tionde har tett snken opp ned så.vel .olitipresidenten son stads-
fysikus. Sistnevnte vil forete en n=cre unders3kelse av  krise  -
sirettens s,,mmensetnin innhE',nte "depertmentets.' nvjirelse
om hvorden men skal forholde se,

STOI, GIFTrLYST I 	

19.00. Giftelyston or stor i i_cr.en for ti'en.
Sisto lirdcJ vgr det n-)rnere 10 par fre Ler;cn o' n=cste distrikter.
som vcntet på tur i tin husets vi,se1sron.

')ÖLSULYIEI SJ.,E7I.,11.

0.L. 19.00. En d.i3(1sulykko inntreff i S=ndRr irfArkve1d
i,ct en 70 år 'emnol Sanderiltann, nurer Gristion Evensen ble påkj3r,

av en sykkist 0 -; ble så stya;t skedet et vcd,
Evensen som kon tilfots over'veien net Ilentro side

kollisjonen ned sjtkliston ver uund.e1iJ. :vonsens hustru obkon
vel en ulykke ifjor.
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GRLVFUNN I ::-.V"ATSIVOLD.

0.1. 19.00. P. Merstein i Romsdal 1,1e det nylig ,-;jort
et mejet interessant -,ravfunn. Graven skriver se[Y, frn vikinetiden
og etter det Trondteims Mmseum opplyser stammer tinene som ble
funnet frn en bxent mennsv som kan tidfestes til onlag år 900.
Det cr bevart rester av en rekke snker hvorav kan nevnes et sverd,
spydspiss, 3kseb1ad, skjeld, tre pilespisser, gryter ljåb1d, sigd-
blad og knivbled. I1la tingene er e,v jern. Det har også v33rt
adskillig annet materiale på  likblet,  men meateparten er  fort2rt.

SIC,NYTT FRA NOLGP..

O.R. 19.00. Det viser se:; deesverre at en ikke liten
del av de sauens sum ble sendt tilfjells isommer er forsvunnet.
S-.uene - bortimot 400 har .7.3ert på beite i Valdres. Ennu en
måned etter at gjetine,en er  slIrtte 4- mangler 29 sauex og det er lite
sannsynlig at de vil komme ttlrette. En må ut fra at de er
stjålet og tyveslaktet.

Lofotens rike fauna har fått tt sjeldent
tilskudd i disse dager idet ville svaner her slåttseg ned ved
Kabelvåg og Svolimr.

Troms skogselskap har besluttet å gå til
opprettelse av  et  skogreisingsfond  til ejenreising og fornyelse
av skogen i. Troms. Fondet skal disponees av herredenes skogråd
og herredskasserne skal fungere som fondets kasserere.

NYTT FRA SVERIGE.

10.30. Siden september her melkesituasjonen
Sverige stadig forverret seg slik at den nu er n=est katestrofel.
Blandt de hårdest rammede str3k er Stockholm. eegynne med
dekket tilförselen til hovedstaden amtret 90 % av behovet. Deretter
sank den til 80 %. Fra og med igår er d-a vare 60 %. En håper
imidlertid å kunne komme opp i 80 % iJ;je,1 med det nller f?Jrste.

D.R. 12.30. 3 svenske skip for7ot igår Montreal med
hvete for Grekenland. De var nllc blitt garantert fritt leide av de
krigförende land.

Svenske marineenheter har ialt 5delat
1700 drivende mii1c i svenske farvenn

Den svenske kystflte er i den senere tid
blitt bket ned 57 fart3yer. 14 c-2 under bygnin.

NYTT FP.£t DLNMLLK.

O.R. 12.00. Iny'yeeui Dnnmark er nu n=cre
4 millioner. Pr. lste juli iår viste inby-.;g.ertallet 3.903.000
mennesker. Man regner med at ved folketelliAgen i 1945vil inn-
byggertallet Wte til over 4 millioner.

D.R. 12.00. Diakonissestiftelsen meddolte idag til
middags at kongen har hett an rolig nntt og formiddag. Tilstanden
er tilfredsstillende og kreftene tiltnr. Temperaturen er normal.

vvvvvv VVVVVV vvvvvy
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QUISLING UTT/IBER SEG OM PRIMULERE I OFFENTLIG STILLING.

10.30. (Desynnelsen utydelis) Vi ken ikkese bor fra det faktum at der blandt frimurerne finnes en rekkeverdifulle m nnesker som nyordningen m. nyttiggjbre ses, og somtross si± tidlisere frimureri er like gode nordnenn som enhverannen. Jeg kan for eksenpel nevne 11,3yesteretts1ommer Selner som erfalt son krisshelt 	 P. den anYien sidc m nyordninsenn3dvendisvis iakta en sterkt reservrsjon red hensyn til ,anvendetidligere frimurere i offentlise stillinser. Den annen skdelisevirkhins av frinurcriet er de fikse ideer som  reaksjonen notfrimureriet har skapt i enkelte ovcrhetete hjerner, og som under-tiden sir seg slike utslas at en kanne fristes til tro at denengivelige frinurerfiende virkeligheten er en provokat3r ellerfrinurernseut, hvis ikke vedkommendes manglende evne til be-



d5mne kjennsgjertingene vnr s.  a7tfor  'penbare. S3rlid vil jesimidlertid i den forbinnelse understreke fnsende: Nr en fhv.frinurer er u,odtrtt son medlem av kasjonal Sam1ing etter de gje1endebcstenmelser, har han derned fg,tt officiell sodkjennelse av mes sompartiets ensverlige f5rer for at han vea sin innsets, os sin heleholdning har bevist et hrn er ferd5s med frinureri. rette rngrepmot vedkommende i skrift eller tale, offentlis eller privat, sombrre bygser p. at han er forhenvrende frinurer, er under disseomstendigheter utilstedelig. Det hrr intet sj3re iuI bekjempelaenav se1ve frimureriet. Det 1<r1 bnre betrL-,1tes som et personlis angrepinneb3rer et [2:,rovt brudd pc;„ pertidisiplinen srntidis son det eret forsJk på. , provosere splid i bevegelsen. Hvis et nedlem har nocelvoriin utsette på. vedkomnendes forhold og mener ?t, kunne fbredette tilbrke til dennes tidligere forhold til frimureriet, Ld1sdnn anke  frflemes på  resuL3r nte tje4esteveian, ned angivelse avkonkrete tins og ikke uvederheftie insinvisjoner. ST3xlis alvorlisblir snken hvis hvis particts evvisende til frimurcrietmissbrukes av den enkelte til frenme en personlis politikk ellerpersonlise forn,U, hvorhos det endos knn hende at mrn enten - etter-som det pe:sser el3r et nu=er av frimurerspörsnlet  eller lar detsove. Je akter ikke la slike - for partiet c) beveselsen -skadelise foreteelser pssere up=21talt. Drudd på de gitte bestennelservil jes - son enhver annen om n3vendis forf3lemcd de midler som st^r til min rdirhet som prrtiets förer og"utJvende statsnyndishet". Jes gjr enhver poli'dsk ft5rer o,g enhverhirdf3rer p,ersonli,T; rnsvar1is for ifi''ndhevelsen hvr iAntn-stttbmr^,de. Kr.vet til partidisiplinen w?L opprettholdes unvkortet.

Oslo 6 novenbcr 1942.

Vi,kun Quislins.

LOVII ETC.

Wnisterpresidenten" har bestent at fusle-livet på. öyono er-,3y os Tjons:jy i Sjsne herred i Vestrgder skalvi3re fredet mot ödelegsins os skr,le i enhver form. På dette frededeomrgde er det forbutt å drepe, fanse eller forstyrre fugl srmtödelese r3ve reder eller es;;.

"Ministerpresidenten" har 22. oktoberutferdiget en lov om omsetnins av mrlerier. Loven bestemner at densom vil drive erhvervwnessis amsetnin,; av mrlerier, tegninger ellersrafisk kunst, eller utstille slike berk offentlig i salgsyemed111 ha tillatelse fra "kultur - og folkeopplysningsdepartementet".Lestemnelsen gjelder ikke snlg eller utstillin; av esne verker frneset utstillingsste'l eller i cf;en bolig. Irivat auksjonsforretninsskal for hvert malcri som blir ofprolt  til  ,uksjon bctnle en avgiftpA. kr. (1.00?).
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,otc r for tiden enrokkc pris og rasjonerings
saker under bchanUing v pl±tiot Od rettsvcsenet i Opland. En
mann fra Laufoss hor således ulovlig omsatt kj3tt for over 20.000
kroner til Dslo - rcstaurnt3ror og andre. Det er en omfattendo
aff331c hvor man,;c kyittprodusenter cr implisert.

NORSKE FOLSTMINN I TY=ND.

O.R. 22.00. En norsk delegasjon bestående av fram
ståcidc forstmenn har \mrt på en 14 dagers tur gjennom noen av
Tysklands mest kjendte skogdistrikter. Deltakerne som nu cr
kommet tilbnke - fortoller at turen har vrt meget 1r3rerik og
intoressnt.

BILULYni I 0

0.L. l.0C. For1don Ileild'Ee en styg‹g bilulykke i Torpa
idet on rutc"ril skled på dot glattc fJre og rutsjet utfor on höy
skråning. Kere personer ble hårdt skadet og måtte bringes til
sykohus.

NYTT PflL GVF.11.TGE.

S.L. 19.15. Den svenske utent,ksministcer holdt idng
i rikadngen en kort talo han :rembo2dt f3lgende punkter:

Svcri fro•besluttet p å holde fram
vcd ein nå=onde nbytriltetspolitik enten len virkelige krigs-
skueplass befilmer seg mJr eller fjernt fra Sverige. Sverige vil
notsette seg ethvert fors3k på ved makt å la seg tvinge ut av sin
nåvr3rende b.oldning, det sammo fra hvilken kant forWiket måtte
komme. Sveric 3nsker å bevare et kirdilt forhold til nlle land-
Svorige enskor å hjelpe sposiellt Norge og Finland.

His Svcriges b:ldning enkelte ganger
sync å helle til den ene ell,rr anere sden av de krgförende parter
så skriver det scg fra de sterkt utviklce fleiscr sum Sverige mercr
over for de andre skandinaviske land. Di ie f3lelser blir ofte
ikke forstått nv ikko skaJidinaver.

Det cr sagt fra tid til annen nt Sverigcs
politikk hnr en anti tysk tender„s og at et antall artikIcr er
framkommet i svenske avtser frt tid til annen som kunne gi grunn
til misdforstelcer. Skritt vil bli tatt OVCrfoT  1,o aviser som
offentliggjbr slike artikler hvis det cr fare for at det kan oppstå
friksjoner med en av de krigf3rende parter på gr= av disse

rtiklor.
Li.sse artikicr har,for sJjrstedelen behandlet

ber.ivenk_eter som har ±unnets r;e og det må vr:re klart nt
slike bcgivenhecr i ct LE.rr som er blitt tvunget inn i en krig det
ikke 3nsket, fdlges mcd sryrlig sympsti i Sverigc. Uenge nv de for-
holdsreglor aom er tatt i Nore misa.likes av svenskor selv om de
ansees nödvendie av okkupasjonsmyndighetene.

Det er Sveriges plikt å hjelpe sinc nabo-
land og se til at do land som en hård skjebne har sett mot hvcrandre
for Uyeblikket igjen skal bli forenot.

0.L. 19.00, Kirsten Flgstad har bes3kt Stockholm og
gitt on konsert i byens store konserthus. Pronct bestod av
norkke og tyske romanser. Stockholmstidningen skriver at fru Flagstad
virket utrolig sikker. Hennes stemme synes ikke å kjenne noonslags
vanskeligheter, hverken når det gjelder det h3ye clier lave register.

•11.bljkun lot scg begeistre av Kirsten Florstads nonumentale sang-
penbareisc og det bic veldig applauq og akstranummor.

Fortsatt.
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NYTT FLL SVELIGE. Fortsatt.

O.L. 19.00. Folkets 10;,,bled forteller at det svenske
politi hersdskilJJe besvcr1i6hcter med dc poldtiske flyktniner
for tiden. Srli utmerker de norske cmiranter se.
forteller bl.a. at stockholmspolitict har avsl3rt en hemnoli
brennevinskro hvor norskc flyktniner spilte en frantredende rolle.
I Sundsvall cr fem norske eniranter blitt d3nt til mellon to ni
mgneders straffarbeidc for tywricr. De hadde foret2tt ikke nindre
cnn tre innbrudd (); ett innbrudisfors3k i13pct av en encste natt.
B1.a he,dde de stj,;let et hundre tobakkskort. I en av 3tockhe;ns
parker ,;ikk torsde kveld to beruscdennyrdavoldistor"lös p et
par smutter. En 16 (anmel viscryutt som irettcse,ttc den fikk
bru d p en arm o hjernerystolse. Visergutten fikk hjclp 61.1tx tre
finske inv1ider. En av disse den cnc av flyktninene rryl med
sitt bando3=, hvoniÅ politiet tok ev emiran'6ene. Det cr
tydeli rok, fortsettcr aviscn, at det finnes endel nindre C'nskelir;e
elementer blandt de norsko flyktnincne som fultc Tr'n.m1 dandre
til Stockholn etter 9de a.L nil 1940. rtter elt dömme her dc c)tt
mcd pcner. Den norske iondonrcjerin beteler o(-; det foretes
innsamlincr i Sverie. Dc ken derfor v-:3re ucd i det
StockhoPilm som r3rer nvor o ndr jorden. Den svenske
krisomoralen cr fre för av mcct frenho1der evisen. Den
tler neppe forverres ytter1i(;cre ev frennede.

vvv VVVVVVVVV VVV
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Fortroli".

"Pinansde artementot" har r) tatt et innenlandsk statslån °, 22 mil-

lionor kroner. Rentefotcn3* 0.13petiden 40 år. Lånet vil ikke bli

utlag,t til offentli- teinin men av bankene solgt til nublikum etter:

hånden.

22.30 "Finansdepartenentet" har med et konsortium av eksje-
og sparebanker samt livsforsikxin;;sselskaper opptatt et innenlandsk
statslån pa 225 millioner kronex Lentefoten er %, or; 14nets
13petid 40 4r. Overta,'else9kursen er pari mod fradrag av en kva:L't
pst. provisjon. Lånct v.1 ikke bli utlagt til offentlig, tegning,
men av bankene til publikum ettcrhnden.

Kommunale okteska slån i H3nefoss. Lånene er rentefrie og avdrag,ene

etterf;is hvis det kommer barn i ekteska)et.

21.30 "Ordf3rereq'- har vedtatt en ordnin: ue4 kommunale
ekteskapslån i H3nefoss. Lånene er rentefrie Od tilbakebetales i
13pet av 4r, 4vdra;ene ettergis hvis det kommer barn i ekteskape4-,
Hvis det således er kommet 5 barn innen 6 år, blir ?lle vd raç et-
ter,;itt.

"Disko " Frö land ordinerer 6 n e prester.

22.30 Ved aftensanon i Vår Prelsers Kirke ida,,ordinerte
Oslos "biskop", Lars Fryland, 6 nye prester som skal uWve preste-
tjeneste etter "biskopen"s narmere bez:temmelser. De nye prester er
Jakob Haw;e, Allan H3ibo, Abraham .i.smundsen, Johan Bernhard nder-

Markus Jensen Ole Haffergård.

"Minister" Li estad Odd Fossum og Erling Olsen reiste idap til Tysk-

land for å studere arbeidslivets or,anisasjoner or de sosiale forhold

	

21.30 "Minister" Lippesta4, formannen i .rbeidernes
Landsoranisasjon Odd Fossum og ne-tformannen Erling Olsen, sammen
med Gauleiter Jolite, reiste idad til Tysklaw.1 for 4 studere ar-
beidslivets orr,anisnsjoner og de sosinle forhold. Stuldereisen vil
vare et pnr uker.

Eier av ,arns'e Llikter4 c-;i opil sniner om (1enne forlangende.

	

21.30 "Forsyningsdepartementet" her best at at når Kommuni-
kasjonsdirektoratet krever det, plikter enhver som eier eller dispo.
nerer garnsje å gi opplysniwer om Rnrasjen innen en fastsatt frist
Eier av motorkjretöy, motorfarty o.s.v. plikter likeledes4
opplysninger i forbindelse ned spjrsmålet om å r;Pl over til ennet
drivstoff eller til monterinc, av gassg,enerator.

Idrettsnyheter, N e krotsledere for skb tes ort.

	

22.30 Nores skyteleder har utnevnt formannen i Gy5vik
Sköyteklubb, Jul.us Johannesen, til kretssk3yteleder for Opland.
Samtidir; er herx Eilert Lund utnevnt til kretsleder for Stor-Oslo
i ish0ekey.
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D3dsul kker.

22.30 En kraftig kollisjon
lon en notorsyklist og en lastebil
og phdro tg seg stoxo lesjoner, bl.a
Han ble straks kj3rt til sykehuset
Den onkomne var en ung Heugesunder

inntraf forleden i Haugesund mel-
Syklisten ble slrigot av syklen
fikk han brudd pn hjerneskallen.

, hvor han nå er evghtt ved d3den.
, Johan Odland.

21.30 En erbeidsulykke er inntruffet på !Indelsnes, idet en
52-årig forske11ingssnekke, Llpot Olsson, Oslo, felt ned under ar-
beidet og slo seg ihjel. Han erbeidet p. et stillas som ver knapt
3 meter höyt eg falt ned på en nux. Olsson pådrog eeg styfzge skeder
i ryg‘ en ble sendt med ekstrabåt til fylkessykehuset i Molde, hvor
han avgikk ved dden. Olsson var gift og etterlater seg hustru og ett
barn.

23.30 En ulyieke hende .fej.eden Naustdn1 i Sunnfjord En
eldre mann Kråkenes gi.kk ut en kveld for 4 utfbre noe arbeid, mer.
vendte ikke ilbake. En bogynte 3yeb1ikke1ig å lete etter ham, men
f3rst endre dagen ble han furnet d3d i en. elv like i nprheen.

Ilvdukinren av minnesmerket nå Peder Ostlunds grav i Trondheim.
••• •  •  ,/i

24.00 Avdukingen av minnesmerket på verdensmester Peder
jstlunds grav på Tilfrodshet Kierkegård i Trondheim fant sted idap.
Det vax frelei.:13tt en rekke ev byan. utoriteter og kjente borgere
medlemmer nv Trondheim Sk3yteklubb og en rekke idrettsmenn. torman-
nen i konitoen for reisningan av minnesmerket 5  Torgny Hagerup,
holdr avdukingstalen og etter at stenen var avduket, overrakte han
ninnesme:2ket til Peder Ostlunds bror, skreddernester Oln Ostlund,
som mottok det på familiens vegne. Han tekket for den store heder
som var,vist hans brers minne. Etter jstlunds tale ble en rekke kran-
ser nedlagt, b3.a. fra Nerges Sköyte.lorbund.

Drutelt dra i Trondheim.

22.30 Et av de mest brutale drap son noen gang har funnet
sted i Trondheim, ble i ettormiddng begått på Fosenknin. Den 24-åri-
ge Marie Stensen fra S3r-Fr3ya, ble tilf3yet 9 knivstikk, og döde
like etter ankomsten til sykehuset. Drapsnannen, som 2 ganger forsök-

14 ",L ble erresterr. Det var ,enske m31kt da
nærmot seg et par som stod pa - r11 en mann som
blikks passiar, gikk kvinnen semmen me.;' don ,„ et 3ye-



opp frn kaien og ble stående oge_l.ekke med ha6. Plutselig kasee---
mannen seg over kvinnen e; tilf3yet henne en rekke knivstikk. Wdlnen
lbp ned mot ked.cn og kastet seg i velenet da han så at kvinnen falt
ever ende. ID;In ble observert av mannskapet ombord på et fertdy og
brakt på det t5rre. Han forskte nok en gang å drukne seg, men også
denne gang fikk en tak i ham. Kvinnen ble straks brakt til sykehUset,
men livet stod ikke til å redde. Hun hadde fått 4 knivstikk i ryggen
og 4 i nekken. Gjerningsmannen er 31 år gammel og anleggserbeider
fra Stryn i Nordfjord. Den drepte eg drapsmannen hadde gått i fölge

lengere tid, men for en tid siden begynte den drepte å på sammen
med en annen mann, mens drarsmennen ble forsnådd.

Fris-  o.lrasjoneringssaker.

21.50 rispo1itiet i Hamar er kommet ever en sportsforret-
ning som har solgt spertsartikler til priser som li;ger langt over
de lovlige, Txass i fliere advarsler og b3ter, her forretningen fort-
satt denne txref:ikk. Snken kommer opp for prisrerten i Hamer i den
neermeste freLatid. Tilfellet er så graverende, ar det vil bli nedlagt
påstand om bter, inndragning, fengselstraff eg stgning ev forret-
ninge:e, - Hemex politidistrikt er 17 sjhf3rer nnmeldt fox over-



tredelse nv kl3re:fornkriftene. Det ex kjbgetillatelsen som cr mis-
bruke-s.
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Utvidet drift av tamrein. I Rondane finnes en villreinstnmme å mel-

lom 1000.og 2000 dyr. 


23.30 Et av de mange sp3rsmål som forsyningssituasjonen har
gitt bket nktualitet, er utvidet drift av tamrein. Opprettelse av
nye tamreinselskaper har siden krigen kom, v-7art dr3ftet for så vel
fjellstrekningen i Jotunheimen, som Dovrefjell og Iondanc I Skjåk
og Lom har det vwt temreindrift i flere år, og resultatet har vsz,-rt
godt. Siste år er det stiftet tamreinselskaper i Vågå og Dovre. Også
fol Sel har sp3rsmålet v73rt oppe, men her er forholdet det, at det
nå finnes en bxe villreinstamme i Londane. Kjente jegere og andTe
mod innsikt på området, hevder bestemt at det ville vs3re bedre å be-
vare villreinen enn å overlate fjellstremingen til en flokk tamrein,
Sp5rsmålet er her derfor skrinlegt inntil videre Det finnes altså en
nå i hjextet av Norge en stamme vil1reii. Hver stor stammen er, er
ikke godt å anslå, men den nå betydelig, - etter hva herleds-
jogermesteren i Sel uttaler ti1"N.T.P; medarbeider, sannsynligyis
mollom 1000 og 2000 dyr.

Nytt fra Sverige.

21.30 Rodaktbr Sven Haglund i Stockholms-Tidningen avgikk ved
Wdon i Stockholm etter lengere tids sykdom idag.

22,50 Et ma-inefly styrib igår i sjöen utenfor Stockhelm,
mwis det boldt på med start- og landingsövelser. De 2 ombordvedrende
ble drept på stedet.

Nitt fra Finniand.

21.30 I löpet av ektober måned steg seddeloml3pet i Finnland
fra 8.50 til 8.76 milliarder finske mark.

vvvvvVVVVVvvvvv
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LIKVID./.SJONSSTYLE TIL FnVLIE INNDItiiTTE FORMUEIL.

EGIL LEICHD= KJENNELUD LILVIDATOL.

12.00. "Finonsdepartementet" moddeler: Ved "lov"
av 26. oktober d.h, om inndraf4n av formuer som ti1h3rer jöder,
er det bestemt i para ;raf 5 bl,a. at de inndratte formuer forvaltes
ev  1,fnansdepertomentet" 0T , at detto "dopartement" kan 4 n=nere
forskriftex til utlyllin c); ;:;jonnomf3riw; av disso bestommelsor.

den anlednin bestemmes: 1. Til fore-



stå forvaltinen av de inndratto fo2-muer oppnevnes et likvidasjons-
styre burtående av en leder ( 1.ikvidatör) d, to rådivere. 2. Rom
!likvidatox" er oppnevnt "h3yestorettsdommer Er;i1 Leichhoiïi
Kjonnerud. Som rådp;ivere cr oppuevnt disponent kolf Svindal c)
tekstileeLt Elik Dere,

LUNDES LIV OG LLVNET 123, FIL1J.

21.00. Filmen "Minister Lunde (); fruo in memorian"
som ide ble vist fram offentlid for 13rstc i Oslo er en
eneståendo kavalkade over "ministeratrets" innsets for den
kulturelle or politiske ;;jcmreisind av vårt land. Det cr vemodr
på det hvite lerret å :,:jorinopplove "minister" Lundos uttrettelle
virke for folk od fl2dre1enc:, hans vitalitet charme, men dot er
samtidi / sterk tro 1-)å framtiden. Når en ser de store forsamlinor
hen talto til rundt om i landet, sor hvordan hans manende c); klere
ord fikk ansiktene til lyse, vct en at den sed han. sådde  'F,Tor
Nores undom oo, at don vil f3ro hans verk videre.

Filmen forteller f3rst om "minister" Lundes
fddested, hans skbledand Od studier (); hans virke som sjef for
statens hermetikklabbratorium i Btxvener hvor han ytet on viten-
skapeli innsets som det står respekt cv vorden over. Den st3rste
dolen ev filmen er viet "minister" Lundos politiske innsats. Som
Quislinc;s trofaste kampfelle fra 1955 ble han kst. "statsråd" 25.
september 1940 c) 1. februer iår "minister", c) filmen p;ir en rekke

fra disse historiske deene.
Videre f31::;er en "ministor" Lundo o frue

på en rekke av deres utallie reiser rundt om i landet for 4 1:2re
folket og dores livsvilkhr å kjenne c)'; for å studero norsk kultur,
();Tfor å vekke forståelsen for det nye Nore. En ser billeder fra
NOrdnore, den fors3mto lendsdelen som hadde Jin framsto telsmann i
"minister" Lunde - hvor h2n taler til arbeiderne i fabrikkcne (),;
foretr lano reiser til do mest avsidesliende steder for å sette
sod inn i forholdene. Det or opptak fra hes3k -7ed nvseer c); andro
kulturinstitusjoner riundt om _Lre store NS stevner i de
sencre år c){- fra byjubilcer c)( minneh3ytidelihetor for våre store
nasjonale menn (); en h3rer bruddstykker fra en talo i Deren.

Oså "minister" Lundes virke for Norr;cs sek
utenfor landets renser er konmot med, 12illeder fre hans store tale
på kon;ressen av nesjonale presseforbund i Venedi('; i april ihr er
således flettet inn i filmen. Filmen avsluttes med "minister" Lundes
(); frues bisettelse i Trefolhotskirken, den siste ferd til
familiestedet i Vik i Son. o den .T,ripende hUytidclif;hoten der.
IMinistor Lunde Od frue in mcnorian" forteller om to idealisters
utrettelic,e kamp 3d erboid, om tro or seiersvilje or; on 1.3d c)
bocistriw; fox en s:k de ofret alt for. Filuen vil til alle tider
bli stående som et historisk monument over to nordmonns oppefrende
innsats i kampen for et nye Nore,
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X",..1.5[SENED=GING LKEDELG.

12.00. I n1enin minnedon for d.e helter som
fa,lt for beveelson uner wrsjen mot Mw.lchen den 9, novomber 1923
lot reichskommisr Terbo= ida ved SS c.1e-ruTpon2uhrer, ,Teneral
der polizei -1-ediess en krE,ns nedloe .3reSkirkerdenj. Ekober.

TYSFJOLDKOMMUNE 	 PENGFIR TIL KINOEN.

0.h. 21.00. .*Del,)artementet" har :;odkj.ndt orrcren
i Tysfjord kommunes vcdtak p. herrestinet den 21 pril iiï om
ta, upp et 3Ån. :'.n.nti1 16.000 kroner i Tysfc.r Sprebank ti1 kjbp

nytt 1ydfj1,1.=arat. Det e£ ct vi1kr fol'YcjenninenRj
31net bli betalt t11bake mcd like store OVL c1i 1IT nv
113yst 1C. O,r or r' il nettoinntektpr.kir_oon
p4

"P'TTVT11-NINGSh -

22.00. har besluttet oppf2re ikfTe
mirr-lro onn tre storonle Ior tjwcutvinniw, i jstcralon,
ett pl'ovsj i Lflj,.J9 ett i. Wndre Trvsil Jtt vet Osenen

Liv an1c; vil trenc over L),O('' vo
o skal forsync fiskerf1ten

DjBSULYKXF 3JELÖY.

22.00. 7_1kct av cn 55 r
skroddersvtmn, Hara1d, sbrsion ov d ELy. -Jet ar sanneyb.li
nt bon p5. vcien til en ka=crt har lei1 i farket w=7, i
vanto (,'.ruknot.

T,TZTf T1T

29,00„ kient , '=tursjc-4.:Ttprines
Thorsen cr avrtt .7!=
Det Dar,.:psksseiskp i hnn evsjed
:Cor et par r siden,

DjI),== I VIKET:SUND.

12.50. ,i-Yidsulykke hertr' 131'd i
Vikersund, rn 1.11(.; k(oukt&r, "ILe Johnsen fron, iLak en ±'Or
"12t mellom to skinner friens han vTr i srl ei T U:tap st:-slonor.ut

fri, et par

	

over 11<..= k - L,ku= at o i.92j
jch,:neen ver c) bo

Y2-00.
har ho-,LJt 1.'rondheim, av

-,.cortene et boven .Yu i f±1kot
s1s J ao nevnes Et sidon
cs,n1,, 50 %. Fylkceror « o-,:,plystL t li.131,:kctud

vil "f,irerskole" -Y.orLfS

11,:2;0. 11:.1kcs1...ec-.ren
til

til

	

hE;2. vi Ed_.T1
OY i

:
2.5 • ,

..[JoI. u.i kaI
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NYTT FIh DLNMARK.

18.30. (Også sendt oveTr svonåk radio k1. 19.00.)
Det har i den for1pne uke funnet sted

en rekke betydninp;sfulle forhandlinger såvel innen rer;joringen
som mellom regjer±nen eg samarbeidsutya1get og innenfor riksdacpns
politiske partier. Forhandlingene har -Zört til det resultat at
statsminister Dohl med tilslutning fra de -.3artier som stötter den
nå=wide re,gjering, tidet kongemakten i oppfordre utenriks -
ministcr Scavenius til å danne on ny rojerin.

I den forbin opplses officiellt at
utenriksminister Scaves tj tornodct om a danne denx nye
regjering.

NYTT FLa S`TEIGE.

S.R. 19.00, =lge oi meldi2'v fra CsLlanca er alle
svenske stbercere c a1.l svensk eiendom i fransk Marokko i od
behold.

S.R. 2200.,Wteborg ble dot idag holdt sjbfor -
k1arin i .nledningen brannen ombord i damppkipet Drage1and da
skipet var på vei fra New York til Sydamerika. Det ble bragt på
det rene at brannen skyldes cabotasje. En tidsinnstillet brannbom,
var plaser i lasterommet.

0.R. C9.00. Et sv=k dampskip på vel 5000 br. re tonn
er sunket i Östersy:sen, antagelj_g ottr en mineeksplosjon.

vvvvvv TVTVV vvvvvv
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Sivil registrering av f3dslor vigsler og 03dsf-ll

14.00 Sivil registrering av födsler, vigsler og, d3dsfell.
"Innonriksdepertementet" meldeler: Ved forordning av 20.10.1942 er
det ,;itt n=mere forskrifter om gjennomf3ringen ev lov av 6.8.1942
om endring i bestemmelsene om nelding og rogistrorng av f3ds1er,
vigsler oe d3dsfa11. Dernets foreldre er ved forordningen pålegt
en ubetinet plikt til å melde fUdsel, denne or foregått i
eller utenfor ekteskap og uten hensyn til or jordmor eller 17.3go her
bistått ved f3dselen. Fristen for meld.Ingen er en måned etter
bernots fUdsel. F3deslsmeldingen skal sendes til registerföreren
for folkeregistret. I de kommuner hvor folkeregister ennå ikke er
opprettet, skjor meldingen inntil videre til sorenskriveren i di-
striktet. - Videre plikter foreldre å sende registerf3roren opplys-
nin,;er om barnets navn, hvis dette endres ved dåpen. - Distående
jorlmor eller 1:2ge har en selvstendig pl kt til å melde fUdscl til
reisterföreren innen en måned. Denne plikt anses dog.oppfyllt om
de medundertegner foreldrenes f3dselsmelding når jordmoren eller
lngen selv bes5rger meldineen cvsendt til registerf3reren. Den hos
hvem födslen er itt, plikter å forvisse seg om at födslen blir
meldt xerskriftsmessig måte. For at registret skal bli mest
mulig nöyaktig, er bidragsfogden pålat plikt til å sende reister-
f3reren opplysninger om faren ved f3dsel av barn utenfor ekteskap. -
Destemmelsene om vigsel ber3rer bare vigselsmannen som er pålagt å
sende registerf3reren melding om alle vigsler. - Forsåvidt angår
dödsfall, er det ikke r;jort noen endring i de hittil gjeldende reg-
ler om plikt for de etterlette til å melde d3dsfall til skifteret-
ten (på landet til lensmannen). Skifteretten (lensmannen) skal
imidlertid melde d3dsfallet videre til registerföreren. De hittil
gjeldende regeler for melding og attestajon av d3dsfall, består
fortsatt. "Innenriksdepartementet" utgitt nye skjemaer for
melding av födsler, vigsler og dödsfall. Disse utleveres gjennom
vedkommende registerförer.

Det av "Innenriksde artementet" fastsatte sk'ema må brukes ved söknad

om stilling i offentligtjeneste.

14.00 Det innskjerpes at det av "Inne.lriksdepartementet"
fastsette skjema må brukes i ethvert tilfelle hvor det s3kes om
ansettelse i stilling i offentlig tjeneste. Skjemaet fås kj3pt
fra alle landets poststeder etter en pris av 5 3re pr. stykk.

Innsamlingen av 'ule akker til frontk'em erne avsluttet. 


14.30 N.S. Samlesentral som står under ledelse ev Front-
kjemperkontoret, avaluttet idag innsamlingen av julepakker til
frontkjeerlie. I den forbinneise har "N.T.D." avlagt Samlesentra-
lens lokaler i Rosenkrantzgata 8 et besbk. Veldige hauger med jule-
pakker til de norske frivillige dekker gulvet i det store rum, og
langs veggene er stablet pakker i tusenvis. Et utrolig og impone
rende resultat som viser den hengivenhet heimefronten viser overfor
de som setter alt inn for den store sak. De fleste av pakkene er som
rimelig kan være, forsynt med bestemte adresser fra fedre og mödre,
s3stre og brdre, venner og kjente til den enkelte soldet. Men de
veldige pakkehaugene på gulvet, er alle bestemt for den ukjente sol-
dat og pakket av N.S.-kvinner landet rundt. Hortil kommer den jule-
pakken som hver enkelt soldat får fra Frontkjemperkontoret, pyntet
med flagg og vakkert papir. Disse pakkene inneholder: En halv flaske

(fortsett)
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Det norske dampskip "Kong Oscar 2" -Yrunnst3tt å svenskek sten.

24.00 Fra Falkenberg meldes ct det norske dampskip "Kong
Oscar 2" grunnstötte i tåken idaa morges på veg fra tysk til norsk
havn. Skipet står Lardt ph grunn n2r land, men cr ikke sprunget
lekk. -jeraningsbåt er kommet til assistanse. Ikveld gikk man igang
med å losse lasten som består av stykkgods.

Nytt fra Danmark. 


10.00 Kongen ga s3ndag ettermiddag utenriksminister Scavenius
i oppdrag å danne ny regjering. Etter en meddelelse som ble sendt ut
mandag kveld, ble Scavenius utnevnt til statsminister. Ved siden av
skal han fortsatt lede utenriksdepartementet. Den tidligere stats-
minister Buial gikk av, likeså finansministerea, Alsing-andersen,
innenriksministeren Knud Kristensen o6; kirkeministeren Fibiger. F51-
gende ministre fortsetter i. sine embeder: Krigsminister Drorsen,
justisminister Thune Jacobsen, minister for handel, industri og
skipsfart dalfdan Hendriksen og landbruksminister Dording. ;krbeids-
og sosialdepartementet samt departementet for offentlige arbeider
og trafikk er delt i 2 selvstendige departementer da arbeidsområdene
vil bli endel endret. Den tidligere minister for offentlige arbeider,
Gunnar Larsen, overtar departementet for offentlige arbeider i dets
nye form, mens den tialigere arbeids- og sosialminister, Kj=b512
overtar arbeidsdepartementet i dets nye form. Den tidligere under-
visningsminister, J5rgen Jörgensen, blir sjef for innenriksdeparte-
mentet. Tii ny kirkeminister cr utnevnt tidligere avdelingssjef
kirkedepartementet Kragh-Holb511. Tidligere avdelingssjef i finans-
departementet, Kofoca, blir ny finansminister. Dr. H5jberg-Christen-
sen, som tidligere har va3rt inspekt5r for gymnasiene, er utnevnt til
undervisningsminister. Folketings-representanten Eldgaard er utnevnt
til trafikkminister og tidligere sjef for de danske fagforeninger,
Lauritz Hansen, til sasialminister. (Einar Jensen er konstituert som
forma= far le danske fagforeninger etter Lauritz Hansen).

22,30 Den nye danske regjering sendte i ettermiddag ut en er-
kl2ring der det bl.a. heter: Den nydannede regjering som nh har over-
tatt sine funksjoner, vil innad fortsette den politikk som er fört
hittil, idet den vil arbeide for en sund og landsgavnlig utvikling
for waringslivet. Utad vil regjeringen se det som sin viktiaste opp-
gave h virke for en styrkelse og befestelse av det gode op;nabovenn-
skapelige forhold mellom Danmark og Tyskland og å fremme et gjensidig
tillitsfullt samarbeid i 5nsket om å skape fortsatte utviklingsmulig-
heter for den fruktbringende vekselvirkning de to land som har
hatt så stor betydning gjennon tidene, I erkjennelse av et europeisk
skjebnefollesskap, cr regjeringen sag bevisst det ansvar som også et
lite land som Danmark har med hensyn til gjenoppbygningen av det nye
Europa, Og den vil etter evne yte sin medvirken til lösningen av de
oppgaver som i denne forbindelse naturlig vil tilfalle vårt land.
Regjeringens standpunkt overfor kommunismen er klar. Siden vedtakel-
sen av loven av 22.8.1941 er kommunistisk virksomhet her i landet
forbudt. Dette fant sin bekreftelse ved Danmarks tiltreden til anti-
kominternpakten som forplikter den danske regjering til på dansk omr
de å bekjempe den kommunistiske internasjonales oppl5sende og ned-
brytende virksomhet.

D.L.18.35 Kongen har v2rt oppe 2 ganger idag, hver gang 15 mi-
nutter. Kongens tilstand er tilfreassiillende.

N tt fra Sverige.

13.30 Det svenske dampskip Lidingö på 5.895 brt. er nylig
sunket i (5stersjon. Man mener at forliset skyldes mineeksplosjon.

N tt fra Finnland. Tallet på a3dsofre i Helsinki, hvor et russisk fly
søndag s app ned 2 bouber, er nå steget til 49, 27 personer or hardt
or,, 90 lettere såret. 17 barn mellom 8 oa 17 år og 13 kvinner dreptes,
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NSH LWLESENT,INTEL I TYS-1:L.N-D.

O.R. 22-00 En dele-asjon bestående av representanter fo/
Nasjonal Samlinds Hjelpeor-:anisesjon har i tiden 21. oktober til
3. november iÅr tatt del i en stuliereise i Tyskland o»; studert
NS - volkswohlfarts or,;enisasjon o;'; forskje1lic tiltak. Foruten
NSH's lendsleder, Iaul Fo11e.d. deltok fylkesf3rerne for NSH i
Telemerk, J.J;deT, Lo;-:alend o, Vestlandet, samt endel kvinner fra
NSH's landsledelso i studiereisen.

TYSK JOLDMOLJ 2ES(.5K I NOLGE,

O.R. 22.00 Loiterin der deutschen hobammenschaft und
enere1sokrets3r des internationalen hebammenverein frau Conti har

i disse deer avlagt Oslo et bes3k c) i et mUte for jordmödre a
hun en meet interessant skildrirk-; av jordm3drenes
i Tyskland Od andre europciske land. Iår da innenriksdepartementetsv
helseevdeline en lunelj. for fruen med f3le. Tilstede var forruten
"medisindirekt3ren" Ntrem, sjoten for det tyske sunnhetsvesen i
Nore, ohersturmbannfuhrer Leichert ()( obersturmbannfuhrer Tiede,e1J
flere ledendc personliheter innen det norsko o tyske medisinel-
vesen. Fruen roiste iår tilbake til Lenin med ottermidder,stoet.

TILLITSMLNNSIJTEI ILIW. 


20.00 TLdad c)( söndad vil det bli holdt NS
tillitsmannsmte i Lamer. Frorammet byr på on rekke interessante
foredree; (); 13rde klokken 20.00 blir det holdt et stort m3te i.
teatersalen hvortil cr innbudt en rekke tyske or, norske f:;jester,
Blandt telerne her er "kansellisjef", fylkesf3rer Lunderd c) NS
generalsekrets3r "minister" Fulesan.

NOFIGES L4JlELL - Li1G.

0.L. 22.00 1)1 Nores Nekrell-les representantskaps-
m3te ida dr3ftet man anbalasjesp3rsmålet. Flore representanter mente
at lect nu burde sende s3knad til "forsyninsdepartementet" for
sikre se kasser til neste års produksjon. Videre ble forholdene vcd
de forskjellia.,e pakkeplasser behendlet. Det L-4kk fram cv endel
uttalelsor at flere plasser er lite tilfredsstillende or; man
behandlet derfor sp3rsm?tlet ou forbedriner c nyenle. Få eter-
niddeens m3te behandlet man sp3rsulet om forandrinR av vedtektenc.
[lan kem ikke til enihet her o behandlinon ev dette sp3rsm?1,1et
vil fortsette torsda.

PLISShKEL -1TC.

18.00. Lofoton herredsrett har behandlet en sak
mot en beker fra V,'?.1an for forfalskniner av melanvisniner. Han ble
d3mt til 60 deers fensel hetinot.

Skien pris - oa rasjoncrinspoliti nelder
at det i den senere tid har behandlet flcre saker mot kjOpmenn som
har hatt manko i varebeholdnincn. Nankoen jelder sd3rlid sukker,
mol c)( sm3r. Hittil er tre kj3pnenn ilat b3ter.

Flere husdyroldre er i den siste tid
anmeld 2u t ha feilaktie opsplysniner til forsyninsneude.

En mann fra Solum hadde ftt tak i en
siaretter c) solte den for 1 krone c) 1.50 pr. stykk. For dette
fikk hen 250 kronr i nulkt samt inndrain av den ulebvlie for-
tjeneste.
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Ele. Portsatt.

22.00. Frispolitiet har hatt til etterforsknin
en st2rro sok mot en -ftkekj51,ann i Kristiansund, Vedkomuondo som
c em cdt 1,;:;.endt hvalo-p,pkjbper hayho t tbrre lar;er enn tillatt

her dette utenom forskriftene. Folitict har hslriaet
et parti 153 kess h-,;alkj:itt hos kjbplJannen. Videre hor han
dre-vet 	 omsetninr; av lalks o e denne vore er botu-Le11:e rortiT

c n.. sendt til JTrisnyndthetene i

Vr.J, fjydbtene som
og raseorinc;spolit:Lot i oren 1ur fe cat nda kveI dot
beslaf;lat rasjonerte 1000 k. kjbtt. t riesto
tilhbrte private

DRAKK OT.'?'i:?r,r^2Ev I KO:\:2ASSET

23.30. Fo.J: ;-1; siden ble det i K5:istiaL. •
sand stj?',Iet noen sprikorripas fra en av lÅtene 13), hovnen. Iet
visto ee at dct var noen av malinskrt som hadde tatt kompasset,
knust Llaset o.drulcet spriten. De er nu propet op; kon vcte
et alvorlir: opprör.ricJ pelitiet,

OLJE TOM.

19.00. Det 'rives for tiden omfattende forscbk med
utvinnine ev olje av torv Det er ellerede flore forsbk3-
anlew i drift nu er to stbrwo anl, for fabrikkmessic; fror..-
sti11J.n t-, under byn,nin. Som biproduk-'; en torvkoks som her mer,,et
hby bronn'voi. Det br'Åkes vanhiC malikintorv rle,d 88. lite aske -
innheld scu mili Torven bbr v.;,3re helt t'.yr da det elloys  for
mye bren,sel til foi ot hay man utvunliot
25 kG. olje pr. kubikkueter torv. Oljen erf,ne sef; til
sffirolje nhr den blir rafinert. Torvko',:sen Cr et utmerket Renerator-
brensel.

DODSPLL.L.
1111=11111.11.».8• •• «/M111.  

O.R. 19.00. T.nr;enibr Jons C;tAy Dyammen er aitt ved
d3den, 71 ??r anmel. Han var fbdt kom i 1898 til
Drammensdistriktet som jernbaneilienibr

18.00. Vcd nidd det
i et i Grcor
huset innohot odk1..1id feT2o.lo:2 flw-c hundre
kili ',J;tc1,1c p dot var
upfbit ilere tusen kroner.
:,rsken til Uf

22.0 Tiysc op-nsto:. '7et br-T.nn
Hellss on ied'ristiansund. 11pet cv en time ver
"bde mbl1en o sen aske, Fcluten hr nin ,eno tybk ondel
nel c)£' k-rn ned o., ct ader ov veydifulle trel:1terialer. Lysaken til
brannen cr ot milled~n ettor malinf;enhar vo3rt for
varm oc; hor antent kornet.

DODSDUDSW TIL KLISTLÆSUND.

22.00 Pil famllien i t.i usun.c1 or det komet
moldir. Syveycli er oekurmet i '-dsortcn
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NYTT FEL DIJIn'iLIC.

22.00. Justisministeren i don nye danske recjering
fram1a idg i Fo1ketinget et lovforslag om midlertidig bemyndigelse
for rejeringen til å utstede bestommelser som er skikket til å
tryggo ro, orden og sikkerhet. Lovforslaget ble under den pg,.fngende
vedtatt av riksdagen. I Fo1ketinget blo fors1aget vedtatt med 104
stemmer, mens noen avholdt sco fra å stemme. I 'andstinget ble det
enstennig vedtatt med 450 stemmer. Lovon trr ikraft straks.

NYTT FLL SVELIGE.

0.E. 19.00. De norske omigrantene i Sverie utmerker seg
stadig ved N komme i konflikt med loven. Igår ble således on 25 år
gammel nordmann arrestert for spionasje i ister Gotland. Han
hadde fors3kt å tilstille on frommed stat opplysninger son bUr holdes
hemmelig av hensyn til landets forsvar. Opplysningene gjaldt den
industrie1:1.e forsvarsberedskap. Saken skal nu opp til behand1in.

0.. 19.00. L. den psykiatriske klinikk i Stockholm
har man il5pet av siste år behandlet ikke mindre onn 24 pasienter
som var blitt forgiften av bromtabletter. Fem dödsfal1R er ±nntruffe,
Lzsaken er overdreven bruk av tablettene. Den psykiatriske
forening i Sverie har nu krevet at det innfUres resepttvang på brom-
tabletter og liknende nerveberoligende midler. Tablettene har
hittil v=t sol£t fritt fra apotekene. De er fullstendig ufar1ige
hvis 3e brukes på riktig måte.

21.00 En meget heftig jordrystelse registrertes
klokken 12.08 ved Lunds obServatorium. Den fulgtes av en rekke
heftige jordst3t og seismografen fortsatte gi utslag i over tre
timer i£vstanden til jordrystelsenes ccfitrum beregnedes til mellom
10.000 og 11.000 kilometer,

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Legjeringens Informasjonskontor.

13. november 1942.Nr. 567.
Le driger torsdagnovemeer.

Fortrolie.

Overenskomt em "..uuropeisk og F.ernmeldeforening" avsluttet i

	 Norsk innenriks porto blir eijort gjeldende for de land som har

underskxevet overenskomsten. Transittaveiftene for landbefordrine o

heves. 


11.30 Som tidligere meddelt, innböd det tyske rikspostverk
post- og telegrefforveltningene i en rekke europeiske land til å
delta i en kow;ress i Wien for å dr3fte sp3remålet om å danne en
"Europeisk Post- og Fjernmeldeforening". Kongresser fant sted i da-
gene 12. - 24. oktober •dette år. Fra betnorske Poststyre mette
postdirekt3r Svensen, byråsjef Haug og sekretmr. Husberg og fra Det
norske Telegrafstyre telegrafdirektör Hadland, trafikksjef K. Knut-
son Fiane, overingeni3r Hoe og fungerende kontorsjef Indreas Strand.
plenumsmöte den 19. oktober vedtok koligressen enstemmig etter

innstilling ev utvalget "Overenskomst om Europeisk Post- og Fjern-
meldeforening, som trer ikraft den I. april 1943. Den europeiske
Post- og Fjernmeldeforening's oppgave er å forbedre og utvikle de
enkelte tjenestegrener i den gjensidige post- og fjernmeldetjeneste.
For Norges vedkommende innefr.3rer de nye bestemmelser b1.a, at norsk
innenriks porto for brev og brevkort som allerede gjelder i forbin-
delsen ned de nordiske land og Tyskland,,også blir gjort gjeldende
for a110 de 3vrige land som hax underskrevet overenskomsten. En for-
utsetning for senkningen av brevporteen, var opphevelsen av transitt-
avgiftene for landbefordring. Det ble vedtatt å oppheve disse av-
gifter i uuropeisk utveksling oe dermed er et gammelt stridssp3rs-
mål brakt ut av verden. for Luropas vedkommende. På flere utvalgs-
m3ter under kor„ressen, ble det tilrettelegt en leng,rekke tekniske
sp3rsmål som blir å te opp til senere telders3kelse og behandling
ved et av de permanente utvalg, som deY, vedtatte avtale forutsetter.
Den vedtatte "Overenskomst on Europeisk Post- og Fjernmeldeforening"
står åpen for tiltredelse av de uuropeiske post- og fjernmeidefor-
valtninger som ennå ikke har tiltrådt den.

Fylkesförer Hmreid holder en rekke foredre_ i Seude.

0.L.12.00 Fylkesförer dr. 0. Hmreid har på et to dagers be-
s3k i Sauda og holdt f3rste dar;foredrag for arbeidere og funksjonm-
rer. Han understreket at idag er enhver nordmann i produksjonslivet
en soldat i den europeiske hmr som Kjemper for å fri vår verden fra
den internasjonale kapitalisme og j3dedom. Han kom også inn på det
store arbeid N.S. gjör for å hjelpe der hvor det trenges mest og
oppfordret alle tii å stötte opp on dette. Onsdag var fylkesföreren
på rundtur i Sauda og bes3kte bl.a, skolen hvor han holdt en tale
til lmrere og elever i den h3gre skole og folkeskolelmrerne. Om
ettermiddagen talte han til de konnunale funksjonmrer som nette
fulltallig fram med ordf3reren i spissen. Om kvelden holdt fylkes-
föreren offentlig foredrag i kinolokalet. Idag reiser fylkesföreren
med f3lge videre til Stavanger.

Innsamlingen av varnt t3 til legionmrene fortsetter. 


11-30 Nasjonal Sanlings Kvinneorganisasjons Samlesentral
Losenkrantzgt. 8, som. nå ber opptatt sin virksomhet igjen ned inn-
samling av varmt y til de norske soldatene på Ostfronten, er om-
fattet med levende interesse. Innsamlingen av julepakker ca et ene-
stående resultat. Gavene er som kjent nå ekspedert til fronten. I-
midlertid fortsetter Sentralen sin innsamling for3vrig. Sentlige
N.S.K. lag i landet deltar i arbeidet, og s3r7er for å ordne og,sy

(fortsett)
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Innsamlingenav varmt tb til legionwrenefortsetter. (fortsatt)

om töyet. Ved siden av varmt tby, mottas også forskjellige gjenstan-
der som soldatene har god bruk for, bl.a. skrivepapir, lysestumper
som blir stöpt om, fyrtby, piper o.s.v. Siden N.S.K. tok spbrsmålet
om innsamling av klmr til de norske frontsoldater opp forrige vinter,
er store mengder varmt tby av forskjellige slag ekspedert gjennom
sentralen, Imidlertid trenges det stadig nye forsyninger. JÅlle som
har noe de kan avse av tby, gammelt eller nytt, bes derfor sende det
til N.S.K.s Samlesentral.

Fisker:L2e1111.1.2y.

O.R.13.15 Fj.sket i Finnmalk. Utbyttet var omtrent som foregående
uke. Mens -(1tbyttet av torsk- og hysefisket ble fordoblet, gikk sei-
fisket betydelig tilbekeo Utbyttet av fisket i Vest-Finnmark om-
trent 3 F.engerså stort som utby-Ltet av fisket i Ös-Pinnamrk, Det
er nå kommet adskillig a6n fra Troms.

Sildefisket cr fortsatt smått, vesentlig musse.
Drislingfisket I Sogn ble det i siste Uke tatt fang-

ster frn 200 til 700 skjepper. Dra kvalitet. I Sogndalsfjorden var
det tallrike men små fangster.

LandbrUksmellL=2.

Hodekålen domineler m.alkdet i Oslo. Det kommer egså
endel kålrot, men denne er nå underiagt regulering. Ellers ubetyde-
lig med grbnnsaker.

Intet nytt på slaktemarkedet. Det kommer fram1eis en-
del meget bra kuslakt.

Kålrothandeleu er som foran nevnt - nå regulert.
Fylkesforsyningsnemndene fordeler kål2o'en på forbrukskommunene.
Fordeli,ngen foretas skj.insmooajg, Forevningsnemndene skal treffe
avtale om levering med de produsenter sm er pålagt levering av
kålrot. Alt skal vmre levert senest l5 mars. Omsetningen skjer på
samme måte som grbnnsaker. De som har sikkret seg vinterforsyning
av kålrot, får noe. Ledrifter som har sikkret sine funksjonm-



rer, må påse at funksjowerenes kort blir freklipret vedk. merke.
(Merke 3.1.). Det vil ikke bli anledning til å kjbpe mer enn 1 kg.
pr.husstandsmedlem.

Det er nå litt mer fert i innmeldelsen av korn. Hit-
til er innmeldt 12.000 tonn. Treskingen skol vmre evsluttet senest
15. november.

30 nye bureisningsbruk i

10.00 Etter hva 'Wstlendingen" erfarer, vil det til somme-
ren komme igang arbeide på ikke mindre enn 30 nye bureisningsbruk i
2mot. Drukene ligger samlet på et felt, Rbdsfeltet, og det blir en
ny stor grend som reiser seg. Det skal fbrst og framst utfbres for-
beredende arbeide og det er mulig at man også kan få bygget allerede
til sommeren. Det er et stort 13ft som her tas for de mange jordsb-
kende i j'emot. Det er planer som det har vmrt arbeidet med i mange år
son nå står foran sin realisering.

Pelsd rutstilling i Elverun.

11.00 Til pelsdyrutstillingen sou holdes i Elverum 22.-25.
ds., er det anmeldt hele 517 dyr, derav 236 sblvrev,54 platina,
25 blårev og 200 mink, meddeler flst1endingenH.
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Konstitus'oner innen  jernbane-etaten.

18.00 Som overingeniJr - bestyrer av det nye lokomotiv-
reparasjonsverksted ved Grorud er konstituert inspekt3r Conrad 0.
Dirkeland, Dergen.

Son kontorsjef i Trondheim distrikt er konstiduert
sekretw H.Z. Christiansen, genera1direkt3rens kontor.

Som inspektUr i Trondheim distrikt er konstituert
avdelingsingeniUr Arne Jakobsen, sammesteds.

Som stasjonsmester ved Disenå er konstituert stasjons-
mester Osc. Olafsen Hallingskeid.

Som stasjonsmester ved Finneidsfjord er konstituert
stasjonsmester D. Ursin, Langlete.

Som stasjonsmester ved Morskogen er konstituert jern-
baneekspedit3r Ingval.diie, Fredrikstad.

Sem stasjonsmester ved Hdybråten er konstituert f3r-
stefullnektig I.L. R3st, generaldirckt3rens kontorer.

Som stasjonsmestor ved Fjellhamar er konstituert
jernbaneekspeditUr Kr. Nordsveen, Brandbu.

Som stasjonsmester ved Iveland er konstituert jern-
baneekspeditbr Marius Olsen, generaldirektörens kontorer.

Som stasjonsmester ved Ronglan er konstituert full-
mektig 0. Egen, Trondheim.

Som vognmester i Oslo distrikt er konstituert verk-
stedformann Gisle M. Hansen, sammesteds.

Sam lokomotivkontro1l3r i Oslo distrikt er konstituert
lokomotivf3rer G. Holter Nilsen, sammesteds.

Fra *uristverdenen.

18.00 "Justisdepartementet" har ansatt som domnerfullmektig
ved Midthordland sorenskriverembete cand. jur. Dagfinn Nicolay
Dreistein.

Cand. jur. Lelia Marie Loe er ansatt som dommerfull-
mektig ved Skien sorenskriverembete.

"Departementet" har anstt ekstrabetjent konst. kon-
torbetjent ved rtyfylke sorenskriverembete Eldbjre Orlund son kon-
torbetjent II ved samme enbete.

Sakförer Edvin Endresen, Stavanger, har av "departe-
mentet" fått erkl?aring om at han kan opptre son advokat ved lagmanns-
rettene og ved horreds- og byrettene.

Sakf5rer Karl Målstad er autorisert som fullmektig
hos advokat Karl Pålstsd; Kristiansund.

600 studenter immatrikulert i Oslo. Tnnatrikulerin_ også i bergen.

D.R.21.50 På grunn av den utsatte eksamen artium falt den tra-
disjonelle immatrikulering ved Universitetet den 1. september bort
iår. Istedet ble den lille immatrikulering som hvert senester pleier
å finne sted like fbr eksemen i forberedende pröver, utvidet. Idag
var det derfor ikke mindre enn 600 studenter m3tt fram i ulaen for
å notta sine akademiske borerbrev. Selv om immatrikuleringshögtid-
ligheten iår ikke fikk den samme ramme som for, ble dagen for stu-
dentene like fullt en stor dag. Studenterluen var på plass, ansikto-
ne var alvorsfyllte, de unge var preget av en forventningsfull spen-
ning, da de alfabetisk ble kalt fram til podiet og mottok sitt aka-
demiske bor,,:erbrev av p=ektor Hoels hAnd.

Den högtidelige immatrikulerin; av studenter fra Der-
gen og Vestlandet ved universitetet, fant sted imiddags i Konsert-
paleet i n=vs,r av en stor skare foreldre og alle pårbrende, viden-
skapsmenn og representanter for myndighetene. Sermonien ble innledet
med en Schubert-konsert utf3rt av iirnesens ensemble, hvoretter
museets preses önsket velkommen, idet han understreket dagens be-
tydning for studentene c betydningen av at innatrikulerinen nå
var blitt en årevis foreteelse i Bergen. Dergens ruseum forstod

å

(fortsatt)
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600 studenter immatrikulert i Oslo. (fortsatt)

sette pris på den tirit som vistes institusjonen ved at den ble
betrodd foreta den akademiske akt og preses sh også dette som et
uttrykk for de felles bestrebelser for reisningen av et vestlandsk
universitet i Bergen. Preses ga sh ordet til professor Helland-Hansen
som holdt en anslåerde imnatrikuleringstale og dernest overrakte
studentene deres akademiske borgerbrev, idet han håndslag tok
dem i den akademiske stand. Til slutt sang Studentersangforeningen
i Bergen under ledelse av sin dirigent, herr Garmann-Hansen de gam-
le studentersangene "Integer Vitae" og "Hellig er studentens kall".

4rbeidstienestenr glenestetidens 3engde for de arbeidspliktige er fwa

og med 1. desember 1942 inntil 6 mr,2mÆder

21.00 "Deparzemeriet lor Li'be:Idstjeneste og Idrett"meddeler:
Sjefen for arbeidstjenese og idrett har i medhold av forordning av
17. april 1941 om arbeidstjeneste for menn, bestemt at tjeuestetidens
lengde fo- de arbeidspliktige fra og med 1. desember 1942 er inntil
6 måneder.

Kretstillitsmanns-mdte for kvinler på Hamar.

18.00 Forleden bIe det ,),:cangert ot st5rre kretstillitnns-
möte -Cor kvinne.y7 på Hamar. Mbtot haddo samlet mange deltagere fra
hele fylket. Fylkeslederen i N.S.K. Tilla Holter ledet mbtet. Fra
landsledelsen var kulturleder fru Prag Magelsen og propagandaleder
fru Hirschel Haag tilstede. Det ble holdt en rekke orienterende
foredrag om de forskjellige arbeidsområder.

Den tyske båndverk-atstilling i Bergen.

18.50 Den store tyske utstillineen Handwerk und Technik ble
åpnet Bbrshallen i Bergen iformiddag„ Det var mdtt fram en rekke
fremtredende tyske og norske personligheter, som ble hilst velkommen
av Abteilungsleiter Reisch, hvoretter Dienststellenleiter Httesgen
holdt åpningstalen. Utstillingen har wert holdt i Oslo tidligere og
viser tysk håndverk og teknikk av ide.

Fartb et "F.orbussen" eks lodert ved en brygge i  Mandal, 


20.n Et mindre fart33r ved navn "Fjorbussen" som eies av en
Mandalsmann og som det nå VdT kommet en kjbper fra rendal for å se
på, 3ksploderte i ettermiddag ved aa brygge i Mandal, Det va-r4 mann
ombord, nemlig foruten eieren og kjbperen også 2 maskinfolk. Ved
eksposjonen ble -nr3yet helt bdelagt og sank straks. Alle de om-
bordvaerende ble brakt til Mandal sykehus og er for tiden under be-
handling der. firsaken til eksplosjonen er ikke brakt på det rene
ennå,

S.okolademerkene må sendes rekommandert da de ellers har tendens til

å komme bort. 


19,30 Melding til handlende. Sjokolademerkene må sendes re-
kommandert. På grunn av at det i den senere tid er innlbpt så mange
anmeldelser om sjokolademerker som er kommet bort under postforsen-
delse til fabrikk eller grossist, har Direktoratet for Provianterin
og Lasjonering bestemt, at merkene fra nå av ikke blir erstattet
med mindre avsenderen godtgpr at merkene er blitt sendt rekomman-
dert. Oslo, 11. november 194.
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Professor Hoels tale ved immatrikuleringen idag,

24.00 Universitetets prorektor, professor Hoel, eratulerte
de immatrikulerte studenter som akademiske borgere og e5nsket dem i
en kort tale velkommen til universitetet. Det er en vanskelig tid
dere begynner deres åtudium i, sa prorektor bl.a. Det er vanskelig-
heter av forskjellig art. Det er ikke lett å skaffe seg hus, brensel
og mat. Men jeg kan forsikre at fra statens, universitetets og stu-
denterorganisasjonenes sidel vil det bli gjort alt mulig for å lettc
deres kår, slik at amsorgen for materielle ting, ikke skal tynge alt
foy meg'et og legge hindringer i vegen for framgang i deres studier.
Men det er også vanskeligheter av en annen art. Det er store motset-
ninger innen vårt folk. Jeg vil be om at dere bevarer hodet klart,
og alltid opptrer slik at dere ikke på noen måte legger universite-
tets le3rere og styre vanskeligheter i vegen. De vanskelige forhold
som nå hersker i vårt land og hele vc.raon àvor, vil naturligvis best
så lenge krigen varer. Men ikke det alene. Krigen vil også kapte sir
skygger inn i fremtiden. Også det oppbygningsarbeia som må komme et-
ter krigens slutt, vil k=Te store forsakelser og ofre av hver en-
kelt av usa c).; u minst av den akademiske stand, som får en over-



måde viktig oppgave å fylle. Når dere er ferdig med deres studier,
vil dere komme til å gh inn i viktige stillinger som embetsmenn i
statens tjeneste, som funksjonærer og ledere i maringslivet og i
selvstendige stillinger, som le3ger, sakfe5rere og annet. Jeg vil ut-
tale önsket om at den utdannelse, både hva angåt kunnskaper og ka-
rakterutvikling som dere får her ved universitetet, vil sette dere
i stand til å 13se de viktige,oppaaver som vårt land i framtiden vil
legge på deres skuldre.

Fris- og ras'oneringssaker.

12.30 Pris- og rasjoneringspolitiet i Sogn og Fjordane har
nylig utferdiget endel forelegg mot noen personer i et herred i YtrE
Sogn for ublue priser og ulovlig omsetning av kjett. I de flestp til
feller dreier det seg om sale til oppkpere av okser etter den i
herredet vanlige pris av kr. 5.- pr. kg.Maksimalprisen er kr. 2.15.
Oksene ble solgt levende og på slump uen leveringstillatelse.
oppkje5perne ble oksene slaktet og transportert videre til Eergen me
fiskeskyter. Vedkommende lov-overtredere har fått he5ge multer og
salgsbelöpene er inndratt.

10.00 Siden Xlesund pris- og rasjoneringspoliti ble oppret-
tet 1. august iår, har det i alt vs3rt utferdiget 41 forelegg med bö-
testraffer på tilsammen kr. 8500.- og inndragning av kr. 208.200.-.
Herav er 22 btestraffer på tilsammen kr. 4ea0.- ilagt i lbpet av
oktober. Blandt de större svartebUrssaker som er kommet for dagen i
den senere tid, kan nevnes innsmugling av tonn kj3tt med en motor-
sköyte til De to svartehandlere som politiet lenee hadde
hatt i kikkerten, ble arrestert og fengslingskjennelse er avsagt OVE

dem for 4 uker. De vil nå få en straff som fortjent for sin jobbing
med livsviktige varer. I en liten bygd på Sunnmöre er politiet kom-
met over en utdzakt svartehandel med egg. 15 lovovertredere er kne-
pet og har fått böter fra kr. 50.- til kr. 400.- samt inndragning.
Forvrig er prispolitict stadig på farten og holder kontroll med at
båter og biler ikke brukes til ulovlig transport av rasjonerte va-
rer. Samtidig blir det kontrollert at rasjoneringsbestemmelsen& for
mineraloljer til motorkje5ret3yer blir overholdt. Det er konstatert
en rekke overtredelser i forbindelse med motorkje5ring og synderne
vil nå få en smekk.

11.00 Fra Sbr-Varanger meldes til "Folkebladet" at pris-
politiet på Kirkenes er gått til kraftig aksjon mot flere personer
som i lengre tid har drevet ulovlig omsetning av manufakturvarer.
Varene er solgt til urimelig höge priser og uten at det er krevd
merker for dem. Trafikken er stadig blitt verre og politiet har nå
arrestert de verste svartehandlere. De vil bli tiltalt for ulovlig
anskaffelse og omsetning av varer til store belbp.
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Fris- og ras'onerin ssaker. (fortsatt)

13.00 Ved ferhbrsrettsdom er en 22 år gammel Oslo-mann
som for i.den oppholder seg i Gausdal, idbmt 6 måneders fengsel,
betinget, for ulovlig salg av bekledningskort. Kortene stemmet fra
et forsyningskontor i Oslo, hvor det ved innbrudd ble atjålet 4500.
4 av kortene solgte han for kr. 25.- stykket. Endel andre kort for
kr. 45.- stykket.

Rbros S arebank som idaa er 100 år bevilger en rekke stbrre avebelb

12.30 Rbros Sparebank har pk 100 års-dagen idag, bevilget
en rekke stbrre gavebelbp utenom den ordinre gaveutdeling. Bl.a. få:
Wros Kirke kr. 10.000.- til eventuell reetsurering av det gamle or-
gel og til utbedring av varmeanlegget. Rbros-museet kr. 10.000.- til
brannsikker bygning, skodsaken i Lbrosherredene kr. 10.000.-. Til
gravkapell i Rbros kr. 10.000.-, Lbrosboka kr. 7.500.-. Til dette
formål er tidligere bevia.get kr. 2.500.-. - Det avsatte fond på
kr. 40.0G0.- i anledning av bankens 65 års jubileum, er besluttet
frigitt, )g fondet blir heretter Rörosherredenea Sykehus og Gaale-
heimens eiendoM og forvaltes av disses htyrer.

DödsfalL 


11.00 Revisor Jeliue iie er avgått ved dbden 84 3-h" gam-
mel. Han var fbdt i Elverum og kom til Halden som elev ved Under-
offieerskolen. Etter endt skoletid ble han boende i Halden og vir-
ket som kontormann. Lie innehadde i årenes löp mange tillitshverv i
Defalslaget.

Sjbmannssendingen,

O.R.22.15 Det ble sendt fblgende nbytrale hilsneri Kaptein
Torbjbrn Thorsen fra Marie Thorsen. Gianar !Ls og Reidar As fra Fran-
siska as. Knut Rosenlund fra,Karl Rosenlund, Sandberg. Karsten Pet-
tersen fra Jonny Fettersen. age Derg fra mor og brbdre. Leganger Ber
fra Ingxid og guttene.

Nytt fra Danmark.

D.R.18.55 Kongens tilstand er

12.30 Den nye danske etatsminister, Scavenius, avgav ons-
dag kveld i Folketinget en erkl=ine, der han bl.a. uttalte at den
nye regjering har full tilslutning. 1xa alle partier. Regjeringen vil
fortsette den linje som er trukket opp av de tidligere regjeringer,
Danmark er sluppet gjennom de vanskelige tider lettere enn man kunne
ha håpet pk forhånd, og til dette har de tyske tropper gitt et ve-
eentlig bidrag ved sin kerrekte og hensynsfulle holdning, uttalte
etatsministeren aidere. Til slutt ga han uttrykk for håpet om et
godt samarbeid mellom regjeringen og Liksdagen.

0.L.12.00 Som tidligere meddelt, er en norsk emigrant arre-
stert i Östergötland for industrispionasje. "Folkets Dagblad" skri-
ver i den anledning at affseren er ut aytt bevis på at det i Sverige
pågår en mer eller mindre krminell trafikk der noxeke flyktninger
apiller en dominerende rolle. i'aff=en viser at den garden som Tran-
ml :U3rte med sug over kjblen, i stor utstrekning består av folk som
bare skaffer politiet ekstra arbeid, franholder avisen. Det tilfelle
som nå or a7slört. er ,.penbart bare ett RV mange liknende. Bladet
hevder at det sikert foaeglr meget av den elags bak ryggen på myn-
dj hetwee,
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N tt fra Sverige. (fortsatt)

0.L.12.00 Db uerske skipct "Kong Oscar 2" på 914 brt. som
var strau,',et nord for Fa1kenber, ble ighr trukket flott, etter at
lasten var brakt ombord p. lektero. Skipet fortsattc deretter reisen.

22.30 Tyske og svenske rc-jcringskommisjoner vil i begyn-
nelsen av neste ukc mötes i Derlin for h forhandle om handelon mel-
lom de to land for 1943. Etter hva T.T. crfarer, vil forh2nd1ingene
vare om1ag en uker hvoretter komnisjowne vil rhdfre seg med sinc
rer,jering,cr.

22.30 Under felt3velser i Skhno, inntraff dot onsdag, kveld
en ulykkc h/orved en vernepliktig blo ircpt og fire andre skade% 2
derav en alvorlig. En lautebil kjörto under rffirkJeing inn i bak-
troppen 27 n marsjerendc avdel.Lg. Floio av de marsjerende blc på-
kjJ-Et og kastet ogcrende i vcr;en Bosemmel9eno ammbrklegg,ing, ble
opphevet umidde1bart etterp for de bilenc som deltok i

Nytt fra  FiLnland.

D.L.18.35Finsk
etter at dens forslae;
nå har gå'Jt med på et

r6gjeringskrise cr avveret idet rejerinen,
om ekstraordimar inntcktsskatt var forkastet,
komp2oniSforslag.

vvvvvVVVVVvvvvv
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STOL DI,NN I OSLO.

O.K. 18.00. Vcd tiden idar; mores oppstod det brann
i Jernbaneaten 19, ot stort byninskompleks ned 4 blokker hvorav
3 er innrottot til beboelse o en 4de inneholder verksteder or
lacrlokeler. Il3pct av en tiMe var brannen slukket. Lnnen or; tredje
ble delvis skadet c) fjrde etasje c)/- loftet ble totalt ödeladt.
En stor del av de kostbere d fal tiden uerstattelle maskiner ble
sterkt beskadiet. I fjerde etasje c) loftet var det laret
endel selloid som bevirket en okstra sterk fl=me rykutviklin.
I den iftidc r3ykon ble ct par brannmenn riykfor iftet. Drann -
å.rsaken or cnnu usikkor.

OFFICIELLT.

18.00. Officic1lt fra "re;jerin(;smte 12. uov.
1942: "Innonriksdopartementet mcddeler: Le
J.G. Pedersen beskikkes til distriktsle i Leinstrand fra den tid
"innenriksdepartementet" bestenmer.

LT3e E.J. Hauan beski 7..:kes til byl°
"Cong;sberr; fra den tid "innenriks-cartementet" bestemmer.

bistriktslc i folla, F. Str3mmen,
mcddelos evakjed i henhold til millertidi lov av 16. april 1912,
am avskjedielser og forflytninor ev offentlie tjencstencnn, jfr.
lov hr. 1 av 15 ber 1912, fra den tid "innenriksdwpartenentet"
bestene .x.

KILKEFLONTEN.
So ne]rest i V14 preste ;jel, I. K. Sjstad

mcdlelcs i henhold til lov av 15. oktober 1942 on avskjed oe for-
flytnin4 av offent114e tjenestonenn, avskjed fra sitt embcte.

1.'vokat H. J.Iruci 13scs fra sitt hverv son
formann i Tron'hein ver-crY' fra 1/11 1(142. Sen ny fornann l'eskikkes
fra sammc tid  10-1MLI i Trondhcin byrott T. Tor-;ersen.

FK JUSTISVELDENEN.
I "justiseiarbenentet" orprettcs ct cnbote

som justisr. Tyrsjef i "justisepartemontebd" lovavdelinr
Larsen konstituores sori justisrPl.d.

Kst. byrottsommer Tor;_rsen utnovnos til
sorenskrivcr i Strinl, Selbu.

Om "justisrdens" oaver neddeles f3le,onde!
Han ska:1 vere "justisministerens" w3rmeste radriver oT, stedfortreder
i "departementets" anliendr.

"Justisr" Larsen cr f(idt i Oålo 1902
og tok juridisk embetscksamen i 1926. Han har sion 1940 v2rt ansett
i "justisdepartementet", fra 1941 son "byrsjef i " departementets$
lovavdelin. "Justisrd" Lersen har b1.a. vn3rt sekretw i komiteen
for utarbeidelse av utkast til "arboidets lov" e) or ellcrs medlon
av flere d.elertement[ile" utvel/:, c»; komiteer.

IDLETTSNYTT.

0.L. 22.00 S3fi1w.; kan Drammen Skiyteklubb feirc sitt
25 ?3,rs jubiloun, idet klubben ble stiftet 15. november 1917. Drammen
Skiyteklubb hal :::,jonnom årene hatt en rekke 2V verdens beste sk3yte-
liperc son medlemmer. T:len kan novno navn som Siurd Moen, Nores-
mester i 1925 (); elymrisk deltaker i Chamonix i 1924. Ivar Lellanrud
som i den ti hen var modlem av klubben hadde sin karrieres nost
fenomenalo seson:; han i 1936 ver vordens::10ster, ouropemester or;

norcesmester o: vant 3 olymiske mcljer. Chr'rles Mathiesen son
ble olympisk mester 1500 noter c) flere
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PLISSLKER,

18.00. 2 iDersoncr fra por,ze er i prisretten
Frodrlkstad ddmt for ulovliz handel med kjdtt. Den ene ble ilazt
fenzselsstraff på 6 rincder, 300 kroner i bot og inndraging av
350 kroner. Viderc måtte han sar= med don andre impliserte tåle
inndraging av 2000 k-rur, Lon annen ble ilagt cn fengselstraff på
1* Elhed P som kjipte kjdttet er ilagt böter på orptil 300 kroner.

en annen kjitts_k cr hovedmannen ilagt
fengselstraff på 1 måned og inrdraging av 300 kroner mens 9 kjdpere
fikk bdter på opptil 1200 kroner,

ULYKIIEIIL

O.R. 19.00 EksWsjonsulykken i Mandal igår hvor en
mindxe rassasjerbåt sprang i :luften oz ftre personer ble såret
har nu krevd et.dddsoffer, 'En mann fra 1,rendal som var i Mandal for
å kjdpe fartyet er avgått ed döden på Mandal sykehus,

Ombord på en båt i Frodrikstad ble dot
igårkveld holdt et drikkela. En fremmed rerson var kommet ombord
oT; da denne izjen skulle forlate båten \flr hen blitt så cruoot et
han xamlet overbord og forsvandt i elven. Den forulykkedes navn oz
hjemsted er ennu ikke kjendt. Do hsn hadde turot sammon med ombord
kjendte hab ikke og de ble heller ikke gjort kjendt med hva han
het. Liket cr ennu ikke funnet.

For r.„oQ:h dazer siden okkom den 76 år amle
småbruker Leder Strdm i Skjoldestrdmmen ved drukninz. Han hadde gått
utfor en fjellskrent i mirket oz falt i vannet.

OPPLYSNINGaKONTOR FOL Vi,NF0LE

0.L. 22.00. Oslo oz Akershus Vanfdrelag og Foreninzen
Vanföres Vel har orprettet ct opplysAir'Igskontor fox vanföre. Tanken
på å skaffe ct slikt kontnr cr gammel Uan har lenge innsett be-
tydningen av silkt kontor hvor alle rrådene löper sammen. Llle
som vil stötte vanfdresaken kan henvend seg her oz få alle opp -
lysninzer. Kontoret vil samtidig virke som :i.e,ribUsjonsoentral for
den smÅindustri de vanfdre ut-2drer. Her kan kjörere, grossister og
de vanfdre produsenter henvonde seg. Samtidig vil det også på kontore-
bli plass til endel vanföre, som her vil kunne utföre forskjellig
arboid,

WIMMEL Sr-DEIIEVEW.NE4ES/JK I BYLETTEN I DELGEN,

1930-. Fn sak hvis forhistoriec;.årtilbake
1938 var idaz oppc i byretton i Berrn. Det zjelder et sökskii?],1 sem
Ole Dnielsen, Flekkofjord har anlagt mot Norges Sildesalgslaz.
Saksikeren kjipe av laget 800 halvkasser sild for oksport til
SveriTze. Silden skulle leveres :f:12& et steng i Mollesfjorden vcd
Flekkefjord oz motparton hay pistått at det skulle selges fra dette
stenzet så lant det rakk. Saksdkeren hevdet at det ikko var tatt
noc slikt ferbohold. Stenzet viste sez ikke å inneholde på langt
n,Jr elfet solgto kvantum oz sildeselgslagot har således ikke oppfyllt
sin forpliktelso. Lagets tillitsmann i Flokkefjord innså at lazets
forpliktelse ikko var oppfyllt og det ble ordnet mcd leveranse
annet sted fra. Dot ble imidlertid gitt stoppordre av direktir
Kårbd i. sildesalgslaget og sekskoren zjdr nu krav på at o skal
betalc 5184 kroneri orstatning. Pom vil falle om noen daer,
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POKELSITILL I BYGDENE

22.00 Pokersi.11 c) annet hesardspill har i den
senerex t11 herjet sou rene farsott over enkelte byder of:;
epidemien her for le.n.st nådd hadolandsbydenc, fortellos fra
Drandbu, Iolitiet grep forled.en inn overfor ct 1-Jokerla;,/, som ble holdt

Gran og her hadde det nok r.tt varmt for se. Da politiet kom til
åstedet var det nokså besmw1i(:; å komme inn i v=e1set o det viste
seF, at verten i huset 1, döddrukken foran ddren c) sten;te den. Inne
i huset var ovnen  yc,t  ncJ, bordet veltet c) utover gu1vet 1å strddd
10 kronceller, skitne kort (); et anseeW arsenel av tomme og halv-
tomme f1asker Det viste se at mens e 3vriac deltakere he''de rtt
opp i spillet uten tanke for annet, hede verten vict de
flasker  sin  udelte oppmerksomnet (); ildpot av natten hadd.e han
konsumert det moste av innholdet i to - tre brennovinsflasker. Dc
3vric,c spillere ble straks tatt i forhdr av den konstituerte
politimester nettens omsetning ble bosleg1egt. Den vistc sop., å
v7sre omlaL: 3000 kroner. Hovedmannen i effren cr en vestlene'.in
som bor i Brendbu sIbm tidlidore har oppholdt seg en tid i Gran.

KOMKNISTEN  1,D0LF THOMSEN F. NINNESMELKE I TEOMSJ,

O.K. 22.00 Kemponisten 2:xdolf Thomsen som har skrevet
den kjente nelodi "Wrndomsminne fra Nordland" liger beT;ravet i
S-irJefjord c) Sandefjorl, Senforening vedlikeholder hans revsted.
Etter hve Sandefjord :11ed erfarcr har Tromsd Mannsangforening nu
btl,.ratt til at komponisten får sitt minnesmerke i Troms3 hvor han
virket som oranist i en årrekke til hen döde under oppholdet ved
Send-;fjord bad. Komitecn for monumentet har itt en billedhuger i
oppdra å konne med et utkast til bysten.  Men  kan imidlertid sette
det som en like viktig oppeve å bidre til at et store antall av
komposisjoner av Thomsen son el utitt på ct forla som nu ikke
cksisterer, ken bli i jen,

SKOGEIELPOLENINGENS SAWSOLGANISASJONEL ELIR OFFENTLIGE INSTITUSJONEL.

O.K. 19.00. Etter hve blet Hedeland neddeler vil
Skociernes Salgsforcniner såvidt anr t3nmer - c‘) skurlast
emsetningen bli å betrektc acm offentlic institusjoner. Det

sal-9fcreninen ansvar for at tdmneromsetninen foreår
overensstemnende reler. Selsforeninen har plikt
på til f påse at c1dende instruks for td.mer skurlest-



omsetninen blir fult, samt plikt til å forete kontroll of;
innberetnin on ulovli omsetniw: av trevirke. 3:1sforeninens
tillitsmenn i distriktene her tiilike plikt til å kontrollere at
bestemmelsene overholdes o forclier 'ct mstankc om overtredelser
skal dette strakt innberettes til centralkontorct.

HVLM K-ILKE I GUD1=INDSD,L SICAL GJENLEISES .

O.K. 19.00. Som kjendt brento den meget kjendte Kvam
kirke i Gudbrandsdalen under krigsoperesjonene i 1940. Det her i de

siste år w.3rt arbeidet ener-4.sk for å få jenrcist kirken, c){ etter
hva bledet erfarer, er dot nu utarbeidet planer for c,jen -
reisinen. il.,none er :;odkjent av ordfdreren "departemontets'
iodkjennolse ventes i ns3r fremtid. Det cr forutsetningon at kirken
skal oppfdres som t3nmerkirke ev mastetönner. Den nye kirke blir
like stor som den amle mcd 300 sitteplasser. En rener også med
Trt  den vil bli lik den anlc kirke  2-57 utseende. Foreldpig fore

ikke noe kostnadoverslag for olpfUrelsen  av  kirken. I byda
er dot hittil senlet inn pew:er til utsmykkinen. l‘ormannen i
byekomiteen, fungerende orifdrer Klomsel forteller at det cr
mcninen å sette erbeidet mcd runnnuren allerede i hdst.
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3M1NYTT FR.1  NORGE. 


O.R. 19.00. Hedmerk fylkos J:3ger og Fiskerforening har
etter hve bladet jstlendin,en crfarer flere nye pinner for å hjelpe
fram fiskebcstandi i Giomma. I disse dager monteres det nye
klekkeriet for örret of; 1,ks vcd Elverum clektrisitetsverk o; til
sommeren er det meningen å slippc 200.000 lakserogn. Man har også
plancr om til sommeren å saffile stemfisk av örret i Skjefstads -
fossen ved Ilverum.

Vassnret i Valdres her som bekjendt
ært ubebodd i en årrekke, men iår vakte en heddöl oppmerksomhet
ed å slå seg ned på et av de gamle brukene for å fravriste det

ensomme l_flfjre noen gårdprodukter. En a-r Vestoplands medarbeidere
har avlagteneboeren et besUk og spurt ham om hvorledes det gikk me,1
årets nvling. Han forteller nt potetenc dm 2:ke s. store ble nv
ganske gnd kvalitet. Med hensyn til bureising mener han at det
flere steder akulle ware utacrket egnet for slikt.

NYTT FEL SVILIGE. 


L.h. 12.30. Den svehake kabinettsekretw Durmftnn? orY,
den svenske sendemann i Washington ble idag mottatt til konferanse
hos president Rooscvelt..

23,00. De-; ble idag avsact dom over don svenke
sersjant Wallin i den store spionasjesaken som det sovjet -
russiske reisebyrå i Stockholm er innblanet i.. Det or slått fast

Wallin vod tre forskjelli3 =ledninger i sommer mot betalinc
ga ledcren for det sovjetrussiske reisebyrå, Derenko, opplysnincr
om det svenske p2nservåpon (); produksjonen av svenske p=servoner,
Sersjant Wallin ble d5mt til 12 års straffarbeic.

For=nnen i d3n sveksko follag,sforeniw
direktbr Tryve Liljestran -gikk ved iden froIm merco.a,55 år

vvvvvv VVVVTT vvvvvv
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Innsaml4n.gen erjulk.lkakker til frontk'emperne ave1uttet, (forte2tt)

akevitt, sjokolade, sigaretter o.s.v., o vil sikkert komme ;Tyo:t
med for dem som skal tilbringejulen på utpostene i ut. Iakkene in-
neholder også varmt t"jyr ekxivepapir, piper o.s.v. semt brev med jule-
hilsner. Lederen av Samlesentralen, fru Svinndal, opplyserat det har
strömmet inn julepakker fra nlle kanter av landet, og det lnter ik-



ke ti3 A slutte för i siste åyeblikk, uttaler hun. Ide.g er det kommet
inn bunkevis med fölgebrev. Men det er i siste liten, for fr,, idag er
julepakkeinnsamlingen avsluttet. Imidlertid fortsetter Sanlesentralen
sitt arbeid og tar imot alt folk kan avse, varme kir, lys, fyrt%r,
skrivepapir og annet. Forleden ble julepakkene til de norskeguttene
i WElf-4.en S.S. ekspedert. De omfattet ialt 70 pakkasser. Op nå står
pakkene til guttene i Den norskeLegion lor tu/. Bak hver enkelt av
de tallöse pakkel, ligger en verm tanke for dem som 0-.2231:alt for
Norge.

•....• _ .

3.1,13.15 SpUrsn:»tlet om et havfiskese1skap for fiskore frp
Lomsda1 1 er blitt behandlet av Roilsda1 FJ.sker1ag. Det 51e vedtatt
å sette ned en tre manne komite for å forberede saken til ot senere
fiskermöte. Forutsetningen er at bare fiskere skal delta som eiere
av selekapet.

Landbruksmeldiner.

0.R.13.30 Metploiningen drives nå for hvete, nen jorden er
temmelig el3t på grunn av alt regn=et i håst, uå det erumuli å
bruke traktorer de f1este steder i landet. Men plöininen med hes-
ter går bra for jorden er leot å plöie.

Treskingen skal vwe unnagjort innen 15. november i
henhold til de gitte bestermelser.

Idag var det ganske brr aed poteter, ellers er det
framleis vinterkålen som dominerer marhedet. Det er rent bord fox
alle andre grånnsaker, således er det overhode ikke c;ulerJtter.

Kj5tt-ti1fårslen er nå på retur.

Prisnoteringer: Butiki'zprisene er for tiden pr. kg.
Grjunkål 7: åre, gulerJtter 47 ,re, parre 90 dre, rådbeer 45 åre,
rådkål 38 5re, vinterkål 27 dro, selleri kr. 1.90, salat kr. 3.10,
matlåk kr. 1.98.

rris- og roslonerin,-,ssaker.

20.30 Kristiansands og rasjonerine;spoliti meddeler
at to kristiansandere som sammen kjåpte 50 kg. kjjtt for 700 kroncr,
er ilagt båter kr. 5000.- og kr. 000.-. I et par tilfeller hvor det
er solgt livdyr uten tillatelse fra forsyningsnemnde, er både sel-
ger og kjåper båtelagt.

20.30 Domnen i den storehemstringssaken fra Tynset er
blitt delvisufullstendig gjengitt i Oslo. Direktåren ble dåmt til
kr. 3000.- i bot, subsidl:ert 21 r''.agers fengsel for ovortredelse av
forskriftene om me1keresjenerinp, nens han ble frifunnet for over-
trede.lee cov rasjoneringsbestemmelsene for kjött.

Rolf Lålandl Dergen, eavnet fra sitt bjem siden 5. november. 


22.30 Rolf Lb1and, fjdt 1928, er savnet fra sin heim
Dergen siden 5,november.Gutten er stor og kraftig for sin a1der
og ocr frisk ut. 11311 har blå pono tonner og tiont, kreftig,
tilbakeströket hår o(:; stran holJning. Han taler bergensedialekt.
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He ciner brda 11. novem er.

Fortrolip'.

Rasjonerinc, av maltek5;trakt. 


24.00 Direktoratet for Irovianteriw, oa, Lasjonerinr.; har den
13. oktober Fitt en forordninr; on rasjonerinr av maltekstrakt.

rarn n 1 - 6 rinec9er kan av forsyninsnemna
arvjsrir:-; j 45 ram naltekstrakt om mikneden, når detve'r!

attest eller attest fra jordnor eller kontro]stasjon for mor oa barn
;odtr;j3res at de hclt oller C1-0:17is er =es kunstip;, eller det ved
1eattest aodtres at de p. runn av sydon eller ved rekonvale-
sens trener maltekst-akt.

Dare barn som fr minst halvdelen av sin ern-3rin i
form av flaskemelk, kan i denne forbinnelse regnes for ernw)res helt
eller delvis kunstia.

Sykehus; f3dehjem, barnehjem o lif;nende anstalthus-
holdniner kan f. anvisnirweri varen av forsynin,;snennda etter
n-3rmere 2astsatte

Varen onsettes baro ajennom apotek.
Ovordraaelso eller erverv av varen i strid med den

gitte forordnina, er strafbar.
Oslo, den 12. novomber 1942.

Sveitf5rer og blikkenslaernester Wraby overrekker Quisling et vakkert

skjlold som  ave fra seniorsvciten.

7.30 "P3reren" mottok iræ funerende sveitrirer i senior-
sveiten, blikkenslaelmester qalby, sammen ned sveitstaben 1)".Oslo
slott. Deputasjonen overrakte ham et vakkert o(-;kuristfordiL forarbe-i-
det skjold som ffave. "FJrcron" var meaet beeistret for Javen. Ideen
til a'aven fikk man da hirdmenn fra Henark for on tid tilbake over-
rakte "f3reren" en 3ks. Skjoldet skulle la st i stil ned denne. Det
er arkitekt Essendrop som har laet teningene til skjoldet OJ l'Ind-
smedkunstsmed Althoff har laet 1et, meddeler "Fritt Tolk".

Lundes 13d. Det er allerede samlet inn kr. 600.- til bautaen.

14.30 Herr Ilans Haule%„s, son i en n5nnota1e over "ninister"
Lunde og frue foreslo reise "ninisterparcJ en bauta i Vc i Loms,
dal, opplyser at det allerele er samlet inn kr. 600.- til dette for-
mÅl. Det vil i nT3r fremtid bli neds; on nemnd son skal arbeide med
saken. Det er ennå ikke bostent hvordan bautaen skal se ut.

N ordförer i Spind.

10.00 "Innenriksdepartementet" har-oppnevnt redaktör Holmer
Hoven som ny ordnrer i Spind kommune. Do.nde Tob. Mtland som "depar
tementet" den 2. oktober tIÅ. oppnevnte som ordfbrer i Spind, 1.5ses
fra vervet.

Stor interesse for husflid i Hednark.

12.30 Interessen for husflid i Hedmark er meet stor c)(: i
det siste f3,r er det arranert 38 husflidkurser ned over 500 elever.

Br landbrukskontoret for Jstfold overf3res til f lkesbolien 1)? Jely

13.30 "Fylkosmannen" i Jstfold har med tilslutnin av for-
mannen i istfold Indbruksrd, henstilt til "Landbruksdepartementet'
at landbrukskontoret for Jstfold blir overf3rt til fylkesbolien
Je1by. Det er de1ie neninen ha fast ukentliJkontordaJ i

Sarpsbor.
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Wdeulykker.

Trondhein. I Ddrea ver en iformiddag vitne til on
izhyelig henJelse. En gutt ble uppmerksom r), en kvinue ecen på
en stein ved vegkanten og gneJ eeg ioå det one kneet. En hnlv times
tid senere, var kvinnen forevunnet fra steinon, men til sin forfer-
delse oppda gutten at lå n_sogrus ved on bekk liko i newhoten.
Lensmannen b]e verslet, og det viste seg at kvinnen var d.dd men noen
ytre ciddskrs k ver det ikke mulig e eppdage, bortsett fra et "een had-
de en heveIse ved kneet. Den d3de ver helt uten legitimasjonapapirer,
smykker eller annet som kunne identifisere henne. Påfallende var det
også at hun pikk uten yttertdy. Kvinnen ble iaften fört til erondheim
hvor hun vil bli obdusert.

9.30 Inatt ble liket av en mann funnet i Sdrkedelsvegen li-
ke ved Bor,gen stoprested. Det ser ut til at vedkommende har kommet
gående i kjdrebanen og er blett på''':jdrt ev en bil. Avddde vnr 5gr
gammel og bosett på Smestad.

13.30 En drukninsulykkeinntraff igår kveld ved Lillehammer.
To gutter var ute i kano på Mjbea da den spinkle farkosten veltet.
Den ene a guttene kom se3 til land, men den andre druknet. Sokningen
pkgikk i hele går kveld, men liket er ennå ikke funnet. Den omkomne
het Rolf Borg og var 14 år gammel.

Felles riskontrollkontor for Kopervik, Staneland lxvaldsnes, Turvn-

stad or Dokn.

12.00 Etter hva "Haugesund Degblad" erfarer, har fylkesmane
nen i Logaland bestemt, at det skal opprettes et felles priskentroll-
kontor for kommunene Kopervik, Stengelend, Lvaldsnes, Torvastad og
Bokn. Det nye kontor fkr nev1J.et Priskontrolldrkontoret for Nord-
Karmdy med kontor iICopervik.

Sammenslutningen av Moss op Je12y22=uner.

12.30 "Fy1kesmannen1 i jstfeld oprlyeer at saken om sammen-
slutning av Moss og Jelöy kommuner er kommet tilbake fra PInnenriks-
departementet',. Dette har overensstemrende med "fylkesmannenns for-
slag bestemt at snmmenslutningon skel forele:ges ekstraordireert fyl-
kesting, som antegelig blir :1e1dt i Moss i midten av desember. Mnn
utreder nå også spörsmålet cei senmene:etning ,v herredskommanene
Mysen og Eideberg, og blir dette tidsnok feed,eg, vil det muligens
også komme ope til forelbie boi.sxTliig på det ekstraordin= fylkes-
ting.

Unvdomsarbeidet i Romsdal.

12.00 I en samtale ned Tylket" uttaler formannen i Romsdel
Ungdomslag, herr Olev Rekdal, at utsiktene for ungdomserbeldet er
meget lovende. Ren nevner bl.e. at etedct nå er delt inn i 7 kretser
med hver sin kreeleder. kretee= gjon delt opp i if.g. ett for
hver skolekrets. Den förste oppgave laget vil samle seg om, er stud-
learbeid, og da ses,rlig granskning av gårds- og slektshistorie.

Nye styr2r_222=nt for statsalmeningene.

O.R.12.00 Lillehammer. "Departementet" har nå oppnevnt de nye
stywer for statsalmenngene. Styrenes -2unksjonstid skal ve:re fre
1, januer 193 til 14. epril 1946, :f:orteller 'Tegen".
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o: -PJoAerin;ssaker.

10.30 En kornprodusent cr av rasjoneringspolitiet i Halden
ilagt en bot på kr. subsidt3rt45 dagers fengscl, for å ha
tresket ulovlig og gjent bort ca. 1000 kg. hvete, havre or rug. Hele
kornpartiet ble inndratt.

Leveutstilling i Sandar.

0.L.12.00 Leveutstillingen i Sandar til uken blir onfettet mcd
meget sto/ illGeresse og det blir deltPelse ikke bare fra Vestfold,
men også fra Telemark, Buskerud, Opland m.fl. fylker.
Over 300 dyr cr anmeldt. Disse ex nocn av le -.11er fineste på hede
jstlandet.

Straffesaken mot  fhv. lensmann JohPn Krag bringes inn for lagmPfinorettaa

12.00 Posen herredsretts dom av oktober iår i stiaffesPken
mot fhv. lensmann Johan Krag, cr av statsadvokaten brakt inn f'Jr lng-
mannsretten. Krag hadde rådet en småbruker til å hogge nec' en led-
ningustolpe tilh3rende hbyspenningsledningen Lissa - Stadsbygd.

101 år gammel.

13.00 Guline Meen i Gjerpen fyller tirsdng 17. ds. 101 år.
Hun cr i full vigör. er oi:pC hver dag og deltar i forskjellige slpgs
arbeid.

N tt fra Danmark.

D.B.18.35 Kongens tilet;rnd er tilfredsstillende. Han beveger
seg med st0rre lethet.

13.00 Det danske Vitenskapsselskap feiret igår sin 200 års
dag. Den -firste opp,;aven som selskapett'k seg av var oppmåling og
kartlegning av Danmark. Viderc har selskapet utgitt en ordbok i det
denske språk, foruten at det skPffet til ve,ge materiell til belys-
ning av Danmarks historie inntil år 1600.

Nytt fra Sverige.

12.00 Kung1iga Veteflskapssc,cieteten i Uppsala har innvalgt
professor 0. Hagen i Dergen til med-lem av den teknisk-dkonomisko av-

Ny_It_fra Island.

12.30 Ifölge en Leutermeldingfra Loykjavik er den island-
ske regjering trådt tilbake,

vvvvvVVVVVvvvvv
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NY FYUCLSFOREE I HEDILLK OG

0.L. 19.15. Lörag ovortok den nyo fy1kosf3rer i
Hednark og Op1and sin nye sti11ing og vcd denne "h3ytidolighot"
forctok kringkastinen ct grannofonopptek. Hand1inen foregikk i den
store fostsalon i Hamar c) var i on1cdninen oppmarsj av
hird og fancparedo etc. :1(endt gjestene kunne man se on rokke
representanter for dc tyske myndighoter, videre "minister"
Fugleseng; "sjefen for "f3rerens" c)( "mintsterpreSidentens" kenselli"
fylkosförer Lundesg,3,rd, fy1kosfUrer rrynhildsvOld, fylkesmann
Fr3ysland, fylkesmann Vriess Hassel eg byråsjef Federson.

Fylkcsoranisasjonsleder Otto Ø. Olsen
3nsket alle velkommen til m3tet c) mintes de felne hvoretter
Eriing Linc leste

Doretter beste fylkcsf3rer Lurriesård
talerstolen. Een tok evskjed ned sine kampfeller i F O 4 0,:;
uttalto hår)et om at kampfellenc i F 0 4 vil n3te den nye fylkcs -
f3rer ned den samme tro tillit som do hadc vist ham.

Func;crem7.c fylkcsf3rer F)rynhildsvold
takket oså for det godc samarbeid son hedde hersket i den tid
hen hadde w2rt fylkesf3rer.

"Minister" Fue;leseng ble hilst ried bifall
da  han besteg talorstolen for å foreta den "h3ytidelige" inn -
settelse av den nye fylkcsf3rer. Etter i en kort tele å ha takket
fylkesf3rerne Lundesgård (); .-Jrynhildsvold for .:Icres code innsets
i F 0 4, anmodet "ministcren" Lksel om å motta "f3rcrens"
teordrin som ny fylkesf3rer for Hednerk og Oplend. Den nye
fylkcsförer sted s. opp på scenen oT nottok sine papircr av
rninisteren"

* "Det cr en historisk kjennsjerninc.,
uttalte "minister" Fuglesang, "at don som vil ha makten i lendet
vårt n.å he nakten i Hcnark og Opland. Deto her ikke forandret
scg s=lig idag. Det er on hård kamp som f3res on denne
mekten. En kemp hvor alle krefter er satt inn på beggc sier. I
denne kampen cr det ev betyl.ning at den som bwor landets oe folkets
frantid Od lykko nettop her står storkest siulid. Jeg er overbovist
om at F 0 4 under fylkosförer !s's ledolee vil fortsetto på livs -
1injen og nå fren til en sor soicr."

Den nve fylkcsf3rer Lksel bosteg så
talerstolen. Han bewnte mcd å uttale sin glee over å få erbeide
i F 0 4 ():: P;a en liten historisk ad geografisk oversikt over Hednerk
oj Opland. "Det er en megot stor innsats dettc distrikt gjennem
tiJeno har pjort i vårt leils ånds ar; kulturliv. Det her fostret
manp;e stort på åndslivets emrådc. Og her hvor folk f3lcr
o;,; tenker norsk cr on gennol norsk kultur og norsk scd (»7,
skikk bevart bedre enn noc ennet stocl i landet vårt. Jed or glad
over å få virke i ct fylke hvor Jynentaliteten ikke cr for utprect.

Her er menee oppgaver å ta fatt 1)å, Solvom
krigon Qr krisen setter grenser for hve vi ken utrette, ma vi alle
sette elt inn på å gjöre det som j3res ken for å nytto til
mulighotene. Hve or så rertiets =neste oppgave i dette distrikt?
Jo danske enkelt å arteide for at den störst nulio del av befolk-
ninon 1=cr å forstå den nye tid. Vi må skepe en kvalitetsbevegelse,
ct nasjonelsocielistisk fylkesområde".

Fylkoseranisasjonslecr Otto C. Olsen
foretok deretter don officielle evslutning av "h3ytidelighoten"
uttalte bl.a.: vegne av alle våre kampfeller i F 0 LV vil jc så
vernt jed kan 3nske den nye fylkesförer hjertelig velkonnen til
Hemerk og Opland. Her vil han m3tc menge kampfeller c); trofaste
kampfellor son cr bcredt til å ta sitt 13ft for den felles sak. Det
er vårt mål å gj3re dette landet rundt Mj3sa til det det encang var:
Lendots hjerte."

M3tet ble avsluttet mcd tre ,-;enger tre
hurra og f3rstc og siste vers ev "Ja vi elsker".
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PEISSAKER. 


19.00, Ved Stawnger og Logaland pris - og
rasjoneringspoliti er det i. den senere tid ilagt en rekke böter for
overtredelse av rasjoneringsforskriftene. En kjipmann i distriktet
er ilagt en bot på 2000 kroner subsidiert 45 ag'crs fengsel for å
ha kjbptt 120 sett dameunertöy rå"svarebörsen" i Oslo.

5 kornpro4usenter cr ilagt bUter for å ha
malt korn uten mclinaskerke og, for å ha malt korn til for.

En person som driver går4sbruk i byens
warhet er ilagt 750 kroner i. bot, subsidiert 30 dagers fengsel for
å ha slaktet to griser ulovlia; og for å ha amsatt kjöttet i byen til
5 krorer pr. kg. samt for ulovlig å ha solgt selk til 50 8re rr.
litur.

20 TILLITWhYYMJTE1-, HOLDT I HELGEN,

311T.w?,nor krots av Naajonal Samling .
arrnneteridag et mte fJr tiflitsmenn. Det ble holdt taler av
propagandaleder Stangeland og fy1kesfbrer Hmreid.

I hamar ble det pgså holdt et tillitsnanns-
möte for Hedmark krets av NS. Her ble det holdt taler av krets -
förer Sundgård, og "minister" Fulesang.

KYSTLCSENESLL,NDSFOLBUNDOG rJ EYSTLOSLAG Gj.:L SLMMEN.

O.R. 22.00. Kystlosenes Lardsforbtnd som har sete i
Bergen er i disse dager sluttet sammen med Norsk Kystloslag som
har dete i Oslo. Disse to organisasjoner er no satt inn i Norsk
Forbund for Transport og Sj3fart hvor de danner en losgruppe.
Satslosenes Landsforening står framdeles for seg selv, men det er
antagelig bare et tidssprsmål når denne kommer inn i. samme
organisasjon. Det er videre bestemt at det skal være en los±renj_na
ved hver losstasjon.

DEN OMKOMNE I GREIKEE IDENTIFISEK.

19.00. Politi,t i Fredrikstad har nu bragt på det
rene at den ukjente mann som forleden falt oveTbord fra en lastebåt
og druknet var en lektermann ved navn Norman Paulsen. Han var i 26
års alderen, ugift og hjemmehörende i. Greåker.

NYTT FEL. SVPLIBE. 


S.R. 19.00. Sverige har påtatt seg å overta dE Vichy's
konsulwe interesser i Mexico.

21.50, Det er nu truffet avtale om en utvidelse av
det svensk danske varebytte for annet halvår 1942. Fra dansk side
er det lovet tilleggsleveranse til en verdi av tilsammen7.5mill.
svenske kroner. Bl.a. 50.000 tonn sukker, 150 tonn konserverte egg,
melkekonserves, kunsthonning etc.

Sverie skal tiI gjengjeld levere vaer
til Danmark til tilsvarende verdi, hovedsakelig trevarer, sellulose,
papir, jern og stål samt verktöy og maskiner..

Videre er det truffet avtale om at SveriAe
skal tillates en ekstra eksport til Danmark på 5.2 mill. danske
kroner som fnge av at Danmkrk har lovet å levere 2000 tolj.n smdr
til Finnland i fjerde kvartal 1942. Denne tilleggseksport vi1 bli
fordelt likt på de fire vaxesorterz trevarer, papirmasser og papir,
jern og stål samt verk-Uiy og maskineri.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHLTSOVEL.SIKT
Fra

Lejerin ens Infor=sjonskontor.

17 nov. 1942. 571. Fortroli.
16 nOV:.

".70LITISK TOT=i= J-Le:,JE :7 1943u.

-.:,. 12.00. P31en'e ne1in sentes iformidd ut"over
Oslo

De vren ov elle kolibre me,». ti11115rene am-
munisjon som stt inn1everinsfrist for til 8/11 1942 - Unn-
tatt ha1ev3r - skal lares hos lokale norske politimynhcter.

Dc iok.oie politimynheter vil utlevere
vnenc for jktseson;'en 1913 bre til sOM er i bcsie1se cv on

NS-orfJrcrne om ot dc eI plitelie.
Dc ven1iscnser som er utstc,'.t for 1942,

er 4 hetrkte som fra 8/11 1942.
politimynheter sk,1 forsyne

disse lisensr 1..iskriften "Tare 31.1,i; for hl,.cv3r"

Unertc;nct Le'qicss
SS-Oberru.prenftthror un:". General '_or

TTO.:3K_

07.00. Do Forente St.tcrs rine'crirtement mcd-
deler:t et litc nors[ h_n'clokir ,om r;ikk i -11icrt tjencstc, ble
senket 'v cn ficn'tli; ubt utfor nor kysten ,v i mi'ten

v septemb(r.

Y NY - NS

0.L. 22.00. 2rofessor 3ohoc1i som i sommer sJkte of

ble som 1:rofessor i ve' IT:erens Luseum,
ble E,v stret ,T,.nmoet om fortsette inntil vicre som i_rektJr.

I mdtot den 21 oktober innstilte rrofes-
sorkollc:iet rrofessor P. Trumpy som LTns ctterfdler i irektiiver-
vet, 0 LY.usects styre 1-L'r n utncvnt Trofessor Trumry som 'irektO'r
for kommcn(7,0 3-rs perior'e.

HTn hor olleredc tilt*tt sin nyc

0.: . 19.00. T)T . ' forni-' 'r)t det,ut b=nn i hoveri,-
Ly,nin,,cn rA T. vre Glommest )stre Totcn.

Hpvc'by,nin,'on o ; hinschuset blo tot,lt
adolot, mcn ct lyktes rec 11- kbisk clt rlt innboct. En 'cl
korn oi h3y ,ikk

70L-..XKSHJS.

19.00. Lloyd tobTkksf:brikk i Staver som forc( 1.-
Icr on Friv t yrkedo tobakk, hr o.11crc.: 1:c fg:;tt en:,c1 p,T,kker fr
.11c Icnter v forteller fc:orikkbostyrer Mchlin. Tyn 'en

kommer imilertid ikke f31 bort i2lot rsskiftet.
han venter i ::;runnen ikke nocn stor

tob:_kksh3st ir, fortsetter hen. v det som hittil cr motttt syns
tobE-:kken fre istl=ct v-3re den bestc.

Tobkken vil bli levert i ferl. ; i
bewnnelsen cv fcbrwr.
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NS ICVINNLONIS-SjONS JELID OG PL,NE]

12.30. Pressen hr httt en s.nt1e NSK's ener-
:;iske o(; uttretteliYe 1.n's1oe.er fru Olg, 73joncr som en interes-
sunt oversikt over NSX's rl.ner.

KEIn do nevne nocn s3r1ie oprver?
Jc; vil i firstc rckke ncvne det soci,?1e ax-

kvinnel s,1m1er n inn sreb rntiy for-'eler Ictte
til elle som tren;er det. Enkelte steJer h-r vi or.;sg opprettct bytte-
sentnller for skotJy til b.ern. Vi(lerc vil je' nevne v're husstellst-;-
sj,)ner som cr i r,,sk utvik1inJ, vekker stirre c); stjrre intcresse.

Hvors'.F.n cr forbinnclscn mellom NSK o- front-
kjemrernc?

Den Mor beste. S-wilesentre,len er i full
svinc„ h r vi i 'et siste scw't tusenvis :v julepPkker o;
re pkker i1'c norske .;uttene"r";istfronten. Vi,^cre vi orani-
sert br vskrivning fronJJkjorne, (),; vi tr oss v ».eres fmi-



lier hcr hjenme.
Hvorn er kvinncornis?Isjonens stil1ing

KVinneornis,:zsjonen str moot sterkt, 11/1-

In do ncvne nocn nye tiltk frr, NSK.
NSK setter mcd ct fjrste ion mj('.rekurser

i semtlie fylker. I den forbinnelsc pner vi en skole som hr til
oppgzIve ;??., utdonnc dc som skal st for unervisnincn pdc forskje1-
lige s-Uo(Ler. Vec', mJrekursene f r kvinnenc undervisniw; i
sJm, sE:Imt i befolkniiisspirsm1.

Drier NST opplysninsrbej..l for sine mod-
lemmer?

Det vi olitiT 1.ort. jo mer hvert en-
kelt ne0.1em setter scg inn i c'en nsjon:T1-socilistiske ver-'.ensnsku-
e1se, jo strre innsts ikke minst
skffe nye melemmer

Et som NSK's 11/7
jort er oFprettelson Trbeier me," skpc
so,ms p1:.n for opiel'3r1nr;en, c); omfttel feruen NSK ogs. NSUI!

Hvern er Tc me mjtevirksomheten?
T)cil er i full OvirL n. Det holJes cn rekke

mjter run:t i le:ndet, Vi dette c) :21cti-
viscre Li.rbcidct ytterlier5 for :7.t r ste)re sr:k skel vinne inn
hjortene hos 11e 70'rifulle nerske kvinner,

EILKUTS

0.r. 22.00. :;cr er et hoiTt et kwe Elve-
rum for "Likshiren. 'Tet ,10_t)k 20 r n i le fyikesonrct.  75...on-
sikten me: kurset ?), ut..,"14e Kurset emfttet

on prktisk oiiLe.ti be-tn.et, tereisk
en sek 1J)tersee io:r 1.(Ten.

NOJ.,GE VIL =1, STN N.

22.00. I sin t1e p NS' kretstillitsm=smjte -1*
Hmer oppstilte "m:S.nister"Pulesng '2.ytt sem Ï.;jennomfire

:-.;er=nske folkcsis kmertskr. Det tysk-no-2ske 1D-mertskflp
dette mJte til utrykk vcd t representH.ntene for Einstzsb (c

NSDLP hos Lcichskommi_ssr, HJ'.uptemeinschsl,Titer Hemenn, c)
G:lustelieLleiter Lelk (1.eltok.

I on tele uttelte hr, Hcmann tilslutt?
"Iikkurt scm TysklrL be,re ken komme rjonnom denne krigen og oppn
seren scm en nesjolsoci1istisk de
ske lend bere drcic p4 samme L*ten. vil vinne enne k.
gen. fordi et cr risjonc.1soci1istisk. Nor-; e vil hare kunne sikre

b1ir w,sjonalsocielisisk.

utover

derstreker fru Djoncr.
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GJJ_NOPPPYCG_ I OPLJTD.

O.R. 19.00. Cjenoppbygingen e;ter krigen i Opland
rylke har nå påggtt i to 'r, og meget er hittil utrettet.

Av 170 lokalskader i fylket er arbeidet på
120 lz,ggeplasser ferdig. i-rbeidet på de ,vrige 50 er for det meste
begynt.

PPIS- OG RSJONI=GSL HIÏ

O.L. 13.30. Ln kornpro:Jusent i Halden ey i disse dagex
id, mt 400 kr. i bot su1s.45 dagers fengsel for å ha tresket ulovlig
og å ha gjemt unna omlag 1000 kg. hvete og rug.

11.30. Sindag ettermidd.ag gjorde prispolitiet på
Gjivik en stor fangst idet en på Mjös-ferjen kom over en mensde sek-
ker, kofferter o.l. som viste seg g inneholde kjdtt, frukt, melk-
og flötespann. Hamstrerne som var fra Gjivik, vil ng få et alvollig
oppgjdr med politiet.

13.30. Frispolitiet i Lillehammer knep for et par
dager siden en grdsarbeider som solgte sigaretter til noen smågutter
for en krone styklret. ::;um en kuriositet kan nevnes at salget foregikk
rett itmm prispolitiets vinduer. Uannen har fått en bot på 100 kr.

2 KG. K'LLOT PH. HUSST1NI)SL7LLH I OSLO.

O.R. 13.30. fordelingen av den rekvirerte kålrot i
Oslo og omegn er n fastsatt. Tildelingen blir 2 kg. pr. husstands-
medlem pr. uke.

FISKE.T.IMLFINGEL-

O.R. 13.15. Kystfisket utenfor .lesund i uken som gikk
var endel bedre enn i de foregående uker. Ogs" i Målöy-distriktet
var fangstmengden större enn vanlig i den senere tid.

07.00. Norges Makrellaga representantskapsmdte på
Risör ble avsluttet fredag. Til formann i laget ble gjenvalgt hr.'
Gudmundsen, Eide pr. Kopervik.

DiFSPALL OG ULYKK1-.

19.00. P1anteskolebestyrer Johannes Söfteland
ved Brandsby planteskole ved Flord er ddd 47 år gammel.

22.00. Ldrdag ettermiddag omkom en 45 gammel
Lillehammer-mann Henrik Fambye i werheten av Lysaker stasjon idet
han hoppet av toget fct ug slo hodet så hgrdt mot en steinröys
at han dSde straks etter.

SJ,JMANNSSENINGEN. 


0.. 22.15. Sjömannssendingen ikveld inneholt lite
av interesse.

Fyrböter Kåre Herman Espelund fortalte
sprette episoder fra sitt sjdmannsliv. 9 april 1940 hadde han
ligget på en norsk torpedojager i Topdalsfjorden. Det var blitt
skutt p tyske fly, men han mente at dette var uforenlig med Norges
nöytralitet.
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Nyy-L7FPJÅSVEEIGE.

0.L. 22.00. Som fblge av krigen har den svenske handels-
f1?,te inntil n tapt 164 skip p tilsammen 711.774 br, reg. tonn.

Mer enn 1000 svenske -3jdfo1k har satt livet
til .

S.L. 19.00. 4 svenske statsborgere er idag arrestert i
Stockholm siktet for spionasje for Sovjetsamveldet.

Navnene pt 3 av dem er: Fru Alle Lidb1ad,
loborant Lidblad og hans bror Knut Lidblad.

S.R. 22.00. Fra og med idat; er det innfört maksilmal-
priser p*, reinsdyrkjött i Sverige.

vvvvvv VVVVVV v-s;;vvv
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Fortroli .

å vin Lan e av ått ved döden

11.30 Ingeniör åyvin Lange er avgått ved Töden, 49 år gam-
mel. Lange ble offiser i 1914. Han gikk så inn i journalistikken
som redaksjonssekretTcer i akien i årene 1913-14. Han gjennomgikk se-
nere Trordheim 2ekniske H5gske1e, hvor han tok kjemiingeniöreksamen
i 1921. Som militmr tjenestegjorde Lange ved en flerhet av riketa
festninger. Han deltok i flere år i det politiske liv. Lange drev
en omfattende virksomhet som foredragsholder og artikke1fc4rfatter
i dagspreseen og i tidsskrifter,, I flero år var han også radiokåsdr.

Nils Andreas Quisling Nordvik falt på jstfronten, 18 år amme1_,_

O.R.19.15 Det ble i dagens aktuelle sending holdt minnetale
over Nils Andreas Quisling Nordvik, som for en tid siden falt på
åstfronten. Han var 18 år gammel.

Arbeidernes Fa lige Landsorganisaelon. Bedriftene art skal vmre be-

stemmende for hvilket forbund man skal stå i også for funks'onmrene.

19.00 Blandt de viktigste srörsmål som Arbeidernes Faglige
Landsorganisasjon har arbeidet med i den senere tid, er forholdet cg
det gjensidige arbeidsområde mellom Norsk Forbund for Bygningsindu-
strien og Norsk Forbund for Treindustrien, mellom Norsk Forbund for
Handel og Kontorvirksomhet og en rekke av de andre forbund som har
medlemmer i industrien, mellam Norsk Forbund for offentlige Yrker og
Norsk Forbund for Sjöfart og Transport, og endelig mellom Norsk For-
bund for Nærings- og Nytelsesmiddelindaetrien og Norsk Forbund for
Kjemisk Industri. -"N.T.Ba" erfarer på lienvendelse at den konklusjon
som organisasjonsavdelingen er kommet til, og som skal danne grunn-
laget for arbeidet i den k.almende tid, er denne: 1. Som et ledd i
fastsettelsen av iorbundenes virkeomrade slås fast at det trekkes
et skille mellom offentlig og privat virksomhet, slik at Norsk For-
bund for Offentlige Yrker samler alle som er beskjeftiget i offent-
lig tjeneste, forsåvidt angår de grupper som for tiden har medlem,-
skap i Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon„ 2. Medlemmer av Norsk
Forbund for Handel- og Kontorvirksomhet som ,rbeider i industriel1e
bedrifter, everföres til det industriforbund de ifölge bedriftens
art tilhörer 3. Medlemmer av andre forbund som er beskjeftiget i
rene handels- og kontorbedrifter overföres til Norsk Forbund for
Handels- og Kontorvir7rsomhet. - Som det framgår av dette, skal be-
driftens art vmre bestemmende far hvilket forbund man skal tilhöre,
også for funksjonmrer. Grunnlaget er altså nå lagt for å skape en
organisasjon som svarer til tidens krav.

N.S. möte i Hardan er.

19.30 Hardanger og Voss krets av Nasjonal Samling hadde
lördag innbudt til kameratkveld på Mmland Hotell i Granvin i Har-
danger. Det ble et festlig samvær hvor medlemmene av de forskjelli-
ge kretser fikk utvekslet tanker ')g erfaringer. Festtalen ble holdt
av fylkesförer Astrup etter at kretsförer Mellingen hadde önsket
velkommen. Senere på kvelden var det leik, opplesning o.s.v.

Norsk-tysk kameratkveld i Irondhuim

20.30 Mandag kveld ble dot pg Hotell Britania holdt en norska
tysk kameratkveld, som fikk ct strålende vellykket forlöp. Dienst-
stellenleiter Christen ug fylkesförer Fogstad talte, "Minister"
Puglesang var tilstede.
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Fiskeime1dinger.

0.E.13.15 Sildefisket. Fra Harstad meldes at sildefisket i
Nord-Norge fortsatt er smått. Hvad sildefisket i Syd-Norgeangr,
kom det igår bare melding om en mindre fangst i Hordaland.

Brislingfisket. Også igår kom det melding om fang-
ster i lierda1, - fra 20 til 260 skjepper.

Landbruksmeldinger.

O.R.13.30 Det hersker sto.2 mangel på garvestoff og skogdirek-
tiiren hr derfor sendt ut en oppfordrin oa innsamlingav granbark.
Vinterbark blir betalt med 4 öre pr. kg.

vesentlige av listplöiningen er nå undagjort,
Frisb2. fer treskj)ngens avslutning er utsatt til 1. desember,

En merker nå avslappning på slaktemarkedet. Men det
kommer famleis adskillig storfekjött, vesentlig kukjött, Til Oslo
kom det forrige uke 1700 skrotter sauekjdtt. Det var litt oppjang
i tilförslen av gjbkalv og spekelv.

Det er kålen som dominerer grönnsakmarkedet, men det
kommer også litt gulerot, men av sw9rt dårlig kvalitet. Ti1försien
av potetet har öket  og  den verste mangel er nå avhjulpen.

4 årdbrukeLe  på J?sren anmeldt  for ulovli rovfiske i et ar fiskevann.

14.30 4 gårdbrukere på J,2ren er anmeldt for ulovlig rov-
fiske i et par större fiskevann. Det hevdes at ingen av de anmeldte
har hatt fiskerett i noen av vannene og at de skal ha hatt en for-
tjeneste av sitt ulovlige fiska på omlag 20 000.- kroner.

Aksjekurser å Oslo Wrs,

]3.30 % Stat 1937 s. 101, kj. 101. 4% Stat 1935 I
s. 100 778, kj. 100 5/8. 3* % Stat 1941 I kj. 102 3/4. 3* % Stat
1938 I s. 101, kj. 100*. 4 Nypr,tekbank 1938 s. 103 1/4,kj.
102 3/4. 3* % Hypotekbank 1941 I s. 102 5/8, kj. 102 1/4. Credit-
banken s. 130, kj. 127*. Kreditkassen s. 785,kj. 775. BjWvefos-
sen kj. 19 1/4.Berregård s. 129, kj. 127*. Elektrokjemisk
s. 140. Hafslund s. 690, kj. 677*. Orkla s. 2O. Saugbruksforeringen
e. 1875, kj, 1823 "=:.,11 8. 6.00, kj. 5.90, Gis. 6.00. Agdesiden
s. 180, j 175. Borgestad s. 267*. Bruusg;rd Kiösterud s. 290,
kj. 282*. Amerikalinjen s. 255. Ber;enske s. 190, kj. 187*. Norden-
fjeldske s. 200, kj. 19(f. Ivaran s. 287*. Ocean s. 315. Kosme II
s. 255, kj. 250. Odd kj. 200. Rosshavet s. 282*, kj. 275.

Indeks for Oslo börs.

19.00 Bankaksjer 160.15 (minus 0.50). Industriaksjer
200.39 (minus 0.07).Skipsaksjer 240.90 (minus 0.35). Hvalaksjer
389.50 (minus 1.00).

Selskapet for Nor es Vels Samvirkeutvelg.  Oversikt over omsetningen.

18.00 I beretningen fra Selskapet for Norges Vels Sam-
virkeutvalg fins en oversikt over samvirkelagenes omsetning i
driftsåret 1941. Den samlede omsetning dette året var ialt 642 mil-
lioner kroner mot 617.8 millioner i 1940. N.X.L. og forbrukerlagene
har gått tilbake med 14 millioner og melkesentralene og eggsentra-
lene med omkring 4 millioner hver siden 1940. Slakteriene har öket
omsetningen med omkring 5 millioner kronerog felleskjöpene med ca.
1 million kroner. Den vesentlige ökning faller på fiskeriorganisa-

(fortsatt)
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Selska et for Nor es Vels Samvirkeutvalg, (fortsatt)

sjonenep som har bket omsetningen fra ca. 52 millioner i 1940 til
89 millioner i 1941. - Pruttooverskuddet var i samtlige lag 41 mil-
1*oner mot 35 mi1lioneråret för. - Driftsoverskuddet 16.4 milliae-
ner mot 18.9 millionor året fbr. Den totale kapital som lagene had-
de investert pr. 1.1.1942 utgjorde omtrent det samme som året fbr,
158 millioner kroner. Oversikten viser at samvirkelagene står bkono-
mick godt fundert.

Dddsulykker.

Q.R.19,00 Iilleström. Igår kveld in,:ltraff en ulykke ved Sagdalen
stopnested mellom Lilleström og Strbmmen. Idet toget kl. 19.30 kjdr-
te inn på stppestedet, falt en dame ned i skinnezangen foran toget
og ble overkjdrt. Hun ble i styp; tilredt tilstand sendt til iks-
hospitalec men döde på vegen ditt. Den omkomne er ennå ikke identi-
fisert.

11.30 Stavanger, En 3-årig småpike som lekte på fotaelsken-
ten i en av. byens gnter sammen med andre småpiker, ble lördag på-
kjört og drept av en drosjebil. Hun må enten ha falt eller sprunge
mot bilen. Sjåfören merket intet til overkjdrslen.

11.30 TromstL Under linetrekning ved Haugnes i TTOE/S -'orle-
denp ble en robåt fylt av en bl'etts-jd og en av de o ombordwerende
omkom. Den annen ble reddet. Den omkomne etterlater seg hustru og
9 ba-m. Underveis til land skulle ad av redningsmennene kaste noen
steiner ut av båten og herunder.ble han rammet av slag og ddde. Han
var 74 år gammel.

11.30 Mysen. En lensearbeider fra Eidsberg er avgått ved
ddden etter å ha '-reeLLet t flaske denaturert sprit. Liket vil bli
obdu:ert for å bringe dddsårsaken he1.t på det rene. Avdbde var 34
år gammel og etterlater seg hustru og barn.

11.30 Trondheim. Den ukjente kvinne som forleden ble funnet
dbd på vegkanten i Bbrsa er nå identifisert. Det viser seg å vsre
en sinnsyk kvinne fra Malvik i Trbndelag, som var sett bort i pleie
på en gård.

20.30 Stokmarknes. Under arbeide med å forsterke fertdynin-
gene på en skbyte fra Kvinesvågen i Hadsel, ble en småbåt med tre
mann ombord fyllt av en brottsjt,. En av de elpordvwende, den 20
år gamle Martin Rune fra Kvitnes, ble tatc aq: sjden og ble brakt til
lend först en stund etterpå" Man drev iherdige opplivningsforsbk i
5-6 timer, men uten resultat. Også Dh av de andre var utsatt for
hard påkjenning, men han kom seg etter behandling.

18.00 Målby. Forleden kveld hendte det en dddsulykke i nær-
heten av Målbyp idet en mann, kontorsjef VetVik, som var ute på tur
falt av sykkelen så stygt at han pådrog seg kraniebrudd. Han ble med
en gang sendt til sykehus og tatt under behandling, men livet kunne
ikke reddes. Don avdbde var i 40 års alderen og etterleter seg hus-
tru og flere barn.

Gårdsbrann i Trbndela.

11.50 En av de stbrste og eldste gårder i "Lfjord i Trdndln-
lag ble sbndag jevnet med jorden ved brann. Avlingen og redskapen
strbk med og 13 st=r.e, eadel småfe og höns brente inne.

N distriktsveterinr i 3r'e.

11.30 nInnenriksdepertementet" h-r ensatt distriktveterl-
nær Kåre Hauge, Posendal, som distriktsveterin3r i jrje distrikt.
Hauge er fbdt i Vestre Aker 19039 artium 1921, veterimereks. 1926.
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Premiere å Centralteatret.

23.30 Centralteatret hadde ikveld premiere på et overordent-
lig eiendommelig cg tankevekkende skuespill av Elinor Borg, som og-
så spilte med i stykket. Stykket avslörer menneskenes mas og
jeg, deres feil og svake sidei, men viser samtidig at de stadig hi-
ger mot noe skjnit,- mot en dröm. Hadde vi litt poesi, noe å ware
'glad i, ville alt v12..re enklere, sier en av personene et sted. Det
ex kj33rligheten alt kommer an på. Erling Drangsholt, Nanne Stenersen,
SaxIck!$, og Wenche Foss spilte ypperlig i hovedrollene og höstet liv-
lid applaus. Hauger hadde komponert musikken og hadde den musikalske
ledelse bg Tere Fbss sceneledelsen.

Premiere på  Stavanger Teater, 


14.50 På Stavanger Teater ver det igår kveld premiere på Sigutj
Christiansens skuespill "En reise i natten". Sceneinstruktören,
ton Heiberg, har skapt en fast og vel avstemt fremföring av Sigurd
Christiansens dypt alvorlige, psykologiske drama. Det ble en verdi-
full teaterkvold både f‘r pu'elikum og de opptredende. De 4 akene
ble bundet sammen av radioenserablets musikk, som på en virkningsfull
måte utdypet stemningen i stykket.

Innbruddstyverirr‘Lista,

13.30 Ved et innbruddstyveri 5 Vestb,ygdens Bakeri og Handels-
lag på Lista, er det stjUet kr. 4300.- i kontanter fra et ulåst
pengeskap. Tyvene har også rumstert på lagerct, hvor de har etter-
lat seg en mengde avbrente fyrstikker.

Nytt fre Dnrik. 


D.R.18.35 Kongens tilstand er tilfrea.dstiende. Kreftene tiltar
jevnt.

21.00 Fredrikshavn. Ved midnatstid igår eksploderte en mine
ved atranden i Ldkken på ilordvestkysten av Jylland. Eksplosjonen
var meget voldsom og 10-15 store butikkvinduer og en mengde mindre
ruter omkring i byen ble knust. Eksplosjonen skjedde 25 meter nord
for moloen og minestykkene ble slynget helt gpp i byen. De'J ble
gjort betydelig skadc.

19.00 Nationalbankens ukebalanse for uen 8. tjl 15 november,
viser b1.a. en stigning på 8 millionei i tilgodehavender på clea-
ringkonti med utlandet som dermed k)mmer opp i a_T79 millioner kro-
ner. Seddelomlöpet er gått ned med 19 millioner kroner.

N tt fra Sveri e.

0.E.12.00 De norske emigranter har igjen gjort seg mindre fordel-
aktig bemerket i Sverige. 2 norske flyktninger overfalt 2 svensker
som solgte nasjonal-sosialistiske aviser og hisset samtidig en rek-
ke andre personer til å VW0 med på overfallet. Det er betegnende
at de selv stakk av da politiet kom og overlot til de andre å ta
stöiten. "Aftonbladet" skriver i den anledning, at de no/ske emi-
granter bestr av elementersom ikke kunne trives med den ro og or-
den som hersker i Noxge og derfor reiste over til Sverige.

11.30 Krigen må en gang ta slutt og da mter vi nye proble-
mer i form av ot gjenoppbygnirgsarbeid. Dette er konklusjo-
nen e ale som den svenske statsminister holdt i Söderhamn sn-
dag. Vi må ruste oss i god tid for å möte disse problemene, erklaar-
te han. "Folkets Dagbled" skriver at det er all grunn til å feste s
seg ved disse ordene. De gir nemlig et nökternt glimt av virkelig-
heten. U.S.A. og England mangler forutsetninger for å gjennomföre
gjenoppbyggingen. Bare en fred som muliggjör et nytt samarbeidende
Europa kan skape bedre tider etter freden. En alliert seier ville
)are skade Europa ytterligere, skriver bladet til slutt.
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18.00. "Ministerpresidenten" har 17 nov. d.å. un-
dertegnet en nlov" om meldeplikt for,jöder.

Jöder (fulljöder, halvjdder og kvartjdder)
som har bopel eller fast opphold her i landet, skal innen to uker
fra denne "lov"s ikraftreden melde seg til registerfcireren i den kom-
mune vedkommende bor. I kommuner hvor folkeregister ennå ikke er opp-
rettet skjer meldingen inntil videre til politimesteren i byene og
til lens=nen på letridet.

Hvis meldeplikten fdrst inntrer ctter "lo-
ven"s ikraftreden skal melding skje innen to uker fra meldeenliktens
inntreden.

For umyndige påhviler meldeplikten den fore-
satte eller vergen

Fulljjde er den som har minst 3 av lase
fulljjdiske besteforeldre. Som fulljide anses dog uten videre enhver
person av jdeisk blod som tilhOrer eller har tilhort et moseisk tros-
samfund. Som fulljdde anses ogs den helvjide eller kvartjode som ved
lovens ikraftreden cr gift med eller som senere gifter seg med en
fulljjde samt enhver annen person av jjdisk blod som av "innenriks-
departementet" blir besluttet likestilt med en fulljjde.

Halvjdde cr den som har to av rase fulljd-
diske besteforeldre forsåvidt hen ikke ette:r bestemmelsene i para-
graf 2 anses for fulljdde.

Kvartjdde er den som har en av rase fulljO-
disk beetefar eller bestemer foraåvidt an ikke etter bestemmelsene
i paragraf 2 ,nses for fulljide.

2vist om hvem som etter paragrafene 2 og 3
er fulljdde, halvjjde eller kvetjjde avgjires av "innenriksdeparte-
mentet".

"Ministerpresidenten" kan etter forslag fra
"innenriksdepartementet" gjire unntek fra bestemmelsene i peragrafe-
ne 2 og 3..

5• :rnnenriksdepartementet" kan gi =mere for-
skrifter til utfylling og gjennomfOring av de= "lov".

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer
bestemelsene i denne "lov" eller forskrifter utferdiget med hjemmel
i denne "lov" streffes med bjter eller med fengsel inntil ett år.

Denne "lov" trer i kraft straks.

MISSEEUK iVZ.JWIHTENE

	

20.00. w_orsyningsdepartementet" er blitt kjent
Med at kvinner som er blitt tildelt legitimasjonskort for at de er
fortrinnsberettiget i kier (kökort), har forsjkt å benytte disse
koxt til å gjore innkjip utenom kjer i butikker beliggende i andre
distrikter enn der de bor, flepartementet" skal i den anledning gjd-
re oppmerksom på nt kjkortene bare er gyldige ved innkjjp i forretL
ninger som liger i den kommune hvor vedkommendes kökort CY utstedt.
Således gir f.eks. kikort utstedt av Aker Forsyningsnemnd ingen ad-
gang til å gjdre innkjip foren kier ved butikker i Oslo, og omvendt.

Ved flytning fr3 en kommune til en annen
må innehavere av kjkort eventuelt henvende seg til forsyningsnemnd
i den nye kommune med eneloing om å få byttet sitt gamle kort med
et nytt.

Det som er sagt ovenfor gjelder bare selve
kdkortene. Det er altSå herved ikke gjort noen innskrenkning i ra-
sjoneringskortenes anvendelighet utenfor kommunen.
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NY VETIPINR.

12.30, "Innenriksdepartementot" har :nsett veteri-
nsr Arne Oliver Bye, Kirkenes, som midlertidig distriktsveterin-eri.
jst-Pinnmark.

NYTTKJJLE- OG FrYSEANLEGG I MOSS.

12.30. Det er i diese dager holdt skjönn over dis-
ponent Osk2r :1:1vorsens store, nyc fabrikk ved Mo.ssesundet, som kom-
munen har fått tillatelse til å ekspropriere til kjUe- og frysean-
legg. Erstecningen for avste1sen av bygget med tomt ble sett til
1.345.000 kr. og erstelning til Norsk Kjdle- og Krnservkompeni til
182.000 kr.

HEFIIETII:KFABRIKKENEHOLDER

12.30. De Norske Hermetikkfabrikkers L'indsfoening
har hatt generalmte og Stavq-iger Hermetikkfabrikanters Forening har
holdt generalforsamling i Stavanger. På begge m5ter ble årsberetninb
og regnskaper forelagt og ensstemmig godkjent. På Landefoxen-ingers
genera1mie ble direktör Holthe, Stavengcr, gjenvalgt med Ekklema-
sjon som formann, og likeledes viseformannen, konsul K.M. Torg-imeen
Samtlige styremedlemmer ble gjenv,:lgt.

IBLADNER" LEGGI.S OFP N:STE

12.30. Dileksjonen i Oplandske rempskipsselskap
har nå bEslutteu "Skibladner" ikke slu,1 settes i drift til some-
ren. Selskapet kunne fått dot nödvendige brendsel til holde rif-
ten igang, men dircksjonen her ikke fmnet det ökonomisk forsvarlib
å sette ski'Det i fr'rt.

LANDSUEGLNI9h5JWTN 	 SPG AV Y=SOPPMNGEN.

12.30. "Norsk forbund for jern- og metallindustri-
en" he:r i disse dager fått godkjent en bevilgning på 100.000 kr. til
yrkesoppIwing. Pengene skal særlig gå til hjelpe-rbeideredJM öns-
ker å utd2nne seg som fegrbeidere. Dernest vil det bli gitt stötte
til kurser i yrkesoppl-sring samt bidr2g til Y,-;dlemmer som emsker å
utdanne seg videre ved de tekniske skoler. T1d1igere har forbundet
bevilget 10.000 kr. til semme form43-

19.50. Hedm2rk aglige Samorganisasjon opplyder at
det skal holdes on rekko bedrifts- og yrkeshygienekurser på Hedmark.
Det er meningen av tillitsmennene i :rbeidsnemndene i de forskjellige
kommuner skal ta del i kursene. Poreldpig skal det avvikles 3 kurser,
ett på Hamer for Hedmarksbygdene, ett på Eene for jsterdalen og ett
i Kongsvinger for Solör og Odalsbygdene.

OPLAND BONDLVINNLLAGHOIDER 	

23.00. Opland Bondekvinneleg holdt idag et meget
godt besökt rsmöte p. Gj3vik under ledelse av Norges Bondekvinnelege
formann, fru Herberg.

Ved velgene blc fru Herberg gjenvelgt som
formcnn og som nestformann v2lgtes fru verset, j. Toten. Som med-
lemmer av styret v',1gtes fordvrig fru Gudheim, Valdres og fru
St:ngrid, Gudbrandsd2len.
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FUtST EIN I I .NITT OVTE LUITD-2.

22.00. 'v.lkesfd-cr Frokstad har n bestemt at b-u-
taen som skal reises Over ministerp=ct Lunde ved  11.ge i Iomsck,1
skal utfdres i norsk gr,-nitt med reliof i bronsc v ministerp=et.

ot 'dkonomiske ved rcisningen bBres av frivilligc bidrrs.

.-L.,-JINS=TING

20.00. Lom fl_mrcinse1skap begyne id g sl ktingen
;i7rein pP Wverz.innh_11sen. Ialt er det mellem 400 og 500 cyr som
skal slaktcs. T'mreinselskupet har ftt tilltelse til for:Tele
3000 kg. reinsdyrkjött innen bygdu.

PLISSArTI.

20.00. Fetten i Kristiumund h,w idus bel=dlet
sken mot iiskchandleren som sandte hv::lkjdtt til Hu.mar merket Strjc
Dommen löd 134 5 m?1,neders fengsel, inndruging uv 900 kr. og 15 kr. i
s2sksomkostninger.

12.30. To forp:,,ktere p en kommurr:1 g^,rd i rrwheten
uv Oslo 1.1r st-tt for prisretten tiltlt for solgt melk utenom
omsetningsorg nene til for hiye priser nemlig opptil 1 kr. pr. liter.
De hur ogs solgt egg p. samme mte og til for hdye priser. Dommen
falt idag. De ble ddmt til 120 eLgers fengsel.

19.30. For en tid sien ble det forövet cn rekke
forretningsinnbrudd i Lolvs3y, Glemmen og Fredrikstd hvor det ble
stjPlet en m,ngde forskjellige varer bl.n. mcl og tob?.kk. Iolitict
f'nt snzrt et bestemt spor og vcd r'ns king hos on mistenkt Lisleby-
m:nn f. nt mowl det vosentli,ste av tyvekostene. 1:-nnen cr -restert
og vil f. ,t oppgjör mcd.politict.

UL=1.

En 11 Px g=c1 pike fra H3y1-nd, Tristinc Hane, ble igL1 ettermid-
dag drept p riksvcien vcd Lur ved 3 ndnes. Ulykken skjeddc vcd
sykling.

23.30. En 1.3dsuly'cke f_nt ,ted p Lökken i Orkd-1
i et-Tormiddg hvor den 25 r g-mle ,rbeider J1-v Holtli fr, Wkken
ble klemt mellom en vogn (); en 1.stcbenk under koblings rbeid.

SPOLT. 


12.30. 3 "gbdc" bokscro, Gregersen, Per Vinje
og Kjell Mrthinsen har meldt seg til skilöperkompnict som 1.1.lig-
ger i dvelseslcir c sted i Tysklnd. I ct brev hjem fortellcr Tolf
Gregersen et dc cr i full sving med eksersis og idrett. ',Ted cn stor
bokseaften fox en tid siden vunt de 3 norske bokserne sine k,.mper
mot gode motstandere.

19.00 Fdrstkoniwridc sön&-',g rx-ngerer Uredd,
Porsgrunn, hasjonit boksestcvne. 131&ndt deltkerne kun ncvnes
Haruld Lohdc, rne Lund og Thor Wv,s ulle fra Stavanger, John Lien
fra Bergen, Kjell Hagen, Folf Jacobson og Thor Thoresen fra Oslo
og F.eidar Fjeld fra Forsgrunn.
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22.00. Skbytekavalkaden holdt mi5te onsdag kveld
Verdensteatrot i Trondheim. Parelius Finnerud og Halvard Hansen

holdt hvert sitt k4seri. TOrgny Hagerup, Trondheim, ble overrakt Oslo
Sköyteklubbs diplom for banebrytende arbeid i norsk sköytesport.

TEaTEE. 


20.00. Skuespilleren Dan Fosse, som tidligere har
wert ,,nsatt ved-l'omediateatret, har iÂ en tid hatt sitt eget reiseen-
semble og har gjestet en rekko steder p: Vest1andet med Hoprekstads
farse "Dersep Strndi". I et intervue mcd Morgensavisen uttaler
Posse at h?n vil slutto som fast skaespiller.

NYIT FLIÅSVILIGE.

19.30. Aksjeselskapet Metalliserings verkstedsbyg-
ning i VMrtan en forstad til Stockholm - ble ved 8.30 tiden idag
utsatt for en voldsom eksplosjon med p4fillgende brann. 3.personer
ble skadet og e fjxt til sykehus. Bygningen ble temmelig sterkt
skadet idet en gavl raste sammen og flere vegger ga ettex for det
hoftige trykk.

Eksplosjonen Ekyldes antagelig at lurten
omkring et asetylenanlegg i bygningen var blitt mottet mod gass.

vvvvvv VVVVVV VV-V,,TV
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DISIPLIN =DIJ,ES ?

22.30. ( Det cr helt uiuli å oppfottc begynnelson på denne

meldingen, men den ender på riksmJtet dcn 26/9 1942 i
Colosseun, jeg sadisiplin, oa ned diSiplin mener jeg .ikke

bare at man adlyder en bcf,ling uten 4 spörre hvorfor, men at

mon virkelig tenker og arbeider, h‘r.:ler og lever i den sanne

- -

MLLE NS-FROPLG/,.NW PLANL-GGES.

19.00. (Begynnelsen ken ikke oppjTottco). Witet som finner sted

Stortingsgt.120 hT1 til formål 4 opprettholde og styrke kon-

takten n4r det gjclder propogr.ndirksomheten. I mötet (eltor

propogandalejeren for bo,-gonisasjonen, samt on rekke andre

lcdcre, MStt cv fylkespropogandoleder Mandt-Blikkon(?),

son ogsa vil trekke opp retning;slinj(ine for orbeidet i tien fran-

ovor. Videre blir det t2ler av flJdresförer Trondscn, ObnIgemein.-

schaftsleiter Hogemonn, kontorsjef ThorsnT3s. Son kjent ble det

holdt lign,nde möte i Oslo for en måned siden.

SJJM,_NUSSENDINGEN.

0.L.22.30. En taler rettet krafig angrep mot Kongen og Hambro

i vanlig tone. De höye löningor i London ble omtalt. iksneved

burde få anledning til å to et blikk på folk hjemne, så vilde

han nok holde kjeft. 02 Riiscr-JJarsen Her hjemme ler folkav

deg Hjalmar, de knegger og ryster på hodet når du snakker, Det

or helt slutt med kongetilhengernehor i Lrndet nå -
Det ble -sendt en hel del hilsener den förste avdeling

kundc ikke oppfattes i det hele tott. I slutten 2V sendingen ble

ncvnt fölgende Sigurd 1-asmussen, fra familien. Otto Skrder, fra

Thorleif kom hjem- Matros Hans Tunhc11, fra Almo og borna.Jung-

mann AsbjOrn Hennum, fra mor - din for er også ute, nar du truffet

ham ? Sverdrup Coto, fra Lofeten. Odvar Andersen, fro hustru.Styr-

mann Ragnar Hilsen, fra hustru og hor. Tömmormann Hons Gulliksen

bridrene Walter og Håkon GuLlliksen, Sandefjord y fra Mor og

Lyder. ( De aller fleste hilscner er uten hjemstedsangivelse.)

19.00. Det innliper stodig sirgebudskap til4Vcstfold om folk som

cr omkommet i didsfe.,rten fol Engl=d. Til foreldrene på Husö er

det kommet beskjed om at 3.styrmann Ingvar TLen er omkonnet, 26 år

gommel.

POLITIETK0NTEOLTH TE GLIT.:=APEUE I BUSKERUD -

22.30. Med assistonseRV lensmenile i Nedre Buskerud har pris-

politict i Drommen foretatt kontroll rundt hos forskjellige gårdbruk
-

ere. Det gjelder kornregnskapcne. Ved foretatt ransakning viser det

seg ot enkelte har' större beholdninger enn en skulde g ut fro etter

treskelistene. blen etter hvo det opplyses er heldigvis i do oller fl
e-

ste tilfeller sakenc i orden.

ULOVLIG  HANDELMED DENATURERTSPRIT.

12.00. Hanarpolitiet har i disse dager ovslbrt cn ganske omfott-

ende handel med denoturert sprit. En yngre herrewnn son arbeider

vcd en bcdrift i "amar har tilst4tt at han har stj4let 35 liter

denaturert sprit fro bodriftens lager. Han har solgt spriten til

en Oslo-nohn for 20 kr. pr. liter. Oslo-mannen har så blondt opp

spriten ned 1/3 vann og omsatt varen til 20 kr, pr halvflaske.



	

Ygeyeldin!cLoktobe:' 1942.b

	

— .--_—_-- Yr05-74,

=== 12 SYj.,iES Jj`=;SINGFIT: FRETWF,,•

, 1).00. :(J?-nianske S ITe rge :wdo sin fÖrsto i n serin ndinger
Dascns skaite appoll ble gitt av "m±nistoIr Riis-

- Jttalto: Norsl U1.OLfl rfirsto gang hrer du dJ-:tte signact,ji

dtto k=opet vårt, Du 1ioec h-i=pcJJ for fyikingon GeA'marske SS NO2-
dele djerv,:; seicrIjk0 Mork deg dot budskuT) det

oc til pIl norsk undom dot cr frihoteus budskap. Det or aen anw
frihe vi Innvaer ior det norska folt Den frhot folket vrt.a.11
7rang-.1 tiltress in=st inno liko7el lengtet otter., ?)on fri-
het som menLI e norsk-nordisk-gormansk(2) blod til alle tider kjent
som den rette:, sanne, edleste frihet. Hvô vi kjemper for c) hvn vi skal
vinne, er friheten for det norske folket, for folkene av vår germanske
folkeett, for vrt Europa, det rommet som tilhdrer oss, friheten til
å rbkte og verne om vårt rene blod og tryggs tilweret slik at folkene
Iår kraft til å leve videre os oppfylle den mening Gud hadde, da hnn
skapte de gormRnske og europeiske folke

Böndene skal fortsatt yte det mest verdifulle tilskuddet
til den norske folkeretten. Frihsten inneb:wer for hele folket at vi
skal bygge bå vår egenart, vår =pregede kultur, hver og en i sin
norske heim cg sitt daglige arbeide for seg og folket og våre skikknr
og seder i folkets kunat og vitenskap. Pare på denne måten kan det
unge Europa som vi nå bygger med vårt li7ssn, bli det stere og sunne
fellosskap vi vil oss. Aldri har som i våre dnger folkeretten, frihet-
en, v3srt sterkere truet. Ikke siden hunnerne stod på de katalauniske
marker haT friheten wart i större fare. Den som ikke evner å se diss2
kjensgjerninger, virkelighetnn i dynene, er bare redningsist veik
oe råtten av fremred tenkesett, forstokket i tillrte fremmee
lm'esetnii.ger, blind og d.Jv for alt som liger utenfor hans egen ru-
le verden og krets. Denne hRrde, nakne lirkelighst, t-y-j.nger
men for 3.11 framtid til strid for den strste, don fellos frihoten.
Ubundet og fordomsfritt må vi vurdere kjensgjerningene.Sttereta
lige paragrafer og subtiliteter er ikke lenger dct viktige. Det e:de
nMvendige ex å finne en platform for on samling a Uropas folk.
Arl_emå vi finne den felles platform, alle må vi oppgi lokalhistor-
iske fordommcr, eller vi gr til grunne. De persone- av J_et .wrketuk-
ne bnrgerskap Som i fnlkets vt'Jersto nöd fl3kto fra:.andot,
diese menneeker har ennå den likefram uhr.e -rokkhot å seg
dorute :fra (!). M0d gamlo talemter, med 13.- slitte ng :forengede plat-
er forsöker de å nå den norske ungdo=ene 6re. Do öreker
som do unges læremestre om dot ondo og det gode.

po kan spare seg umaken. Spar dere dotte vamle, salte aa-
triot:'_ske pratet. For ungdemm.en her i landet står idag den -,"*Jiske bol-
sjevismons gru og den jdisks kepitaUsaene elendighet a.1lli klarere.
Og ungnmmen vet at det Er solskap de er der is-



se emle dlalckGlkerno. Jje folk står som de sto. 2-7n.:)13se oerfor et
sa2lingeverk endog bare her i nord.

Det er i Earoba andro gerAaneke folk e:an de fire skeildinavis-
. Også sammen med di.sae folk, med ts:-erLo, noJerienderne,

Let vi i årtusener. Hvert folk .111rfata sitt TvJrpreg, Men også ved
deso folkene delei vi nordmenn allikevel ikke baro skjebnefellesska)-
et idag, men do veldigo skattene de felles forfodrene våre i mangfold-
ige ledd kjempet for og vant sog ov reindyrket norrl.isk blod, ånd og
kultur.

Du hörte signalet fra ermanske SS Norge som varsler at vi
er.på marsj, i strid for folket vårt, midt i frihetskampen. Fra nå av
vil du hdre det atter e atter. Du vil höre det inntil all norsk ung-
dom med V,Q 2retår sin tid og vil det gode - -

FRA JURTSTVERDEUEN,

15,00, Justisdepalto=tet har Teatt eand.jur, Cio ovtsma,rk
sem ned Alstodhaug sorer,skriveroml)et, -fitoibe-

nt 2 ved Hor%en sorenekri7orembete TA.j_kke JoIkc. CO J=tt sou
koncrbetjent I. ved samme webee. - Tik:strabet-je* ,)od Midt-Hordal.and
'.1errdsivorembete, Ruth Gjesdahl, er ansatt :torbotjent 2 vr

sa= emebete - Deprteiront,Jt ner gitt
1):2., Hans Hara)_dsen, Skien od Kare Ven, Os3.e, om nt kan
opro som advokater ied lagm=s-, h=ods- - Car,d.rtr
P,agnvald LEtrsen, Oslo, har fåt bevi.11.51j_ng som.
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FRA 1,...NDBRTSMART=ET,

0.R.13.30. Få grunn v den forsinkede innh5stningen er treske-
fristen utsatt til 1.desember.

I mange distrikter blir det på grunn v de dår1ige
forhold under innhöstningen, iår behov for meget såkorn. 11t
korn som kan brukes som såkorn må derfor oppgies Og ikke uten
videre sendes til mdllene. For såkorn vil det bli betalt  3  dre
overpris. I enkelte distrikter vil det bli gitt ti111telse til
å holde on såkornreserve. pet er utsondt cn fortegnelse Over
disse distrikter.

Tilfdrrn ii rdnnsakshallen i Oslo var idag meg-
bcskjden det cnoste ver litt kålrot men den var cv heller

dår1ig kvalitet.
!Tilfdrselen av s1rkt er også n moget avtagende.

0.R.19.00. Hadelndsbygdene skal iår levere sto2e kvanta kål-
rot til _ndre deler v 1:ndet. Fra Gran blir det sent over 350 tonn
og fra Bra .dbu 1100 tonn.

I Randsfjorddistriktene drives nå vedkjöringen for
full kraft. Arbidet i skogen er blitt meget forsinket på grunn
rv den seine innhdstningen.

Pra Gjövik meldes et bdndene i Opland er meget vel
fornögd med Arbeidstjenestens innsats i sommer. Det er blitt
gjort en hel del grdfting og nyrydning.

12.00. Arbeidstjenesten i Nord-Tröndelg har fått en skriv-
else fra ordföreren i Snåsa, der han på kommunens vegne uttrykk-
er sin beste takk for den-hje)Arbeidstjenesten har ydet bygdens
jordbrukere såvel under våxonna som under innhöstningen. 4.kket
v3,3re denne innsats er all avling kommet i hus og hva dettc betyr
i disse tider vet alle. Også ordföreren i Innerdy har sent rbeids-
tjenesten og skolene sin t2kk for den store hjelp til böndene un-
der innhöstningsarbeidet.

FISKER=DINGER.

0.R.13.15. Si1defisket cr -2remdeles sm'tt. -L'et meldes om sprodte
fangster Jangs ysten. Fra Trdndeag meldes at det ved Le=ger
cr gjort et lyrr steng på 200 hl. Kvaliteten er 30-40 stk pr.kg.
Utenfor Kristiansand cr det gjort ot pr små steng, av samme kva-
litet.

Om sildefisket i Finnmark meldes at det ved Alta er
tatt fngster på opptil 2000 hl, i Dergsfjord fikk to snurpere
omlag 1200 hl, i Rumsbaksbotn 2500 hl. og mindre steng i Malangen.

Om fisket ellers i Finn=k meldes at det nå or bedre
om,agn, men fngstene av torsk og hyse VEY mindre igjen i forrige
uke. Det har wert gr:nske bra med kvei to9 men av andre fiskesort-
er 1L:r det vr31t heller smått.

Om brislingfisket i Sogn meldes at det cr gjort en del
steng i .rdalsfjorden og utenfor Lerdlstngen, men kvaliteten var
ubrukelig.

19.00. Fiskerikonsulent Bjerk= cr nettop vendt tilbake til Ber-
•gen fra det v1r1ige hdsttokt for brislingundersökelser i Ryfylke,
Sunnhordland dg Hrdanger. I en samtale med Bergens Tidende for-
teller fiskerikonsulenten.b1.. at brislingfisket iår har forldp-
et samme måte som i tjurene. ,DetThar sAledos vært et ganske
odt höstfiske som nå-emtrenter ebbet ut. Sunnhordland har iår.
kffet omlag förr prosent av hele landets bruttofangst. Det er
også  satt,en hel_del brislingyngel so± levet godt for fisket nest6
år.

19.00. I Bergens Ferskfisk- og l'ersksildeksportörers Forening ble
det igår under ledelse av formannen holdt ordin= generalforsamling
på Börsen i bergen. hegnskap og årsbcretning ble godkjent. Styret
består nå av Formann, disponenet Hernes, Ole Telnes, Jens Idnne,
Edvard Tvedt og c?)Vinge.
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MET=STEIN SETT OVER SYD-NORGE. 


14.00 Ved 22.35-tiden igår ble det i Stavanger iakttatt et natur-
fenomen i nordbstlig himmelrettning. Noen oppfattet det sol en komet
mens andre mente det var en meteor. Det hadde lysende kjerne, med
en lang hale og ble sett i 6-7 sekunder. Professor Störmer opplyseT
at fenomenet ble iakttatt samtidig i Oslo og andre steder på Jst-
landet og at det dreier seg om en ildkule, en meteorstein som har
wert langt borte.

RANSM2NN HIRDEN? PI FERDE I TRONDHEIM.

12.0O. Tirsdag kveld ble en 17-årig volontör i en av Trondheims
gater fraranet sine k1r av to banditter som opptråtte på den re-
ne gangstermaner og Iruet gutten til å levere fra seg kappe og
hatt. Deietter tok overfallsmennene flukten. Politiet har nå sent
ut signalement av dem. '

NYTT FRA DANMARK. 


D.R.18.35. Noen av de finske barn som har vært evakuert i Danmark
er nå reist hjem, men det er enda 3200 tilbake. De fleste går på
danske skoler og har b3rt seg til å snakke dansk. e ser at til å
trives meget bra.

NYTT FRA SVERIGE.

S.R.19.00. En svensk båt på 5000 tonn er kommet til Göteborg fra
Sydamerika.

Under övelser med håndgranatkastning ble ved et uhell
soldat Axne Valentin Våberg drept og nans kompanisjef hårdt cåret.

Ved en annen ulykke under håndgranatkastning ble tre
soldat skadet. 'en ene fikk revet av h?Jyre ben.

p,R.18.35.En ny U-båt, på 1545 tonn, ble idag sjösatt i
Det er den förste av en ny divisjon U-båter.

27 prosent av skolebarna i E"tockholm deltar nå i skole-
bespisning.
O.R.22.00. Kornhösten i Sverige er iår 1-ctydelig större enn ifjor 1
dette gjelder srlig bygg..
S.R.22.00. Neste år vil Sverige ha et större antall jagere tilsjöss
enn noensinde tidligere. 6 nye jagere er syisatt i höst.

Sverige vil nå bli selvforsynt med alluminium. Produk-
sjonen b1ir fordob:Let ved at en ny fabrikk settes igang i disse
dager. Det brukes bare svenske råstoffer.

Let planlegges bygning av 9000 nye leiligheter i Stock-
.holm. Det vil særlig bli tatt hensyn til famt'ter ned mange barn.

F1NNIAND.

D.R.21-50. Matrasjoncne jeFinnland er blitt g:3nske betydelig ior-
IWyet i den siste tiden. jJet blir således gitt et tillegg på.100

smör i måneden.

vvv VVV vvv
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Norsk-T',zsk Selskap. Foredra i AuLeen av Reichsleiter Gesandter 'Jerner

Daitz om "Europas gjenfddelse".

24.00 Norsk-Tysk Selskap arrangerte ikveld en foredrags-
aften.i Aulaen. Et fulltallig publikum var mött opp i den festlig
smykkede aula for å höre Roichsleiter, Gesandter 7e.rner Laitz tale
om "Europas gjenfddelse", I den representative forsamling så man
S.S.-Oberg.ruppenflhrer und General der Felizei Rediess "ministc-r-
president" Quisling og flertallet av de "norske ministe".

'Professor Klaus-Hansen dlisket velkommen.
Deretter grep Reichsleiter, GesandtrWerner Dattz ordet.

Vi står idag ved avslutningen av en 400-årig perode,
idet Europa vender tilbake til sin naturlige ramme, uttalt? han inn-
ledningevis. Vakumet i öst scm på grunn av utvandringen etterhvert
ble fyllt av asiatiske folk, erobres tilLakeo Inntil 1500 var det 4
store folkefamilier, 4 sdyler, som den daværende verdensordning
bygget på. Det var den gule folkefamilie (rase) som idag teller 750millioner mennesker, den brune som. teller ca. 500 millioner (India-Malaya), den kvite 560 millioner og den svarte rase i Afrika med
185 millioner. Disse 4 bielogisE:e sdyler hadde hveYt sitt naturlige
livsrum. I 1500 fdrte oppdagelsen av Amerika og senere av Australia
til kolonisering av disse emråder cv cerropeero. Det förte til en
årelating av den kvite folkefamilie, og såret læges i våre dagero
Den som forlater sitt rum, forlater seg selv. Det gjelder både for
enkeltindivider og for folk.

U'e_eJrerne bygde opp sin nye kultur på grurmlag av
den du ined seg i arv. De nye storrum - Amerika og Australia -
ble holdt oppe av Englands imperialisme, England var centrum. Men i
London kilnne dette kunstige (fclske) sto•um ikke eksistere. Libera-
lismen, kapitalismon, demokratiet og pa:Llamentarismen var systemer
som England ber7ttet for å holde fast på detto imperium, dette ster-
rum. I det 18. arhundre, politisk frigjörelse, i det 19., dkoncmisk,
i det 20., ettervirkningene. Disse ettervirkninger har vist seg i
form av kriser, - jordrystelser som fölge av at verdensriket fikk
benene slått under seg.

Så kom krigen i 1914 som har utviklet seg til en 30-
årskrig. Tiden fra 1919 til 1939 kan bare betraktes som ot pusterum,
krigen ble bare avbrutt av dkonomiske verdenek,2iser. Den nye verdens-
ordning som allerede er et faktum i sine store trekk, teller derfer
ikke 4 söyler som för, eller 4 store folkefamilier, men 6: Nord- og
Sdramerika og Australia danner de 2 Lye. De 2 nye biologiske sdyler
cr foreldpig i barnealderen og deres umodenhet gir seg utslag i for-
sök på å belere fOreldrene. Det o2phav de er utgått fra og som har
gitt dem grunnlaget for deres kultur. Som barn skal de nye folk i
Ubersee-Europa hevde seg overfor foreldrene, og lære dem hvorledes
det skal være. Men treghetsloven gjelder her som cllers. Derfor er
deres nye liveordning blitt sterkt imperialistisk preget. Imperialis-
men gir seg uttrykk i imperialistisk maktpolitikk. Det er ingen fler
kontinentor å erobre og de griper derfor etter det son dc mener kan
tes, Afrika, Europa og oversjdiske besittelser. Foreldrene biter fra
seg, slår igjen, eg Jen gemle naturlige ordning baner scg veg. Det
er en selvfdlgelig reakejon på de siste 400 års utvikling. Europa -
medregnet Soviet-Russlands besatte områder - rår over 45.8 % av vcr-
dens dkonomiske kraft. Nord-Amerika har 24.6 %, Sör-Amerika 7.5,
Australia 2.8, .Aft.e 1., 1ndia og Malaya 16 %. Med dkonomisk kraft
forsåeLc industri og landbruk, alt næringsliv overhodet. Europa
er altså dobbelt så sterkt som Amerjke. Det er umulig at Amerika
kan utkonkurrere Europa eller vinne noe produksjonslag. De 2 nye
stcrrum cr resultatet av den 400-årige utvikling. Den har kostet oss
Europa - 200 millioner mennesker (nåværende folketall i Amerika)

(fortsatt)
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Uorsk-T sk Selskap. redre om "Euro as -'enfödelse. (fortsatt)

og det beste materiell. Den stat som hadde nytte av denne utvikling
var England. - Nå faller dette system i grus, definitivt.

Ved utvandringen ble landet fra Ural til Weichsel
europeisert. Det ble ved den bolsjevikiske revolusjon skapt et kun-
stig storrum - det soviet-russiske. Ved at disse områder nå vinnes
tilbake for Europaa bringes utviklingen inn i den naturlige fort-
settelse som ble stoppet ved 1500-årenes oppdagelse av- Amerika eg
den industrielle og tekniske ekspansjon.

Prinsippene for den gamle såvel den nye verdensrdning
basert på 6 hovedgrupper av folk, er folkefellesskapet. De enkelte
folk i et steirum danner ökenemisk, kulturelt og etnologisk et fel-
lesskap, et feeekap av folk. Dermed oppetår igjen folkefami2ie-



ne. De glaemanske folk er folk av samme lamilie. Folkefamilien i hele
verden ble gjennom oppdagelsene opplöst i Commorwealth of Nations.
En helt naturstridig ordning, laere folkeslag innen samme imperiali-
stiske dtatsordning.

For den nye ordning gjelder det at folkenes fellee best:
går foran hvert enkelt folks boste. Det er denne ide son har gjort
Europa 94 % blokadefast, og son i löpet av 5 år fordoblet Tysklands
produksjon, Slik vil utviklingen fortsette, sluttet taleren.

Kurset for utlendin er ved Auslandwissenschaftliches Institut avsl

21.00 Torsdag kveld ble kurset for utlendinger ved .Ausland-
wissenschaftliches Insti.i;ut i Berlin avsluttet ved et festlig samvmx
i Arbeitsministeriums store sal. Ved et av bordene som er dekorert
med norske flagg finner vi storpartan av de norske deltagere samlet,
og benytter anledningen til å erfare noe om de inntrykk de har not
tatt under oppholdet i den tyske rikshovedstad. I 14 d8ger har omlAg
150 representaLter for 22 europeiske nasjoner vært samlet ved Deut-
sches Auslandwissenschaftli,,shes Institut, forteller redaktr Flood.
Institutet som er en egen avdeling av Berlins Universitet beskjefti-
ger seg ned systenatisk vitenskapGlig utforskning av utenrikspoli-
tiske forhold. Hvert.år holdes det en Lerie forelesninger for inn-
budte fra en rekke europeiske land. Iår er det det kompleks av
spörsmål son knytter seg til den europeiske nyordning og Europae
frantid, som har vmrt gjenstend for behandling. Fremragende person-
ligheter har i timelange forelesninger framlagt et overveldende
materiale. Forelesningene har gitt svar på en rekke av de brennende
spörsmål son angar elle europeiske folk idag. Vi har elle som en
fått et e-:erveldende inntrykk av Tysklands indre styrko. Her er et
folk som helt ut stoler på sin leder og en leder som ubetinget k
stole-på hele folket. I de 4. krigsvinter ey Tysklands indre fro
sterkere 'enn noensinne, hvilket også selvsagt henger sammen med at
ernmringssituasjonen her blir stedig bedre. Personlig har jeg fartet,
gjennon Berlin på kryss og tvers eg har bare sett köer utenfor de
steder hvor opera, teater cg kinobiletter er til salgs. Vi reiser
nå hjem til Norge og mer overbevist onn nocnsinne om Tysklands over-
vinnelige styrke.

Kratstillitsmannsmöte å Elverun. 70 tillitsmenn deltar i kurset.

	

11.00 österdalen krets av N.S. holder kretstillitsmannskurs
på Rena i helgen, meldes det fra Elverum. Under kurset, som er det
,f6rste i sitt slag innen kretsen, blix det foredrag av fylkesf3rer
Ass, kretsförer Hoelseth og andre. - Kurset ledes av kretsförer
Hoelseth. Det möter emleg 70 tillitsmenn fra den store jsterdals-
krets, som omfatter 15 konmuner.

4 måneders kursus på Skjeber f lkesskole til utdannelse av hd7re

befal i ente- og småhirden.  Kurset ledes av Liv Falchenberp.

	

11.00 Kurset beynne'r 21. november og 36 jenter fra alle
landets fylker deltar. Jentefylkingsleder Liv Falchenberg er leder. -
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Advokat K.,B.elke utnevnt til sorenskriver i Vest-Telemark.

20,00 Officielt fra "regjeringsmbte" 19.11.1942. Advokat
K. Bjelke utnevnes til sorenskriver i Vest-Telemark fra 1. april
1943.

Officielt. 


20.00 Officielt fra "regjeringsmöte" 19. november 1942.

Rektor ved den offent1ige högro almenskole, W.R.
Zernin (?), tjenestegjörende ved Skien Offentlige Högre Almenske-
le, meddeles avskjed fra sitt embete fra 1. januar 1943 å regne i
henhold til lov om aldersgrenson av 14.5.1917, jfr. forordning av
5.12.1940.

Lektor og skolebestyrer ved Asker Konmunale Realskole,
A.F.H. Uhl, utnovnes til rektor i den offentlige Mgre almenskcle
fra 1. januar 1943 å regne med plikt til å gjöre tjeneste ved Skien
Offentlige I-K3gre Almensko]e.

Ordinert prest, B. Andersen, konstitueres som sokne-
prest i Vågå.

Ordinert prest, J.A. Vonheim, konstitueres son sokne-
prest i Nedre Stjördal.

Stiftskapellan i Skien bispedömme, H. Fiskar (?), med-
deles etter lov av 15. bktober 1942 Om avskjed og forflytning av of-
fentlige tjenestemenn, avskjed fra sitt ambete fra 1.12.1942 å regnc,

Ordinert prest, M.K. Jensen, konstitueres som stifts-
kapellan i Skien bispodömme fra 1,12,1942 å regne.

Dödsfall. 


20.00 En av Frodrikstads eldste håndverkere, fotograf Gustav
Gerold, er avgått ved döden, 88 år gam,Lel. Gerold startet i 1880 fo-
tografisk forretning i Fredrikstad og drev denne like til 1934 da
forretningen ble overtatt av hans sönn.

Dödsulykke. 


11.30 Liket av en 40 år gammel mann, Karl Sönniksen, Norder-
hov, ble ikveld funnet på jernbanelinjen nor. for Hönefoss. Det viste
seg at mannen var.overkj5rt av et godstog som nettopp hadde passert.

Brannskader.

20.00 Ved 5-tiden idag morges brdt dat utbrann i A/S Kjdt-
tingfabrikken på Haslo. Trebebyggelsen omkring og kontoravdelingen
fabrikken var truet, men ilden ble begrenset til maskinsmien.

Denne ble fullstendig ddelagt og alle maskiner ble skadet. En vet
ennå ikke hvor meget av maskinene som kan repareres, men skaden er
i hvort fall botydelig. Brannårsaken er forelöpig ukjent.

23.00 .Natt til fredag bröt det ut brann i knottfabrikken
til Einar Ebnning Åds, Steinkjær. Orntrent hele fabrikkens knott-
lager og et lager av trekull brant opp, foruten 5000 tomsekker,
som man nettopp hadde fått inn. Det vil bli et lengre opphold i
driften da maskinene ble sterkt 'skadet.

22.00 Stooer aristforenings hytte i Ulladalen, "Ulla-
hytte", igår middag ned til grunnen. Hytta har rt stengt
for alminnelig turisttrafikk siden 15. september, nen noen vodhog-
gere hadde nå sitt losji i hytta. Det var ingen tilstede i hytta
da ilden bröt ut.



Side 4. Meldincr fredag 20. november 1942. Nr.575,

Johan Barcla Nitter konstitucrt som teaters'ef.ved TrCndelag Teater.

22.00 Som teatersjef ved Trdndelag Teater er konstituert
byråsjef i Teaterdirektoratet, Johan Barc1ay Nitter. Han vil ove-
ta stillingen i nr framtid. Den nye teatersjef er fddt i 1909 og
har vært engasjert som skucspillur ved forskjellige teatre. Han har
også vært leder for Stilen Teater en kort tid. I anledning av ut-
nevnelsen til teatersjef ved Trdndelag Teater, arrangerte teatret
igår en sanmenkomst hvor personalet hilste på sin nye sjef.

Pris- og rasjoneringssaker. 


22.00 Innehaverne av 7 bakerfofietninger i Tjölling er
dömt 60 dagers fengsel ubetinget hver, foruten böter, for å ha solgt
betydelige mengder bakervarer uten merker. Porsyningsnemnda var lurt
ved merkeoppgjöret, idet konvoluttene ver blitt fyllt ned talongor
.3g uvedkommende papir.

13.00 En tidligere forpakter fra ivre Sandsvær, colgte for-
leden et kuslakt til en håndverkenester i Drammen for kr. 12.- pr.
kg. Politict fikk imidlertid rede på saken og kfflperen fikk seg
en klekkelig mulkt mens kjttet ble beslaglagt. Nå har også selge
ren fått svi, K2,n lkk ifnge Drannens Tidende en mulkt på kx.10'
og inndragning av den ulovlige merfortjeneste.

13.00 Hamar. I begynl,elsen av september kom prispolitiet i
Hamar over en ulovlig byttchandel i Ringsaker. En gårdbruker hadde
levert egg og flöte til en baker og som vederlag mottatt bakverk
uten rasjoncringsmerker. Ved siden av hadde han også solgt egg og
fldte til bakeren. Gårdbrukeren har nå fått 45 dagers fengsel ube-
tinget, og hans rierfortjencate vcd salget ble inndratt.

Utstrakt ,aukin av denaturert sprit i Drammen.

13.00 ' I forbindelse med den uteltråkte gauking av denaturert
sprit i Drammen, har politict nå foretatt •ytterligere 2 arrestasjo-
ner. Den enc er en ung gutt som cnnå ikke er 18 år gamnel. Han har
opptrådt som mellommann ved salget. Den annen er bare-16 år, Han
har stjålet an hel del denaturert sprit fra den bedrift hvor han
var ansatt og så gauket med epriten.

I Berien st'eles båtenes spritkompasser av töriti e s'eler.

23.00 Visse personer legger fox dagen en utrolig oppfinnsom-
het når det gjelder a få tak i sprit ad ulovlige veger. I Bergen
har det i den senere tid san1ig gått ut over båtenes spritkonpasser.
I de siste 4 dager er det blitt stjålet en rekke kompasser fra båter
som har ligget ved kaion.

Forordn1n,en 02 at barn skal være inne etter kl. 21.00. En 15 år 3am-

mel pike ilagt mulkt.

13.30 Politiot i Drammen har ifölge Drammens Tidende ut-
ferdiget den förste mulkt for overtredelse av forordningen on at
barn skal være inne otter kl. 21.00. Det gjaldt en 15 år gammel
pike som på tross av at hun var tilsnakket av en politimann nokså
sent på kvelden, ble påtruffet på gaten en tine senerco

Ulovlig snarefangst i Hedmark oP Opland f lke.

20.00 Distriktsjegernesteren for Hednark og Opland fylke
uttaler at det etter de inkomne rapporter å dömme, drives snare-
fangst i stor stil. Det nå bli dyktige jegeres stdrste oppgave
komme uvesenct tillivs. Det fanges hare, skogsfugl, rype og rådyr.
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tt fra Danmark.

22.00 Politiet har i en kafe på Nörrebro avsldrt en ny svar-
börssentral. En person har her av on rekke bakormestre kjöpt til-
latelser til innkjdp av sm3r. Han kjöpte deretter smöret og solgte
det vidore til ukjente personer til en pris av kr. 9.25 pr. kg.
Foreldpig er dot konstatert at det på denne måten er solgt onlag
2500 kg. sndr. En annen person kjöpte vin, likdrer eg sigarer som
han solgte videro til betydelig overpris.

D.E.18.35 Al1e d-rnsker i fransk Marokko er i god behold.

D.R.18.35 Krigslovforslaget or anbefalt vedtatt av ordförerne
for sEmtlige 5 semarbeidonde partior.

Nytt fra Sverige. 


20.00 I Gdteborg sjdsattes idag et motorskip på 7500 tonn
dödvekt for L/B Svenska jstasiatiske Kompaniet. Dåpen ble fo=ttet
av prinsessc Sibylla, som ga skipet navnet "Mangalore". Det r det
10. skip som Götavorken har bygd for novnte rederi.

11.00 I en artikkel om opptUyene i emigrantleiren Långmera,
framholder jstergdtlands Dagblad at Sverige er gått alt for langt
i sin gjestfrihet mot visse utenlandske elementer. Det er på hög
tid at de blir klar evor at do må rette seg etter svenske 1ovor og
forordninger, hvis de fortsatt skcl nyte asylrett i landet, skriver
avisen. Det;er mange svonsker som knapt tjmer sitt daglige brbd.
Det finnes mange hjem hvor den siste slanten går til skatt. Det er
derfor ikke rikti at fremmede elementer som saboterer svenek rette-
orden og represen'uere-1] en fare for landet, fortsatt skal få dele
vårt bröd og nyte vår beskyttelse. Hvis vår gjestfrihet og vår
vennskap misbrukes,gjör vi nuk best i å slå neven i bordet for å
sette oss i respekt hos våre gjester. Bladet håper a;c myndighetene
i sin behandling av Långmora-saken statuerer et eksempel som viser
at en ikke ustraffet kan misbruke der svenske gjestfrihet.

vvvvvVVVVVvvvvv
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SA-STABSJLP VIKTOR LUTZE I OSLO.

13.00. Chef des Stabes SA Viktor Lutze ankom imid-
dags til Pornebo med fly.

Han ble mottatt av reichskommissar Terboven.
Blant de tilstede=ende sås vitiere SS-Obergruppenfthrer und General
der Polizei Lediess, Regierungspresident dr. Xoch, Leiter des Fin-
satzstabes, Sturmbannfthrer Neumann, Gereralarbeitsffihrer Dohrmann,
Generalmajor der Polizei Hbring, hirdsjef Miystad og stabsjef Thronse:

TUens et musikkorps fra det tyske ordenspoli-
ti spilte inspiserte stabssjef -Jutze et -ereskompani av det tyske or-
c3enspoliti, en avdeling av Germanske SS Norge og en avdeling av Riks-
hirden.

Viktor Lutze, Chef des Stabes der SA er
fbdt den 25 desember i9O i Bewergen i Westfalen. Etter å ha tatt
eksamen på gymnasiet i rheine tråtte han inn i den hdyere posttje-
neste. Under krigen ble Lutze såret 4 ganger og mistet ett bye. Et-
ter krigen slo han seg ned i Elberfeld som kjbpmann og kom snart 1
kontakt med NSDAP som han ble medlem av den 21 februar 1922. Ett år
senere deltok han som. SA-Fthrer i forsvaret av Ruhr-distriktet. Lt-
ter omorganiseringen a,7 partiet og S.L i 1925 ble han igjen SA-Pthrer
og kort etter (sausturmfthrer i Fuhr-distriktet. Det var Lutze som
wesaniserte avdelingene og innfdrte deres tjenestemerker. I 1927
ble han utnevnt til for Ruhr-distriktet og samtidig til
stedfortredeme j,uleiter. Etter den .nedersaksiske SI-Fthrer Major
Dinchlages dJd ble nan 1 1930 dennes etterfblger og Oberster SA-
Pthrer Nord med sete i Hannover. .:Jtter nyinndelingen av SA ble Lutze
utnevnt til Gruppenfthrer Nord og i 1932 til Obergruppenfthrer og
Pthrer der Obergruppe West der SA i Hannover. Siden 1930 har han
wert medlem av Riksdagen.

I mars 1933 ble Lutze utnevnt til Oberpre-
sideht der Provinz Hannover etter at han i begynnelsen av mars av
Leichskommissar ftr Preussen var blitt innsatt som politipresident
i Hannover. enne stilling hadde han til 31 mars 1941. Da statsrå-
det i Preussen ble dannet ble han medlem av det. Den 30 juni 1934
ble Lutze utnevnt til Chef des Stabes der SA. Lutze arbeidet i de
f3lgende år på gjenoppbyggingen av SL. Den 19 januar 1939 fikk SA
også i oppdrag å gjennomfbre den fbr- og ettermilitiere utdannelse
av alle tyske menn, en ny oppgave for Lutze .om han gjennomfbrte i
intimt samarbeid med forsvarsmakten.

KONXIMS:=S    VITD F'01:VAL -UINGJHN 1.`" DE

INNDRATTL J3DISKI, BOM ULL. P01 .51K IBTfl FO.E AVVIKLI= UTSTEDT. 


12.00 "Finans- og Tolldepartementet" meddeler:
"Finansdepartementet" har i henhold til

"lov av 24 otkober 1942" prg. 3 gitt; n,ermere f=krifter angende
forvaltning av inndratt formue som"har tilhört jbder".

Det framgår av disse forskrifter at likvi-
dasjonsstylet bl.a. skal oppnevne bobestyrer for hvert enkelt bo,
og at denne ved avviklingen skal gå fram etter de alminnelige prin-
sipper i korkursleen og beslektet lovgiving. Oppfordring til kre-
ditorene om å melde sine fordringer vil således bli kunngjort på
vanlig måte. Likvidasjonsstyret skul avgjöre i vilken utstrekning
bedrifter oe, forretninger m.v. skal avvikles, selges en bloc, eller
fortsatt skal drives for boets regning.

(Fortsettes).
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FOROLDNING 0 FOLVI,TNINGAV INN i'ATTEJ3 I= :=UF-

(Fortsatt). Liksrevisjonen skal revidere likvidasjons-
styrets regnskaper. Alle urasjonerte varer og annet ldsdre skal som
hovedregel selges ved offentlig auksjon. Lasjonerte varer som selges
fra foretagender som avvj.kles, skal såvidt mulig sökes fordelt på
landets kjdpmenne-nd etter stedlige behov og etter konferranse med
forsyn-Ingsmyndighetene. Fast eiendom skal som hovedregel stilles til
statens rå1.ighet-

1 medhold av disse forskrifter har likvida-
sjonsstyret for de inndratte jddiske formuer sendt bostyrene et rund-
skriv hvorav det framgår at gjeldende lover, forordninger og direkti-
ver skal fdlges med stdrste nöyaktighet, og at det vil bli grepet
kraftig inn likeoverfor mulige overtredelser.

Det pekes på a gjeldende rasjonerings- og
prisbestemmelser ndye må fdlges. Ethvert salg skal foregå ettee rene
3orretningsmessige prinsipper hvorved såvidt mulig alle interesserte
kjdpere gis adgang å opptre. Let henvises også til at det i utpreget
grad skal tas hensyn til de samfunnsmessige interesser, som er knyt-
tet til en forretning eller bedrift, holdes igang. Således skal in-
sen forretnins eller bedrift likvideres som samfunnet har interesse
av fortsetter. Serlig skal det tas hensyn til at jddiske bedrifters
arbeidere og funksjonwer ikke skal stilles på bar bakke, mer om nöd-
vendig hjelpes inntil de har fått rimelig anledning til å skaffe e?,.;
nytt erverv.

ILEDIESSQIgJU=.VEL PIL DE FIVILLIGES P.F.JFENDE,

0.F. 12.00. Der Hdhere SS und Polizeifthrer Rediess
har til hensikt å gi en julegave til alle pårdrende til frivillige
i jaffen SS og Den Norske Legion.

De pårdrende oppfordres til å sende inn en
oppgave over den frivilliges fulle nah og adresse samt feltpost•
nummer. Oppgaven skal sendes til SSeErsetzkommando, Norwegen, Dram-
mensveien 105, Oec, 2:.nnen 27 november 1942.

REITISKEGLI=LY MZ1 "SABOT3FLR"SKUTT NED OVER SOReNOIP.GE.

Ole. 19.00. I det tyske kommunike for 13rdag heter
det bl,a.

Natt til 20 november flöy 2 britiske,k2M13-
fly, som hver hadde ett glidefly på slep, ine over Sör-Norge. Ett
kampfly og bege glideflyene ble tvunget til lande. De sabotasje-



grupper som fulgte med, ble stilt til kamp og nedkjempet til siste
ma nn

NYL OF:T=RE.

12.00. "Departementet" har oppnevnt bonde og
clektriker Olav Engen til varaordförer i Stangvik Kommune (Möre).

"Departementet" har oppnevnt rektor Jon
Gjerstad til ordfdrer i Stord Kommune i stedet for bonde Edvard
Tjelmeland, Etne, som samtidig ldses fra dette vervet.

BRANN PLLT1 RJR0S. 


0.k. 12.00 Idaz norges ved 6-tiden brdt det ut brann
i snekkermester Sjöholts snekkerfabrikk i höros. Det så en tid
stygt ut for den omliggende bebyggelse, men ved et iherdig sloknings-
arbeid lyktes det brannvesenet med byens nyc motorspröyte å bli
herre over ilden et4---e] ot par timers forldp. Endel verdifull redskap
og nirtnili ble flammenes bytte. Skaden cip,r opp i flere tusen kr.
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ALVOILIG 3ITU,_'3JOU L0.1

0II 0. DI E TIL if ILITTOlIT OT

C.:L. 15.30 0 13.00. Det er inntrtt em alvorlig mangel p. garve-
stoff i Norge. Skogdirektdren har derfor i den forbinnelse sendt ut
et opprop med oppfordring om samle inn granbark.

I en samtale med barkkonsulent Bugge i "Land-
bruksdeparte='„e, understreker donsu1.nten at situasjonen med hen-
syn iL I. skaffe nok bark til fiskeriene er meget prekr, og at det

vil bli gjort ekstraordinre foranstaltninger skaffe den
ndvendige bark til vintersilrafisket. For oppni dette er det fra
"Landbruksepartementet" sendt skriv til almenningetyrene og enkelte
andre med p1egg om i skaffe bestemte kvanta bark og det irnen en
bestemt og kort tidsfrist, forholdet er jo det at nötene
barket og ferdig til fiskeriene begynner. Det utenlandske barkestoff
Oapetu som tidligere ble benyttet, kan ikke lenger skaffes og derfor

det ni. skaffes si. mye mer sranbark som er et utmcrket b8rkestoff.
Det kan ogsd. bli tale om i gi clevene ved endel landbruksskoler og
skosekoler permisjon nocn dager for i. hjelpe til med barkeinnsamlin-
gen, opplyser hr. Eugge. j'en dette er ikke endelig bestemt enna. Det
haster meget, si alt m jires som det er muliS i. f gjort. Det cr
ikke S.4 ev-,3re kvanta som behbves. For avvergo den dyeblikkelige
mangel behives det 150 tonn, og ialt i vinter trengs det 4-500 torn,
De 150 tonn bdr helst Vre samlet innen 14 dager. Konsulenten hen-
stiller derfor a3rlig til traktene langs Hjisas öst- og,norside og
sindre Gudbransdalen g g inn for barknnsamlingen s godt de kan.
Rer er dc beste betingelser for barkinnsamling og disse trEktene
lieger ogsi. best til,for transporten da barken E?A, sendes til Tdsse
fiskemelfabrikk n,er alesund for tilberedning. Sir-Trindelag har ogs
aode betingelser og lettvindt transport. Det er store verdier det
her gjelder. Det cii ikke skje i tider som nj4, at fiskeriene hindres
pi srunn av dette, og alle er i saMMe bit. st1andet som kan skaffe
barken trenger jo ogs i niy grad sild, fisk- og fettstoffer, e
alle har samme interesse av at spdrem',„let blir lost. Ikke bare de
som fr seg tildelt pliktkvantum 13_3r gi. inn for 4 greie det som er
blitt plagt, men og& alle private som har Irive til det bör vre
oppmerksom pi. sem. et haster meget.

L1T 00 -111;' FOIaKS. 


0.1. 13.30. Iroduksjonsdirektoratet har i disse dager
gitt ut resler om tilvi-rking og tildcling av boraks.

Borake vil bli tildt enhver landbruker
som kan gi bevidnelse for at han mangler for. Det cr fastsatt be-
stente rasjoner vcd tildelingen.

O.L. 13.30. Landbruksmarkedet undergikk siste uke fr?,
og sMå ehdringer. Tilfdrelene til gr3nnsakmarkedet i Oslo omfattet
for det vesentlisste kil og klrot. Slaktemarkedet viser tegn til
nedgang.

De nye maksimalpriser på grinnsaker tritte
i kraft tirsdag.

FISKEL=DIT,=-

0.11. 13.15. Tilf5relene av fisk til Dergen siste uke
var meget ubetyde1ise. Det son kom var for det meste torsk og sci.
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BONDEKVINNLNES DAG.

0,1, 19.40. Dondekvinnones dag dLn. 21 nov. ble reiret
som vanlig av alle de nyordned, bondekvinnelag over hele landet Idag

Talen for dagen ble hnldt i kringkest-ingen
 /ed J.-11 Heberg formann i Bondokvinnenes Lag. Henhes tale
inneholdt lite ey intereese.

SUI-TEXJ6KKEN OG AUTOrATTELEDON P LILLEHAMMER

12_00. I den n=este framtid vil det bli oppret-
tet et suppekj3kken i Lillehammor hvor fortrinnsvis gamle og ensl,ge
k,n få kjdpe met for en billig penge. Det er Lillehammer N9K som ha-2
reist saken og ordföreren har gi-yt tilsagn QM kommurfelt bidrag.

0,R, 19.00. Det er tidligere utarbeidet planer for auto•
matiseringen av telefor= i Lillehammer og omegn. Etter det diatrik
sjef Johnsen forteller til Lågen er arbeidet med automatiseringen
allerode satt igang. Ved Lillehammer hovedsentral er hovedoppring-
ningsstativet allerede montert. Automat-i.seringen omfatter for-Len
Lillehammer også Fåberg, Saksumd...41, Vingrom, Mesnalien, Sjusjöen og
Nordseter telefonsentraler.

TAKIESTAURANT SKIEN.. _ _ . . . _

O.R. 19.00. Det skal bygges et större forretningsbygg
i Skien. Dygget vil bli på 8 etasjel med tekrestaurant og inne-
holde 18 forretnirrier, Oncningene beregnes til 1 mill kr. /.rbei-
det se+tn,e i,ang en av de nearmeste dager.

10.000 KE. T1L DEN NORSKE LEGI0N.

0.r. 19.00. Orfdreren i S,evenger, Harry Hdst, har på
siste bystyremdte vedtatt å bevilge 10,000 kr. til Den Norske
Legion,

INNBTUDD.

10.00. I en forretning i .snes i Finnskog er det
begått innbrudd og stjålet 50 kg. farin og 5000 brddmerker foruten
endel småting. Brddmerkene var löse klipp s tyvene vil
glede av dem.

NYTT FRA DANMALK. 


12.00. Formannen for landsforeningen Dansk Arbeid-
direktör H. Olesen, holdt igår kveld et foredrag i Köbenhavn om 3rJe-
duksjonen av erstatningsvarer idag og i fiamtiden, Han ga uttrykk
for den oppfatning at adskillige surogater også vil kunne hevde seg
etter krigen. Direktbren foreslo at et mindre areal etter krigen
skal utlegges til "beredskapsjordbruk", hvor man skal dyrke en del
av de erstatningsplanter som har hatt særlig betydning. Likeledes
foreslo han at man oppretter en "beredskapsindustri".

D.R. 12.30. Iformiddag ble de fdrste brunkull brekt
fram av det nye brunkullfelt vcd Eidstrup mar Trolhede. Det nye
felt er det stdrste i Danmork med en bcregnet k,pasitet på omleg
1 mill, tonn brunkull.
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:0L. ld.35. De svunsk, eviser offentlisjör ideg for
firste gang fotografier telesreferb direkte fra Sambendsstatene til
Sverige.

S.L. 19.00. Den svensk-finnske hendelsoverenskomst ble
undertegnet idag i Stockholm. Som tidligere offentliggjort skel Sve-
rige levere for 18 mill. kr. vesentlis stål, jern os meskiner. Vide-
re har Sverige innvilsetFinnlnd en kreditt på 5.2 mill, kr. for 4
muliggjöre finnske innkj3p i Danmark.

12.00. Emma Meissner, den fremste kraft i sversk
operette gjennom fire decennier, er avgått ved döden 76 år gammel.

14.30. Et oppsiktsvekkende tyveri er oppdaget i
erlskrone. 9 erbeidere ved Merinens Kjöttentral her stjålet stcre

mengder lasjonerte kj3ttvarer, flere sorter flosk, juleskinker, ko-
telotter og polser. Tyvene ble ilegt större b3ter.

D.k. 21.50. Elektrisitetsstuasjonen i Sverige er n. så
bra at myndighetene her bestemt å utsette de plenlagte elektrisitet--
restriksjoner.

D.R. 21.50. På grunn ev den vanskelige situasjon på
fiskemerkedet er det bestemt å innfbre fisker'esjonering i Sveiige.
De enkelte kommuner tar selv beste=elsen om det skal iverksetes
rasjonering eller ikke.

S,R. 22.00. Den svenske prissentrals årsregnskap for
perioden 1942/4 or et overskudd på 26 mill, kr.

vvvvvvv VVVVVVV vvvvvvy
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OOLO_Ti:A ILIITE 2 TI NGL2 F Gl'UTTT TY11-GLL__

FORK:.:ÆTTY OGSi ST-TGENG AV LIff 3KOLF,NE... 


ITYNDIGHET=

O.R.22.00, lbenselsitm--'e Er gjort det nödven-ig å sten c Oslo-
teetrene fr: rnag J.november. Unntrtt er b-re Det N')rske ostret
og Chat Noir's lok_ler som -)v sp(cielle brenselstekniske grunner inn-
til vidore k n hol ;es åpne. Disse Jok,.ler vil bli benyttet etter Teat-
erairektoratots nrearc bestemmelser.

S.R-22.00. I forbindelse mod ovennevnte melding, ble det opplyst at
unntett er også Deutsches Theater. Myndighetenc i Oslo har også un-
der overveiolse å stenge elle hovedstedens! skoler i vintermånedene.

JYVINDLINcTEE EISETTLLSE.

16.00. Ingenidr iyvind Langcs biset-belse foregikk 15rd:g fre Det
nye krw•itorium under stor deltgelse. "Biskop" Flöyland taltc og
minnet om den betydelige innsats Lange hadde gjort, ikke mirst gjen-
nem sitt erbeid i pressen og som kåsdr i Kringkestingen. Frdylend la
ned en k=s, lcdsaget av et dikt, fra avdödes heimbygd,Lind4s. Fra
Kultur- og Folkeopplysningsdeprtementet ble det lagt ned k=s vcd
"minister" Skancke. Få den rikt smykkede båre ses bl.a. kranser f-a
Norsk Rikskringk. .sting og Teknisk Ukcblad.

NS-KURSUS I 0STEDALEN.

18.00. (Begynneld-en er utydelig)... Hölseths ledelso ble det i löpct
av dc to dager avviklet et mcget krevende progrrm som omfttet en rek-
ke interessante og orienterende forclesninger og teler. Ve mtets be-
gynnelse ble de sterdölor som er felt på jstfronten hedret mcd et
minutts stillhet. Kretsfdray.fliq hiT:_sningstelegremmer til V.Q.
og Tollef Fyl-o,J1orer -Aas nevnte som NS-folks to viktigste opp-
&,ver for vintersesongen å veve nye medlemmer og utdanne seg selv. I
forbindelse med kurset holdt Aemodt kommune en middag for deltakerne
og her var Tollof Kilde -resgjest. I en tele fremholdt jen gemle öster-
dlshdvding sin overbevisning om et det nye styre vil bli lendet til
velsingelse. Fylkeef0rer Aas uttalte bl.e. et Jsterdlen står som en
meget god krets i bevegelSen

BERGENS EL SKAL UTt_LBEIDE FISKLEIL=IKON.

18.00. Hor i Norge ligger vi 1,flgt ettcy når det gjelder fiskerilit-
teretur, men nå hav en m nn fra .3c/gen, Olav påtatt seg den
swere oppuve å forf,..tte ot fiskrileksikor som vil bli fiskerne til
stor nytte og hjelp under der,s arbeide.

AUTOMaTISEFINGFN AV TELEFONEN I DILLEILY1=DISTRIKTFT.

18.00. Arbeidet med autometiseringen av telefonen i Lillehemmer er
allerede satt i gang. Autom:-tiscringen omitter foruten selve byen,
også Fåberg, Seksumdel, Sjusj5en og Nordseter tclefon-
centraler.

SJJLOS  KIISTIAN :S=SEN. OMKO= VIE U=KF,

21.30. Sjdlos KristiJn Jstensen, "Fund5, er omkommet ved en ulykke.Han
og hans •to sönner hel mo, gniftning, rbeider o; skulle avfyre et
mineskudd a ei lertid gikk ,v for Gidlig.. jstensen fikk stein -
spruten i ensiktet og ovgikk ved d3don rrod det samme.
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21.")0. L:,-yb-esesencn ble ideg åpn2t med ot vellykket brytest(-\, nr
Stcvne hdde fått rn god tilslutning. ide en rekke

v'ky'emest kjente b-vtcL, uelcok sammen med wnge nyc lov:nde n:vn,
J-Jet 2u11. L_11.L6, publikum som var mött fr-m, fikk anledning til å
overv-3re en rckko go(:eog interessante h_rdper. Prerdelisten: Lettvekt,
junior: 1. Kjell Oslo.  2.  Peu1 Kristinsen, Halden A.K. Lett-



vekt, senior: 1. "loy Bach, H:Nlden A.K. Welter; junior: 1. Hans Helge-
sen, Uredd, Porsrunn. 2. :erl Nilsen, Uredd. 3. Karl Fåberg, Dr-mmcn.
Lell-tungvekt, senior: 1. hrne Hansen, Kongsvinger

NYTTFRA SVEKGE>

D.R.18.35. Ved Wtverken ble det igår sjbsett et motorskip på 7300
tonn.Det ew det/skip som verfet her bygd for Svenslul istasiatiske
Kompniet. Skipet er utstyrt med en dieselmotor som utvikler 6400 W.
/ tiende.
18.00. Lederen nv svensk Socialistisk k)amling,Lindblom, er blitt mot-
tatt av Kong Guscv. Lindblom overrakte Kongen en skriftlig redegjör-
else for oevegelsens mål.

D.R21.50. Svinebestanden i Sverige ew nå bere 3/4 million mot det dob-
belte antP11 for to år siden. Produsentene angir som årsak at fleske-
prisene er alt for lave.

NYTT PW,

Kong Ohristian or idag utskrevet fra Diakonissestiftelsen
og haT flyttet over. til Amalienborg. Tilsnden er tilfredsstilleno.
ihan regner med at Kongen vil trenge oa. 2 manederu rekonvalesens.

O.R.22.0C, hande1sdeprtement hr forlenget det gjeldendo
forbud mot å serv.-52V=e eller kolde reer som helt eller dells bo-
står v svinekjtt elley flesk på restau=ter. Samtidg er de bostomt
at det er forbudt a foreta utlodning av evirekjtt, eller flesk ved lod-
slg eller tombola.

VVV \r"\TV VVV
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Fortrolig.

Tvungen avstålng_l_huerum, meldinu av husrum som blir ledig fram-

leie uten samtikke av huseieren, adgang  til å kreve leieforhold f()r-

lenøet i visse tillelle m.v.

18.00 "Ministerpresidenten" har den 7. .lovember gitt en
ny lov om rett for kommuner til å kreve avstått bruksrett til hus-
rum m.v. Loven som blir administrert av "socialdepartementet,
avlöser Administrasjonsrådets bestemmelser av 27_ jUhi 1940 om mid-
lertidip; a%hjelp av husmangel sem skyldes krgsforholdene,

Ettor lover ken fylkesmannen gl en ordfdrer
telse til h kreve avstått bruksrett tll husrum i kommunen, forut-
satt at fylkesmannen flnner at hustilhöva på stedwb, er så.vanske-
lige at en slik tillatalse for ordfdreren or nödvendig. Når en slih
alminnelig tillatclee ee gltt, er det ordfereren som i det enkete

om husrum skal avstås. Avgjerda om dette skal tus
möte med en nemnd, og avståing kan kreves for husrum som eieren el-
ler leieren ikke har nedvendig bruk for sjel. Fylkesmannen kan imi:-
lertid gi en  erdförer  tillatelse til også å kreve avstått husrum
selv en eieren eller leieren ha2 n5dvendig  bruk  fer det til a(5et
tarv, Men en sa vigïTe se skal Tylkesmannen Ure gi i
uriRTb7ksti1folle når det som fdlge av krigshandlinger eller av lik-
nende ekstraordi=e grunner som skyldes krigen, er umulig å skaffe
det hr=um GOL1 trengs på annen måte.

En ordförer kun etter loven få tillatelse av fyl-
kesmannen til å sotte i verk e,gså andre rådgjerder på dette område,
Han skal seleis få tillatelse til å fasteette at leier av hus eller
beboelscsleilighet på minst 2 rum eg kjökken, skal ha he-t7e til mid-
lertidig å framleie en del av huset leiligheten, selv om ele-



ren av huset eller leiligheten ikke gi' samtykke til dette.

Under disse vilkår kan fylkesm=en videre gi
loteiso fer en ordf5rer til å bestemme at et leieforhold som el-
lers skulle epph5re, skal fortsette inntil videre. Dette gjelder
imidlertid bare for så vidt det ikke har vært adgang for: leieren
til å få oppsiinga av leieforholdet rettslig prövet etter reglene
i husleieloven.

Endelig kan fylkesmannen gi n ordfdrer tillatelse
til å fastsette at utleier av husrum skal gi skriftlig melding til
ordföreren om oppher av loieavtele. Derved vil ordföreren bli satt
i stand til bedre å kentrollere leiemarkedet og i tilfelle å gripo
inn mod krav om tvangsavsth'ing för ledig husrum blir leid ut på
nytt.

Direkter And.  G. Wefring  avgått  ved döden.

22.00 En kjent skikkelse innen norsk industriliv, direk-
t5r Andr. G. Wefring, er d5d, 81 år gammel. Han grunnla steinfir-
mact A/S Norsk Labrador og Granittind:estri som han ledet en årrekke,
og har sittet i styret eller representantskapet for en rekke be-
drifter, bi.a. A/S Borregård.

Omkommet i utlandet. 


0.R.19.00 Den 20 år gamle Fredrik Pettersen, Flekkefjord, er
omkommet under dedsfarten for England.

Til familien i Eidanger er det kommet melding om
at stuert Henry redersen, Sanddya, er omkommet under dedsfarten
for England. Han var fÖdt i 1894.
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SA-Stabs'ef Viktor Lutze's now_e_sbest3k.

	

22.00 Chef des Stabes der SA, Viktor Lutze, besökte iformid-
dag den tyske heltekirkegård på Ekeberg, hvor han la ned en krans
på monumentet over de tyske soldater som falt i kampen om Norge.

Mandag ettermiddag besökte han rikshirdstaben og fikk
en orientering og rikshirdens organisasjon og oppgaver. Deretter
deltok stabsjefen i et möte som hirdregiment nr. 7 Viking arran-
gerte. Her ble han hilst velkommer. av hirdsjef Möystad cg freren
for 7. hirdregiment, sveitförer Bjrn Falchenberg. Stabsjefen svar-
te i en tale der han gjorde rede for den veldige kamp som pågår og
som krever den störste felles innaats av alle gode krefter. Gjennom
den felles innsats vil de germanske folks frih2tskamp mot fienden,
den internasjonele j3dedom, föres fram til seicr, sluttet han under
storielide bifall. Etter sangen "På Vikingtog", leste hirdmann Tor-
geir Audunsson en p2olog, "Germania". Hirdfilmen ble så framviat.
Den vakte stor interesse hos de tyske gjester. Etter et kraftig tece
ganger HeiJ. og sæl" for "föreren", ble det vellykkede mbte avslut-
tet med den tyske og norske fedrelandssang.

Tresprit-tra edie i Sannesund.

	

22.00 En tresprit-tragedie scm kostet en mann livet er inn-
truffet i Sannesund, meldes det fra Sarpsborg. Det viser seg at han
har fe2synt seg av et spritfat, som var kommet fra Borregård Sprit-
fabrikk. Under transport var fatet eprunget lekk og Mannen har anta-
gelig forsynt seg med en flaske srm han satte til livs med det tra-
giske utfall.

Utstillin en "Kunst og Ukunst" åpnet i Trondheim lörda .

Utstillingen "Kunst og Ukunst" som bl.a. omfatter 27
av de representanter for ukunst som i å?-ene för krigen hadde -Eått
plass i Nasjonalgalleriet, ble åpnot i Trondheim. lördag. Til sem-
menlikning er det hengt opp en mengde veLrkelige kunstverker fra
galleriet i Trondheim. Utstillingen omfattes med den störste inte-
rosse.

Fru Hirschel-Haag reiste idag til Tyskland. 


18.00 Propagandelederen i Nasjonal Samings Kvinneorganisa-
sjon, fru Hirschel-Haag, reiste i ettermiddag.til Tyskland etter in-
vitasjen av propagandalcdoron ved Reichsfraucnfthrung, Frau Fillies,
for å studere erbeidet innen den tyL:ce kvinneorganieasjon, og da i
förste rekke propagandeen. Studiercisen vil vare i 3 uker.

Prj.s- c 'ras'oneringssaker.

	

13.30 Mosjöen. Rana prisrett behandlet forleden en stt5rre sak
mot an kjöpmann fra distriktet som var tiltalt for å ha omsatt laks
uten godkjennelse og til ulovlige priser. Kjpmennen er tidligere
b3telagt for ovortredelse av prisforskriftene. Dommen löd på 45 da-
gers fongsel, 1000 kroner i bot og inndragning av den ulovlige mer-
pris, kr, 5600.-.

	

12,00 Flekkefjord. För noen tid siden arresterte politict
en svarthandler fra Nes. Han hadde på en ulovlig måte skaffet scg
en mengde egg og tobakksvarer som han omsatte ved hjelp av sin 13
år gamle sönn. Ved anholdelsen hadde mannen p4 seg kr. 20.000.-.
Prisretten har idag avsagt dom over svarthandleren. Han fikk 6 må-
neders fengsel, en bot på kr. 2000.- og inndragning av kr. 1036.-.
Senere vil han også få et oppgjör med skattemyndighetene.
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Fiskerimoldinger.

0..13.15 Sildefisket i l.Tord-Erorgc.Fra lta meldes on endel
mindro snurpcf:Ingstor, fra lifalTngen em 3 snurpefangster opp til
200 hi., fra Scnin om snurpef:-.nster fra 60 til 230 hl. og fra Ulfs-
fjord i Trone om snurpcfn,ngst på 4-5000 hl.

Brislingfisket. I Sogn er det fredg og 15rdag atter
tatt endel fnngstor på opp til 400 skjepper.

LandLruksmeldingor.

0.1,13.30 (Ir5nns-k=kodot. En er nå fordig mcd ut1evcringad
av kvantunot fem innovrendo poriode. Det vil - etter hv-d m-n orfa-
rer - ikke bli utlovert noc nor för n=crc jul.

Snmtligc priscr ol plagt når undt-s vintorkå3 og
kålrot. Ellors er sntli priscr sJ.tt opp, nen barc ued nocn få
Sre, undt-tt JL „:,uer som cr gått opp med 20 5re pr. kg.

Hagebrukskonsu3.ont Oddvar Lund uttaler i en
mcd "N.T.B." at resultatet av årets gr5linsakavling ikke er tilfreds-
stillende. Vi fikk ncppc så mcgot grönnsaker sem i et ner=lår, til
tress for at arealet var botydelig större. De planlagte storo utvi-
dclacr av grbnnsakarcalot ble heller ikke nådd på grunn av vanske-
lighoter ned arbeidskraft eg enkolte driftsnidler. Dot .son slo bost
til var de tidligc sortor son sommerkål eg blomkål.

I en sautalc mcd "N.T.B." uttalcr bestyreren fnr
Statens Prökontroll, Peter Krosby, at en iår kan vente angrep av
fusariunsnittc på kornot. Det gjelder derfor å få utfirt analyser
av alt såkLrn så hurtig som nulig. Pröven sendes Statens Fr5kon-
troll, Til cget bruk cr dot tilstrokkolig med en 100 grams pri-
ve. Er det derimet for salg etter analyse, må priven v??,re på kg.,
enten i lukket blikkboks cller i flaske med kork. Pr5vone kan son-
des inn enkcitvis eller samlet for hclo bygdon gjennom jordstyrct.
Viser  det sog at såkornct er smittet, 1c5r det boises, fortsetter
bestyrer Krosby. Personlig mener jeg at alt s4korn bir beises. Den
lillc ucrutgiften har en igjen mange gangcr. Er det en fordel at en
beiser tidlig på vinteren? Ixbsolutt. Blant nnnet får en da arbeidet
unna tidlig. Sknl en vento til v4ren, cr det nok annet å gjöre.
Kernet tar ingen skade av å liggc boisct, tvertimet, beisingen be-
skytter det mot utöy o.l. Til slutt retter bestyreren en henstilling
til kernprodusentene (-)m å sende inn priver så snart som mulig.

Reveutstillingen på 11.,

18.00 Revoutstillingen på 15.oi er nå avsluttet og ble me-
get vellykket. v s51vrev ble 83 og av platinarev hele 95 % pre-



miert. Det var imidlertid ikke veteri=er tilstode på Moisjået,
og veteri=direkt5ren har derfor grepet inn. På "Stavangeren"s
foresp5rsel idag erl dettc vil få filger for selve utstillingen, sva-
ror veterinærdircktören at det kan han ikke uttale seg om, I et
rundskriv fra landbruksdcpartementet av 9.12.1959 cr det bl.a be-
stennelsc ou, at det s'=1 .\rere veteli=er på revesjåene, og at
overtredelec av bestommelsene er strafbart. Det blir derfor dom-
stolene son i tilfolle avgjir hvilke filger saken får for arran-
girone, uttaler veterinwdircktören.

Musikk- og tcaterlivot i Borgcn. 


18.00 Musikklivet i Bergen blomstrer fer tiden s-)m nesten
aldri fir. Igår ble det gitt flero konserter, Sangcrinnen Dagmnr
Jittrup hadde sevilet moget godt hue til sin konscrt i I:orskirken.
Ved erglet m,dvirket Trygvc Prestbd. Operasanger Erling Krog ga i-
går en popul'3r-natino i Bergon som også 11,bc1do sanlot fullt hus.

(fortsatt)



S±de 4. Moldinfl.ow nEndBg 23, november 1942.

Borgon. (fwl,satt)

15000 Borgen har fått cn norso.n filvokst til sine tc?,two
numlis nocn bernctoao Ig haddo Borgens Barctetv

rceiieic på 2-loT.?estillinger. Pen one ver on. minisk .Askepott-±:owo-
stilling og dct andre var det kjontc berneeventyret 'Z'sk'crpiko".
Forestillingenc ble gitt i Ole Bulls kino som matine og hedde sam-
let helt fullt hus. De opptredenede höstet stort bifall.

Don roreke filmproduks'on har store vanskeli heter å k'em e ned.

0.R.39,30 Den norske fi1n7)rodesjon har stoppet helt  opp  da
det b1.a, er unelis å skaffe det ledvencse meteriell. Således leae
Tanered Ibsen måttet innstille innspillingel.L av Alexander Kiellands
"Else",

N iet fra Dannerk,

21.00 Dansk Ideetteorbund teller nå 19 spesineforbund
med 245 foreninu o6 228.937 c',ktive wdlommer, hvorav 32.16C ele-
der 14 år.

D.R.18.35 Den 20. rovember ble det undertegnet en dansk-wee-
garsk handelsavtele for ferste halvår 1943. Avtalen gjelder ee be-
löp _po, 3.8 millioner kroner i hver retnie.s. Utförslen fra Danleark
til Ungarn skal bl.a. omfatte maskiner5maskindeler og aperater,
fisk og fiskehereeetikk, feruten farger m.v. Ungarn skal på sin
side levere hamp, gern og hamnvarer, kunstsilke, bek1edningsgjen-
etender fer damer, medisinske planter, redierc3r os slödelemper

21.00 T Danmark anslår man produksjonen av torv for 1942
til omlag 4.6 millioner tonn. Ennå s'Jår bertimet 1/4 av den eemlede
produksjon til törring på myrene; nen denne tory vil hvis den blir
ordent]ig behandlet, ganske sikkext oppaå den t4rhetsgrad som gj,t5r
den tjenlig til bruk i slutten av fyrielgsperioden.

C).R.12.00 Pra .Uborg moldcs Ft det i den :ienere tid er dre-
vot en rokke niner inn mot kysten, 2 av dom forwsket
skado.

0,R.12.00 De norske emiran'Gor i J7C-: go, lönner den svenskes
gjestfwihet eÅr1.1.s ;,krver "Folkots De mangler
lysten til å arbeido. I Uppsala er et manrje neTske emigranr. De
er stangjester på restaurantene og sitter der og skryter av at det
or  Bank of England son beteler utgiftene for dem. Samtidig agiterer
dc mot Pinn1Pn r-

G,R.12.00 Götaverken  har inne 34 bestillinger, mon de kPn
ikke effektueres på grunn av materialmangelen, som nå er blitt me-
get fölelig.

vvvvvVVVVVvvvvv
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09.00. "Inn,,iHi[[sdepartementet" har oppnevnt kon-
torsjof Joh. :itteberg til ny ordfdrer i Xongswinger Xonmune.

18.00. -Ponde oc; ordfbrer i Vikedal i :Pyfylke, Lars
0. ,:-rbnden, er did 50 år gammel.

VIJLS HA IT Ij TIL TYSKIAND,

O.L. 19.00. Under det internasjona1e kommuneforbunds
mbte i iItnchen denne uke miter formannen i "By og Herredsforbundet"
"fylkesmann" Vries Hassel som den "norske stats" representant, mel-
des det fra Hamar.

NYL J=KORS.

14.00 & 0.1.. 22.00, Der Fthrer har tildelt fdl,gende "norske"
frivillige som kjemper r .1.ronten, jernkorset for utvist tapper-
het:

ss-Lotenftthrer Kåre Schillm=n,
SS-Sturmmann Leif 011estd, Eskestad,
SS-SturmmannArne njohaelsen,
SS-Sturmmonn Yge Lasmussen,
SS-Sturmmann Erik Eriksen,
3S-Sturmnann JOr.gen },11evDg, Lier,
SS-Starmmann Odvar
SS-Sturmmann Fer 7iekström, Cs1-, Gdteborggt. 59
CS-Sturmmann John Edwurdsen, Scrtland i Vesterlen,
SS-Sturmmann Harald -horslund, Oslo, Pentsegt. 69
'S-Sturmmann rolf sen, Gjerpen i Sbrli,
bS-Sturrnmann }oar Hulleberg, Oslo, Stolmakergt. 2,
.S-Sturmmann :re 'Brynestad, Biri, Gjivik,
:S-Sturmmann 21re Holstad9 ilalum, Skien,
SS-Sturmmann Baul S'yter, i. Aker, Valle.

19.00. Sjakkmesteren innen de tyske tropper
Nord-Norge cr Sbndag kveld ble sis e runde i mesterskar)et
spilt, og Ieldwebel qegener c,tocsteines ble mester. Få annen plassen
kom Dr. Jugl med Oberschfitze Kotska og Lt. Schnieder på hennoldsvis
tredje- og fjerdeplassen.

01=0'..112-2.I UTIlsb

24.00. 111 familien i Eidanger er det korrmiet mel-
ding om at kuptein Alfred Edvardsen, Sandben ved Brevik, er omkommet
tilsjdss idet han er blitt ekyllet overbord. Kaptein Edvardsen var
fidt i 1894 seg hustru og 4 barn.

Sc:).AINNSSENDINGLII.

0.h. 2?.15. I Sjdmannssendingen ikveld omtultes bl.a,
den norske utstiilingen i Edinburgh, men mottagingen var for 1J.rlig
til at vi kunne oppfatte noe av innholdet.

Av hilsnene oppfattet vi fdlgende:
Hims Fudvig Fange9 fra fumilien; Gunnar Edvardsen, fra mor; Torvald
lobiassen, fru far:rilien; T:lartinius hndreas Olsen, fra hustru og bar-
na; Alf Johansen, fra Ove Johansen og hustru; Olav Holm; Gudmund
Johansen Dahl, Ole Jacob Skabo; Harald Sande Hilsen; samt styrmann
Hjalmar Andresen. Hvem de siste hilsner var fra kunne ikke hbres.
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BE:ANNER, 


O.R. 19.00. Generatorknottfabrikken i Bd i Telemark er
brent ned til grunnen, meldes det fra Skien. Enkeltheter ow brannen
savnes.

0.E. 12.00. Idag morges brbt det ut brann i kunst- og
ant-Ikvitetsforretningen "Interidr" i Universitetsgaten i Oslo. Ilden
ble forholdsvis hurtig slått ned, Men en må regne med endel skade på
de kostbare gjenstander som fantes i butikken. En elektrisk stråle-
ovn er sannsynligvis skyld i brannen.

18.00, Gårdbruker Ctto Jbrgensen Lies våningshue
i Hinderåvåg i F,,fylke er ifdlge Stavangdren brent ned til grunnen
uten at en fikk reddet noe av innboe-L I kjelleren var det lagret
4 tonn L)g tonn korn soe også tle bdelagt. Dertil kommer at
Jörgensen Lie hadde liggende 3.500 kr. i kontanter og flere baelkbbker
som også gikk tapt.

FISKESKW/TE FORLIST.

24.00. En motorsköyte fra Gildeskål scm var på
reise fra Bodb til Prbnnbysund, forliste forrige uke ved Raudöy på
Helgelandskysten. Besetningen ble reddet.

ANDRE ULY=M.

22.30. For roen dager siden var det et kraftig
lynnedslag på to gårder ved Ålesund. Lynet fdlgte vannledningen-som
förte til fjdset på den ene av gårdene. Her ble en okse som hadde
mulen i vanntrauet drept på stedet. Flere andre dyr ble så sterkt
forbrent at de måtte avlives. Den andre gråden led ingen skade.

22.30. En 5 år ;a=1 pike i Haugesund har under
lek fått en terning i halsen så hun ble kvalt. Piken var datter av
maskinist Kallevik.

FWAN VINTEESIIITISKET.

I disse dager har representanter for Nor-
ges Sildesalgslag .ert i Oald og forhandlet med myndighetene om ut-
rustning til vincrjildfisket. Morgenavisen Lar  spurt  1ederen av
Si1desalgs1agets Easjoneringskontor som i forhandlingene, om
resultatet av disse. Han kunne imid1ertid  forldpig  ikke fortelle
mere enn at eaken mdtte stor velvil,e fra myndighetenes side, og at
det som kan gjöres for å skaffe fiskerne det som trengs også 7i1
bli gjort.

20.00. Tösse Fiskemelfabrikk i Brattvåg på Sunn-
lWre har nå etter det disponenten opplyser, sendt ut all den bark
fabrikken hadde på lager. Fabrikken stal ferdig til å ta imot rå-
barken fra jstlandet som man håper vil begynne å komme inn de för-
ste dager av desember. Disponenten .attaler at dersom barken kommer
straks vil man ha håp om å få ut endel ferdig barkestoff til jul
eller i alle fall like over nyttår. Det er i siste liten for bar-
king av nötene til sildefisket. Det meste pleier å vre undagjert
för jul, men dersom silden ikke kommer meget tidligere enn vanlig
de senere år, skulle det likevel klare seg såvidt. Fabrikken mener
å kunne male de 150 tunn som trengs i aller förste omgar.g i lbpet
av desemberejenuar når bare råbarken kommer meget snart.

19.00. Det er nå pruktisk talt slutt på brisling-
fisket for i?3,T, og de siste kastene som er gjort i Sogn, viser at
brislingen nå er meget liten og derfor går til revefor. Brisling-
fiskerne  kan slutte for iår i bevisstheten om at hbstsesongen har
wert bedre enn på mange år. Det gode hbstfisket har oppveid det
mindre gode sommerfisket. Alt ia1t må dette ,rs‘ brislingfiske be-
traktes som meget godt.
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_I=G I `'7 ST„UTT

0. L . Rdsttilgngen på slakt til byene cr nå for
det meste over og markedsbildet viser stor nedgang. Eare hest viser
et mindre blaff og siste Jke Oj det hele 31 skrotter til Cslo. Av

kom det 900 skrotter, men svrt lite gris og gjdkalv.
Egentlige grOnnsaker er det omtuent slutt

med Det kommer fremdeles endel kålrot og potetbehovet anses for 4
v2re dekket for en god tid framover.

Direktoratet for Frov. & hasj. har fastsatt
nye rasjoner på potetmel.

18.00, Det har i disse dager foregått en megot 3iv-
lig trafikk me2 kålrotforsendelser fra Hadelandsbygdene til Oslo. Få
bladet Hadelands henvendelse opplysey Franbu Forsyningsnemhd at de
er sendt ikke mindre enn 800.000 kg. kålrot til Oslo. Foruten dette
store kvantum skal det i d n=este dager fra de Hadelandsbygdene
sendes 1 mill, kg. kålrot til Vest-Agder Fylke.

OVLILL L-131, AV -P 


22.30. Un gårdbruker som hadde 700 kg. korn for
lite da lelsmannen kom på kontroll er iddmt en stdrre nulkt, meldes
det fra Drammen. Den op)nevnte kornveie:, er ddmt for å ha medvirket
bil den foil_ktige t]eskeliste.

NYE SKOG- OG LAYETUKSSKOLE.

18.00. :kdgdirektOr Sdrhus opplyser i en samtaIe
,at det nå Pkel. ol,prettes en forekole til skogskolene i Osen i
Planene er kommet så langt at man rekner med 4 få skolen igang et
stykke ut på vinteren. Til å bsg,yiene med er det tanken å ta imot
opptil 30 elever. Forskolen skal gi praktisk utdonnelse og skel vare
ett år. Blevene får were med på tOmme=åling, flötning, tj2rebrenning
og alt som vedrdrer skogbruksyrket. Det er den fdrste offisielle sko-
le av den slags man har i landet. FOr har man måttet nOye seg med
12Ilingskurser hos T)rivate.

18.30. Opland Hagebruks- og Jordbruksskole skal
fra nyttår hete Valle Landbruksskole. Som navnet rdber har landbruks-
undervisningen fått en buedere plass enn får. Som skolens bestyrer
fortsetter Kr. Tollersrud. Det nye jordbrukskurset som skal vare ett
år, tar til 7 januar. Skolen er i4r 23 år ga=e1 og i den anledning
vil det bli gitt ut en utförlig beretning om .11iften gjennom årere.

22.30. AT's landbriksskole ble åpnet på Saga.Vold
ved Skien igår av skolesje, fyikingsfdrer Såtvedt. Det er 60 ele-
ver og skolen lestyres av landbrukskondidat sveitfdrer 2!leberg.

AT i Sande i Vestfold er i disse dager
blitt oppldst. Bondokvinnelaget lget en eevskjedsfest for guttene.

ACIDIIFHASPIflBEBIYmING.

20.00. Tfiestillaslerlsverket på snos i Finnskog
har satt igang stubbebryting på en effektiv måte. Til stubbebrytin-
gen bruker traktor mcd en 100 m- lang wire som strekkes ut i
sin fulle lengde under erheidet. Stubbene rives opp så hurtig at
det må minst 7 ms besetning til for å rdyse dem. Stubbene skal
nyttcs til tj2re og terpentin.

BiADSTURLD

0.L. 12.00. På Tynset skal det reises et folke- og
badstubad. Anleggot er beregnet å ville komme på mellom 20.000 og
25.000 kr.
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OSLO BiLS,

O.R. 13.20. Oslo Bbrs viste et usikkert preg siste uke
med nedgang i alle aksjer. Obligasjonsmarkedet var mere motstans-
dyktig og viste stigende tendens.

NS-NYTT

O.R. 19.00. Jrsta Herredsting har bevilget 500 kr. til
"Den Norske Legien" og 500 kr. til NSK.

14.00. NS's fy3keserganisasjen på Vestlandet ars-an-
gerer fbrstkommende lördag og sbndag et stort stevne i Bergen.
gen finner sted lbrdag kl. 12.00 med et mö 4e for'offentlige tjenst-
menn. Dette mötet holdes i Losjen os ledes av fylkeskontorsjef Astrup
Nilsen. Mötets hovedtaler blir "minister" Fretheim. Dessuten bUr det
foredrag av fylkesmann Astrep. Om ettermiddagen holder NSUF et stort
mbte i Losjen Ted tale esv kontorsjef Thors.ass.s. Stevnet fortsetter
s5ndag med mOte for partiets tillitsmenn. Om ettermiddagen foregår
den store oppmarsjen til lisnsertpaleet hvor det blir arrangert et
offentlig möte med tale av fylkesmann Astrup. Det kommer reisedde
fra hele Vestlandet til stevnet.

TEATER. 


22.;0. Det Norske Teatret spilte igår kveld 'Ein-
same menneskje" som en festforestilling i anledning Gerhart Haupt-
manns 80•års dag. Blandt de medvirkende kan nevnes: jyvind jyen,
j±sts Voss, Eva Sletto, Helge Essmar, Dagmar 71yrvold, Per Qvsernebm,
Einar Tveito, Dagny Gurvin og Helga Rydlend. Edvard Drablbs har satt
stykket iscene

NYTT 


13.00. Ved overenskomst som ble sluttet inatt ey
arbeidsfreder i den svenske verkstedsindustrien trygget for kerrmende
år. Overenskomsten er stort sett en pro1ongssjon 2V den tidligere av-
tale. Den omfetter over 100.000 mann.

0.1. 08.00. Den svenske hendelsmarines tap siden krigs-
utbruddet beijper seg til 152 skip på tilsess 'n 442.000  1-Jt. Ved de
forskjellige senkninger er omlaF 1030 persoi omkommet.

S.L. 19.00. Det er bru: ut en mersestreik i Ds1srna.
I hele dag har LLF's lands;tyre og representanter for meieriesLe i
Dalarna forhsniet i Stockhelm, men ennå ises'.ten forel det intet
resultat. Irsaken til konflikten skyldes et prisspbrsmål.

D.:S- 12.30. Ordningen med -.1erieopphold for franske bawn
i Sverige er det ikke blitt noe av. De svenske myndigheter har i-
stedet opprettet et barnehjem i m3rheten av P3'2ishvor de barne som
skulle hs vwt v11 bli inkvartert.

NYTT FLL DANMARK.

18.00. Den fOrste danske garvestoffabrikk ble  åp-
not ida i n.srheten av Hillerbd. Fabrikken kan predusere 5.500 kg.
garvestoffer om dagen og dekker dermed 35 av garvorienes rormal
behov.

VVVVVV VVVVVV VVVVVV
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FLYALAL 1 OSLO 	 LIT=INET T OSLOFJOFDEN I =JON.

5.1,-19.00. Fra ,Oslo meldes at det ble gitt flyalarm i hovedstaden
ved 13.00-tiden. Fet v.r inen fly over Oslo, men luftvernet ute
i Oslofjorden var i aksjon. Flyalar= vnrte en time. Det cr ikke
utsent noen officiell melding.

( et ble ikke nevnt noe om dette i Oslo-kringkasteren.
X1.12.30 ble sendingen avbrutt, men begynte igjen k1.13.00 med do

tyske nyhetene. Landbrnksmeldingen og fiskerime1dingen ble slöyf-
et, uten et det b:e gitt nocn begrunnelse.)

SJJM-NNSLENDING1N.

Kaptein Hjalmar Seherwick snakket om den hårde skjebne
som har =timiet oss alle i denne tiden. Jpe som er hjemme er satt på
en håld prövelse, men meget verre er det med dere som må v.re ute
i fiondeland.

har snakket med en hel del nv de sjöfolk som er
kommet hjem de siste månedene, uttalte kapteiner. Vi har hatt
Oss mang on god latter over do Lignhistoriene som London servertr
for å skremme sjöfolk Trn å reise hjem. -uet tristeste for dere
er at dere tvinges til være i fiendtlige tjeneste, for folk ,eom
hykler bak vennskapets mahke. De usle engelskmennene angriper vre
forsyningsskip og bomber eivilbefolkningen.Få har de begynt mcd
noe nytt° dc sender ut k=pfly med glidefly, lastet med folk son
skal drive sabotaaje. Mer det gikk med dem som med Sjrclair og h,ars
menn, - detts amatörmesge .:1'eretagende ble tilintetgjort.

har engelskmennene nå satt igang et annet
hasardiest foretagende, for å skaffe seg matforsyninger. De unn-
ser seg ikke fra å ta fra de fransl:e. Mon på denne ekspedisjonen
har de også med seg amerikancre som også trenger forsyninger. net
truer med sammenstöt som kan få de mest i_atastrofale filger(!!)
Få vegen til Stor-Britania vil skipene med de rvede matvar-



bli angrepet av tyske ubåter, og bare en dråpe i havet vil komme
fram til det sultende Englnnd.

Kapteinen oppfordret tilslutt sjfolkene til å komme hjem,
og lykkOnsket dem med de gode resultater som allerede var oppnådd
i kampen mot den felles fiende(!),

"DET NYE V:sFEN" 5011 OFF=TEING FOR NEDEFIAGENE.
•

En omtale av den nyc tyske mitraljösen opptok halvparten
av både de tyske og hoyske kveldsnyh, tene fra Oslo-kringkasteren.
Det var ikke måte på hvilko framtidsutsikter den tyske hær nå had-
de, med dette"revolusjonerende"våpen. Hensikten med den meget ut-
förlige omt.le var tydeligvis å skaffe litt oppmuntring etter de
dårlige nyheter fra frontene.

"SNEVER R.i•dlia;" I FRI-'T FOLKS LFDLKSJON.

O.R.19.15. Rolf Arthur Jensen hadde laget en reportasje fra Fritt
Folk, =ns siste håhd ble lagt på avisen natt til 25.nov. Sjefred-
akti5r Rishovd var desv=e syk, men redaksjonsJekretren(?Skjerve),
viste omkring og fork1Prte. Vanskeligheten med å lage en avis for
tiden War å få stoffet innenfor"den snevre ramme som for tiden eks-
isterer", uttalte -:Iveldens oppsiktsvekkende telegram var meld-
ingen Lealin om ovennevnte"nye våpen". Dette telegram ble fulgt
til settoriet, hvor det ble satt med borgus fet utstyrt med
ramme og ombrekkeren monte det var så viktig at hen plasserte det
bverst på förste side 	
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mrL OSLO.

Ceosserey Axe1 Sbrfeldt og hsies söster frk. Jen.e.j• SSrfeldt, nar
gjennem sine testamenter opprettet en rekke 1egater til veldeige
fermE7,..2- Grosserer i SÖrfet har oPprettet fngende legster
Oslo Indremisjon kr.10 000, Sophies Mints centralenetelt ven-



fire kr.10 000, Oslo Handelestands Forening kr.10 00- til fordel
for fereningens gamlehjem. Christienie riandelsstands Understöttel-
sesforening kr.50 fl0C, sost skal brukes til opprettelse nv e% leget
som ske be3re grcsserer Sörfeldts navn. Resten av grossercrens fer-
mue tilfaller "Gereralkonsul Pater Sörfeldts legat", som ble opp-
rettet i 1936 av frk. Marie Wrfeldt til minne om broren Peter Sör-
fe1c't. jJegatet skal fortrinsvis gå til ansökere som er knyttet til
Oslos forretningsliv. Etter frk. Marie Sörfe11ts bostemmelse skulle
1egatt ikke tre i kraft för hennes sösken Axel og Jenny ver dU,e.
Frk. Jenry S5rfelut, som döde noen få dager etter sin bror, i ok-
tpber iår, hadde i sitt testamente bestemt at hennes foYEue skulle
tilfalle "Genera1konsu1 Peter Wrfeldts legat" som opprinnelig var
på omlag kr.400 000. Etter et de avdödes testamentariske gaver er
legt til vil det komme opp i over en mi12.ion kroner. Jiet blir såled-
es et ev de stt'erste offentlige 1egster i Oslo. Grosserer Axel Sör-
feldt drey i sin til en meget kjent engrosforretning i 0s1,). Peter
Sbrfeldt var österriksk generalkonsul og eneinnehaver av firmaet
Carl Schwensen & Co. ( 12.30)

KONSESJON 141 MIDLERTIDIG 0:PDEMNING AV STe5I3XATNtI TINGVOLD.

11.00. Tingvold Ullvarefabrkk er ved "ministerpresidenten"s be-
slutning gitt tillatelse til oppdemning av Stölsvatn i Tingvold
for et tidsrom av 5 år. e er gang i Mre at tillatelse
til reidlertidig oppdemnifg er itt. Ekspro_- priasjonsbeferingen
foregår förstkommende torsdag.

D/Infl= T GRUUN I SUUreFJO=EDEN,

18.00. Fylkesbåtenes "Framn,.' giS.K pi gum1 i g: kveld i Semn-
fjordleden. Da tdt ligger utsett, bl passasjerene for -ji,srer-
hets esrild satt i land på en holme. De ennet f11-5dee kon skipet
av ruein ved egen hjelp etter Jencrs forlöp, c); reisen kunne
fortsettes.

STOR InERESSE r'OR. PELSDYRUTSTILLINGEN Å ET:VERUM.

12.00, Ved pelsdyrutstillingen i Elverum ble det utstilt 561 s31v-
rev og det ble utdelt 275 premier, derav 81 f-srtepremier. Ved ute

stillingen ble det solgt en del li.vdTrtil. pr 3ey opptil 3000 kr.
Minkutstillingenvar også meget god. Av de 230 utstilte dyr fikk
80 prosent premie. Dat ble betalt op:ti1 600 kr. for livdyr

STOR SURNING TIL SUGSKOLEN.

0.R.19.00. Fra Elverum meldes at det he:.2meldt seg over 300 kandi-

deter til det nye kursus ved statens secogskole. Bare 30 blir opp-
tsett.

FORBUD MOT BRUK AV KiSTESLUK I NO.T.

O.R.19.00. Det fbrste forbudet i Nerge mot bruk RV  kestesluk er nå

kommet. Det gjelderNore herred i Nume&I.1 hvor det etter de nye
fiskeregler er forbudt å bruke kastes1uk fra land.

FREKT INNBRUDD I FREDRIKSW. 


18.004 Et ne9mindelig frekt innbrudetjrcri er i natt for5t.t i
Fredrikstad Trikotasjemagasin heor deiG er stjåleG en mengde "':3".2—

er-av forskjellig, eT.eg og en god del Inejoneringsmerker. Forret-
n5eigeei ligger like inn til politistesjencn, men tylvene har like-
vel sett seg i stand til å sprenge et vindu ut til geteu og her
gjennem dette banet seg veg til forrenine;en
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T0 BOKSER SAEDINER TIL JUL

0.P.19.00. Dot vil bli utdelt en ny ra.sjon Då to bokser sardiner,
mermere bestemmelser f=ilgår av annonce i dagens eviser. Forbrukere
son oversitter fiistene vil uader ingen omstendighet få kjUpt sin
rasjon, og det henstilles derfor til jublikum ndye å sette seg inn
i rennoncen.

18.00. Direkteretet for proviantoring og resjonering har fastsatt
en ny resjon av serdiner. 'en kan selges etter fdlgende regler:

1. ijen crdirEere rasjon er to esker pr.person og kar kjöp-
es av personer scm har gyldig kjdpekort for kjött og innen 13/12 d.å.
leverer kjdpekortet til en detaljist som fdrer hermetikk.

Detaljisten skal klippe PV ekstremorket A 7 på kjött-
koltet og sette sitt firmestenpu1 eller skrive sit firmanevn på
det tilsvarende _J7.

illegg til den i punkt 1 nente rasjon kan personer
med arbeidstilleggskort kjdpe ytteligere to eaker sardiner når
de innen 1:3/12 1942 leverer inil dette kurt til en deteljist som
fdrer hermetikk. Detaljisten skel klippe ev merket 47 A2 ellei
47 B 2 og sette sitt stempel osv.

Anstal'Jhusholdninger  ng  b,Jvertningssteder kjdpe ser-
diner mot envisning(original og gjenpart) utstedt av forsunings-
nemnda.....

NY LENSEANN I TAL=. 


11.30. l'epartementet har ansatt disponeat Olev Lund, Honningsvåg,
som lensmann i Telvik.

UTHUSBELNNI 4.REMARK,

10.00. Låvebygningen på gårdeTI Buer i Aremark er nedbrent til
grunnen tarsdag. 13 kuer, 1 gris og en del kaniner og höns styök
med, mens let lyktes å redde 4 hester og 1.ku. Brennen exr'Jes å
skyldes det elektriske enlegg.

TTLY=.

18.00. En dame i 40-års alderen, Fru Jjöpmann Nilsen, Skien, ble
i ettermiddeg funnet bevisstlös i vegen like utenfor byen. Etter
alt å dömme or hun falt av sykkelen i en bakke. Hun ble tett til
sykehuset hvor hun döde.
12.00. Snekkerformann Svend Skjörestad fra Hillevåg ved Stevanger
falt igår ned fye nt 'cungelandeverk'i Saudesjden og ddde etter
em timca fealip på sykehuset. Skjörestad ble 47 å/' gammel cg etter-
later seg hustru og syv bern.

21.30. Kontorbestyrer Harald Setvik, ved fiikeforde1ingskontoret
i Målsdy, ble forleden drept ved en sykkel4ykke. an var en av
distriktets beste fiskeskipere og en foregangsmann på fiskeriets
område.

NYTT FRA SURIGE.

0.L.19.00. Herresretten i Finspånga avsa idag dom i saken mot
dan nordmann, som den 10.november ble errestert for å ha truffet
forholdsregler med det formål å gi en fremmed makt visse opplys-
ninger om Sveriges industrielle forsvarsberedskap. Han ble iddmt
2 måneders fengsel.
).R.22.00. I Gdteborg har det de E'iste dagene w3rt meget stor
trafikk av 11%._ter som er kommet inn med lester av kull og koks.
08.00. Det svenske idrettsforbund har anerkjent samtlige ev Gunn-
er 1-Lggs verdensrekorier, undtett rekoren over 3 engelske

NYTT FRA Di,NMARK. 


D.P.18.35. 5 mennesker mistet igr livet ved u1ykker i Kjdbenhavn.

v vv V V V v v v
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Fortroli .

Massearresasjoner i Oslo ida mora'es av .bdiske menn kvinner o

barn Et tusentall jöder ble deretter fbrt cmbord i en tysk 9000-

tonner, som av ikk_1111_12.kland ida De 500 .bder som var anbrakt

i en konsentrasjoneleir  vcd Tr3nsber£ ble o så fbrt ombord i 9000 7.

tonneren. 


S.R.19 00 Csio meddeles at jddeforfblgelsen nådde ain
kulmiaaaajea. 1.dag.Tidlig imorges foretek politict med hjelp av
hirden massearrestasjoner av jbder i alle aldre og av begge kjUnn.
Et tusentall jbder ble deretter fört ombord i en tysk 9000-tonner
som sencre på dagen avgikk til Tysk1and. Jödene fikk bare lov til
å ta med seg det absolutt nödvendige, ›:amtidig kom det et tog fra
Tbnsberg med de 500 jbder som var anbrakt i en konsent2asjonsleir
der. Også disse jbder ble fdrt ombord i 9000-conneren. Offisielle
kretser i Oslo bevare- dyp taushet med hensyn til grunnen til ar-
restasjonene'og deportasjonen til Tyskland.

Frakeskolene og endel hbgere skoler sten er lbrdag på runn av bren-

solsituas'onen. Spesielt år det ut over undervisnin en i Oslo, Eer-

en Trondheim cg Stavano:er.

S.R.19.00 Fra Oslo meldes at folkeskolene og endel h5gere
skoler stenger lbrdag. .Det vil spesiel gå ut cver undervisringen
i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavange Det er brenselsituasjonen
som gjbr'stengningen nödvendig.

"Minister" Fuglesang beordret til sjef for 'Wultur- og Folkeopplys-

ningsdepartementet". - "B rås.ef" Finn Thwana konstituert scm stats-

rådsekretmr. Benevnelson "statsrådsokretær" eldres samticU til "re-

gjerinacretax". 


S.R.22.00 Offisielt. Sjef for,statsrådssekretariatet rminis-
ter" Rolf Jörgen Fuglesang beordres til sjef for "Kultur- og Folke-
opplysningsdepartementet" fra 26. mvember 1942kl. 17.00.

"Byråsjef" i statsrådssekretariatet Pinn Thrana
konstitueres som statsrådssekretmr .fra 27. november 1942.Benevnel-
son "statsrådssekretmr" endres samtidig til "regjeringssekretmr".
Stillingens funksjoner og betingelser forblir, uforandret.

"Minister" Rolf Jörgen Fuglesang er födt i Fred-
rikstad 31. januar 1909.Han tok realartium 1928 og juridisk
ambetseksamen hbsten  1933.  "Minister" Fuglesang er medlem av N.S.
fra grunnleggelson i  1933  og deltok aktivt i det forberedende ar-
beid våren og sommeren  1933  og i valgkampen samme år. Hbsten  1933
organiserte han N.S. Ungdomsfylking og ble utnevnt til landsleder
for denne. Samme hbst organiserte han partiets studenterorganisa-
sjon og ble dens fbrdte leder. I  1934  overtok Fuglesang det nyopp-
rettede verv som N.S. generalsekretær eg har .uten avbrytaise sidon
innehatt denne betydringsfulle stilling i partiet. I forbindelse
med nyordningen 25. september 1940 overtok Fuglesang stillingen som
statsrådsSekretmr. Pra janual til midten av mars 1941 fungerte han

(fortsatt)
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"Minister" Fu-lesan beordret   (fortsatt)

som sjef for "Departementet fbr Arbeidstjeneste og Idrett" under
"minister" Stangs sykdom. I april og mai samme år fungerte han som
sjef for "justisdepartementet" under "minister" Riisnms's deltagel-
se i Regiment Nordland. Senere ledet han igjen i ca. 3 måneder "
partementet for Arbeidstjeneste og Idrett" i den tid "minister"
Stang deltok i krigen i Finnland. 23. september 1941 ble Fugleseng
som partiets gen=a1c,eL:retmr og sjpf for stat•rådssekreteriatet,
utnevnt til "minister" og ble 2. februar iår medlem av "den nasjo-
nale norsko regjering".

"Regjeringssekretær" Pinn Thrana er födt i Söndre
Land i 1913. Han tok juridisk embetseksamen med laud i 1938 og VUT
advokatfullmektlg på Gjövik fra 1938 til 1940. Samme år ble han an-
satt som sekretær i Bondelauget og overtok en tid senere stillingen
som konsulent i "landbruksdepartementet". Fre 1. april 1942 har han
vært byråsjef i statsrådssokretåriåtet.

Ny rasjon av fiskehermetikk Den ordinmre rås'on er den salfime som sist,

18.00 Salg av fiskeheinetikk. Direktoratet for Provian-



tering og Rasjonering har fastsatt ny rasjon åv fiskehermetikk. Den
kan selges etter fngende regler:

1. Den ordinære rasjon er en boks fiskekaker/tors1rogn o boks kippers å 1 pund eller 1 boks i störrelsen * oval
oller oblong eller 2 bokser i s-Wrrelsen 1/4 oblong. Den kan kjö-
pes av persener som har gyldig kjpekort for kjött og innen 20.12.
1942 (i de tre nordligste fylkor innen 10.1.1943) leverer kjpekort
til on dotaljist srm. förerbernetikk

2. Detaljisten skal klippe av ckstramerkene A.8 og
A.9 for henholdsvis fiskokaker/torskerognOg kippers og sette sitt
firmastenpel eller skrive sitt flrmarevn på dc tilsvarende nerker
B.8 og E.9

3. I tillegg til den erdinære rasjon har personer
med arbeidstilleskt lot til en tilleggsrasjon av samme sti:k^-
relso sor don erdinmre, når de innen 20.12.1942 (i de tre nordlig-
sto fylker innen 10.1.1943) leverer arbeidstilleggskortet til en
deteljist som f5rer hormetikk. Detaljisten skal klippe av rerket
49 A.2 eller 49 B.2 og merket 52 A.2 eller 52 B.2 for henholdsvis
fiskekaker/torskerogn og kippors. Han skal sete sitt firmastempel
eller skrive sitt fi=anavn på merket 50 A.2 eller 50 B.2 for fiske-
kaker/torskerogn og på merket 51 A.2 eller lB.2 for kippers.

4. Anstalthusholdninger får kjöpt fiskekaker/tors
rogn og kippers not anvisning (original og gjenpart) utskrevet av
forsyningsnemnda. Anvisningene (original og gjenpart) må være inn-
levert innen 20.12.1942 (i de tre nordligste fylker innen 10.1.1943)
til en detaljist som fÖrer hermetikL. Detaljisten skal beholde ori-
ginalanvisningen og sette sitt firmastempel eller skrive sitt fir-
manavn på anvisningagjenparten.

5. F',aejonenkan i de tre nordligste fy1ker utleve-
res til forbrUkerne i tiden inntil 1.2.1943 og i landet forövrig
tiden inntil 15.1.1943. Utlovering av fiskekaker/torskerogn kan bn-
re skje mot klipp av okstramerket B.8 eller arbeidstilleggskortmer-
ket 50 A.2 eller 50 B.2 ellor den i punkt 4 novnte anvisningsgjen-
part. Utlevering av kippers kan Iare skje mot klipp ev ekstramerket
B.9 eller arbeidstilleggskortmerket 51 A.2 eller 51 B.2 eller den
i pUnkt 4 novnto anvlsningsgjonpart.

6. ,alg av fiskekaker/torskerogn og kippers kan fin-
ne sted fra grossist til detaljister i de tre nordligste fylker i
tiden inntil 1.2.1943 og til detaljister i landet forövrig i tiden
inntil 15.1.1943. Fiskekaker/torskerogn leveres not freklipte ok-
3tramerker A.8 oller arbeidstilleggskortmorker49 A.2 ellor 49 B.2‘111P
eller not den t 4 nevnte originalanvisning. Kippers leveres

(fortsatt)
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N ras'on av fiskehermetikk. (fortsatt)

mot fraklitte ekstramerker A.9 eller arbeidstilleggskortmerker 52
A.2 eller 52 B.2 eller Irot den i punkt 4 nevnte originalanvisning.

Direktoratet for Proviantering og Rasjonering nar fast-
satt ny rasjon av fiskehermeikk. De nærmere vilkår og frister for
å kjbte den framgår av en annonse i dagens avis. (Se ovenfor). Pub-
likum må studere annonsen grundig. Den ordinære rasjon er den samme
som sist, neii.Lig 1 boks fiskekaker eller torskerogn og boks kip-



pers å 1 pund eller 1 boks i stbrrelsen oval eller * cblong eller
2 bokser i stbrielsen 1/4 oblong. Personer med arbeidstilleggskort
har rett til en tilleggsrasjon Slik at de får kjött det dobbelte
kventum av det ovenfor nevnte. Fbr en forbruker får utlevert Pin
tilleggsrasjon, vil det kunne hende at han får inndratt sitt ar-
beidstilleggskort av (mEryn til utdelingen av de nye arbeidskert.
Slike forbrukers kan 3a sin kjbpmenn klippe fra merkene för kortet
inndras. Detaljis-Jen kan da levere ut fiskehermetikken mot de fra-
klipte merkene når han får varen.

Vintersildfiskerne få2 tilleg sras'on på brbd o kaffeti1setning2.

Dessuten vil  de bli tildelt endel andre varer og ekstrarasjonene vil

bli omtrent som i-

22.50 Vintersildfiskerne fcsrbereder seg nå til sesongen. Horda-
.1and Fylkesforsyningsnemnd mcddeler at fiskerne er sikret et tiL-
leggakort på brbd cg et på. kaffetilsetning. Av sirup får de det dob-
belte av vanlig ra.sjon og de får også endel kondensert melk. Ekstra-
rasjonene blir altså omtrent som ifjor. Hordaland Fylkesforsynings-
ne=d har gitt de lokale forsyningsnemnder fullmakt til å anvise
utrustning for 2 måneder. Kjbpmennene ,)ppfordres til å forsyne seg
med varer til å kunne fcrsyne fiskerne.

Stabss.cf Lutze besbker Kristiansand. Han reiste ida tilbake til T sk-
land. 

lb.00 Under sitt opphold i Norge avla Stabschef der S.A. Lutze
også et bcsök i Kristiansand, hvor han ble hilst velkommen av Leiter
der Dienststelle des Reichskommissars in Kristiansand, SS-Sturmbenn-
fthrer Dr. Maier. Stabschef Lutze inspiserte först de lokale tyske
tjenestekontorer, hvoretter han mottok rapport om de særlige for-
hold i Vest- og Aust-Agder. På en kulerataften, hvor alle 5 grener
av forsversmekten og Organisation Todt deltok, holdt Generalleut-
nant Horn en hilsningstale fOr Stabschpf Lutze, som på sin side
hilste på tallrike S.A.-ledere, scm for tiden befinner seg i Norge
som soldater. Dagen etter besbkte Stabschef Lutze festningen Odderby
og inspiserte i tilknytning hertil batteristillingerog et av for-
svarsmaktens lagre, så vel som grenaderavdelinger som holdt på med
sin utdannelse. Stabschef der S.A. Lutze reiste imorges fre Oslo
tilbake til TySkland med fly. Presis kl, 10.00 ankom han, ledsaget
av Reichskommissar Terboven, til Fornebo hvor en rekke representan-
ter for tyske m:Ligneter var mött fram for å ta avskjed med
Fsruten heichskommissar Terboven var bl.a. Regierungspresident Dr.
K(:ch, Leiter des Einsatzstabes, SS-Sturmbannfthrer Neumann og Gene-
ralarbeitsfthrer Bohrnann tilstede ved avreisen.

N varaordfbrer i Imli k,)mmune.

18.00 "Innenriksiepartementet" har oppnevnt kjbpmann Tallak
Imli, til varordfbrer i Imli kommune.
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Landbruksmeldinger. 


0.L.13.30 Det er treskingen som nå er hovedarbeidet på gåj-
ene. Mange er ferdig med treskingen, men de flesto trenger nok den
tid som står igjen for å bli ferdig til fastsatt tid, 1. desember.
Vanninnholdet er iår ganske stort og kvaliteten så som så.

Grönnsakmarkedet. Det er kommet ganske store meng-
der kålrot til Oslo i det siste, Og det har kommet godt med, for
det er mange som ikke har opnådd å få tak i andre grbnnsaker,

Behovet for poteter er nå dekket de fleste steder
i landet. K,Ta1iteten er 2?),som så, og potetene må derfor sorteres
godt og en rr onhyggelig med lagringen. Det er således apse-
1utt nodvendig at man har termometer i kjelderen.

Omsetningen av frukt går nå mot slutten og epler
har det i det sise vært vanskelig å få tak ±ö Imidlertid ha-J det
vært endel pærer. Men fra nå av vil det i det hele tatt være umulig
å få kjöpt frukt.

Slaktemarkedet. Tilförslen av slakt kulminerte
forrige uke, men da visse distrikter er pålagt levering av s:akt,
vil det antagelig bli noenlunde regelmessig tilfbrsel framover. ‘1,

Mane vell kkede reveu-tStillin er rundt om i landet.

930 Det har vært en rekke vellykkede reveutstillinger
rundt em i landet. Tilslutningen har.overalt vært god og premiepro-
senteii har ligget mellorr 70 og 90 pst. I Treungen opnådde Tveit
Sblvrevgård, Treungen, et resultat som må betegnes som rekerd.
Samtlige 19 ut$tilte dyr ble premiert, derav 15 fbrste og 4 annen
premier. Livdyrsalget har vært tildels meget livlig, med priser
opptil kr. 3000.- under utstillingen i Elverum.

Fbrerskele på Toten for mannli e J.S.U.1.-ledere mel3om 16 o 25 år.

7.00 På Toten Fylkesskole på lena skal det åpnes eri
fbrerskole den 2. desember for mannlige N.S.U.F.-ledere mellom
16 og 25 år, epplyser sXo1e1ederen i ungdomsfbrerens stab, ung-
sveitfbrer Pål Tallerås til "Fritt Folk". Skolen skal vare i 6
måneder og funj—...ende skolesjef blir sveitfbrer Moseng.

Kvinnehirden avholder kurs for utdannelse av ;)« mnastikkinstruktbrer.

9.30 Xvinnehirden avholder i disse dager et kurs fcr
utdannelse av gymnastikkinstruktbrer under ledelse av fru Stbren
Riis. Kurset som strekker seg over 14 dager, teller 20 unge og
ivrige damer fra alle deler av 1andet. Ikveld ble det arrangert
en kombinert kamerat- og avskjedsaften i Turnhallen for kursdel-
taxcerne og en rekk3 innbudte. B1andt de tilstedeværende la man
merke til kvinnehirdlederens stedfortreder, fru Randi Roberg,
landsidrettsleder fru Stbren Riis, sekretær i Nerges Idrettsfor-
bunds turnavdeling, kaptein Eriksen, samt lande,ledelsen og fyl-
kesstabene i Osle, Aust-Viken og Vest-Viken. Fru Stbren Riis bn-
sket samtlige hjertelig velkommen og presenterte de tilstedeværen-
de. Det ble så lest opp en moget underholdende avis, som var for-
fattet av kursdeltagerne. En av kursdeltakerne takket så for maten
og rettet en spesiell takk til Kvinnehirden i Oslo for arrange-
mentet.
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Ddsfall. 


20,00 Fhv. rednktdr Ndkleby, Fredrikstad, er avgått
ved döden, 65 år gammel. Han var födt i Glemmen og har virket som
pressemann fra sine unge år og senere bl.a. som redaktör på Gjövik,
i Skien, Arendal og Fredrikstnd. Siden 1935 har han vs.,rt knyttet
til "Fredrikstad B1ad". Med Nökleby er en av fylkets best kjente og
aktede menn vandret bort.

Diddsulykk•. 


18.00 I östro 9lidre cr det indtruffct en arbeidsulykkesm
kostet småbruker Erik Hovda livot. Han holdt på mod gravningsarbeid
da en stor steinblokk falt ned og klemte ham fast i ±lere timer. Da
fol_k kom til og fikk hn T, viste det seg at det ene benet var
knust og 19,—) 11c innlagt på tand Sykchus. Der er han nå evgått ved
döden som fblge ev indre komplikasjoner. Den forulykkede var 57 kr
gammel, enkemInn og barnlds.

Brannskader.

19.30 Kirkeres. Sör-Varnnger herredskontorer og Kirkenes
Apotek er idag brent ned til grunnen. Ilden oppstod i apotekets
laboretorium, men hvorledes den cr oppstått vet man ennå ikke.

19.30 Larvik. Igår ved 16-tiden oppstod dct brann i Lunds-
verk. Ea generatorknott-fabrikk i Svarstad er brent ned til grun-
nen. Brannen oppstod i törkcanlegget.

"Gencral" Frölich Hanssen skal holde foredrag på  Sdrlandet. 


22,30 Sjefen for arbeidstjenesten, "genernl" Frölich Hanssen,
inspiserte idag A.T.-T1.andbruksskolen på Gvarv hvor hnn holdt an tale
til de nye elever. "General" Frölich Haqssen reiser nå nedover til
Sörlandet, hvor han skal holde endel foredrag.

Jordskjelv. 


18.00 Fra Sand i Ryfylke blir det meldt til "Stavanger
Aftenblad" at en merket et kraftig jordskjelv som vokket hole byg-
da kl. 4.10 inatt. Det stod på i et minutt, Ovnene rystet og
kopper og karr kiret. Rystelsene merket en også i Suldal, Sauda
og Imsland. Det var lange etterdönninger. - Også i Bergen og ome6n
merket rnn ved 4-tiden idag et kraftig jordskjelv. Dets sentrum er
ennå ikke fastslått, men det er forelöpig kommet meldinger fra Fana
og Odda, og eter hva Bergens Tidende får opplyst, ligger sentret
antakelig ca. 80 km. borte.

"Rektor" Hoel uttaler at, studentene stort sett har virt luyale.

D.R.12,35 "Rekor" Hoel ved Oslo Universitet uttaler at arbei-
det stort sett har gått normalt. De fleste studenter har stillet
seg loyale og det hele har derfor gått uten nærlige friksjoner, Det
eneste det har vært vanskeligheter med er læreböker, særlig de me-
disinske. Disse fikk men tidligere i stor utstrokning fra Danmark.

Nytt fra Danmark. 


D.R.12.35 Ved 8-tiden idag ble gården "Völgård" ved Saeby i Nord-
Jylland hjemsdkt av en voldsom brann. Brannen opstod i en uthusbyg-
nrig og spredte seg hurtig til de övrige uthusbygningene som brente
ned til grunnen. Hovedbygningen, som ble reddet, tilhörte stats- og
utenriksminister Seavenius, mens uthusbygningene ti1hdrte en gods-
eier. Skaden anslåes til over 1/4 million kroner.
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Yeldiner fredari 27 nov.-

OG H.P.Arr•VOICAT FRANK L.;OLAIrT.

P.-J.F, 22.00. Svensk radio ele1der at oberst Magnus Eagn-
vald Hagem, oberstldytnant A=hold 1.3rholt og .r.yesterettsadvokat
Iaul Prank er b1itt 1Jsiatt. Det vites ikke n y 13s1ate1sen har fun-
net sted bortset fra at den visstnok har skjedd ganske nylig.

TYSKL  PLY OVIE OSIb I=DAGS

S.:re, 19.00. M.1 hadde idag igjen flyalarm ved mildags-
tider. rpr4r JJ.y var oppe. Alarmen skyldtes antagelig britiske
speiderfly som . flöy i stor hdyde.

Oslo rado ble plutselig koblet ut ved
13.35-'ciden iformiddaR mi_dt under landbruksmeldingene. E:.3reb5lgen
og senere programmet kom jgjen kort tid etter.

SVI=Ch HO1G:e="1-1LITY i tfPT. SOL 11ILL. HP . I  FA'VAlL1 ITOJGE.

SOR 19.00, 8venek Yorgeshj1pen har i diese dager
kjcpt mat=er for 500.000 kr. for -,Tde-Yesending til Uorge.

Le svenske stacsbaner har stilt gratis
vozhmateriell til disposisjon.

Norzeshj'alren har hittil innbrakt vel en oz
en halv millicn hroner.

NO1.= SIITF

23.30. Plant de 19 e'-.Lp som ble meldt senket i den
tyske s=elding idag, var det norske dampskip "Indra" p 5042 brt
som gikk i"britisk tjeneste". Skipet som var p. vei til Vest-Afrika,
skal v,,ere blitt senket i en konvoi utenfor den siramerikanske kyst.

"Indra" tilhbrte skiesaksjeselskapet
Facific (Knut Knut2cfl), mnd, og ble bygd. i Amsterdam i 1925.

I Sjdmannssendingen meldtes det at et an-
net norsk skip skal wsre blitt schket av japiske striskrefter
Hosarnhiciue-stredr a navn ble ikke oppgitt.

71_51,-JE JJe,

22.00. cz Undervisningsdepartementet" har
sendt et .7-undskriv til skoledirektjrene, skolestyrene, ungdomssko-
lene, le3rerskolene m.v. angende brendselsferien.

I rundskrivet heter det forsynn-
gen med det nOdvendige brendsel, til befolkningen for brendselsperi-
oden 1942-43 ikke e- sikret, war1ig p grunn av mangel p ved. Stil-
linger fordrer inngripende forho1daregler til innsparing av brendsel,

I alle underskuddskommuner, d.v.s. kommu-
ner som trenger tilfdrsel av brendsel og ikke kan skaffe dette fra
omgivelsene bl.a. alle större byer - m derfor alle skoler under
"Kirke- og Undervisni'lgsdepartementet" stenge fra 23 november inn-
til videre med visse unntakelser. Universitetet og höyskolene kan
fortsette undervisnirgen til jul, men inÅ forbli stengt i samm.enheng
med juleferien. lirerskolene blir ikke berOrt av skolestaneen. Ilag-
skolene fortsetter inntil videre. Videre  er  unntatt internatskoler,
hvor elevene vil bli urimelig hrdt ramt hvis skolene stenger, f.eks,
blinde- og dOveskoler.



Meldi1e:2 f2eda 27 nov. 1947.

std: herjet
stors by.gl.ingso)loks

- 11.8 ,g.1 glitt tene lys •om bIe
en gardin av *Leilignetene i tredje esje lete

etter :ort etteT2stod hele v.-3relset cg ilden
bredGe ses 2ed rivende fart til leflighetene i tredje o fje-de eta-
sje. I lie v et pa2 timer var hele komplekset ddelagt av brann og
vann. 35 mennsker ble husvilLs og skaden anslås til vel 1/4 mill. kr.

Det ble utf6rt et meget godt sluningsarbeid
av tyske (); norEke brannmannskaer.

0:L. 12.M. Ir etewmiddP. brJt det ut bran t går-
den Nedre Hoen i Kvam i Gudbraidsdalen.

Ilden oppsto i en gammel tmerlÅve og gre:r)
om ec med rivende fart. forplantet ilden
ret, ogbdc stab og WÅve br,nte ned uten at brann-v;.,Jet kno
-utre ne, .frsakeh til brannen cr sarnisynligvis nister fra toget.

OVII1A-flS1TT

POLT=T-2 : VD.DE LUNDES

13.M. Ved en enke1 höytideligst o3
FolIceoppl;ysninsedepartementet'' iformiddag overteL 1inistei'' Fugle-
sang ledelsen av departementet.

12.00 möttes i
{-;.srtementes bibliotek hvoi: ytideligheten

Mile-soheld Ierrese
elnr ft:r

_eiehsommisa t JL
L G.W. Ifolter

sststabes SS-Sturmbannfhrer 'TenmanJ. os ObergeTeiakfts1.)ite

'ke *_e
og

le:Ae opp en offisielle
har beordreG ;2.-Inj.ste:2" 'iuglesang tll

o'verbevist om at
listcrprosidentenu hal t-u-Ffat vil v,ere til ns11
depsrtetet, uttalte 'r i. i.scc bk..noke bi.a, 1re vi ;=c;

—vot scyA jeg

ruclesan
elle meLa -2botdole

LOU 0,7C  "frcren. ()
i 02 med utilvilinger. til  3jol 0  de-;

a{.; kravende oppg,.xe;  T  ctj.ngor ..fuli  c.);
av  meg selv som av alla ctcc iccderbeidcrc cc"mintsten"

Jug apelleror til alle mine medar'ceire os h ec u.1; dat (-.;ode se.ma-
kcid sou besto mellom vår avd3de kauerst og k epcile mLn-Istar'
Gulbrand Lunde og hans medarbeidere i departementet, :ortsatt ni he-
st under min ledlse.

og Folkeopl)lysniussdepartomentet"
representerer en av dc viktigste oppgaver i forbiunclse mcd den
nsjonsle gjenreis!ng og nyordning av vårt land. inrt er en
samling av det norke folk om nasjonal camlings ide og nyordningen.
Donne sarlling av vårt o1k kan imidlertidbare skje gjannom ove.":be-
visningen.

Innad m vrt folk overvi'linc
cs tvedrakten - ndelig og materielt Vi må kjempe ose .2= til
ot se]':kt og norsk gri=leg vå't &nd elige og kulturelle 1J.v.

Utad focsr det 0'912." 7oIden
opplev mollom det noed.isLe icnsipp p dci. m]?@ Elide det

..Wisk-storkspitaliatisko og belsjevske
Dettc storop'pgj3ret eLi2g t 2,11W

	

W.rt felk er idag bunne HITTI= do  &v:2-12:(,
do europciske folk et Liedli[o oneee

(Portsettes)

'
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lUGililUG i SITT

(Fortsett). Stor'erigen vil c) må som sitt uveserlige
resultat fdre til en samlins ev Europa,og innenfor donne viderc ram-
me, til on samling ev de germanoke folk om Lisningen av felles opp-
gavor og i kamp for follos interesser og mål. Dette cr don encste og
sterke vci til Europes .ortsette eksistens og framtid os til en ver-
densordning på det europeiske fastIand, som vil bes-V1 i århundreder
framover og vil bety utlisningen av de veldige krefter som inntil nå
hal vsrt bunnet i indre tvedrakt og splid. Denne vei V1. lede til et
oppsving, kulturelt og matorielt, som vi idag bere kan ane rekkevid-
den av.

Samordninser av det germanske og curopeiske
fellesskap må bygge på folketanken, d.v.s. må bygges organisk opp på
de enkcite fri og solvstendige nesjoner som grunnsteiner i dette mek-
tige bygsverk. Norges plass og Norges stilling i det nye Europa vil
ikke minst betinges av vår cning sOM folk og vår innsats på alle om-
råder for å sikre denne utvkling.

Detto botinger også vår indre nasjonale opp-
gave. Det er som nordmenn vi plikter å gjire vår innsats i det fel-
les sermanske semvirke. Det c vår oppgave å avdekke og gjonreise
det sterke nasjonale og norske grunnleget som er legt gjennom vårt
folks tusenårige stolte historic og kulturelle innsats. Dot er vår
oppgeve å gjenrese os verne de norske kulturvordier 301!1 er vårt
folks umistelige grenh3eg, kultu.rskatter som betyr umistelige Veldr
for hele den germanske folkeretten. Det er vr oppgave å skape den
nasjonale nyordhing i vårt folk som betihger en gjenreising på alle
omrder av vårt folks liv, åndelig og meterielt, og på dette sterke
og nasjonele og rm-' - grunnlag å gjire vår ihnsats i det storger-
manshe o. .ilo1d og i den euror)eiske nyordning.

-jisse kjernssjerninger betinger også "Kul-
tur- o' Folkeopplysningsdepartomentet"s store og avgjrende oppgaver
og mål. Det er departementets mål, gjennom et positivt og byggende
kulturarbeid, å skape det sterke nasjonale kulturgrunnleg som vårt
fo]k må stå på, om vi skal kunne gjöre vår innsats som et fritt og
selvstendig folk i det sermanske og eurepeiske fellesskap.

Det er min akt å fortsette videre etter don
linje som "minister" Gulbrand Lunde har trukket opn når det gjelder
kulturarbeidet, og å byge videre på det sterke grunnlag som "mini-
ster" Lunde allerede har skept på dette område.

Det må ennvidere v3sre oppgaven å gjenriom-
fire en fruktbringende vekselvirkning mellom kulturarbeidet Og opp-
lysningsarbeidet. Det er vårt mål å rendyrke Nasjonal Samlings ide,
utdype den og klarsjöre den, og med de midler som står til rådighet,
sirge for at hver eneste kvinne og mann i vålt folk,blir bekjent
med vår ide, bekgrunnen for vår kamp og rik-Lsheten av don linje
17:C "firer" fnger i sin kamp for det norske folk og dets framtid.

"Kultur- og Folkeopplysningsdepartementet"
er er forholdsvis ny institusjon. Det er imidlertid skapt et godt
grunnleg for det videre arbeid. Det er vår oppgave å utbygge det
grunnlaget videre, gjennomorganisere arbeidet på de forskjellige
fagområder som nå sorterer under depertementet, og derigjennom ska-
pe en institusjon som med kraft, målbe,risst og plenmessig, kan gripe
regulerende og ledcnde inn j. vårt folks kulturelle og åndelige ut-
vikling og gjennom vår innsets bibringe det norske folk den fulle og
hcle forståelse av den tid vi lever i og de oppgaver denne tiden
stiller til oss som folk.

-Zed diase ord insker jeg dere elle vel Ir4tt
til samarbeid :f0Y lnmingen ev departementets oppse-



ver og offervillig innsets for vår "firer", folk og fedrelerd.
Tilslutt gikk "ministeren" rundt og hilste

på departementets funicsjonesrer.

1000 KR. TIL .DEN NORSKE LEGION.

22.00. Stord Herredsting har bevilget 1000 kr.
til Den Norske Lesion og 500 kr. til NSH.
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ES-MANN L1 JESTOG IST V2EE N=r,

OK SS OG

Nasjonal Semlings Studentfylkins hedde
aften et möte som var megot godt besökt, og hvor bl.a. "ministrenen
Riien,ss og Stang var tilstede.

Lederon for Studentfylkingens Oslc-gruppe,
jrnulf önsket deltakerne velkommen og 8a deretter ordet til
aftenens foredra6sholder, redaktör Hans S. Jacobsen, so.1 telte om
SS og Norge.

Dedaktör Jecobsen tok sit utgangsrinkt
et foredrag ucm han for 6-7 år siden holdt i Studentersamfundet,eg
som resui.terte i time]ange diskusjonex p grunn av de synspunktr
han densang gjorde seg til talsmann for.

Jes kan ikke ei annet enn at det er gledell
å se at ånden blant studentene er en annen enn den gang, sa rede'rt'Jr
Jacobsen bl,a. I tiden fMr 9april hadde hel.e vår kultur fått et
preg av provinsialitet, o, vi hadde ingen virkelig mening med
relsen. Histnier -er lkke inger •oen levende kraft i vår'; folk. De
var _ eer ingenting våre store ånder fia denne tiden, Ibser og
Ulun:eh, beskjeftiget seg så meget med det nedbrutto, ödelagte menne-
ske. Det er denne utvikling krigen har satt en stoppex Tiden
her brakt med ae , en "Umwertungaller Werten, og mer enn noenEang
her vi måttet sanne orCenez "der Krieg ist der Schöpfer allex gres-
sen Dinge". Gjennom frkrigstidens dekedense cg åndelige vröv: bry-
ter ds livsbejaendc folks ideer, de gir ungdommen noe ä leve or.

Her ex det SS nr en stor oppgeve. SS kjem-
per 1-t; som er uekte og unasjonalt, og bysp:er på et utvalg RV *
det reeemessig hbytstående i vr nasjon. Dot or betegnende at
hej: sow, mkitte Troskep, 'Jrre og disipiixe. En SS-mann må först ce,
fremst v,ere nordmenn, og Norges vel må ant±d llgge ham på hjertet.
Mennene i CS vil gjero sitt til at våre etterfngere ikke skal kun:Je
si at vi -VWY fr P11"å,,for veiLe til å forstå den ny,e, tid.

Teleren elut4. med å sitere det gamle ord-
sprket 	 er foren Cet umulige ac fcekesjelen alltid har trent.

Det ypperlige .roredrag ble Linnet ened stor-
monde Mc3tet ble avsluttet med kameretslig samvw.

N3-Y,:,-iT3 I

22.00. Til inntekt for rorak frivillige rren-
serts Semlins :Prentkjemperkonto:'ikveld i den stcre fest-
selj Kceneehule e:e2 Perlin en mec,et -ellykket nweTI eften.
J)cm stere s i ver besatt av 5??:og si 11.4e
eg et e'eeeresentat:Lvt -eublikum. En rekke :orske frivillige ett

podie'e eon. \,er vekkert dekorert ma norske flagg,
kretsieder i Borlin, konsul

het e:orsemlingen velkommen I ein tele underetreket hen
et de rorske ihJviliigu som daglig se'ACT sine liv inn i kempen met
eolsje'v:;.emen for No-28L:og Europa or dct nye Norges mest ver,Jifulle
repreoenter,

,Aftenen innbrete -Frentkjemperkonto:2et et
meget pent berdp,

P0=== 221=IdELING eV LE DE=21.: INDIVIDIU„

20.30, I et "vitenskepelig" enlagt foredreg om
cg semfundl, i "Den nasjonale time ikveld -.ramsatte direktr

ci ved r,eitgjordet Sinnsykeasyl det stendpunktat alle med sykee
lige clier defekte erveanlegg burdo steriliseres i et moderne sem-

hvore.e.dividets rott kommer i annen rekke,
Dr. Dian tok sitt utgengspunkt i ICendela

ervelighetslover, og syntes å mene at c3. rent vitenskapelige forsk
på =23Vin og baneniluer burde overföres uten fordcmmer ogs& når
det Eieldt utveigningen av livsverdige mennesker.

(Fortsettes)
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RIAN OT.T_ S'flRYILIS=NG.

(Fortsttl. Mens tidligere i historien utskillingen
indivieer med defekte, sykeligo -ve2nlegg skjodde wturlig, hr læ-
gevitenskpen idag gjort det mult disse individer leve opp og
fd 13:=, fistslo Yirm.

:inhver hi.r Tett til smfundets godor når
det gjelder de medisinske f=skritt, vitenskpens utvikling o.s.v.,
men ennver ikke rett til å -25 ly:rn. 1-3rnet rnI sikros m.ct sk.?de-
lige [rve:nlegg. Det å brn cy ikkc inividets rett, det cr sm-
fundet som bestemmeT hvilke egenskper rsen skl ha.

Ein kom ikke n=cre inn p hva son for-
sts med defekte, sykelige arvcanleg bortsett fra en kort bemerL-
ning cm 7ndssvakhct, men det f=gikk tydelig et hn.n oppfttet visse
rseegensk,sper som uJnskeligc. }fin kom mcd en rekke hentydninger til
hvordn 11,.n monte en sterilitetslov burde fr=settes i p•rksis, og
eikk dessuten videre til å -rores1 ekteskpsforbud mellom Isefjerne
individer, .n.2,ssefjdsler i bondestnnden Ponden, ork129rte hLn,
varbr2reren av det gode T:Ivestoff.

Foruten dr. ri= talte sekreter lverre
Kvsnes i "den =jon(rile time".

HeIns foredrg, som gjEldt bcfo:kningespörs-
mål, v:r begrenset til rent sttistiske opplysningeT om nedg::,ng
fJdsolstllet ete., og inneholdt lite av intcresse.

S,T =INS N 0

I Sj==endingen ikveld t,lte
fyibdter Arthur Krobo?

L,:s111(-7ter, vi kjenner -England, begynte b'n.
Dette Lrai , med sne slumkvrtercr og pubs cr p ubönnhö_dig
m:rsj mot undergngen. J3deno og nia.tokr-rtene t\7ingc-,- det mot neder-
1,=,get. V2,re engelsko knrie11-,»Js- !,,j:nper ikke sin ogen kimp.

Det cödadite Lystemet derborte er dre,
kamerater mcd seile for, konkluderte kyni. Slutt seil gutter.
Slutt seil f31 det er for sent.

Motros Alf Due idegåTd omtlte den britis-
ke og noTske lcgnpropagande om forholdene utc og hjemme, on de tys-
kc ppptnks, om mtm:ngclen i Tysklnd og Tevolusjon i Europ,n, og
frmstte don pst-Ind et det idg bsre v=2..r cml iten plutokrr3tklikk,
en f?ntekrets, som ids var de eneste som s=let seg om London IT—
dio hjemme. Sjöfolkene visste bedro beskjed. .De visste nt de tyske
senkninstllene ey snne selv om hjmmeklikkene ikke tTodde på dem.
London tok sjifolkene foT idioter. DerfoT var London rr:dio NS' bes-
te prop.. g.anda ickg. Lnnds -15gnprop.:.Ignda uke bre folkele hjem-
me til vende seg mot Englcrnd seiv.

(1 forbirnclee mcd London rios propun-
dverdi kan nevnes at Oclo Medio i sir tyske nyhetsutsending kl. 13
iformiddg gjentok hcle meldingen om de tyske soldters mor:11
"Norske YyheteT 25 nov. 1942 i oversettelse. Det ble ikke gitt
komment:trer, men 13:re innledet med en ironisk benerkning om "die
sogennnte Morwegischc Teleglemburwu in London"s etterTettelighet.
Gjenivelsen skjecle i begynnelsen v nyhetssendingen under omt::len
av meldingene om begivenhutone på frontene, og ikke under det poli-
tiske stoff eller de neTske nyheter som gjorne kommer tilslutt.)

celgcnde hilsner ble sendt i 3jJwnnssen-
dingen Arthur KTonstnid, fr Solveig; Stuert Alf
Nilsen, fra Gunvor; Anton og Stcinr, fra Harald Orrestd; H,nns
Kvdheim, gå il-Ttnd; ir of:r og mor; Nils idegård Tlcnli, fra mor;
Jlter Svensen, frT. MOY, Lbb, J,D1f; Mikel Tron
og ms.=; =skinist Kaspar H. StT:Tbo, fr- kone og Dgny; og k-ptein
Jens BjLrne Olsen og r(iskinist ToTolf Olsen, begge fra mor og KT:spr.
FoT s-Jritlige hilsners vedkommende gjlt: lt vel.
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rT.S.KIETIv.:.T-n)TYGEL.

13.15 Pra Tror det on sildfisket t ('Let
cw Y-tt 2 sdurpcfangster i Xjosfjcl.d.  )gså  i Malengen cr det tctt
noen fanscer.

Mussai'iskct i Hord2lend er smått.

FiskeridircktOren i Nordland opplyser at
fiskeforho1dene i fy11:ct har ligget dårlig an i november mg.ned og et
det hnr v;L;t fieket lite. Det 11,1r også v,art nnge1 p4 agn.  Engstone
har kncpt kunnet dekke hjnmmeforbrukct.

jSTLAND= rI=2-SE=AP ROLDEL.

18,00. Lepresentnntskapsmjte i istineske Fiskeri-
lkep igår i Sögne ved XristiTnsnnd. Fbreningone sekretr

redegjorde for de forskjelli,se fiskeriselskapet i det  sist
hnr arbeidet med og nevnte i.f5rste reke undervisnin,gen blnnt lis-
kerne. Det burde opprettes en gskole or fiskore på Wrlandskyston

Pre &Sne Tiskeriforening var de kemmet
forslg til jstlnndske Piskeriselsknp om at fiskernes ilritektcr skul-
le beskattes i s=e år som pengenc ble opptjent istedetfor den n?,-
drende gjennomsnittslikning.Etter endel debatt ble de, vedttt å

oveweende saken til styret i jstlandske Fiskeriselslulp med henstl-
ling on å ..srbeide videre mod dette sp3rsmål.

SALG AV UjTT

18.00. "Forsyningsdpartementet" hn,r bestemt 2t
mel.kene 1-9 cl og 49 bl skal gjelde
-)g 50 bI sk,1 gjelde i tiden 7/12 til 12/12 51 al og 51 bl cacl
gjcidei iacii 14/12 til 19/12 52 al og 5.2 bl skal gjelde i 'Aden
2V12 t 1 24/12.

Yrkene j ei d cc 1.=e tids-
",20K. ikke vrt clkning fcr &oreides de dog ike

HAUGSLN-r) _ TTrnIT1 'T 


Ha".ugesund. Kj1eanlegg har p. el.cstrori=
genelalUcsamlins Iesluttet u.tvide aksjekepitalen med 318.000 kr.
til 63:3,000 kr. Den nye kapili;a1 er allerede evyrtegnet.
Mae_ k-pittvidelsen er skaffe midler til en större utvidelse av
k121cen..Leg, nr -:oheldene tillSten det.

NY

',Jord.-Trdndelags Landbruksråd har med god-
je:In:ir?g fra T.Twidbru:ksdeprtem=et 3  tiloatt 1...ndbrukskandidat

r.:17,=ar2teinit i stillingen seD. grc'!sfullwktip:‘  vad  :ild-cruks-
skele hJsten 194.

1.,j.--,N=UKSLLDUTGIIX

Innmeldin6ene til Kornforretnt112,
fw.2teette:i2 uten nedgang. Siste uke kom det j_nn 14.500 tonn eller
Jmt2ent det samme som i ukeno fo'r,

Ved kultivering av bei_te har tang og tawe
vort ev For betydning iår. Metoden egner seg bet, ved kultverin
av bedre lyngmark. Targ og tare kveler lyngen eg virker scm k:rifig
gjbdsel på gresset.

Innehae2en ev
hw2 3.C)00 but for å



Side 7. Meldinger fredag 27 nov. 1942. 1)..r. 582.

1000 KT. FOT IN G IS.

18.00. En grdbruker pg n2oten har i 15pct av
sommeren oz hOst3n slaktet oz solzt ulovlig 2-3 kalver, en stor okse
oz 2 griser. Den ene av grisrlic som veide 60-70 kg. ble kjdpt av en
Oslo-damu for 1CDO unocr transporten ble den imidlertid oppsnap-
pet Overfor ggrdbrukeren er det nedlagt pgstand om
fengselsstraff cg Lndel mettakere i. og omkring Laufoss er ilagt bd-
tur fra 500 kr. og nedover.

H.DET,,NDS ST,TSB: LG,

19.30. Etter det bladut Hadeland opplyser har
"Landbrusdepar,w2ntet" i dise dager bevilget det nye Hadelands
SaftpIesseri, Branebu, et statsbidrag p°1.5000 kr. likesom det har
innvilgut Andels1acts sdknad om et billig 1gn pg, 10.000 kr. i MO1-
lefondet. Itttr dolte relmer m,n med kunne koume igang i lOpet av
nuste 'r.

21WISTFO:.E=GS

18.00, Stavanger Turistforening holdt generalfor-
samling iggr kveld. Av grsberetnillgen framgikk det at foreningen ng,
har 2980 medlemmer og dermed er landets st3rstc lokalc turistfore-
ning Få tross av forholdenc har det vrt en vellykket scsong med
mange bck p?1 de forskjellize hytter. :rsbcretnjrig og regnskap ble
ensstemmi_g vedtatt og ,.isponent Staboweldt ble gjenvalgt som formali

ULYKKEI',.

	

12.00. ulykke inntraff iggr aftes i Siljan. En
skogsarbeider, Edvd 2',:,njorekkenc, gikk gjennom isen og druknet pg

Sandbrekkene ble 56 gr f,ammel.

	

12.00. -irr10 år gammel gutt, sdnn av pensjoncrt
vpcnalbeider Ole Guldi=ndsen, cr omkommet ved drukning i Lågen
like nedenfor Kongsberg V'penfabrikk.

	

18.00. En alvorlig kollisjon mellom nil og ct hes-
tekjdrutjy inntraff i Greipstad ved Ta_ristiansand iformiddag. Ved
ko1lisjoncn ble husten drept på stedet og mannen som kjdrte, T.
Lillemoun,  1,om under hjulene på bilen og ble meget styt skadct i
Lodet os brystet. Fg sykehuset hvor han ble innlagt, kan man enng
ikke sr on han vil stg, det over.

Stavangel Byrett hal i disse dager bchandlet en stdr.7'e straffesak
mot 2 tidligerc ofte straffede tnge munn fra Stavanger. De sto til-
talt for en rekke innbruC.d og skapsprengninger, forsik på tyveri og
vold mot offentlig tjencstmann. Begge tiltalte erkjente seg i det
vesentlige skyldige i tiltalens punkter. Harry 2eder Thorsen fikk
fengsel i l ål, eiking i 5 år og ble fraddmt sine statsborgerlige
rettigheter. Tiltaltc nr. 2 A1f Martin Thunem blc dOmt til 9 mgne-
ders fengsel og ble likuledes frdimt statsborgerlige ruttigheter.

TYSK J301 I BLFOLY.

	

20.45. :11 stor tysk bokscaften ble holdt ietter-
middag j T.-enr-er4,ruct i Burgen for overfylt hus. Det var et lag
fra SS und Folizei, Tyskland og ett fra Dcutsche Echrmscht i Norge
som kjempet mot hver=dre. Sluttrusultatct ble 14-6 for SS und Foli-
zei.
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0. I årets förste 10 mrbrieder ble de i Danmerk
utvunnet 1.382 mill. tonn brunkull mot bare 606.000 tonn isammo
tiderom ifjor.

	

18.35. Den denske riksdag hax vedta-t en _rJfhdy-
else i de vernepliktiges

Ibinnsforh6yelsen som trer i kreft I januar,
beldp„. seg til nmleg 25 öre agen for mannskaper. Lese.'v1Uytnen-
teras lönn forhöyos til 22 kr. dag2n. Ved hjemsendelse utoetales
45 kr.

0.E. 22.15. Det danske skip "Gu.nvor 1\firsk” på 1500 brt
er senket, melder dagens tyske

O.R. 12.00, 1Pörste ('",esember opptas hardalsforLane-
i Bratislava mellom Danmark og Slovakia

NYTT Pi.. SVERIGE.

OR. 12,J0. Like utenfor Stockholm har det muctstE
en stor m:litærmanö,Tre. Den strakte seg over 2 diJgn og ,rer :L2gt
meget realistisk. Tåvel infanteri_ og artillexi som fiy daltok
bvelsene.

S.E. 22,00, Den svenske everkommando har beslutte+
å utstede gratis permisjonsbiletter i lulen grunnet trensor72-.-
skelighetene.

S.f., 22.0C. Melkestreiken i Wlerna er opphevd iitii
videre fra og med imofgen "f.ehndlingene fortsetter

Den tyske wte,seiler 'Weiehselli (,!,rTInns
te iformfddag i Stoekqolms skjwgrd. Ie;setningen er lerChL-.:jand.

0,1", ' Beholdnirgene av tekstilvExer j 5vorie
n=ere undersökes. Det vil oli tatt stillinptil om rpjn

sk,2 g5)til ytterlig= lasjoliering enn nå ar tilfellet.

.D.P 2J-50. Den svenske svinebestEnd er sunk-:t til
en treJ4cdel2V den nox2,31e siden kriFfsutbruddet

0.k, Samtlige liskere i Let svenske fiskev53:e
Hrnxishamn r gått til strej.k-

DÆ, ).1,50, Den förste utstilling i 3verige av .r ei
de.J-:av finDske krigsinva1i,ler ble =g.:pnet idag i Malmb.

0.E, 12.00. Den svenske storlbperen Gunder IIgg er
blitt gessforgiftet under arbeid. HMg2; vil sannsynligvis ikke f',
m:Ig men av forgiftningen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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PI IE DEUTSCHE ARBEITSFNT" HAR :J7-fl T OSLO.

11.00. Die dcut._che Arbeitsfront Aus1andsorganisation ga igår
kveld, i anledning "Kraft durch Freude"s årfest en meget vel-
lykkot Bunter-Abend i Klingenberg kino som var fyllt til dis-



to plass. Elant dc tilstedaværende ,cA,G3 lAy.c representantor for
de 3 våpo=tor med j-eneralob=t von Falkenhorst i spiesen.Pro-
gråmet ble innledet med en kort åpningstale2V 'endesgruppenloi-
ter, 3S- Sturmbannfthrer Neumann som cå ga ordet til KdF's Landes-
gruppenlacht Teigel. Etterpå var det et =derholdningspcogram

NY B.NITOPENING,

14.00. Finans,departementet meddeler at de statsgaranterte banker
i disse dager Lar dannet sin forening. Foreningen, som har iått
navnet "St_tsgJranterte bankers fo]ening", her til formål å vere-
ta disse lenkers fglige interesser. St:yrt består cv en represen-
tant fcr hver cv de foran novnte b=ker. Finansdeprtementet Le-
stemmer hvilket styremedlem som skal VW0 foreningens leder og
oppnevner likeledos varamann for lederen. De övrige medlommer er
lederens rådgivere. Som leder her Finonsdepartementet oppnevnt
b=kdirektör S. Schlytter- '1a.richsen.

OFPICIEW.

11.30. Advokat Knut utlL0 r i regjerirgsmOte utnevnt til soren-
skriver v--t-e_Lemark. Don nye sorensriver er fOdt 1891 og bok
juridisk embetseksamen med laud i 1924. Han har siden 1932 drevet
sakfdrerfor .etning i Oslo os innehr on Ickke offentlige VerV.

Cand.jur. Olav Jore Or ansatt som tinglysningsbotjent ved
Bamle soronskriveremocte istc_etfol e-nd.jur. Aasmund F'Cirstdyl.

Som ekstrabetjent ved Skiens sorenskriverembete cr ansa-,A
Jorinn Eggereide.

Som kontorbetjent 2. ved Bergen byrett cr ansatt Eva Zynge.
Cand.jur Kurt Abralamsen, Krager, og cond.jur Reidar Holst,

Eidsvoll, har fått bevilling som sakfdrerc. Cand.jur. Erik Daehlin
er autorisert som fullmoktig hos h.r.cf.dvokot Ragnvald Wilberg,Fred-
rikstrd. Cand.jur. ilelga Riis Holm er autorisert som fullmektig
hos advokat Leif Hennum, Oslo. Sakförer Per Wnsoth, Dr3bak, har
fått erk1-3ring om at 1=1 kan opptre som advoka-L ved lagmanusrettene
og ved herreds- og byrettenc.

KURSUS FOR. NSK'S KUL-URLEDEkr.. 


14.00. NSK's i_ndsledelse begynner icLg et 8 dagers kurs for kul-
turledere på Förerskolen, Hessheim. Kuraet ledes cv landskultur-
leder, fru Prag-Magelsen os omfattw' on rekke forelesninger am
idcologion, kulturolle og praktiske spOrsmål. Det cr srget for
f5rsteklsses fgkrefter til undervisningen og den blir avveks-
lende og llsidig.

FROGN KOY, UTTE BEVILGEI TIL LEGIONEN.

0.R.00. Frogn kommune har ved ordfloren bevilget 400 kroner
til Legionen og 400 krorer Til trengende innen herredet. 1)ette
siste belnetilLEe til disposisjon gjennem NSH.

SJM,NNSENDINGEN.

O.R.22.15. Sjömannsendi-figen var i kveld et underholdningsprc-
gram som ve:r så dårlig sammonsatt at noppe andre enn vakthavende
gadd lytte på.



Side 2. MeJ,incler Lird 23.noveber :9

,

0.R.13.50. t av de -,:rennende spbrsmål -fnr landbruket for
tider eT -v11 L drivstuff nok titr&ktoYene når våronn

bewnne, 1-det sidte C.L det aybeiet hardt med
27 tørvolje og cc er nå håp ow at kan bli så stwr

at det i2 bli nok traktorer, forholdsvis en-



kle og b1Uge.ll'or 5C 000 kroner kan man få et anlegg som hay en
kcps:;_tel ev 15 000 trIv i årt.

;urn sortering cy potetene, er det blitt
levert nokd meget råeskadd, vare. Depa:temelitet har nå bestemt
at hvis putetene vr skdde för leveringen, og dette kan bevises,
vil man kunne få envisning på rytt innkyip.De skadde poteter må
leveres vederiagsfritt til forsyningsnmndene. Evis poteter er
blitt borte nner transpert med jernbene, lutebil eller ruteskip
vil det også bli .rnie(Ining til å få ny anvishing. Kon:trollen vil
bli meget skarp for å unngå misbruk.

Det henstilles at man nå tar en tak for å samle inn
garvebark. Meget står på spill hvis ikke fiskerne får de nödven-
dige forsyninger.

STORE MENC,DER P0i2ETEL SENT PEA ÖSTPE 1!OTEN.

12.30. Potetleveransenefre dstre Toten er nå avsluttet og de'.; er
sendt kolssale mengder poteter frn bygda i a]t 15 - iL millioner
kg. En god del er gått til 0i hvor bedrifter og private har Tått
dekket sine anvisninger.

STOR ETTERSPOI,SEL ETTER BUREISNIYGS,AÆD 1 HEDRUM.

12,.30. I er det s i=ge som söker bureisningsjordet her-
redstit etter forr'-- jof:dstyret, her vedttt å opptc for-

sok.,)v7 om å fF kpc resten av Rimsted-
mo2n, et areel t 350 ml,

, )T 1-SLF -POT "-,'MI.TT

12.30. Dd, eT i den rJ'3-be tidei fo'c å t nage salg av varifulle
Porate-o, hppef..et etter 1.premiu_lo,ren 'IoTr32",som ble

solct tii hey Pedar Odlaug solgt et 1G11
scql. er fc2.1sn2be..,: til 11--cremehingdte "She;-san Alf Ha'311Å-m.,

har fru ryerlyikke Hvecm so3gt t fJ11 etter "Grini-
svrten til Lilif KaLLer L)cri, fire hodemerkingr ber klöpt et hic-
stef11 ‘..Uer ''-farCY.ug{",". -,?yisene variere: JO til 20 tusrm.

"r12,=7:-.PWP.I.JG 9K0G3.:1.riE=.7J.

(.21d rjkogs, med ök 1om.ek stitte ey Det Noreke
Skogsalsap i den sene:2e tid errengert kurser i yrkesepplring
for skosarbide. en deltaker fra hyer bygd i

Hvert k.U.J2.3 VCreir i 0 dger. Ved kursene domenstreres de mest
moderne skeredskaper barkespec",er, gruppetendte og Mveltendte
sager 111,7. og deltekerne får undervisning i å sette opp en sag på
den rik'cige måten.

STOR .MAMG-1,NG I JOLDBRUXEP I XiSTRE SLIDRE. 


12.30. Fåken Foss ved Statens Foriijksgård i ystre Slidre gir
et inte.cvjr med 'Westepland" uttrykk for den score framgang som
jordbruket i denne evsidec..1-Iggende Ivgd har hatt i det siste. Det
er rTddet ne bygd moget pa brukene og bygda har en rek-



ke dyk,.1ge og interweertc jordbrukere.



SIde 3. Meldinger lördag 20.november 1942.,_ Yr,583.

GEDSBLANN I =JEBERG.

14.00. I morges brdt det ut brann på gården Idnneld i Skjeberg, til-
hdrende gårdbruker Bjarne Eriksen. Prannen begynte i låven som snart
sto i lys luc. Også et hdnochus og brygerhus brente ned. En hel
redskaper, som det for tidon er meget vanskelig å skaffe, strök med.
3 hester, 4 kyr og en hel del hdns brente inne. Brannårsaken01 an-tagelig en fcil ved det elektriske anlogg.

FISKERIMELDINGEL-

O.L.13.15. .1ystfisket på Sunnmbre 11,1 den siste tiden gitt ganske
bro utbytte. Også s=rn7dslisket har t_tt seg opp.

.aaliiset har november gitt lite eller intet re-

NYTT FRA SVEE=,

S.L. 12.30 os 19.00. En voldsom otorm hrr i natt herjet over
helc Svorige, og har forårsaket en reke trafikkforstyrreiser.
0rsundsfiskerne hnr mistet en hel del materiell. To mann 90M
skulde ro ut til en by, utenfor Blekcinge, cr omkommet.
S.R.19.00 Den 3-mrstedc skonnert 1May", som "V'T på veg fra Ka1-
mar til Stottin, er gått på en mine og silnket. En mann omkem,mens
resten ble tatt opp av en annen båt.
S.E.12 30. På Rådans gård, utenfor Stocklm, ble 14 kuer og 3
kvige  drept av elcktrisk ström da noen ledninger fikk kontakt
med matkrene.
O.R.12.00. Utenfor Stockhotm h_r politiet oppdget en ulovlig
spritfebrikk, som selv fagiolk betegner som e teknisk vidunder.
E velorganisere salgsapparrnt for varene er avslört.
0:E.12.00. kn av Stockho1m-polftiets radiobiler ble igår kveld
stjålet utenfor en politistasjoil. De andre radiobiler ner i bele
natt drevet en intens jakt etter bjlen, mn uten resultat.

NYTT FEA D.NMARK,

D.R.18.35. Bensinr sjoncnc vil bli beydelig redusert fra neate
rasjoneringsperiode op; vil klt bortfalle for enkelte vogner.

v v v V VV v v v

sult-t.
Også på Sörlandet har fisket tatt seg litt opp

lig öst for Lista. Det er mindc to=k cnn vanlig og lyren står
på (ypt v=n og er vanskelig å få tak i.
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Fortrolig.

N.S.-stevne i Kristiansand. Fcredrag  av "gencral" Frblich-Hanssen.

	

21.30 Sörlandets hovedstad har igår og idag stått i N.S.-
tegn. Representanter fo stor-fylket har vært samlet.t:1 viktige
ferhandlinger sammen med fylkesstaben ng representanter for partiets
sentralledelse- Stevnet ble åpnet lördag kl. 13.00 med fylkesråds-
mdte i Bytingssa1en. Tilstede vod dette möte var foruten fylkessta-
ben, og de riltende representanter fra forskjellige kanter av stor-
fylket, også fylkesmennene i Rogaland og Vest-Agder. Fylkesfdrer
dr. HTereid önsket de forskjollige representanter hjertelig volkom-
men og sluttet sin kerte åpningotale med å fereslå å sende et tole-
gram til "ministerpresidena" og "fdreren". Dotte ble mottatt med
stor begeistring. De forskjellige tilliatsmenn bl.a. avdelingens le-
dere i fylkesetaben og kretsförerne fikk så ordet til kortere rap-
porter om arbeidet. -ivylkesfdreren takket så for rapportene og un-
derstreket betagen av at arbeidet blir slikt iagt an, at hcle
det 1J.a.bh.LJ folket blir gjort begripelig at det enestc Eom kar redda
dets framtid er den rette kjærlishet til land og folk.

Neste post pa dagens program.var "general" Frölich
Hanssens feredrag i ",Alladin" kl. 18.00. Etter at fdrste vera av
fedrelandssangen var sunget, önsket fylkesförer dr. Hæreid "genera-
lenh velkommen ag uttalte sin store glede over at Arbeidstjenestens
sjef hadde kunnet avse tid til å komme til Sdrlandets hovedstad.
"General" Frölich Hanssen ble hilst med hjertelig bifald da har be-
steg talPstolen. Han nevaate innledninssvis utviklingen av A,T. i
det halvannet år organisasjonen nå har virket. Det er en stor glede
for oss aem arbeider med denne saken å se hvordan den vokser fram,
sa "gencralen" bl.a, På mine reiser rundt om i landet, fra sveit til

har jeg set at Norges ungdom er med i arbeidet med å hele
sin sjel. "General" Frölich Hanasen gjannomgikk derettor krisen i
vår historie fra tiden för 1814 og iram til idag. Han kom bl.a. inn-
gående inn på utvandringen som tappet landet for de beste kreftane
i folket. De som var Norges förere hadde glemt at landets arbeids-
kraft or dets stdrste kapital. Og da utvandringen opphdrte, valgte
man en dödslinje for å 1-egu1ere befolkningetilvekston. "Generalen"
omtalte til slutt A.T.'s mål og oppgaver og understreket betydning-
en av at angdommen igjen kommer i kontakt mod jorda, hvorfra all
skapende og verdifull kultur har sitt utspring, og at en lærer å
forstå hvad arbeid og samhold betyr for samndet.

Ettor foredraget, som ble haist med sterkt bifall,
ble det vist fram an film fra A.T,

DQc_Isulykke.

	

19.5C Fabrikkcier Brynjelf Pedersen er omkommet ved druk-
ningsulykke fredag ettermiddag i Masterhavn i Sunn-Hordland, blir
det meldt til "Bergens Tidendc". Han interesserte seg etter hva
det opplyses, meget for konstruksjon av redningsmateriell og ulyk-
ken skal være P.ondt under eksperimentering av dette.

Dddsfall. 


23.00 Kjöpmann Thorvald Kjerland cr igår avgått ved döden
72 år gammel. Han var fädt i Bergen hvor han i 1893 begynte sin ko-
lonial og ekipshandel. Kjerland skaffet i sin tid ikke mindre enn
kr. 750.000.- til utvidelse av Xysthospitalet i Hagavik, foruten
kr. 100.000.- til et bibliotek samme sted. Han har i mange år sitba
i hovedstyret for den norske sjömannsmisjon.

	

23.00 Administrerende direktdr i Kulikompaniet ev 1871,
Georg Lund, er avgått ved ddden, 65 år gammel. Han var sönn av
skipsförer Jacob Lund.



Meldin er sdnde . november 1942.Nr.584.

Pris- o ras'onerin ssaker.

23.00 I en stor svartebörssak fra Sarpsborg som gjaldt kjöp
og salg av sukker, mel og margarin, er det nå utferdiget en rekke
forelegg. Flere personer har fått bdter på omlag kr. 3500.- og inn-
dragning av flere tusen kroner. De hadde kjdpt flere hundre kilo av
de forskjellige varene.

Brann å drnes i Hel eland.

0.R.14.00 Igåel? formiddag brente en stor, meget gammel ærverdig
bygning, tilhbrende kjbpmann Bernhoft på irnes, Helgeland, ned til
lgrunnen. Alle fnlkene j huset kom seg ut i god behold og man fikk
reddet endel av innboet. Iikeledes reddet man apparatene til jrnes
TeLefonsentral som hudde sinc lokaler i bygningen. Brannårsaken er
enmå ikke oppklart.

Motorfartbyet"S.'bbles.ten" kantret men fl-ter å lasten.

17.00 Motorfartbyet "Sjbblemsten" av Melbu på 110 tonn, kan-



tret i f=ige uke på reise nordover og drev iland på Hegelands-
kysten. lÅten var- lastet med trematerialer. Det lyktes besetningen
som bestod av 5 mann å. komme seg iland. "Sjbblomsten" er nå blitt
slept til land hvor den flyter på laster.

dstlandsks Fiskeriselska s årsmöte.

17.00 dstlandske 7iskeriselskaps årsmtete ble avsluttet går.
Styrey fikk i oppdrag å arbeide videre med ferskjellige av de spbrs-
mål som var reist på mbtet, Ved valgene ble Hans 0. Hansen, Ny-Helle-
sund, valgt til ny fDrmann, idot AndrePs Samueleen bestemt hadde fra-
bedt seg gjenvelg. $om styremedlermer lal_gtes A. Hansen, Lisbr, Hans
0, Hansen, Ny-Hellesund og Sigvald Sven(_sen, Kirkehamn.

Pakkere o rossister i fe:?.skfiskbrans'en må være autorisert av fiske-

ridirektören for å kunne drive sin næring. 


25.00 Pakkere og gxossister i ferskfiskbransjen må nå for å
kunne drive sin næring være autorisert av :_:=Lsel-e-ridirektbren. Fra
kommende seseng vil bransjeutvalg fAr de foTs'„ellige fylker gjen-
rwmgå söknadene og avgi sin innstilling til liskeridirektbren.

Ole-----Bulls slektsgår.'ec nå sikret mot forfall.--- 


23,00 Ole Bulls slektsgård er n5 sikfet mot forfall, Det er
bestemu av- eierne eiendommen hverken skal kunne selges eller pant-



settes, cg at det ikke skal kunne oppfbres noen ny skjemmende bebyg-
gelse Samtidig er det opprettet et uTbrli6 fond på kr. 3C,000.- til
drift, vedUkehold og ferskjönnelse av eiendommen. Dersom det ikke
lengre er noen etterkommere etter de nåværende elere, tilfaller ei-
endommen med fond Bergen Museum eller det vordende museum i Bergen.

Nytt fra Danmark.

23.00 Et sterkt snefall sor satto inn lördag kveld og tiltek
lbpet av natten eg sbndag mx)rgen, hur nå forårsaket en Tekke for-

styrrelser i trafikken Kjbbenhavn og omegn. Togene har vært meget
forsinket og trikkene i Kjbbenhavn kjörte seg fast eller gikk av spi)
Tet. Ved middagstid var regelmessig kjbring innstillet overalt.

WIL119 SvelLe. Det sterke snefall forårsaket ndskillig skade i Skå-
ne. Buss og siZrveitrafikken var helt innstillet.
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