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LEICHBORN KJENYERUD.VENDER TILBLKE FI JSTFRONTEN,

14.00. Forhenv2rende "idrettsleder" Leichborn
Kjennerud cr n kommot ti1bake fr2 fronten hvor hn har tjent sin
tjenestetid. '

Leichborn Kjennerud som er like sprek o,
fxisk som tidliere, fortsetter n. som "höyestcrettsdommer".

2 NOLSKL BJxN..,NB.,'TERTOEFEDERT.

0.L. 12.00 (P& tysk). I den tyske hoyedstf2d fore1å det onsdafz
melding om at ytterlicre 2 no-2ske skip har ftt sin skjebne beseg-
let under fart for Storbritmnia of;De Forente Stater.

Det drcier ser; deAne gfIng om fruktbåtene
"012f Fostenes" på 2.994 brt. or),. "Vib=" på 2.993 brt. Berf,ge var
bl-nt de 19 skip p ti1sammen 125.000 brt. som den tyske overkomm2n-
do meldte senket i en s3rmeldirl; den 24 september.

FÖr Fostenes" or; "Vibran" ble satt
-ihn i frten p. En21 nd og De Forcnte Stater tilhörte de henholds-
vis lars Fostenes Eederi, Haugesund, og Skipsaksjeselskapet "Ogeka",
Haugesund. Skipene var SP og si helt nye idet de b1e satt på vannet
i 1936 og 1935. De hadde en lasteevne på tilsammen 4.300 tonn frukt-
last. De ble torpedert like öst for New Foundland på vei fra USfl
til England.

(')UISLINGENE KREVER GODTG,WRELSELIT"DEN NORSKEREGJERINGS LJENINGS-

FELLER 1 NORGE" I IOREINNELSE PIED BOHBELNGLEIET 12 OSLO.

S.R. 22.00. Fylkesmannen i Oslo og ,,ker opplyser at
man kommer til å kreve g6dtgjörelse av "den norske London-regjerings
meningsfellex i Norge" i forbinnelse med bombeangrepet på Cslo
fredag 25 september.

Flere rike nordmenn vil bli berirt av
bestemme1sene.

Ifölge de siste meldinger er 32 familier
og 51 privatpersoner blitt husyille som f5lge av angrepet.

PÅJIRTILDELINGENE TIL BOK=DLEFNE NELSTT MED 50o.

S.L. 22.00. Tildelingen av papir til 'bokhandlerne i
Norge er nedsatt med 50%.

framtiden vil derfor skolebiker og lit-
'teratur pom er i pakt med den nye tids ånd, få prioritet ved tryk-
ning.

BYTTESENTELL FOR SKOTiY OPPRETTET I OSLO,

D.R. 11.30. For en tid siden innförtes det en bytte-
sentral foT skotJy i Oslo opprettet av den stedlig forsyningsnemnd.

Byttesentralen har vist seg å vw'e av
stor betydning da det er vanskelig å få kjöpt nytt skotby.

Inntil nå skal det v2re byttet omlag
4000 par ved sentralen.
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HiSTI,LBEIDET ST:L  I ST=E. TJL7:,TE OG VISSLNT. HTLTGRESS

OG LITE KORN I HUS. PTISSLENS  L.(.NTSOVLLSIXT.

12.30. .:Isterbeidet har sttt i'st=pe i uken som
13re en liten del ev kornet er innkjbrt, markene Qr. Qpp'.101?idte

og potetopptekinen cr ba.re sgvidt begynt. Lundt omkring hE.,r det
vist scg törrg:te, potctene cr smg, og potetgresset gjennongg•ende vis-

, sent. 0gsg-kw•-1iteten ev kornet cr sterkt nedstt ved det 1engvari-
c og potetvlingene vil bli sra'

Mirc stg r onn, og nveten,I= rilttet
skj-.3res rinn. Heller ikke i TrJndela scr (?,et bra ut, og ogag. i
Nord-Nore er det som el1crs i lendet. Tlnre by on. lover godt. .

T•ttc trsteslöse bilde de ideg i :rissentr,i1ens
L.,ndsoversikt for uken soL

	

Heller ikke tilferslcne kan sis gi noe lvs“Inkt
bortsett fr; potettilnen til bycne Vest1nde som 'har w3rt

bra. Guleritter her 1)2,.ktisk tlt ikke v-3rt g se ihöåt, og

sclv kg.lroten 11,:r holdt seg bortc. Endel kg1 kommer ieillcrtid, c)
her sennen ned dc. nye offentlie tiltek pg r:.5.nnksrsjoncringens
emrde bidrett til den lovede tildcling pg rinns:ker
person kunne finne sted siste uke i el1c f 11 i Oslo. St_vrnger og
H1,1gesund her prT,ktisk telt ikke fgtt noc.

Slaktemrkedet har.v.,:rt 'nreet endel ev histelktinen.
Tyrene GY kommet ned fx setrene, c) det her v3rt slktet endel kyr
for det 'peste utransjerte ut_ver. Ces rensl-'.ktinen her bc_gynt.

. Livyrm,,rkedet viser liten omsetning-, men saucutstil-
lingcne i 10 lnd hr fgtt st3rre tilslutning'enn nocn n fbr.•

.:\".01,2-F011.7,T"ING c) 70 LLJBL:T: OV :SI>7 


0.1,. 12.30. St tens :ornforrctnin, h r sendt ut en
forelibig oversikt ovcr de kvnt korn o, erter son hittil cr inn-
meldt.

•Tils neu cr inn.nelCt 147.453,2 tonn norsk korn, '1,crav

omleg 58.000 tonn h vre, 46.800 tdnn by ;, 30.600 tonn hvete, 8000
tonn blndin sv're o; 2.300 tonn rug. Videre or det innric,aft

554.900 tonn erter.

SYI,TINGL OG-S' SINE

0.1,. 12.20. To v-nskeliheter de norukc, husn'idre er
stillet overfor frngikk av et foredreg om sylting i serien "Heim
og smfund" iformidda,g. .

oredrsholderen, fru Bitten Haneberg, anbcfelte
sylte nyper og grönne tomater de modne tomater ikke'kunne pregnes.
Gummiringene for sylteglasseno er ikke Stole p. Lr de av siste
),rs fabrikat er dc syntetiske-og kan-ikke brukes om igjen. De'cr
heller ikke holdbaro. Helt nye gummiringer er for tynne og

brukes i par, d.v.s. le,?;ges p hverandre f(3r lokkene skrus 1Å.
Forövrig anbefaltc fru Haneborg g sikre kriselagre

klippfisk, seltfisk og törrfisk, mon hun innrimmet at innkjö-
pene burde he v3rt foretatt ellcrede isommer.

O.L. 12.30. I forbinnelse mcd trenrasjonerinen opp-
lyscs det fra Direktortet fre Provientering og Rsjonering at
fd1gende sykdOmmer berettiger til utlevering ny resjonerinsmerker:

Nyotolopia (nettblindhet) 12 merker; -Xerophthalmi
12 merker, Lachitis 12 merker, Ostcomelitis 12 berker, Soorbut
12 merker, Osteomlaci'12 merker og Tuberku1ose 12 merker.
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FISKERIMELDINGER,

kbør O.R. 12.15. Om fet- og brislingfisket foreligger det
idag ingen moldinger. Også mussafisket ser det ut til å vwc en
stans.

Seifisket i Vest-Finnmark var Meget bra siste uke.
Dessuten b1e det tatt gode fangster av torsk, kveite, hyse og stein-
bi. De siste to sorter tas med snurrevad da det er liten tilgang
på agn.

REDNINGSSELSKAPET HOLDER

06.00. Redningsselskapets årsmöte holdes iår på
Sjusjöen ved Lillehammer. Det möter representanter fra bl.a. Fredrik-
stad, Sandefjord, Bergen, Haugesund, Svo1vw, Bodö og Vardö. Mötet
idag byr på en temmelig omfattende saksliste, b1.a. modernisering
av en rekke 1andstasjoner, videre flere deta1jspörsmå1 av administra-
tiv art og endelig cr det valg over hele 1injen.

SJiM&NNSSENDINGEN. 

O.R. 21.15.

sösken.

og Valborg.

barna.

Fra far og mor.

Fdlgende hilsner ble sendt alle fra Tromsd:
Odd rreddy Margino.Larsen, fra mor og sösken.
Bjarne Fredrikson Lonvik, fra far, MOT og

Sigurd Gulbrandsen fra familien.
Styrmann Ole Leander Olsen, fra mor, far

Oskar  Höyer  Gjertson, fra hustru Jenny og

Sverre AS. Lu tjener landet bedre hjemme.

OSLO RADIO INNFJRER EN "UNGDOMSSENDING".

O.R. 19.15. En ny programserie beregnet på ungdommen,
"Norges Framtid",ble.åpnet idag i Oslo Radio av stabsIeder Tidemand
Ruud.

ProgramSerien, sdm er kommet istand på av
"Norsk Rikskringkasting" i samarbeid med NSUF, vil bli sendt hver
fjortende dag - tirsdåger- fra kl. 18.45 til 19.15 BST for ung-



dom mellom 14 og 18 år, og torsdager fra kl. 15 til kl. 15.30 BST
for de yngre. Programmet vil bli offentliggjort god tid i forveien
og vil kunne Utnyttes for do vanlige partimöter. Den nye slekt skal
bli en europeisk olite soM skal b-Tre Norges navn langt inn i fram-
tiden, opplyste Tidemand Ruud. Derfor er ungdomssendingen.e kommet
iStand. Ungddmmen skal lsreå kj,enne sin  tid og ville det gode.

I den fdrste sending ble det oppfdrt en liten sketsj
ognet til å vise ddn terror,som utdves mot NS-ungdommen. Ingen vil
danse med dem og ingen vil ta dem med på morro.

Videre kåsertc 1illy Johansen om komponisten Johan
Svendsen, og et ungdomskor sang den nye kampsang! "NSUF i fylking

FOLICLSE=RENFOLLTSETTFR D113,D SINE OPPFOI ,RIITGER TIL StxBOTASJE,

20.50, Folkesenderen oppfordret også idag alle
norske arbeidere til "tilintetgjdring av de maskincr og fabrikker
som arbeider for tyskerne". Videre ble det henstillot til starte
en illegal bevegelse otter utmeldelsene av Landsorganisasjonen.
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RUSSIS= MORDELE IL,KKET.

11.00. • 2::v dc 3 russere som forövet det gruful'i
mordet på nytjggerer Tomas Hrju og 11,P.ns no-rskfddte hustru ristie
i Ki1pisrvi for er tid,idon c- otter hvg det meldes Lr Tromsd nå
f2kket, og h x gitt otal_exte s ildringer mordot (); flukten

jennom Lapp_nnd til det Evenske politi. I denne beretningen heter
.det Ogs t dc har nryret kmer-en sin, en rtssisk politikomMi=.

Ftter dct do solv Ipretter hdde russ'erne fc*3rst ftt
rrit hos Harju o ko= hHns. Komr;isren vgr g-tt ut et dyehlikk og
kom tilbke ned'en hemmer som her slo nybygeren og hris hustrU ihje:
mcd. Ettor- forsynte 'Ule 3 sep; lcd mt og k1r. De st-Akk 2v og det
1ykteS å kimme over gronsen til Sterlge hvor de fikk Dilt hos en
pcf:milie. L denne nisten osg vtr slutt, foreslo kommis:won for en
2v ru:3serre gt dc skullc iivot V don tredje k-mernton. Hen vr
iniidlerti ikke villig til. . gjör det, og underrettet kamcrten om
kommi,swers pLancr.-Lesultatet vg? nt de bege to gikk 1s pg kommi-
sron med öks og drepte ham.

De to 3.rresterte rusiero er bege lose- og skrivekyndig

hOMLINGEh Fl L OTSTÅ.D ETTEL.LYSES.

14.00. Or.etnd T_•ngsarboidshus etterlysor Arve.
Bernh..d Frodriksen og Hris Emil bego fra Oslo.

Fredrikson er 26 ';r ;=c1 og rl.skinmontdr gv fgg. Han
cr 18( cm. hby, elrïinnclig logems.y. gnjYrg,mirk blondt, krnftig
b1å d*,ne, munn med store lepper o: vertikl panne. hnn rmte hed-



do h?.1. ,.rbeishusets k1r p5;sog 9gr iumelsj:;kke, bl busscru11,
gr.'kinnbukse, hvite Strdmper eg

er 34 -r :171e1 og :.n]..cgsarbeider. Hen er 176'
cm. hdy, legensbygning, mörkt, kraftig hår, m(irke smale
3yerbryn og blg dyne. Ved rdmninn hadde hgn samme antrokk som Fre
drjrwen. De stnkk v •gratidig nalt til 27 scptember.

1fred Detteison 'som tidligere er otterlyst fra
er grepet igjen, og kom ii1b2ke til Opstgd snmmo dag som

Pledriksen og F2u1sen rimto.

21JETT JS=D-IEN,

10.00. Iolities i jsterd-len har i de siste d, ger
foretItt kontroll -v blendin;en on viste seg å yro mcg,et slett.

I Trysil ble det 25 anmeldelsor, i "mot 30, i Storelv-
d-11 12. I Elverum v r oså m nge blendinsforsdmrie1ser.

DNIJ'G OL DE K.012 UN.:_riE FUN n.TON2RLY, P MODUM. 


11.00. I Modums herredstin;s mite iggr vedtok ordfdrer Ris-
hovd g sotte iverk pensjonsordnirg for de kommunalo funksjor=er
i bygda fra 1 juli iår. Fonsjonel blir 50": av ldnnen ved fratredel-
sen med innskudd fra firnksjonmrcre på 5% av lönnen. Ordningen vil
koste kommunen 15.900 kr. pr. r foreldbig.

MO UY KO=NL OVI= GJEITHUS ID:E=0"r=LENINGS 9F0R1SPIJSS.

14.00. Gjeithus Idrettsforening på i.Todum som med kommunsi
garanti i.sin tid opptok et ln i en Drammens-bank til sinidretts„.
1.1ass, har misligholdt 1,=2,nct, og.forleden hadde banken tillyst
tvgngsauksjon Over plassen. For =11  sikre plassen for idrotten på
Modum mi6tte bygdas ordfdror fr2m og fikk tils1,?get for bankens
tilgodehgvendc emlng 4.500 kr.
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LITEN TILSLUTNING TIL SY=LSPORTEN.

	

19.00. I en offisiell oversikt over sykkelseson-
gen iår heter det bl.a.:

Ialt er det i den forlöpne sesong holdt 26 ordim3re
sykkeritt foruten 2 propagandaritt og endel ritt om forbundets fer-
dighetsmerke. Klubber med s:arskilt interesse for sykkelsport har
v73rt i virksomhet i Snrpsborg, Ullensaker, Oslo, Bde i Telemnrk og
Sandefjord. Tilslutningen er ennå langt nr så stor som for "endel
år tilbake", men det er framgang å spore - i forhOld til den n=est
foregående sesong anslagsvis 100%.

DjLSFALL. 


06.00. Den forsvunne /aiders Eriksen fra Berg vcd
Halden ble igår funnet igjen som lik etter seks dngers leting i sko-
gen. Han hadde plukket fullt et spann med tyttebr og var tydelig-
vis rA hjemveien da han ble rampet nv hjertcslag. Han ble 70 år
gammel.

NYTT FEL SVERIGE. 


0.E. 21.00. Det sovjetrussiske reisebyrå Intourist
er blitt stengt etter at byråets direktör er blitt arrestert siktet
for spionasje. Stengningen er foretatt av russerne selv.

S.R. 22.00. Det tyoko skip "Irme:" czVH2mburs 1A. omipa

6000 brt. grunnsttte tidlig imorges i tett tåke på nordsiden av
Hand. Skipet er visstnok ikke skadet.

S.L. 19.00. Representanter for stntsbanene i Tyskland, .
Sverige, Norge og Danmark er for tiden samlet i Stockholm fr å
drifte forskjelltge spörsmål av felles interesse. Omlng 10 mann
delter fra hvert land.

14.00. Intendnnten for Finnl',nds krigsmuseum i
Helsinki, kaptein R. 1. Pelmroth, oppholder seg i disse dager i
Stockholm på et studicopphold. I en samtale med representanter for
pressen forteller han at det finnske krigspuseet har fått en ström
av materie11 under de to siste krigene mot Sovjetsamveldet. Bl.a.
er det tatt meget i de såkalte Mottiene.

NYTT PRJ,

D.R. 11,30. Generaldirektören for det dnnske post-
og telegrafvesen meddeler:

På grunn av de rådende forhold kan det
ikkesies noe om når julepost til utlandet vil nå adressatene.
Publikum henstilles derfor til så snart som mulig å innlevere
eventuell julepost til oversjbiske land til postkontorene. Post-
kontorene vil gi beskjed om hvilke land det kan sendes til. Som
i tidligere år vil det bli anledninz til å sende brevkort sr.m. luft-
post

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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HOTEL -.0G TURISTN2RINGE1T SEAL UNDER: LUNDE.

20.00.' "Ministerp. esidenten": har bestemt at alle
saker vedrbrende reseliV hotel - og turistnæringeh skal sortere
unåer "kultur - og,folkeepplysningsdepartemeritet". "Direktdr"
Degfinn Cerlsen i landsleget for reisolivet i Norge gir i denne
anledning en orientering. Hen sier at alle sker vedrörrende reso-

hotel o turistnæring h:f5rer neturlig sammen. Når !'minister-



presidenten.nu her,besluttetriet disso saker skal henlegges landey:
ett departement 1', istedet for Som tidligere var,-.under, 3-departe-



menter, betyr denne en rasjonalisering som sikfter yil?-3ve sin
innflytelse• på hele -;:?1,rt turist -

Denne fol.andring skjer etter
grunåig overveielsc og ut fra det syn at det reklame - og-propaga:ada-
mesSj,ge arbeide er,on hovedbetingelse'for hcle turistweringens
framgeng og derfor aV helt avgrende betydning. Den aktivisering
som hotclInæringen og reiselivet her behov for.og krav på -f)gsom •
trenger grundig forberedelse er det "kulturog,folkeopplysings-
departementet"'som lettest kan gi, og derfor er marmest til å ta
seg av. "Tcpartementssjefen" mihister 1 'år. GuIbrend Lunde om-
fettcr personlig reise1ivsnwingons trivsel med sTårlIg interesse
og hEly.med tallrike reiser på kyyss og tvers gjennom' Norge og
.utlandet hett hJvc til å få et godt inJablikk i forholdene inner
.åenne.nring.

NY. ÅtVDELINQ LV "ERIVILL=" WNSTRER FOR '"FJREREN".

O.R. 21.00. ,Enny avdeling av nerske frivillige som
skl settes inn i kaMpen mot belsjevismen, mönstret for "föreren"
1:)å Slottsplessen i formiddag. Etteret "I6reren" hadde inspisert
den stramme avdeling tok han avskjed med de frivillige i en kort og
hjertevarit tale,.

"De nerskc'friv11lige er got anskrevet
va fronten og har fått de eller beste lovord", sa hen bLa. "OE
dere vil bidra til å sikre det gede ry atirdmennene har orhvertet
seg. Vi vet at dere reiser til eventyr som_er,,fu1Ie av farer med
storcanstrengelser og anspennelser. Men et ,folk er nödt ti1 .4 yte
ålike ofre. De besto menn ofrer seg forat dc andre ken leve. Lere
gjör det. I forvissning om et-dere gyår det kan dere reise avsted•
Va rzndre lo•werat Vi vil-gj,5re.elt for å

Den höytidelige hendll.ng ble avSlUttet med
den horske og-tyske fdre1endssang.

"RjR.ERM0TE" PYOkUSDIXL.

O.R. 0?.00. I forbin inelse med det _mponerende" riks-
mötet vil NSUF'holde ."fbrermbte" på GausdaI Höyfjellshotell

i tiden 3 - 8 oktober, hvor NSUF  -förere" fra hele landet semles.
Som æresgjester er innbutt "minister" ':Puglesang, Kåre Mertin og
Ejörn string. Tilstede på mjtet blir også bl.e. ungdomsföreren
"minister" 4ksel.Stang, jente1andslederen Kirsten SeltvoId, stabsjef
Throndåen og NSK's landsleder fru Olga bjener'.

Havnefogd, Eredrikstad, cr på Rednings-.
selskepets generalforsamlig utnevnt til selskapets'earesmedlem.
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DE NYE BESTEMMELER MOT TRAFIKKFORSEELSEE SKAFFER ARBEIDE FOR POLITIET.

20.00. ' Don nye bestemmelse om tzafikkforseelser
tråtte ikrnft i Oslo idag. Bestemmelsene går ut på et politiet har
rett til på stedet å gi trafikkenter som forsynder seg mot trnfikk-
roglene en advarsel. For denne odvarsel skel "synderen" betnle en
krone. Dct er her ikke tnle om noen mulkt, men en ndvorsel med
gebyr. Ltter hvad man hor brnkt i erfaring har trofikkpolitiet
hatt sin fulle hyre med å håndheve de nye bestemmelsene idag. För
klokken 9 vor dct nllerede knepet 6 syndere" og utover d:sen steg
dette tallet betraktelig. Kontrollen vnr særlig skrrp på to av
Oslo's mest trrfikerte hjörner, og her knn en nesten si at pengene
strdmmet inn. En politibetjent fortelte s1edes at han hedde
skrevet ut en hel blokk med.rdversler og hnn var på god vei med den
andre blokken.

De fleste erkjenner sine feil og ter ad-
varselen med godt humdr, men det hor wsrt et pnT som.har protestert
g_mske kraftig. Det er imidlertid til ingen nytte. Dot er ingen
av oss som synes det er noe morsomt å skrive ut advarsler.

Loven er i allerk hdyeste grad på sin
pl ss. Det er virkelig på.tide nt folk lærer Litt mere trafikk-
kultur, men de skal vel ikke ha fått m"nge advrrslene för Cle tnr
scg i vare.

LARS ESKELAND DJD.

20.00. Folkehöyskolebestyrer Ihnrs Eskelnnd døde
i sitt hjem på Voss Folkehöyskole onsdag år gammel. Lors
Eskelands navn er vel kjendt fro hans nrbeide som skolebestyrer,
som forfntter og ikke minst som folketaler. I. årrekker var hnn
en meget benyttet og skattet tnler i Noregs Ungdomslag. Han vnr
også en glödende forkjemper for nynorsken og interesserrt i gnmmel
noxsk kultur.

1,?,rs Eskelond var födt 6/3 1867 på Stord,
tok eksamen ved Stord seminerium i 1986, lærer ved folkehöyskolen

1888-90 i Strandvik / gjennomgikk deretter Askovs folkehdyskole og
ver deretter et per år seminer1-39rer i Elverum för hnn kom til Voss
som skolebestyrer i 1895-1927. Hnn her utgitt en rekke 1=eböker
og bdker nv religiöst, historisk eller pedagogisk innhold.

SALG AV KJj1T PY, TILLEGGSKORT.

18.00. "Forsyningsdepertementet" har bestemt ot
morkene:

41, 1 og 41 B 1 gjelder i tiden 5/10 -
10/10-42. 42, 1 og 42 B 1 gjelder i tiden 12/13-17/10 1942. 43, A 1
og 43 Bl gjelder i tiden 19/10 - 24/10 1942. 44, A 1 og 44 B 1 gjelder
i tiden 26/10-31/10 1942.

"Forsyningsdepartementet"
.Direktorntet for provientering og rnSjonering.

HJELPE,RBEIDET FOR SKADELIDTE VED BOMBINGEN.

O.R. 07.00. Sociallederen i NSK fru dr. med Smith her
nv landslederen fru Olga Bjoner fått i oppdrqg å organisere hjlpe-
arbeidet for de skadelidte ved det feige engelske bombeangrep. .
fredag i fbrrige uke. lru dr. SMith uttoler bl.a. nt det vil bli
lagt en plan for et effektivt hjelpearbeide i liknende tilfelleT
hvox som helst eg når somhelst her i lnndet. Kvinnehirden er også
i virksomhet for å hjelpe de skadelidteog står i ndye semerbeide
med NSK's socie1avdeling.
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FISKERIMI;LDINGER.

O.R. 12.15. . Om småsildfisket meldes fra Uthaug at det
siste dögn er satt tre steng på fra 80 til 150 hl. Silden er på
störrelse fxa 20 til 34 stk. fr. kg.

Om mussafisket meldes at der i Skjöra og
Bjon er satt tre steng på omkring 150 hl. Fra Tysnes meldes om
et kPst på 600 skjepperi Loksundet.

Brisling@isket siste dögn har vært meget
slett. Det er bere meldt nm et steng på 150 skjepper i Lærdel,
Dette kast inneholdt meget småpier.

Stort sett har brislingfisket vært på
tilbakegående i siste uke. I sogn her det i Aurland bært gjort
endel kast i begynnelsen av uke men det varte bare noon dager
og sg begynte dct å gg tilbake. Det s-mme gjelder for Rogaland
hvor det ble meldt om noen kast i LysefjJrden i begynnelsenAV uka.

Oslofjorden ebber også fiskot ut. Det
meldes om noen få kast enkelte steder.

LAW,BRUKSNELDINGER.

0.1.12.30,
GARTNERHALLENS UKEMELDING:

Pg Oslomarkedet har det i aiste uke vært
mindre av alle sL.gs grnnsaker. Dog men si at blomkålen har
dominert merkedet ng,r det har Irt noe. -loteter er dot og her
vært meget knept med.

Bergensmerkedet har hatt endel mindre
partier med tomater, mens det forövrig hnr vært meget lite av de
ndre grönnseker. Det  er kommet inn endel pærer men.meget lite
epler og plommer. Ti1förselen nv Ipotetdr har vært litt bedre.

Til Hamer har det vært tilfitSrt endel blom-
kg1 og gulerbtter, mens det er mcget lite av hodekg1. Det cr nu
omtrent slutt med crter og bönner.

På Kristiansandsmarkedet har det endel nye
pertior med tomat. Ellers lite ev elle grönns9ksleg. Lite epler
?)g smått Mcd poteter.

- lesundsmarkedet har hatt liten tilförsel
av grönnseker. Kålrot har ikke vært å se hele uke. Endel pærer og
plommer her vært tilfört, men ingen epler.

Lite grönnsaker til Stevenger. Tilförselen
av plommer synes å avta og dessuten cr det meget lite plerer og epler.
Det er forholdsvis bra tilförsel ev poteter.

Potetopptekingen opptar nu det meste ev
,rbeidet ryndt omkxing på ggrdene og det inflilerer vel endel på
tilförslene av grninsaker. Av nytt på markedet i (-3et-siste er
endel vinterreddikker. De er store scm næper men meget dyre.

Det Lr ikke noen særlig fart i sopp -
tilförselen, men det her vært mange verirsjonerå se på sopp -
k‘ntrollon det siste.

Tilförselen av slakt vnr igår det beste
beste ihöst. Det cr jo i og for seg ikke så meget men sammenliknet
med tidligere på året sier det endel. Yyrlitetlen er den samme som
för.

O.R. 18.00. Det er nu bestemt at arbeidet med å gjöre
ferdig den nye L.T. leiren ved Astjern sk'l forseres slik et den kan
tas ibruk til sommeren. Det er meningen at en sveit på 150 mann skal
begynne der til sommeren og törrlegge de store myrstrekninger der.

Folk som har fertet omkring i Fyrresdel
forteller at vi1tbes.tenden der i distriktet her ,5ket betrektelig
iår. Mon har store forhåpninger for jakten.
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"ARTEBÖRSEN.

10.()O. . Prisplitidt i Skien hnr gjbrt:,et godt ku-
Det kom'over en lastebil sem s ualmindelig dårlig.ut og politiet
fandt å burde se litt n2rmerd'på den. Ved undersökelsen viste det
seg at under vedlesset som bilen hadde r:led 14 adskillig kjött.. Det
ble beslaglegt omlag 100 kilo cg fle.ce,personer i1 få et oppgjdr
med politiet i forbinnelse med affæren. "VedlosSet" ver underveis
til Pdrsgrunn.

kiNDRE POLITIS.L.KER.

10.00. «JJet er nu avsagt dom i den store tyveri-
sak fro Glemmen hvor det bl.e. ble stjålet en hel del nrbeidsty
cg öt Parti strömper til ua'verdi av 6000 kroner. Hovedmannen fikk
måneders fengsel og hons medskyldige og moren til to ev de

dömte-fikk 3 måneder. For sistnevnte ble dommen gjort betinget.

En tidligere ustreffet dome fra Staven  er
dbmt til 24 dsers fengsel betinget for f-lskneri.-Hun hadde gitt
uriktige opplysninger i en sbknad om skotby idet hun oppge et
hun ikke hedde noen beholdning hvilket hun imidlertid hndde.

0,R. 07.00. Dct tidligere omtalte innbrudd på 1\1',.wd
jernbanestosjon hvor det ble stjålet en del brennevin og hvor en
kjdpmann fikk en hel månedskvote sneppet vekk, er nu oppklart.
En menn er arrestert og her.ovgitt uforbeholden tilståelse.
Tyvekostene er gjenfunnet i god behold og er tilbakelevert til
sine.respektive eiere.

Etter et tyveri i en tobakksfabrikk i
Oslo ble dot i sommer solgt ganske store portier ulovlig snus
i Trondheim og jstfold. En m-nn er.i byretten d§mt til 90 d-Igers
fengsel for å ha vwt mcd 13 dette tyverict. To mann som ver

.anklget fer heleri i s=e forbinnelse er sa jå frifot.

dESSELDLG 6 OKTOBER.

06.00. Den sjette oktober er det 200 år siden
Johen Hermann Jessel. bld födt og begivenheten blir feiret. Etter
hved byråsjef Tveito i "Kultur og folkeopplysningsdepertementet"
op lyser har "minister' dr. Gulbrand Lunde bestemt at jubileet skal
feires på en enkel og höytidelig mAte. "Ministeren" vil selv ned-
legge en krans på ':fessels statue. "Forfetteren" Finn Halvorsen vil
i en tale minncs -essel og he.ns betydning for norsk literetur og
stobsmusikken spiller. Nationeltetret oppft5r3r "Kj-jrlighet uten
strbmper" som festforestilling og den Nasjon^-le Scenc og Tröndeleg
Teeter feirer jubileot på liknende måte.

ULYKKER,


06,00. FrO HIden meldes at den forsvunne inders
Lriksen fro Berg er igår funnet igjen.som lik etter seks dögna
lecting. Han er ontagelig rammet ev sleg.

En drukningsulykke som kostet to barn
inntraff inntraff Brukdelsvatnet nær ?,lesund tirsdeg for-

middag. Den. 8 år gnmle Ernst Lillestd1 og lions seka år gamle söste-,iik
Sonja Mario hadde gått hjeffimefra for å plukke bær. Da de ikke  komlør
tilbake ble leting igangsatt av .6mlag 100 mennesker .og de to ble
funnet i vatnet bare noen få meter fra land.

o8:00. Forleden hendte.en arbeidsulykke i
Hammerfest. Under ai.beidet med å losse et lestcskip falt en ev
arbeiderne, den  59  år gemle Herald H5J'de1, ned i lasterummet. Det
var et fall på omlag  7  meter og han forslo seg meget stygt. Hbydel
ble straks brnkt til sykehuset hvor han imidlertid döde en tid
etter uten å vre kommet til bevisthet.
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"FOLKESENDEREN".

20.50. Til å begynne med fikk vi höre et slegs
resyme over krigen om Stnlingrad og de övrige kampene på Jstfronten.

Deretter gikk hallomannen over til å gi
en beretning om forholdene innen N.S. hlemme og•fortalte at det
fortiden rår sterk splittelse innen rartiet. Det har dannet seg
to grupper. Den ene gruppen, den aggressive var de som anbefelte
å reise til jstfronten og den andre, den passive var-de som hadde
begynt å tvile, både på "förerens" ord og på Tysklands endelige
seier. Endel av disse hadde allerede tatt skrittet ut og meldt seg
ut v N.S.

Under slike forhold er det derfor viktig
nt våre patrioter benytter anledningen til å slå til blnndt
guislingbenden så ofte og så hårdt som mulig slik nt vi tilslutt
har pulverisert våre mutstandere fullstendig.

Videre refererte han forskjellige intervju
med'enkelte fagforeningsledere som fortnite en mengde medlemmer
hndde protestert mot Quislings missbruk av Landsorgenisnsjonen og
hadde'meldt seg ut av foreningene. Dette vnr imidlertid ikke det
samme som at de forlot organisasjonene. Det er tvertimot like
aktuellt å vwe organisert. Ja - kanskje nu mere enn noensj.nne.
Det er bare den forskjellen at arbeidet nu må orgeniserem som
undergrunndarbeide. Et styremedlem i Metallerbeiderforbundet hndde
fortalet at dette undergrunnsarbeidet nu skrider fram raskt.

En fagforeningskasserer som var blitt
avsatt av quislingene, fortalte'at mnn hadde fått igang on ordning
slik at man kunne fortsette å kreve opp kontingenten også av de
medlemmer som hndde me1dt seg ut av foreningene. '

TilSlutt var det et'utdrag øv en artikkel
"Fri Pagbeegelse" hvori det bl.a. het: "Vi har nu en sterk

ledelse i vår fric fegbevegelse og vi her en fTi avis for denne
bevegelse. Vi har lært å arbeide illegalt påsen slik måte at det
cr uråd for våre motstandere å oppJdnge

NYTT FEL SVERIGE.

O.R. 11.00. Man frykter for at et svensk militærfly
med 5 manns besetning er forulykket igår formiddng. Flyet drev
skyteövelser utenfor Wdermannlands skjrgård og man observerte
at flyet etter endt tSvelse satte kursen mot kysten. Da det ikke
vendte tilbake til basis i.rette tid ble det strnks sett .igang
undersökelser, men ennu sent inntt hadde men ikke funnet noe spor
etter maskinen.

Sencre meldes at man'har funnet vrakrester
av et fly i det området hvor det forsvandt.

O.R. 11.00. Det svenske motorskip Pciping er torpedert
i det Karibiske Hav. 3 mann av besetningen fryktes omkommet mens
de overlevende er brakt inn til en havn i det Karibisks Hav. Skipet
var på 3292 br. reg. tonn og gikk i alliert tjeneste.

NYTT PEL FINNLLND.

S.R. 19.00. ' President Ryti har mottett den nye svenSke
sendemann i Helsinki, Jestmann som smtidig overrekte sinc akrediti-
ver.
D.R. 11.30. Finnlnds hist av poteter blir iår s-Wrre
enn ifjor. Hvetehiåsten derimot blir endel mindre mons rughösten
muligens kom= opp i litt over middels. Lllerede hnr fropten gjort
endel skade på åkrene.

i:elegerte fra Svarige, Danmark og Finnland
var i dngene 21 - 29 september samlet til et möte i Helsinki hvor
det ble dröftet mulighetene for en enstartet nordisk lovgivning
med hensyn til forfnttere?

vvvvvv VVVVVV vvvvv-cr
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100 KJtNTE OSLO-BORGEREpX OPPRYDDINGSLRBEIDE ETTER BOMBELNGREPET.

"FYLKESMaNN"STENERSEN HEVNER SEG'PZ. SKIPSREDERE OG IDRETTSMENN.

S.R.19.00. Fre (Dsle'meldes nt oa.100 kjente 0s1or-borgere er ut-
trtt til å:drive .eppryddingsarbeide etter bombeengrepet, ,hen-
hold td1 "fylkesmann" Stenersens uttelelse om at denyforvoldte
skade skel betaleS ev jössingeno.

- -Blant de uttatte er 3 skipsredere, 1 generalkonsul, en
hel del-intellektuelleeg mnnge kjente idrettsmenn.
().E.21.00. Llle söm  111 lidt skade ved det engelske terrorengrep
mot Oslol-må,straks melde Sine krav til OPpgjörskontoret, 0Slo
kommune.

ENGELSKFLYGER.GRI.VLLGT I NORGE.

-,18,00,For en tid Siden ble liket aV en engelSk flyger funnet
inddrevet på en by utenfor 'Spangereid. Hnn er nå begrevet yed
Spangereid kirke under militære Mresbevisnnger. Den tyske prest
holdt talen ogforrettet Ved grnven.

EN LEGION,IR OPPDLG.bh DET STOR-GERMLNSKE FELLESSW.

12.00.. "Fri.tt Folk" hnr hntt en samInle med NSUFs tidligere lnnds-
leder, nåvmrende Untersturmfthrer i Den norske le-gion, Bjbrn jst-
ring, som nå er-heime på et kortvrrig besök etter et ars deltrkelse
i krigen mot bolsjevismen. Etter å ha skildret en rekke drrmrtiske
episoder under kempene og nevnt eksempler på de norske gutters tapp-
erhet og heltemnt, fortsetter Ideg kan jeg si nt jeg nldri
har vwt så stolt over mitt norske folks cgensknper som i disse må-
neder på.istfronten. Je vct nå j.gjen at den norske ungdom knn
kjempe, at aen kPn slå frr seg og nt den knn gi de tappreste og
beste Soldeter, hvis den bnre blir riktig oppdratt. Jeg oppfordrer
den noxske ungdommen.til aktiv innsrts mot bolsjevismen. Jeg sier
dette som representrnt for mine kamernter ved fronten etter de
ddde kamereters vilje. Det störste tiden derute hPr guitt meg per-
sonlig er opplevelsen -v det storgermrnske fellessknpet. Jeg er-
kjenner åpent og ærlig rt jeg er en nordmrnn som elsker min heim
og mitt folk over elt, Men jeg er også en storgermrner som tror
fullt og fest på det storgermenske riket og kjemppr for det. En
fremtid hvor de germenske folk vil stå samlet, det -er-målet vi -
kjemper fnr.

EN SYKESSI'ER OPPLEVER TING SOM IYIE K2..N FORTELLES.

18.00. bet er ikke alle som riktig forstår å verdsette don innsets
ftivillige soldeter og sykepleiersker gjör ved fronten. Ofte går
det svært lenge mellem hver geng en av dem er heime og kan for -
telle om livet i forreste.linje. Nå hrr imidlertid*söster Marie
Ingebrigtsen vært heime på permisjon og NTBs medarbeider hn• hatt
en samtale mcd henne,. - deg har vært heime i tolv deger nllerede,
sier söster Mnrie, og nå stÅr jek altså på ferten til reise til-



beke til fronten igjen. Jeg .hndde bere 21 dagers permisjon.
- Hvor lenge hqr 'e vært ved fronten ?
Siden juni. 25 Sykepleiersker som reistc til

berlin for å bli satt nærmere inn i frontsykepleierskenes erbeide.
5 ry oss ble sendt til Rign hvor vi h .r gjort tjeneste lengere
tid. Vi hnr rgså vært stasjonert i eller forreste kamplinje eg det
sier seg selv nt vi har opplevet litt,rv hvert. Det er meget som
ikke egner seg til å fortelle. 'en en ting er sikkert: sykepleier-
skene h_r en veldig oppgave ved fronten. deg er,virkelig stolt av
dem, og jeg har lyst til å nevne dem ved nnvn. et er söster .4nne
Marie Bjdrnstnd, Mngnhild Langfeldt, 'lenche 1ar-endorph og Gretn

(fortsettes)
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EN SYKESOSTER fortsatt.

Stoltz. 'enche .:Trendorph og Grethe StoItz har få,tt den tyske
senitetsorden for tPpper innsats ved.Kirkenes. Særlig vil jeg fram-
heve Greta Stoltz, som med sine 21 år viser en trpperhot og dykt.ig-
het som er uten sidostykke.

Hvordan er stemningon.blnnt söstrene ved fronten ?
Ypperlig.-M,'er glade over 4 kunne gjdre en innsats,

og Plle er oppfyllt rv den samme trnken yte det aller beste 11)
kampen for 12nd og folk. Og vi er uhyre takknemlig for at de± er
noon som varetar våre interesser mens vi -er borte. Soldatene viser
på'alle måter rt de er trkknemlige, og jeg tror jeg tbr si rt ;de'
norske sykepleierskene står særlig höyt i kurs. EkstrP hyggelig
er det se1vsat når vi får pleic en nordmrnn,son' vi hrr mdtt man•
ge nv i den tiden vi'har vært,ved fronten. Ellers er det soldater
'v nær sngt alle nasjoner, unntngen engelskmenn. - Vi har fnktisk
talt ingen språkvanskeligheter. P1eierskene selv er g,,nske flinke
i tysk, og nesten hver eneste soldn,t knn s meget tysk Pt han kan
gjdre seg forstelig. Og jcg tror ikke det fins en russer som ikke
krn si "Brot". c formelig overfrller oss og skriker på "Brot".Me
disse uttærede syke russerne

Har -1Je sett utstillingen "Sovjetpardiset"?
Utstil1ingskomiteen må hP tatt hcnsyn til hvr (1.en men-

te nordmennene kunde tåle å se, for forholdene er i virkeligheten
lrngt verre. Ål1e de som önsker russerne inn i lrndet vårt skulde
se hvordc:n de b-:handler sine syke og sårede fiender. Noi, det er
ikko til å beskrive, men jeg tror de vilde forendre mcning nokså
snart hvis de så brre en brökdel av russernes grusomheter. - Det
er mange sykepleiersker som meldex seg som frivillige, men på 12,ngt
nær tilstrekkelig. et skullo være en ':.rossak for pleierskene å
gjöre tjeneste ved fronten. En sykepleierske skal ikke kjenne for-
skjell på venn og fiende, og i de tyske lnsarettene blir alle 3De-
h-ndlet like godt og like omhyggelig. 'et er desværre mange syke-
pleiersker som glemmer sinc plikter mnt menneskene i denne tiden.
nsvaret blir ikke mindre i krigstid - tvert imot. Jeg ville önske
at sykepleierskene i'lrngt større utstreknin, ville molde, seg som
frivillige. Je vil aldri komme til å an'gre pa det.

x x x
KrigskorreSpondent i Jen norske legion, Bjnrne Sem, Ha1-

den, or blitt dekorert med Jernkorsct. Han hnr tidligere vinter-
meda1jen for sin deltggelse på istfronten.

NS- BISKOPPENE FLYTTER.

O.R.21.00. Oslo-kringkasteren bekrefter i kveld de tidligere ryk-
ter om nt fungerende "biskop" i Hamar bispeddmme, prost Falok -
Hrnsen, Grue, skal omkring 1.november overta Bjdrgvin Bispedömme.
På samme tid er fungcrende "biskop" i Bjdrgvin Bispedömme„ Defin
Zwilgmeyer, midlertidig forflyttet til

BRISLINGFISKET 1-1.4R V.r.RT MEGET BR I HJST.

18.00. Tidskriftet for hermetikkindustri gir i sitt okteberhefte
en eversikt over situgsjonen der det b1.P. hcter ft det for förste
ung på wnge år hrr forekommet virkelig hdstfiske nv brisling på
Vestlnndet. labrikkene har hatt tilstrekkelig råstoff til så å si
kontinuerlig drift fra begynnelsen nv september og til nå. Hittil
iår krn en rekne med at det er lrgt ned mere brisling enn et vAn-
lig gjennemsnidtsår og endP mcner fiskerne at de-6 skal bli noe mere
höstfiske.

STOR GIRDSBRI,NN VED DRMMEN.

0.R.21.00. Det store uthuset på gården Solbergbi Lier lirente ned
i natt. 21 storfe og 4.hester brente inne. Ogsa hele hdyavlingen
og mye hvete og poteterströk med. Sknden dekkes ikke pv assuran-
sen. Brannårsaken-er ukjent.
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NS OPPRETTER "HUSSTELLSTSJONER".

10.00. Som bckjent 2,rbeider NS kvinncorgrnisrsjoner emergisk meå
a fa igang husstellst2sjoner i forskjellige deler rv landet. pet
er stort behov for 11kô stnsjoncr. I en tid som denne ex det imid-
lertid ikke så lett å sette ignng slike tiltak. Trnss i 11e van-
sker hrr NSK rlt nå tre slike stasjoner i drift, mens 7 andre sn-rt
er ferdige til å t.s i bruk. Husstellstasjonen i Trondheim som ble
gpnet 4.september i tismessige og prrktiske lokrler, går udmerket
forteller strsjonens energiske leder, fru /strid Nnndrup. - Fbrst
de vi kom i gIng mcd nrbeidet fikk vi ejn for hvor nödvendige slike
stnsjoner, cr, utteler fru Nnndrup. Strsjonen h.r i den korte tiden
som er Tgtt siden den ble åpnet hatt stor sdkning og er blitt til
god hjelp for .),yens husmbdre i denne v-nskelige tiden.

SJJZ1NNSSENDINGEN.

O.R.21.15. et v2r ingen hilsener i sendingen i kveld. En taler
h:dde funnet ut rt det ikke vrx pen norske skip i den siste store
konvoyen som gikk til Russland. 4rsrken til dette var nt dc bri-
tiske myndigheter vrr c'ppmerksom på de norskc sjbfolks molvilje
mot slike foretagender og vnr redde for at norske skip vilde be-
nytte polartåken til å stikke nesen hjem til Norge.

Overl?erer ved Oslo Sjbmnnnsskole ho1dt en sentimentrlt
betonet trle - uten at han frrmkom med noe nv. interesse.

KRISEHJELPSKONTOE I SLEPSBORG. 


O.R.21.00. I Srrpsborg er det opprettet et kommunalt krisehjelps-



kontor som skal sbke å hjelpe personer som er kommet,i vnnskelig,
eheter. Det er.det förste krischjelpskontor i lnndet. I försto rek-

ke pinnlegger Mrn å gjbre innkjbp rv klippfisk og brendsel: KemMun-
en skal garnntere for innkj_pelee.

LLNDBRUKSMELDINGER.

0.r.18.15. I den a,ktuelle sendingen ble form=en i. Vestfold liend-
bruksråd, g4rdbruker Gunnar /indersr6d, Skoger, intervjuet.rv /_rtur
Krogh. Selv i Vestfold hrr ,rsrlingene walt dårlige ir Best h r det
vært langs kysten hvor det har vasrt fo-holdsvis vnrmt. Kornet er
blitt modent og nå håper man å få n1tI. hus. Det 11-.r inart mcget
legde i åkeren. Mange gårder hrr lidt sterkt under mangelen på rr-
beidshjelp.

Lv poteter blir det ea snru middels avling. Tntt i bc-
traktningen knrppheten på settepoteter i vår, får man .,re tilfreds
med det.

O.R.12.30. De store potetsforsendelser frn H 'delnndsbygdene har
nå begynt, 'og igår gikk det fbrste Ckstrrtog med 18 vogner-poteter
til Bergen. idergen og Hardaland fyike skal'iår he potetoverskuddet
i Jevnaker, Lunner og Brnndbu med tilsammen.omlrg 10 millioner kg.
Potetoverskuddet i Gr-n sknl rvgis til Oslo. ct er sntt et meget
stort npparrt i sving for å få transportert potetene over fjellet
fbr kulden setter inn for 21vor. I rlle bygder  er  potetopptnkingen
forsert og tusenvis rv hender er i rrbeide for å få potetene opp -

joyden. Potetene pakkes i 50 kg.s sekker og hver jernbanevogn
tnr 200 sekker. Lrbeidet nied trnnsporten er fullstendig systEmati-
sert og er underlagt Vest-Opland Trnhsporteentrrl. Hverd2g som sbn-
drg går 400 lestebil£r i fast rute til jernbanestasjonene. Det er
potetprodusenter på Hadeland som skr1 levere inntil 120 0010 kg.

...poteter iår og rlt m v=e fraktet fr= til stasjonehe i lbpet v
et pnr uker.

Fra bggernes meldes rt man er ferdig med skuren og nit
korn er kommet belberget inn.

Fra Elverum meldes at höst-rbeidet h-r gått meget bra
og kornhösten er nå reddet.
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PRIS- OG SWTEBOLSSAKER.

10.00. Arendn1 Pris-  bg  Resjoneringspolitl_ hnr i september utfcr-
diget init 31 forelegg - til et samlet belöp av kr.9800. Desuten
er det inndrett vrrer til en verdi av 40.800'kroner.
18.00. Etter tyveri i en tobekksf.1)rikk i Oslo ble det i sommer
solgt ganske store pertier ulovlig. snus i Trondheim og stfold. En
menn nr i byretten i Oslo idbmt 90 d-gers fengsel for 4 11=- vwt med
på tyveriet. To mrnn som'ver tiltalt fer omsettning av varene ble
frikjent.
18,00. liensmennen i V.Uer har eppklert en ganske oppsiktsvekkende-
nfftre. et gjelder en gårdbrUker som hnt tilstått at hen har ir-bt
to'Mcinn tyveslnkte en ku på fjbbet om natten. Han hedde motrtt 500
kroner for kue,
18.00. Det er nk avsagt dom i den store tyverisaken fra Giemmen, hvor
det 14e stjålet, og senere ulovlig ommsatt,• strömper til en verdi
ev 6t.)00 kroner. Hovedmrnnen fikk 9 månederS fengsel. To medskyldige
fikk 4 måneder.
12.00. Vest-Agder pris- og rasjoneringspoliti har i september avgjort.
42.saker, 11a_gt böter til et belöp rv 20.700 kroner og inndrett vrr-
er til en verdi av 3500 kroner.

ORDFJRER OG VA.2)RDFiRER

10.00. Innenriksdepartementet har löst skogeder Nils Hole frn
vervet som varaordförer i Ytre Rendr1 Kommune. Handelssknlebe-
styrer Rgnar Thrlhrug er 1.3st frn vervet som ordfbrer i Kongs-
vinger Kommune.

NS4.TILLITSVERV.

Som fylkespropagandr1eder for NSK i Ausviken er opp-
nevnt'fru Klara Andresen, Hnlden.

SMINYTT -

18.00. 4 gutter fra Moss er ilagt mulkt på 250 kroner hver for ulov-
lig 4 ha skiftet arbeidsplass.
18.00. To Oslo-krarer, Arve Bernhnrd Fredrtksen og- Hans Emil Faul-
sen, som forleden römte fra Opstnd tvangsarbeidsanstalt ble :igår
fakket av lensmnnnen i Bjerkheim.
22.00. En gutt frn Ve1dre, Torbjrn Skivsstd ble forleden etter-
lyst ev politiet, etter at han hadde forsvunnet fra sitt hjem. Röm-
lingcn er nå anholdt i Molde.
0.R.18.00. 17000 skolebarn i Hedemnrk.har hatt fii tannpleie siste
år. Neste år vil prnktisk talt rlle skolebnrn i'fylket få f±i be-
handling.
10.00. Justisdepartementet hnr ansntt kontorbetjent -7ed Mandel
Sorenskriverkontor, Olge Thomally Sörensen som kontorful1mektig
2.ved semme k)ntor,

Kjel1 Jul Lersen er ensatt som ekstrnbetjent ved Lyngen
Sorenskriverkontor.

NYTT FRA SVERIGE.

Det svenske hotell- og restaurentforbund har-sagt opp
plassene for sine medlemmer - ialt.19 000.
9.30. Omkring 200 bönder i Enköpingtraktene er ått til streik som
protest* mt,t inndragningen av en dS1 bdlruter. Na blir ikke bnre En-
köping uten melk, men også Stockhelm re=es alvor1ig.
9.30. På grunn av de'knappe tilförsler av.sild, er det i Sör-Sverige
innfört rasjonering, t er utstedt kort som gjelder for kjdp rv 1
kg. sild,
12.00. Torsdag ettermiddrg fant man vrekrester etter flyet som styrt-
ct vJ-ed onsdeg. Flyet hrdde en besetning på 5 ma:rinsom alle savnes.
12.00. Ved et flyhrveri i.nærheten av Rbstaangr torsdag ettermiddeg
omkom en reserveaspirent. Ulykken inntrrff ved nt to skolefly koli-
de:rte. Föreren av det ene flyet reddet seg ved å hoppe ut i fall-
skjerm. den nndre ble drept på stedet.
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NYTT FRL DANURK.

D.R.17.35. Den kjente danske skuespiller Karl Alstrup er avgått
ved döden. Alstrup debuterte i Oslo. Han var velkjent fra Scala
og mange filmer. Hans siste film hadde premiere i Kjöbenhavn igr.
D.R.17.35. Den danske nasjonalforening til bekjempelse av tuker-
kulose har stillet til disposisjon 40 senger for tuberkulöse finske
kvinner. Patientene vil komme 6.-8. oktober.
13.00. I Kjbbenhavn er det opprettet det förste angoravrnspinneri
i Danmark. Spinneriet sknl bnre benytte innenlardske rastoff.
13.00. on d-nske presse betegner metvc,reforsyningen i DFInn=k som
sikret. IJen gode avling og :2vt_1ene om eksport og import everfldig-
gjör enhver form for riruösitet. Hertil kommer nt de store evlinger
bidrer til å holde prisnivået p4 lendbrukswrer nede.

NYTT FRA FINNLi ND.
•

D.R.17.35. Finnlend har iår alle tiders boksesong. Interessen for
böker omik±igen og endre emner er enestende stor.
D.R. 17.35. Do finske skolemyndigheter.her besluttet.å sende 10
folkeskolelrerinner til Sverigc og 4 til Denmerk for 4 undervise
evnkuerte finske barn. Utgiftene vil bli betnit ev de finske hjelpe-
organisasjoner i Sverigc og Denmark
D.R. 20.50. en finske regjering her besluttet å legge ut et nytt
premieoblignsjonslån på 100 millioner finske merk. Samtidig blir
det innfört en ny gruppe skttebesperebevis(?) til en samlet verdi
nv 1 millinrd finske merk.

NYTT FRA ISLAND.•

S.R.22.00 Som ny rektor ved Islands Universitet er utnevnt pro-
fessor Jon Sigurdsson,
S.R.22.00. Da de militære myndigheter ikke vil oppgi studenter-
hjemmet i Röykjnvik, he de islandske studenter besluttet å bygge
et nytt studenterhjem. ,e her selv ordnet med den financielle side
rv saken,

vvv VVV vvv
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GOEBBELSMOTTI„rDELEGLSJON FEL WEHIWLCHTBEFEHLHABER NOR7EGEN".

OVIREEKKEL 500.000 KR,

O.R. 07.30 på tysk. Reichsminister dr. Goebbe1s mottok fredng

en deleg=-,sjon fra IVehrmachtbefehlhaber Norwegen, Genera1oberst v.

Falkenhorst.
Delegasjonen besto nv 3 soldeter - en frn

h3=3ren, en fra 1uftvåpnet og en frn krigsmarinen som har utmerket

seg s'sr1ig i Norge. Som symbol på det n.).?,re forbund mellom front og

hjemlend overrekte deleg_isjonen dr. Goebbels ut beldp på 500.000 kr.

som frivillig g,,ve til de landsmenn som er blitt ramt under flynn-

grepene.

BRLNDBU IEISER MINNESTEN OVER SINE F-LNE.

0.11.. 08.00. Komiteen som er nedsatt for 4 Teise et min- •
nesmerke over de soldater frn Brnndbu som falt i krigen, hnr bestemt

at minnestenen skal reises ihdst, og nvelbres ved en enkel hbytide-

lighet denne måned. På komiteens sdknad har "Kulturdepertementet"
gitt tillatelse til at minnesmerket blir reist ved Nes Kirke i

Brandbu.
Bladet Hedelnnd .opplyser rr, monumentet er

utfört av billedhoggeren Ståle Kyllingstad ved Hade1nds Glassverk,

og det er både originalt og vakkert. Det er utfört i lys jstfold-

grnnitt og b1ir 1.80 meter langt og 1.10 meter hbyt. Det hviler på

et underles av 5 rullostener. Stenene er hogget nv stenhogger Håkon

Brynhi1dsen ved Hadelands Monument- og Stenindustri på Jnren. Stenen

bwer på forsiden et innhogget kronhvelvet tre med 5 kors hogget inn

bladnettet. Under treet sees'en rytter og på b-,.ksiden av stenen

er de flnes navn ?nbrakt.

(1hy KJEENLLK INDES.I R_SJONERINGEN.

0.1*,. 12.30. * "Forsyningsdepnrtementetn's Direktorat

for Provientering og Rasjonering meddeler'idng at det er vedtntt

å la kjernemelk inngå i rasjoneringen der hvor rasjonene r.s.vskummet

melk ikke knn dekkes.
Kjernemelk inngikk tidligere ikke i de

gjeldende rcl.sjoneringsbestemmelser.

OM LEV2LINGSPLIKT FOL SLLKT.

0.D. 12.30. I den meddelelse sem "Forsyningsdeperte-
mentet" sendte den 26 sept. til Forsyningsnemndene heter det bl.a.

at det  .w„r funnet nbdvendig å pålegge de enkelte kommuner og fylker

leveringsplikt for slakt fox å sikre at slnktet gikk gjennom de god-

kjente c.msetningssentraler. Leveringsplikten ville medföre nt den

samlede nedsl:kting ville komme opp i 50.000 tonn.
Det er forutsetningen leveringene skal

dekkes ved den nflturlige nvung på besetningene, og utskrivingen
skal derfor fortrinnsvis skje blant de mindre verdifulle dyr - så-

ledes ikke b1,4nt melkekyr og 4v1sdyr. Det må ogsg tes hensyn til
eiernes bkonomi.

' Hurtige og fortlbpende leverenser er av
den stdrste betydning. Forsyningsnemndene pålegges derfor å utskri-

ve sg anart som mulia og etter en bestemt plen.
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UNGDOMSFiREREN PZTÅR SEG 3 VEILEDE DE UNGL I VALG AV LIVSSTILLING.

NY FOLEDLAGSSEFIE I K=GXLSTINGEN: "HV1, SIWL

	

06.00. HSociallvdelingen" i "Ungdomsfdreren"'s
stab hn,r nå stt ignng et större arbeid for å veilede de, unge i valg
?v 1ivsstilling. Blant annet-er det satt igang en foredragsserie i
kringknstingen over emnet: "Hvn skaa jeg bli - og hvordan sknl jeg
bli det". Disse foredrag vil bli holdt hver fredng framover mellom
kl. 20.15 .og 20.30 BST. -

FRiLICR WSSEN I TLONDHEIM P. INSPEKSJ017=ISE

	

12.30. ' Arbeidstjenestenpdverste sj-ef "genernl''
Frdlich-Henssen, kom lördag til Trondheim På'din-fdrste in-speksjOns-
:reise i 5 .distrikt, Mbre og Romsdal, Trdndelagsfylkene og den utbyg-
,de del av Nord1and.

Adressenvisen har hatt en santale med "go-
neralen" og spdr bl.a. hvor langt LT-organisasjonen nå er utbeygd.

Det er fdrst iår det vil 1ykkes oss la
-samt1i.ge arbeidsdyktige gutter av 20-års kUllet gjdre sin tjenesto
sier,flgeneralen". Det cr ikke mindre 'enn 20.000 mann. Do 20-års gu
tene har nå fått-höve til å-virke for sitt iand og har gjort sin
inneats. Jeg håper nt også de 18-års pikene kan .settes inn på lig-
nende måte. De kan gjöre lettere arbeid i jordbruket vcd siden av
at de hjelper til i heimene.

NSUF's11:1LFITJTE P GAUSDLL FNER. TALE LV ST:„NG.

	

12.30. »pningen av NSUF's fdrermöte på Gausd-)1
fnnt sted imorges med en parade.

Deltagerne sto oppstilt på plassen foran
hotellet da "ungdomsfdrerdn" s=en med "jcntelederen" os "stnbs-
lederen" og gj:estene kom til paraden. Fenrik Gicrtson meldte av av-
'delingen for "ungdomsfdreren" som hilste med et "Heil og sel, ung-
donsledere", og fikk til svar et kraftig "Hoil og sl, ungdomsförern.

Fenrik Giertsen mintes så i en kort tale
do f:lne NSUF k'nmerater. Han sa

Da "Föreren" oppfordrot til å melde seg
til aktiv kamp mot bolsjevismen vnr det i=ge som ikke forsto hvor-
for norske gutter skulle drn ut og kjempe og kanskje ofre sitt liv.
Men de som skyinner hva denne gigantiske kampen idng gjelder, de
fdlger "Fdrerens" appell. De lemer-ter som er falt på slagmarken er
ikke falt forgjeves. Deres innsats_skal både nå.og i fr,mtiden stå
som en manende ?ppell for oss her hjemme.

Etter en kort stillhct gled flfgget
til tops mens de tilstede=ende,sang fÖrste vers av redrelandssnn-
gen. "Ungdomsfdreren", "minister" Lxel Sang, grep øå ordet og holdt
en kort hilsningstale:

Vi vel ikke etnke oss et vakrere sted
å hedre våre felne kam,rater og heise vårt flngg og synge vår kj,ere
n-sjon,.:1sang enn her hvor vi np står, sa "ungdomsföreren" bl.a. Hor
finner vi en enestående ramme for et slikt möte 'v ungdomsledere fra
hdle lndet. Her kommer vi i direkte kontnkt med dalen, med skogen
og med fjellet. Stang önsket så alle vel mött. Sar1igdnsket hnn
gjestenc, landsleder Orvar S73ther og representanter fra fronten, de
gamle k,mpfeller i ungdomsfylkingen, Bjdrn Jstring og Lrne Wolf,
velkommen. I denne hilsen innbefnttet h ,n en hilsen til alle dem som
kjemper derute, og likeså den som står i ferd med å drn ut. Stang
sluttet med å si: "Vi kjenner alle den store oppgRve "Fdreren" hnr
gitt oss. Jeg håper at det vil bli arbeidet iherdig, og 'jeg vil ut-
tale det dnsket nt mdtet vil bli et godt grunn1ag for det videre
arbeid. Hermed erk1-3rer jeg ungdomsledermdtet for åpnet".

Etter .åpningshöytideligheten ble det holdt
et rapportmöte hvor fylkesungdomslederne og fylkesjentelederne re-
degjorde for eitt arbeid.
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70 =R. 


06.00. Bokhandler og forlegger Erik Gunleiksson,
Kragerti, fyller 70 år 5 oktober.

Ungdomsarbeidet og målreisingssaken på Sör-
;-andet har hatt en stö stridemann i Gunleiksson. Som forlegger ga
han rom i forlaget sitt for mange nye bokmenn som skrev nynorsk.
Gunleiksson drev bokhandlen sin i. 1ist51 i mange år, men i de senere

. år h_r han: hott forretningen sin i Kragerö.

BWNER. 


08.00. Igår natt er cm. av Botnes eldste bygninger,
det 350-år gamle framhus på gården Bringaker, lagt i eske ved en'
heftig brann, meldes det fra Holmestrand.—

Huset var nå delvis brukt til fjös, og hel-
digvis våknet eieren så han fikk ut besetningen på en 10-12 kyr.
Men ellers strk praktisk talt alt av redskaper og gamle verdifulle
ting som var oppbeva±t i huset med. Bygningen var assurert.

06.00. Fredag •ettermiddag bröt det ut brunn i en
toetasjes vil1a i Rolfsby ved Fredrikstad. I löpet av kort tid bren-
te huset ned til grunnen, og alt innbo strk med. Man kjenner ennå
ikke årsaken til brannen,

PhISSI,KERM.V.

0.h. 08.00. I jsterdalen ble det i september reist 65
straffesaker for pris- og rasjoneringsovertredelser, meddelex jst-
lendingen. Böt,r og inndraging•r be1öper seg til vel 17.000 kr.
Sw.rthande1en går nå utvilsomt mer og mer tilbake idet politiets
kontroll etterhvert blir stadig mer effektiv.

12.30. Forleden dag ble det igjen m,ldt om et
större tyveri av bridmerker fro et brödutsalg i Bergen - nemlig
3000 alminnelige brödmerker og omlag 2000 hvetemerker. Tyven en
15-år gatu,e1 gutt ble anholdt i löpet av d=sen. Han hadde da ruk-



ket å omsette en god de1 av mcrkene.

0.E. 11.00. Ved et trespritdrame på Moss er 3 mann
d5de og to mann ligger alvorlig syke.

VINMOYOPOL I ST,,VLNGER OG

12.30. Stovanger ordförers vedtak am opprettelse
“v et vinmonopol-utsalg i Stavanger vil bety en stor •avlasting for
vinmonopolets Bergens-avdeling, ,men også en kr-iftig beskj.-In'ing av
Bergen-Stu.vanger-rutens faste innteter.
• Det har ,-rt nevnt at fr'kten 217forsen.n.
delsen til Stvanger og rogclend har andratt til omlcg mill, kr.
pr. år, skriver Bergens Tidende. Det foreligger ikke offisielle -
tall som bekrefter dette, men sikkext er det at dampskipsruten vil
bli sterkt berört, og det antydes på interessert hold at det kan
bli tale on at sclskapene vil kreve kompensosjon for frakten i form
,av bket statsstbtte.

0.h. 11.00. Også H lden vil antogelig få sitt eget
utsolg ov vinmonopolet. S'ken vil bli tatt opp i det fjrste byting,
og n.n venter ct ordfreren vil vedta forslcget.
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TISKERIMELDINGER.

O.R. 12.15. Om sildefisket foreligger det idng bare-en
melding om et kast på 150 skjepper mussa ved Sundvhg i Bjbrnefjorde

Om brislingfisket meldes aet at kr'stingen
fortsatte også ighr i lærdal med jevnt gode fangster på de båter
som deltok. Ved innlöpet til /4ur1andsfjorden i Sogn ble det Icstet
3V en 8-10 båter, men,utbyttet var her mindre godt enn i

Fangstutbyttet fra makrellfisket i Sknge-
rak var ganske bra siste uke. Mesteparten gikk til innenl'mdsk for-
bruk. Også sprett langs Sörlands-kysten har det foreggtt ende1 mak-
rellfiske.

Fisketilgangen til Bergen var siste uke
litt större enn 1 uken fbr, men den er fremdeles knapp. Mesteparten
av frigstene kommer frn Vestlandet.

E PIÆ LANDBRUKSMELDINGER.

0.E. 11.00. Statens Gartnerskole feiret.fredag sitt
25-års jUbileum.

0.11. 11.00. Etter de meldinger som foreligger rekner
man med at det er satt ut 100.000 skogplanter i Vestfold iår.

NYTT FLA SVERIGE.

S.R. 19.00. Svenska NorgehjM1pen har i deite dager
,mottatt:20.000 kr. f a firmeet Kochum i

D.R. 17.35. De svenskekrigsskip har siden krigens be-
gynnelse seilt en strekning svarende til 60 ganger.jorden rundt.
1500 miner:hatvsrt uskadeltggjort.

S.R. 22.00. Frivilliga Försvarets Dag blefeiret idag •
over hele Sverige - for Stockholms vedkommende med en fest i Humle-
gården. Feiringen fortsetter söndag.

NYTT FRA FINNLAND.

D.R. 17.35. Finn1and har innfört tobakksrasjonering.
E.sjonene er fastsatt til 25 sigaretter om uken.

Det finnske forsyningsdepartement hnr vi-
dere innfört forbud mot framsti1ling av 40 forskjellige arter av
tekstilvarer - vesentlig luksusvarer.

O.R. 12.00 p4 tysk. De finnske pressemenn som for tiden besö-
ker Romania, ble ig4r mottattav marskalk Antonescu.

NYTT FEA DANMARK.

D.R. 17.35. D-Inske Kvinners Samfundstjeneste gpnet
ic;ag en byttesentral for tby i Köbenhavn. Sentrilen er opprettet
etter svensk mÖnster og vil bli en formidler for alle mödre.

D.R. 20.50. Vinterpl nen for de danske luftruter trer
i kraft m(mdag. Antal1 ruter vil bli det slmme som för.

vvvvvv VVVVVVvvvvvv'
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TYSKE BONDEPIKERI NOR E.

	

20.00. Endel tyake.bondepiker har oppholdt seg i
Norge i en tid for å lære livet på nnrske bondegårder å kjenne.
Etter avsluttet oppholdpå forskjellige gårder på Östlandét har
jentene i noen tid vært gjester på Nasjonalhbyskolen på Stebekk,
Det hyggelige opphold her ble avsluttet lördng med en festlig
tilstelning.De tyske jentene reiste idng'på besbk til Lillehammer
hvor de bl.a. skal se samlingene på Maihaugen.Videre skal de en
tur til Aulestadl

JOHAN HERMLNN v7ESSEL'S FjpSELSDAG SKAL FEIRES.

	

21.00: Som tidligere meddelt skal vår stere.
dikter 3ohan Herman 7essel's 200 års dng tirsdag bli feiret ved
forskjellige errangementer og tilstelninger. Således sender Gylden-
d1 Forlag ut en minneutgave av "qessel's verker og universitets-
biblioteket og Deichmannske bibliotekarrangerer utstillinger av
endel av dikterens verker. I enledningPV jubileet vil det bli
'utgitt et Vesselimerke. Dettc er tegnet av Hareld Demsleth
etter et gemmelt kobberstikk. Endelig gir Den Nnsjonale Scene
i Bergen, Trbndelag Teater o8 Nesjonaltentret festforestillinger
på jubileumsdegen. Ved en enkel hbjrtidelighet vil dikterens
byste på Jessel's plass k1okken.13.Bekransingen blir foretatt ev
"minister" dr. Gulbtand Lunde. "Forfetteren" Finn Helvorsen holder
en tale pm 'Jessel's betydning for norsk literntur. Stabsmusikken
innleder med Sigurd Jorsalfer ev Edvnrd Grieg og spiller så til-
slutt Richard Nordraak's Purpose av Meria Stuart.-Fesjaforestillingen
på Nasjonalteatret klokken 20.00 blir innledet med en avdeling
hvor flere av tentrets skuespi.l.lere kledt i sortklmdte vil lese
endel av hnns mests kjendtc dikt. Som festforestilling blir •oppfört
"Kjærlighet uten Strbmper". Såkel hbytideligheten på Wessel's
plass er,vel'som forestillingen i Nationalteetret blir kringkastet.

"Ft5RERMOTE" P1 GAUSDL,L IPNET.

	

20,00. ?.pningen av NSUF's "förermbte på Gnusdel
fandt sted lördag med en parade for..."undomsfbreren". I sin velkomstl-

innbefettet "ungdomsfbrerenr en hilsen-til nlle dem som
kje,per ved fronten og dem som str iferd med å ,dre avsted. Etter
åpningshöytideligheten gikk mc'n over til d-sens omfettende
, rbeidsprogrem og begynte med et repportmbte hvor "rylkesungdoms-
lJderne" og "fylkesjentelederne" redegjorde.for sitt e„rbeide.
Stabslederenopplyste på mbtet at "D5reren" har utnevnt "jente -
lnndsleder" Xirsten Saltvold til"jentenestreginentsfbrer". "Fbreren"
her ogsåk godkjendt et eget mrke for N8UF. Sbndngens progrnm ble
åpnet med flaggperade og det ble om ettermiddngen holdt fa.kre
særmbter.

1,1DILYtIM-SULY= I I-LIJLINGDAL,

	

18.00. En minerIngsulykke i Hallingdel her kostet
en 25 år gammel askimgutt livet. Gutten, bef-ndt seg sammen med en
erbeidskammerat inne i en tunnel da mineskudet gikk ev og hen ble

så/ rmlimet/ftig i hodet nt han avgikk ved dbden. Kamer,.ton hans ble
endel
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VE SVINDEIFF:?,RE'POR-BYR5TEN-I OWJ

19.00. Byietten i.Oslo har behand1et.en större
vedsvindelaffmre. En tidligere portier har av en rekke personer
i Oslo mottatt bestillinger på ved og.fått f,b14skudd p4-ca 13.000
kroner, men ikke levert en eneste pinne. Han bae dbmt til fengsel
i to år og fradömt statsborgerlige rettigheter. .

IN BRUDD I BERGEN.

18.00. Igr ble det fordvet innbrudd i KaYlie's
ostefabrj..kk i Bergen. Tyvene hat kommet seg inn i "febrikken ved å
knuse en rute og her banet seg vei til lagret. Her'har de fjernet
endel ost foluten noen vekIlepenger. Et forsdk på å komme inn i
kontoret har vmrt Misslykket. Dette er annen gnng ilöpet av gnnske
kort tid at denne fbrikken hax' vmrt utsatt-for innbrudd.

FIJELF, FOR' BOMBESKADE E.

O.R. Til hjelp for de nödlidende Stter det
engelske “terrorangrepet" mot Oslo's sivilbefolkningi'den 25de
september har.ordföreren i Sarpsborg bevilget 1000 kroner.

PRISSAK. 


18.00. Frisdommeren i Håvik har avsagt dom i en
sak mot en nmnn fra Mo i Te1emark som ved en rekke anledninger i
1941 og 1942 b.ar overtrått forordningen om synrtehandel og
snikhandel,. forordningen Qm ptoduksjon, omsetning og rasjonering
og flere andre forordningem. Tiltalte ble dömt til fengsel i 75
d_ser Semt til 1000 kroner i bot subsidinert 45 dagers fengse1 og
endelig til 1500 kroner i inndraging. Han hadde drevet ulovlig
kjdp og slg'av slakt, geitost og smbri temmelig store partier.

DiiDSFILL. 


19.00. En av Kristiansnnds mest kjendte menn
fanejunker Adolf Hansen er idag avgtt ved,ddden 82. år gammel.
Adolf Hansen er mest kjendt som forfattren aY .Kristiansandss-inger
som hen 'Inget både tekst og melodi til. Han har i mange år 'tjenest
gjort ved brtgademtsikken i -Lristinns nd og har nedlegt.et betydeli,g
arbeide som instruktör.

NYTT FRA BVERIGE.

Itadio MetropoIe 18.10. Fra Stockholim,me1dea at dixektbren for
det ruSdiske teisebyrket Sijorev? ble arrestert idag, ank1aget for
spionaSje.'1:lan er den tredje kommunisten som er blitt.arrestert
for spionasje StockholM ilbpet av en ukeå tid.

S.R. 19.00. Fest1igholdelsen av "det frivillige forc?
svarets dag" ble avsluttet for Stockholms vedkommende med en
parnde og tale av prins Gustev Adelf. Tilstede var bl.a prinsesse
Sibylla semt fL.re höyere militmre öfficercr. •

vvvvvv VVVVVV vvvvvv: „
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LEILIGHETERBESL,GLEGGES FOR DE HUSLjSE ETTER BOMBEANGELPET.

PROFESSOR H4,LLESBYS VILIA BL,NT DE UTVÅ,LGTE.

S.R.22.00.Fra Oslb meldes nt i henhold til bestemmelsePV "fyl-
keemrnn" Stenersen er en rekke leiligheter tilhbrende velhnvende
Oslo-borgere besleglrgt for 4 gi.pless til de som ble husville
etter det britiske flyangrepet. Professor Halleebys villn utenfor
oslo er blnnt de valgte.

KnTT- OG FLESKEKORT FEL L.NOVEMBER ?

S.R.22.00. Etter hve "Aftenposten" meddeler vil det bli utstedt
kjtt- og fleskekort fra 1.november.

GERMANSKFELLESFjLELSE P.Å NSUPS FRERWTE. 


18.00. Kaneratkvelden NSUF's ft3rermöte igår k-;s12,".'ble en ufo2-
glemmelig opplevelse. =jen vnr pre.-2t nv norsk ånd og germnnsk fel-
lesskepsft,lelse. Tilstede på krmeratkvelden vnr også.Gebietsffthrer
Kurt Pettex som hrr vert en trofast Venn rv ungdomsfylkingen den
tiden han har v,ert i Norge. finn sknl nå reise tilbrke til Tysk-
land for å overtn en viktig ±i1ling i Hitlerjugend, og i den en-
ledning holdt ungdomsfbreren, minister Stang, sn nnslående tele
for hrm eg takket for den hjelp han hnr vmrt for den nnsjonnle
norske ungdomsbevegelse. Som tegn på ungdomsfylkingens takk og
nnerkjennelse overrekte hPn Petter NSUF's hederstegn og forsam-
lingen gn sin tilslutning ved minutlangt bifall. Gebietsf. e.tter
tnkket beveget fox den mre wom vnr blitt ham tildel og i en varm
og idenlistisk tnle fortalte han om sine inntrykk frn den tid hrn
hnr vært i Norge og on sine erindringer frn ungdomsarbeidet i Typk-
lrnd. Hnn mnnet de unge til å holde idealismens fnne höyt og usvike-
lig og urokkelig å ftSle sin förer.

Imorges holdt bibliotekrr i ungdomsförerens stab, Liv Bar-
foed, fo±cdrag om böker og bibliotek, Jentelandsleder Saltvold
holdt fOredrag om sanitetspleie for jentene menå ungtroppsförer
B. Th. Fjeld tnite om NSUF's rFaokorps og redio pg kringkasting.

Sencre -)å dagen tnite nrkitekt Eirik Eikrann. Hen belyste
bl.a. utviklingen i fiorsk byggekunst og norsk husflid frn de eld-
ste tider til idag, Ved industrir.p_ismen forfnit husfliden. Man
mistet Sansen for det nrsjonale. gjenreisningsnrbeidet ble
tatt opp av nrsjonnlsinnede kvinner og menn. Hoineyrket har så-
ledes ignng 90 arbeidsstuer som drives' rIv husflidslpg og =dre
foreninger. Arkitekt Eikrpnn oppfordret til 	 oppgave å få
gjennemfört lover sbm sikrer ungdommen en så harmonisk og sund
oppveket som mulig. Alle som:her bedre nnlegg nå få anledning til
å nytte dem ut og stnten må tre stöttende ti1 m7, heoste deres-ut-
dennelse.

I ettermiddrg vnr-det foredrng nv Olge Bjoner om kvinnens
stilling og oppgaver idng. 'e norske kvinner haraltid hntt en f±i
stilling„ sa fru Bjoner innledningsvis. Vår eldgamle odelslov be-
stemte saledes nt hvis det ikke vr,r en sdnn:til å overta gården
kunde en datter tre'inn i hans sted. Det er naturlig'at det nå
spörres om hvorden kvinnens stillingVil bli i det nye Norge.Vil
hun bli fratntt nit ? flei, det verdifulle som er sknpt vernes og
bygges videre på. et vi trenger idrg cr ferme(!) og modne kvinn-
er som kan finne sii plres i heim og samfund, understreket fru
Ejoner, og de fins intet område hvor kvinndn kan yte en så stor
og betydningsfull innsnts som når det gjelder bnrenoppdrrge1sen.
det er meningslöst nt det ikke kreves hverken ettester eller ut-
dannelse for å bli husmor slik som det kreves i andre yrker.

Fru Bjoner opplyste nt NSK arbeider for .å få gjennemfört
obligrtorisk husstellundervisning i Norge. Kampen for det nye

(fortsettes)
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GERMLNSK FELLESFJLELSE ! - fortsett.

Norge er like meget kvinnenes krmp som mennenes, fortsntte fru
Bjoner. 11,n krn ikkc finne de norske kvinnene veike og vnklende
denne tiden. Det hrr de eldri vært og vil de le11er Pldri bli.

4e skel grunnfeste bevegelsen i folket - .

UTSTILLINGEN "SOVJETr R,i.DISET" ,,VSLUTTET.

18.00. Utstillingen "SovjetpPradiset", som hgr hntt rekordmcssig
sökning, lukket for godt igår. -uen viste på en uhyggelig kl-r måte
de forholdene som hersker i Russl nd idng og den ge en tydelig be-
vis på den håplöshet som må herske hos et folk som er berövet selve
levegrunnlnget, troen på fremtiden. I skerp motsettning til denne
utstillingen står utstillingen "Norges Nyreising", som holder til
i Nationelulleriet. Selv om denne utstilling tydelig viser den
forfellsperiode folkot vårt vrr kommet inn i, gir den på samme
tid så store löfter for fremtiden et en går ut fr- utstillingen
med den faste overbevisning at Norge virkelig hnr et solid grunn-
1-g for en ny og bedre tid og ikke minst viser utstillingen at vi
hrr nenn som knn bringe oss ut pv dyeblikkets venskeligheter. lg
en kler og grei måte fölger en linjen like frn Leiv Eriksson ti
idng • ...

PORSGRUNNMd\IN MED WIGE TILLITSVERV F.7,R NI MINEDERS FENGSEL.

12.30. Ved Porsgrunn forhörsrett cr en forretningsmenn som hrr
flere tilIitsverv, og bl.e. er formenn i priskontrollnenndr, ddmt
til 9 måneders f.engsel for f2,1sk Pnmeldelse. Dommen medförer og-
så trp av retten til offentlige tillitsverv. Det uttnles i dommen
Pt i de krisetider vi nå gjennemlever tilsier en streng reaksjon

mot forbrytelser forövet ev folk i offentligc stillinger. synes
eltid rimelig nt personer som i fellesskPpets interesse er betrodd
offentlige verv, i högre grnd enn andro holder seg gjeldende lov
etterrettelig. ( Dette må de sikkert gjelde en NS-störrelse).

STLTSG4R.ANTI FOR TÖNNEPRODUKSJON.

11.00. Ministerpresidenten har den 24„september iår samtykket i
å gi medlemmer av Norske Tönneprodusenters Landsforening samt
norske og fisketilvirkere stetsgarenti for tep som fölge
av prisfell på sildetdnner, 19421a stavproduksjon, med inntil
5 kroner pr. heltönne og 3 kroner pr. hnlv-tönne. I medhold her-
av her nandeladepertementet den 26.september festsett de mermere
'Vilkår for st2Asurentien og gitt stetens eksportkreditkommisjon
i oppdrng å gjennemfdre denne. de interesserte vil snarest gjennem
aine organiseSjoner få underrettning om garantivilkårene.

EIVIND MEHLE LIKER IKKE WESSEL- MEN VIL VÆRE MED FESTE LIKEVEL.

O.R.18.15. Eivind mehle kåserte om J.H. lUessel "set med den
nyc tids dyne." Herr 210h1e minnet först sine tilhörere om rt
de ikke måtte glemme nt Wessel vnr langt borte frn-oss og hPns
åndsinnstilling hedde ikke noe med NS,4 gjöre. Riktignok knn men
med Wessel"forakte forlorne og uekte etterligninger nv andre
lends skikker." Som menneske vnr Wessel nit hva en sann nasjonal-
socinlist ikke må være.

Desværre ble lytteforholdene etterhvert så dårlig nt ,
det ver umulig å oppfatte hve som egentlig er grunnen til et det‘1111,
likevel skal festes i to heile deger for Wessel og desuten utgies
frimerke.

xx xx x x
O.R.21.00. Også den Nationnle Scene i Bergen Skal. feire Wessel-
jubileet imorgen. I den anledning er Pe714 Knudsen kommet til
Bergen. Hen skal lese ev prolog nv Wildenvey foruten nt hen vil
gi en egen. resitesjonsavdelingmed flerc kjente dikt ev Wessel.
Desuten oppförer tenteret "Kjærlighet uten strömper".
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IiLLY WORNEBY PI FOREDRAGSTURNEE I TYSKLAND.

O.R.17.30. Desertören Willy Björneby fikk hedrende omtale i den
tyske sendingen. Hen er for-tiden i. Königsberg - på en foredrags-,
turne arrangert ev "Nordische Geselschaft."

SJÖMANNSSENDINGEN

O.R.21,15. Kaptein Alf Thommesen fortelte om et lengere opp-
hold han en geng hadde hatt i Canton, mens kommunistene gjorde
et reVolusjonSforsök.Ellers ikke noe av interesse.

FORARGELSEOVER "AFTONTIDNINGEN".• 


22.00, Fowan oss ligger den kjente svenske avis "Aftontidningen"
av 26.sept. 1942. Over hele förste sidan står det med kjempeover-
skrift: Oslo's innbyggere hilste de britiske flygere velksommen med
jubel. Man vinket frn takene og sang Kongesangen. Ved f?:5Iste (:5ye-



kast er man tilböyelig ti2 å trö at det er avisens hensikt å lov-
prise en kriminel handling. Men så husker man plutselig nt"Afton-
tidningen" gjör krav på en viss pålitelighet når det gjelder poli-
tiske seker og så gir man seg til å lese videre. riet förste man så
legger merke til er nt mnn har å gjöre med en såkelt "privet" meld-
ing til avisen frn Oslo. Den som kjenner redaksjonsforholdene i
"Aftontidningen" vet imidlertid med seg selv at det hele er svind-
el fre ende til ennen. Opphevsmannen til slike hårreisende menings-
lösheter kan iallfall ikke gj,re krav på titelen journalist.
er meldingen i sin helhet 'et britiske bombeengrep på Oslo ut-
löste en ubeskrigelig glede og begeistring. Man visste nt angrepet
hadde krevd. norske menneskeliv, men selv ikke dette kunne dempe
julelon. kynisme det her tales om ofrene med er vel noe
retning av enestående. Meldingen knn desuten fortelle at engelsk-
mennenes tilsynekomst over Oslo utlöste spontnn jubel blnnt be-
folkningen. Uten å bry seg om den fare de utsatte.seg for skal
folk engiVelig hp kletret opp på tekene for 4 vinke til de bri-
tiske flygerne. På enkelte steder stemte mnn også i med Kongeseng-
en, mens bombene eksploderte •i Oslos centrum. 'en som opplevet en-
grepet på Oslo vet utmerket godt et dette er blenk Vi le-



ser dette hårreisende sludder gjennem enda en gang. De tyske jnger-
fene gikk ikke opp för.de britiske flyene ver forsvunnet, men
likevel skjöt de ned ett fly ( i virkeligheten vny det naturligvis
tre).. Slike idiotiske og uforskammede lbgner'kPn bnre en sinnsyk
vnrte opp med.

4RSMOTE I HORDALANDFISKARLAG. 


22.30. Hordeland Fiskerleg hnr hatt årsmöte i Bergen under ledel-
se av formannen N.L. Skjold. Styret ble gjenvalgt. et ble ved-
tett å bevilge 500 kroner til reisingen'av et minnesmerke for PV-
dbde fiskeridirektör Asserson, Fiskerikonsulent Sund holdt en ut-
redning om spörsmålet faglig opplmring for fiskerungdommen og for-
telte om nrbeidet med reisingen av en fiskerfagskole. Nå her vi
bare en og den tar bare imot 40 elever. Når vi tenker på nt landet
her hundre tusen fiskere og fem tusen fiskere i årlig tilgeng er
dette alt for lite. Det bör vmre minst en slik skole i hvet fylke,
og et institut til utdannelse av Imrere ved slike skoler. J;)ette
institutt bcir etter telerens mening ligge i Bergen, i nmr il-
knytning til fiskeridirektoratet. liepresententene på årsmötet gikk
sterkt inn for at det bör reises'en fiskerfagskole i Hordaland og
styret fikk fullmakt til å arbeide med denne saken.

Årsmötet drøftet fore5vrig sprsmålet om berging av garn un-
der vårsildfisket. Det ‹år årlig store mengder gern tept under
dette fiske og styret haper å få löst denne sak til kommende fiske.
Det foreslåes Pt si5ecielle sköyter skal få til oppdreg å finne
igjen tapte garn.
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TO MLNN DRErT VED-SPRENGNINGSULYKKE.

13.00. Forleden dng inntrrff en ulykke ved Oslo Lysverkors rnlegg
ved Varaldsettvntn i Aal. Et arbeidslng rh to mann som holdt på
alene 400 meter nedc i fjellet var ferdig for dagen og skulde 1F
storsalven gå. De -ndre nrbeiderne hörte også at sPlven gikk og
en hrlv time senere hörte de to skudd til. Da knrene ikke kom til-
brke, ble kFmeratene redde for dem og gikk for å se etter dem.Et-
ter å #r grnve,t en stund i den lössprengte steinhaugen, frnt mrn
begge to döde. Hvordnn ulykken har foregått ,or ennå ikke bragt på
det reno.

INGEN FELLESDRIFT I H,JJELINDSALMENINGENE  FORELBIG.

0.R.11.00. Landbruksdepartenentet hnr igår nvgjotxt spörsmålet om
innföring av fellcsdrift i Hndelrndsrlmeningene. På foreapörsel
fra et rlmeningsstyre uttrles det i Skogdirektorrtet rt innför-
ingen av fellesdrift vil bli utsatt en tld. Almeningene har fått
frist til 1.juli nesto år, og det skyldes rt.forberede1senc til
kommende driftssesong nå vrr så lnngt framskredne at det ikke vilde
mære mulig4 innföro fellesdrift i höst. De vnnlige möter til be-
vilgning rv segtömmer til do bruksberettigede er nllerede holdt,
men de bevilgninger som her er gitt og som beMper seg til

tusen kubikkmeter må först godkjennes av Sentralkontoro
for skogbruk og virkehusholdning.

HUSNÖD I ShLPSBORG.

09.30. For å råde bot på husnöden hrr de kommunale mpdigheter
Sarpsborg utarbeidet en plan til istendsettelse av dg,rlige privrt-
leiligheter. Det foreligger fors12g on å bevilge 10 000 kroner til
dette formål. Dissc midler skal brukcs til å forskuAtere de hus -
eicre som mrn k-n skrffe de nödvendige mrtcrirler.

BRL ELGJLKT I ÖSTERDTLEN.

09.00. Fra Elverum meldes nt elgjakten drives i större utstrek-



.ning og gir bedre utbytte etter rt det frr 1.oktober ble tillndt
å skyte 'ogaå elgku. aiste dagenc er det meldt om mange elgfall.

estanden synes å være stor i hele Österdalen.

DY=ING LV LEGEULTER ?

13.00. Medisinaldirektören opplyser at Kirkedepartementet i
sommor sendte ut en oppfordring til nlle skolestyreno on å lr
clevene samle inn legeurter. Resultatet av innsamlingen her man
cnnå ikke full oversikt over, men tiltrke'J har alle steder vært
omfrttot med stor interesse. Skolene sonder inn plantene samlet
til et npotek og det er fnstsatt priser for de forskjellige urter.
Hvis innsamlingene ikke skulle få det dnakedu resultat, er det en
mulighet for rt mrn vil gripe til lignende forholdsreglex som i
Danmrrk - hvor alle lrndets sykehus og fengsler skal beplente
ledige arealer med legeplrnter.

FISKEIJMELDING.

• O.R.12.15. Det er ingen meldinger om fetsildfisket idag.
Brislingfisket I Lwdr1 var fiskct ganske brn. Lör-

dng ble det trtt frngster på 100 til 500 skjepper pr. bruk. I
Lurlandsfjorden ver fangstene noe nindro, 100 til 200 skjepper.

Musafisket vrr som vanlig mere stille i helgen. I
Målby ble det tatt to fangster på henholdsvis 150 og 700 skjepper.

I Tyssnes ble det gjort ot enkelt kast på 200 skjepper

IKKE POTETER TIL BRENNEVIN

0.E.11.00. ForsyningsdepPrtementet har beslimt at dot iår ikke vil
bli tillntt å destilere brerinevin av poteter.
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( MENNESKER DUDE ETTER TO DRIKKEKLIASER.

13.00. Tresprittragedien i Moss forrige onsdag har krevet et fjerd(
dödsoffer, idet en kvinne som deltok i se1skapet /,å ar avgått ved
döden. En Oslo-mnnn som hadde skaffet spriten er nå arrestert.
22.30. Natt til fredng her det i BjZ:3rnefjel1 ved Nervik vært ho1dt
et drikkekalas som har kostet 3 menneskeliv og en fjerde deltaker
er blitt blind. Noen anleggsarbeidere hadde festet på methenol-
sp±it. En meskinmester ved anlegget er arrestert siktet for uakt-
somt drap idet det er hnn som har skaffet den dödelige veske til
veie.

DIjDSPAIJI.

11.00. Forhenvmrende ingeniör K. Sommerschild, Stavanger, er av-
gått ved döden 82 år gammel. Han gjorde smrlig en stor innsats ved
de store senknings- og uttappingsarbeider dom han planln og fore-
slo på Jæren.
18.00. Den kjente badasjist Adolph Brose er avgått ved dt,den i Os-
lo , 77 år gammel. Han ver i flere år formann i Kirurgiske Instru-
mentmakeres gruppe og representerte denne i Oslo Håndverk - og In-
dustriforenings centralstyre.
21.00. En ung drammenser, Albert Wigdal, er nvgått ved döden ettex
et han var blit spraket i underlivet av en hest. Han ble 22 år
gammel.

NYTT FRL SVERIGE. 


12.30. Finanstidingen slår fnwt et man må regne med en forbed-
ring av Svcriges hele forsyningssituasjon på grunn PV de nyeste
höstrapporter. Rasjonene vil delvis kunne forhöyes.
S.R.22.00. Det er igangsatt en ny befnlsskole for hmren. Det blir
plass til 390 elever.
S.R.22.00. Melkesituasjonen i Stoekhollii er fremdeles vanskelig.
man regner med at 90 prosent av konsumentbehovet er dekket. Nå
planlegges det å te 270 000 liter melk om dagen frn Syd-Sverige
og da skulle forholdene bli tilfredsstillende,
D.R.17.35. Den svenske,statsgjeld cr nå steget til 7 milliarder
kroner.
D.R.17.35. Det er utferdiget prisstopp på alle slags fiskeherme-
tikk.

NYTT FRL DANMLEK.

D.R.12.30. En hel del medlemmer av foreningen "Den personlige
hederlighets vern" gikk igår til et voldsomt angrep på sinsyke-
asylet Everö gård.  -L'et var meningen å befri en kvinne som med-
lemmene mente var uberettiget innsperret. Da de ble nektet ed-
gmg utspnnt det seg et voldsomt slngsmål. En av vokterne be
så ille tilredt at han måtte innlegges på sykehus. Politiet kom
tilstede og arresterte 15 kvinner og menn. Over 5 av dem er det
idag avsagt fengslingskjennelse

vvv V V V v v v
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TERBOVEN INNFjRER SIVIL UNNTLGELSESTILST“ND I TRONDHEIMSDISTRIKTET

HELE .NOLD-TkiNDELLG OG I GR.LNE HERRED I NORDLLND FYLKE.

REDIESS INNFjEER STNDRETT OG OVERWER LL MLKT TIL "PYL=SFJRER"

ROGSW. FORTFORBUD STENGNING LV T:INOrR M.V. 10 MORD HITTIL.

O.R. 11.00. Den samlede norske presse offentliggjorde

imorges ftSlgende forordning utstedt av Reichskommissar Terboven;

I den .siste tid er det blitt forvet flere

sabotasjehandlinger som ville ha satt landets forsyninger i fare om

de hadde lykkes. Når.disse anslagene kunne utf3res, var det bare mu-

lig fordi store deler av befolkningen ikke hadde fulgt de lovbestem-

melser som tilplikter folk melde fra, eller fordi man til og med

hadde hjdlpet sabot:irene.

Fra og med kl. 05.00 den 6 oktober 1942

innfbrer jeg derfor inntil videre'sivil unntagelsestilstand for

Trondheim Folitimesterdistrikt, lensmannsdistriktene alvik, Strinda,

Byneset, Buvik, Börsa, Leinstrand og Orkdal i Sdr-Tr3ndelag

Fylke, for hele NOrd-TrJndelag Fylke og for Grane Herred i Nordland

kke"Fylke.

Terboven (sign), Reichskommissar ftr die

besetzten norwegischen Gebiete.

Oslo, 6 oktober 1942.

POLITIGENEELL RELIESS' KUNNWiRING.

Etter at Reichskommissar ftr die besetz-
ten norWegischen Gebiete har innfört sivil unntagelsestilstand
Trondheim Folitidistrikt, lensMannsdistriktene Malvik, Strinda,
Kl-ebu, Byneset, Buvik, Börsa, Leinstrand og Orkdal, i Sr-Trönde-
lag Pylke, for hele Nord-Trt5ndelag Fylke og for Gxane Herred i
Nordland Fylke, forordner jeg herved Mgende'for dette område:

, Med dyeblikkelig virkning overdrar
jeg for unntagelsestilstandens varighet den uinnskrenkede adgang
til å treffe forföyninger (uneingeschrSnekte•/eisungsbefugniss)
for hele den norske forvaltning til NS-fylkesförer Rogstad.

Enhver forstyrrelse av offentlig ro
og sikkerhet, i werdeleshet alle anslag mot arbeidsfreden og enhver
hindring av forsyningene, transportvesenet og etterretningsvesenet
blir straffet

(Fortsettes)
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RELIESS' KUNNGJiRING.

(Fortsettelse) 3. Det er innfi3rt portforbud for den
norske befolkning fra kl. 20.00 til kl. 05.00 morgen.

4.-' ;',11e lokale trafikkmidler skal ihn-
stille driften.kl. 19.00. Jernbanene kan bare benyttes av medlemmer
av den tyske foreVarsmakt og'av personer som er utstyrt med wgrskilt
tillatelse.

olfentlige lOkaler og beveXt-
ningssteder tenges kl. 19.00. Salg eller utskjenkning ay spirituosa
er forbudt.

Kinoer og teatre skal holdes stengt.

Porsamlinger innen 4 vegger eller
under åpen himmel, dannelse av flokker eller sammenstimlinger av
liknende art på offentlige veier og plasser er forbudt.

Ordens- og sikkerhetsorganenes for-
fiyninger må ubetinget fölges. Motstand vil bli brutt med våpenm

Den som overtrer disse forföyninger blir
stillet for standrett.

Jeg oppferdrer befolkningen til å bevare
ro og orden og å gå til sitt daglige arbeid som vanlig. Ethvert
fredeligsinnet -menneske har myndighetenes beskyttelse.

Dér Höhere SS- und Folizeifthrer Yord,
Rediess (sign), SS-bbergruppenfthrer und General der Polizei.

"DEN .N.SjOI\LL.LELEGJERING" STJTTER TERBOVEN,

ET KOL=Ti.R.

Fölgende offisielle konmentar er sendt ut
om unntakelsestilstanden:

I og med at det er innfört unntakelsestil-
stand i Trondheim, deler av Trindelagfylkene og i Grane Herred i
Nordland Fylke vil disse delene av landet vårt fra idag oppleve de
samme uhyggelige tilstånder som Oslo og Omegn opplevet ifjor.

Det cr ikke ofte at der Herr Reichskommis-
sar griper inn i norske forhold, men vi vet av erfaring at når det
fbrst skjer, er det helt uomgjengelig r4dvendig.

Vi. skulle tro at.d-et-norske folket idag
först og fremst önsket ro og orden. Og heldigvis er da også de som
går aktivt inn for å skape forstyrrelser i.samfunnsmaskineriet et
forsvinnende mindretall. Det er betalte agenter fra London og DOskva
som gjennom aktiv eller.passiv hjelp av mindre deler av befolkningen
priver å skade norske interesser. Beklagelig er det at sabotdrene
har fått aktiv hjelp av nordmenn. Men da skal heller ingen klage
over den straff som blir dem til del.

Når NS Pylkesförer i Tröndelag har fått
overlatt det vanskelige verv å skjötte de norske interesser i de
områder unntakelsestilstanden omfatter, er dette et synlig bevis
på at også "den, nasjonale regjering" med alle midler går inn for
bekjempe og utrydde disse unorske og forbryteriske elementer.

La ess håpe at alle nasjonalsinnede nord-
menn vil hjelpe "regjeringen" i dette axbeid. Og la oss håpe at
befolkningen i de distrikter unntakelsestilstanden omfatter, vil
vise slik ro, og besindighet at normale forhold kan bli innfirt så
snart.som mulig.
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TERBOVEN OG RE1;IESS I TRONDHEIM.

TERBOVEN TI.LER OG FORSIKRER -T EN EEIKE SLBOT3RER VIL BLI STRi.TFET TIL

SKLEUr OG .DVaRSEL FOINDRE. ELLERS ER TERBOVENEN VENN Å,V NORGE.

O.R. 21.00. Reichskommissar Terboven kom til Trondheim
tirsdag formiddag og ble på jernbanestaajonen hilst velkommen av der
militttirische Terrotorialbefehlshaber, der Leitex der Dienststelle
des Reichskommissariates, der Ortskommandant, NS-fylkesförer, fyl-
kesmannen og "politipresidenten" i Trondheim.

I Reichskoffimissar Terbovens ftilge var bl.a.
der Höhere SS- und Polizeifthrer, SS-Obergruppenfthrer und General
der Polizei Rediess, og die Befehlshaber der Sicherheits- und Ord-
nungspolizei.

TERBOVENS T1,LE.

20.00 & O.R. 21.00. Om ettermiddagen samme dag talte Reichskom-
missar Terboven på torget i Trondheim til de tyske og "norske" poli-
tistyrker som er innkalt til tjeneste i anledning av unntakelsestil-
standen.

I sin tale sa han bl.a.:

Som allerede meddelt gjennom plakatoppslag
ex det i den siste tid forövet eller forsökt utfört flere sabotasje-
handlinger mot bedrifter i naa,ringslivets og forsyningens tjeneste
her i landet.

Disse norske'emigranter som betales av ver-
densjddedommen her altså ikke ndyet seg med å utlevere sitt fedre-
land og sitt eget folk til hungersdöden gjennom blokadeforsdket,
men hat til denne metode föyet et nytt middel, det mest forkastelige
av alle kampmidler, sabotasjen.

Slike midler har bare kunnet anvendes ved
at deler av befolkningen enten ikke har fulgt sin lovlig påbudte
plikt om å melde fra om enhver form for ulovlig virksomhet, eller
ved at man til og med aktIvt har stdttet den.

To ting kan ikke engang Mine fiSnder,
den utstrekning de fremdeles har litt dömmekraft og objektivitet
i behold, bestride. I de to og et halvt år jeg har virket her i
Norge har jeg aldri vagrt smålig. Jeg har varetatt det tyske rikes
interesser - det er jo min selvfölgelige oppgave. Men dertil har
jeg også oppriktig og med godvilje hatt landets og folkets inter-
esser i minnet. Jeg betrakter nemlig ikke nordmennene som polakker
og heller ikke som asiatiske bolsjeviker. Det er forbeholdt emi-
grantklikken i London å stille seg på like fot med disse mindre-
verdige raseelementer og å kjdmpe arm i arm med dem mot Tyskland.
Jeg anser tvertimot det norske folk som en kulturelt sett höyt-
stående nasjon, som har samme opprinnelse som oss tyskere. Mitt
ideal er derfor å handle slik at min virksomhet for sin del bidrar
til at tyskere og nordmenn engang kan föres sammen som likeberet-
tigede partnere i et germansk fellesskap.

Man kan videre heller ikke bestride at
jeg hittil har bestrebet meg på, og det vil jeg også framtidig
fortsette med, å fylle mitt ikke alltid lette verv på en absolutt
rettferdig måte. Jeg har heller aldri wart noen tilhenger av en
nålestikkpolitikk og utfordret av fiendens metoder latt meg forle-
de til å ergre og forarge folk med småting i utide. Som fdlge av
denne innstilling har jeg storsinnet oversett mange fiendtlige ma-
nipulasjoner og provokasjoner.

I ethveTt folk finnes det jo forbrytere
og folk som aldri kan lre. Deres virksomhet kan fare til at lan-
dets eller en del av landets forsyninger settee i fare.

(Fortsettes).
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TERBOV:EtS

(FOrtsettel6e)., I et• slikt tilfelle-erdyeblikket komme",..4
da enhver storsinnethet og godmodighet, enhver vennskapelig fÖle.T!
og god vilje fra min sidp, opphörer og gir plass for en uböyelig
strenghet, som vil slå til helt til de fektoxer som truer•landets
sikkerhet og forsyning, er slått ned og eliminert.

' Dette byeblikk er nå kommet for det område
soM.er remt-av unntakelsestilstanden, eg det ligger i,denne befolk-
ningS egen interesse klart å erkjenne denne kjenngjernings fulle al-
vbr og ta hensyn til den. i ordets mest omfattonde betydning.

'Jeg her aldri handlet lettferdig eller o-
Verilet, men tvertimot ofte nölt lenge ved viktige anledninger og
med ansvarsbevisst alvor omhyggelig prövet og veiet alle faktorer
for eller imot handling.

Mon når jeg 2ngang har besluttet meg til
å b.andle, finns det intet som kan ftoranledige meg til å gå pgakkord
'eller et eneste skritt tilbake.

KaMerater i det tyske politi.
Dere vet best et jeg stådig pånytt hax lagt

dere på hjerte å opptre,hdflig, loyalt og korrekt overfor befolkni,n-
gen. Dette gjelder også idag med de dnnskrenkninger en unntakels
tilstand nJdvendigvis ft)rer med seg. Uen overfor den del av befol
ningen som.er:ansverlig for de sabotesjehandlinger som er foranled-
'ningen til unntakelsestilstanden skal det gripes inn med •alle midler.
(Noen linjer uleselige)...

Det er ikke den uskyldige del av befolk-
ningen vi vil ramme, men de anSvarlige vil bli trukket ut av skju-
'lestedene, der de sitter bIk kulissene og lar andre löpe resikoen,
»,eg,de vil få sin.rettferdige straff til skrekk og advarsel for and-
re.

Jeg håper befolkninge hjelper til med det.
Desto Jpedre tjener de dermed landets beste. Når vi first ser oss
nödttil å gripe inn, de fölger vi .ikke den demokratiske metode,
som går ut på å henga de små Og la de store 15pe, men tar fatt i

,de store, de som trekker i trådene, de som holder seg i. bakgrunnen,
og. som sender de små foran seg.

Ennå ikveld vil befolkningen'bli gjort
kjent,med et dette prinsipp virkelig gjbres. '

De store trådtrekkerne i bakgrunnen, so
ogdå denne gang unngår sin skjebne, 14r for sin egen del trekke e
lidrdom av dette, nemligfngende: å innrette Sin holdning og sine
handIinger såvel offentlig som i det private liV, slik at deres
medmennesker som de jver innflytelse på, og som de,er et eksempel
for, slett ikke mer kommer på den tanken hverken å -drive eller å
tåle noen som helst fiendtlig virksomhet, eller å la w,3re å anmel-
de 'noe som de her fullt kjennskap til. De kommer i et hvert tilfel-
le til å bli de skedelidende.

DE 10 MORD.

22.00. Der Höhere'SS- und Polizeifthrer Nord

meddeler

I sembend med forholdsreglene for den

sivile unntakelsestilstand ble ftilgende noxske statsborgere den

6 oktober 1942 kl. 18.00 (norsk tid) skutt som soning for flexe

sabotesjeforsök som i den siste tid er forövet på noen bedrifter

som tjener det norske folks forsyning.:
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MORDENE. Fortsettelse

Advokat Otto Skibstad, Trondheim.

Toatersjof Henry Gleditsch, Trondheim.

Redaktör.Harald Langhelle, Trondheim.

Forretningsdrivende Hirsch Kommisar,(jöde),
Trondhem.

Ingenidr Hans Konrad Ekornes, Trondheim.

Banksjef Birch, Trondheim.

Skipsmegler Bernt Lykke, Trondheim.

Advokat Bull Åkran, Rdros.

Byggeleder Peder Eggen, Orkanger.

Kaptein Finn Berg, Trondheim.

Hele formuen til de henrettedo personer er

beslaglagt og inndratt.

Rediess (sign), SS-Obergruppenftffirer und

Goneral der deutschen Pplizei.

OFFISIELT KOI2IINTAR TIL TERBOVENS TALE OG HENRETTELSENE.,

23.30. Reichskommissar Terbovens tale til de
tyske og norske politistyrker som er innkalt til tjeneste i anled-
ning unntekelsestilstanden bir leees med den dypeste ettertanke
av alle. På tross av unntekelsestilstanden, forvoldt ved uanevar-
ligo elementor i fremmede makters tjeneste, gir talen et klart dg
Utvetydig bilde av Tysklands syn p4 Norge.

Der Rerr Reichskommissar understreket me-
get sterkt at Tyskland betrakter Norge som en likevektig partner
det europeiske fellesskap. Og'under utövelsen av sitt hdye og

:i.msversfulle verv har der Reichskommissar stadig hatt dette for
dye - at nordmenn og tyskere er rundet av samme rot, er folk som
uldselig er knyttet til hver_:ndre med blodets bånd, og som av
skjebnen er bestemt til å spille en dominerende rolle i det ger-
manske fellesekap. I denne forbinnelse minner vi om der Ffihrers
ord i svartelegrammet til Vidkun Quisling ved riksmötet: Norge hnr
en stor oppgave å löse i det nye Europa.

Ut fra dette synet er det desto mere be-
klagelig at nordmenn som ikke fatter storheten i tanken om de ger-
manske folke sterke samhdrighet, med hjelp fra emigrantene i London•
bruker de usleste og laveste midler til 4.hindre =ingslivet og
forsyningene i landet vårt. Feige sabotasjehandlinger utfdrt i 1y
av mdrket mot, norske bedrifter og hvorved nordmenn utsettes for
livsfare, er vel det sjofleste forsJk på å skade en motstander.. Men
forövrig står denne noble form for krigsfdring godt i stil mcd den
innsats England hittil har ytet i den krig .som pågår. Blokade mot
sivilbefolkningen, terrorangrep mot fredelige byer fjernt fra alle
militæremål er jo de midler mr. Churchill og "ekskongen" ynder
bruke.

Storsinnet og tålmodig har der Herr Reichs-
kommissar i mango tilfeller 1=t mot provokasjoner og fiendtlig-
sinnende handlinger fra våre hjemlige London-agenter.
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0 :FISIELTK0MB:ENT1-.R.

(Fortsettelse). K:mskje b2r-han da handlet ut fra det
tum at disse provoksjonene ikke kunne utföres uten vcd aktiv el

hjelp fra deler nv befolkningen. Og engnng måtte vel disse
mennesker innsc at tyskere og nordmenn er i samme båt, og at det
derfor gjeider for oss å samrbeide på et grunnlag tuftet på ro, or-
den og fordragelighet.

Men når disse provokasjoner blir så dypt-
gående at de som nå truer livsviktige intcresser og fors(3ker å lam-
me landets hovedpulsåre - forsyningene - må det slå's til, dycblik-
kelig og med stålsatt, ubbyeli,z strenghet.

Det er idag felt 10 dödsdommer. 10 mcnn
hal måttet sone mcd livet for det som hatets mbrkemenn i sin -1t-
oppslukende ödeleggelseslyst har villet larette av skade mot norske
interesser, og dermed også mot Tysklans intelesser.

Vi fylles av vemot når vi hbrer dette. Men
vi fylles også av harme og avsky mot dem som står bak, dem som trek—
ker i trådene og som med stjålet gull overt:Iler svake individer til
å utföre slike skjendselsdåder. Og vi må alle, uansett
forövrig, være enig i det grunnprinsipp s,
Reichskommissar Terboven gj(Jr seg til tnlsmann for når han sier;
fölger ikke den demokratiske metode med å henge de små og 1 dc sto-
re 15pe, men tr fatt i de store, de som sender de små foran seg.

I denne forbinnelse minner vi om bestemmel-
sene i den tyske rni1itre straffelov som sicr, at også de som har
kjcnnskap til pinlagte forbrytelser og voldshndlinger kan straffes
mL.d tukthus eller diden. Det er enhver nordmanns plikt byeblikkelig
mcide fra dersom en får nyss om slike pinL'gte eksjoner.

Tilslutt vil vi så stcrkt vi 1kan oppfordre
nlle til i ro og besindighet ' utfire det arbeid han er satt til.
Ingen som utförer sin plikt og loyalt fölger de innskrenkninger unn-
tkelsestilstanden medf3rer, har noe å frykte. De har tvertimot
krv på myndighctenes beskyttelse. La oaså 1le håpe et dc lykkbs
å trenge inn til kjernen i den liga som gjennom s'l.bot-sje og vold
truer vitale norske interesser. Da först kan. vi sammen arbeide mot
målet2 et stort og fritt Norge, og gjdre landet vårt til on betyde-
lig prtner i det storgermanske folkefellesskapet. Her liper der
ReichskoMmissar og den "n:-,sjonale regjerings arbeid hånd i hånd

100 VETEIVENDE OSLO-MENN -VLIIVrS EN LOT 3 =L. KR. TIL TEKNING

AV aKaDENE ETTEF BOMB=GREIET.

S.R. 19.00. 0m1-?«, 100 vc,J.n 'vende Oslo-menn er blitt
-.vkrevd en bot på 3?- mill, kr. til dekning av sk,-dene etter bombe-
._ngrepet på Oslo under riksm5tet, meldes det fra Norge.

De som deltar i rydnings-rbeidet er
og boten vil derfor bli fordelt på endel andre utw:lgte,

velsituerte Oslo-menn med fre 1000 til 300.000 kr. på hver.
•oten sk 1 v,3rc innbet;lt innen 6 dager.

UrYILDELSESAKSJONEN INNEN L.,NISORGNISLSJONEN LIKVIrERT?

S.R. 19.00. If31ge en melding fra Oslo sk-1 --ksjonen
innen den norske fglige L-ndsorg.nis sjon nå v3re likvidert.

.Arbeiderne sk .1 h' trukket sine utmcl-
delser

(Det framgikk ikke tydelig hvor denne
melding stammet fra).
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"HJYESTERETTSTOMER" SELMER FI.LT P. STFRONTEN.

"HjYLSTERETT" HLDRER HaNS MINNE MLL ETT MINUTTS STILLHET.

14.00 & O.R. 18.00. "Höyesterettsdommer" Gustav Christian Sel-
mer er falt på jstfronten i kampen mot bolsjevismen.

Tirsdag formiddag kl. 11.00 (norsk tid) ble
hans minne hedret ved en vakker höytidelighet i "Wiyesterett".

Tilstede var bl.a. foruten "hJyesterettsdom-
mer" Selmers hustru, og andre medlemmer av familien, "minister" Sver-
re Riisnaas, "höyesterettsjustitiariue" Mohr og de Jvrige medlemmer
av "Hjyesterett", "Folkedomstolens" medlemmer, "riksadvokat" Nordvik
og "justitiarius" Helliksen ved Oslo Byrett.

"Hdyestarettsjustitiarius" Mohr holdt en
minnetale over den falne kollega. De tilstedev2rende påh5rte talen
stående.

Siden vårt siste mjte har retten mottatt
den triste meddelelse at vår kollega, "höyesterettsdommer" Christian
Selmer, er falt på jstfronten, uttalte "hdyesterettsjustitiarius".
Han meldte seg i april som frivillig til Regiment Nordland sammen
med et annet medlem av "Hbyesterett". Han döde på hospitalet söndag
den 20 september, og ble begravet på en krigskirkegård på Ostfronten.
Han etterlater seg hustru og 3 barn.

Hans siste hilsen til sin kone var: Om
jag.ikke kommer tilbake så må du v2re sterk for barnas skyld. Og
fork1ar mine gutter at deree far kjempet for å redde vårt land fra
å gå grunne under bolsjevikene.

Dette var hans syn, og hans faste tro var
at den nye tids program:fellesnytten foran egennytten, var det som
skulle bidra til å gjöre verden bedre og lykkeligere. For dette syn
og denno tro satte han livet inn.

Vi i "Höyesterett" har i dommer Selmer mis-
tet en framtredende dyktig kollega. Hans vota var mönstergyldig kla-
re, og han lot se i sino dommer aldri lede av annet enn hensynet
til rett og rettferdighet. Minnet om denne rettlinjede, dyktige
og tapre kollega vil lenge v2re levende blant oss. La oss hedre
dette minne ved et minutts taushet, sluttet "hjyesterettsjustiti-
arius".

Minnehöytideligheten ble avsluttet ved at
avdddes kolleger utbrakte en Heil og Sæl for den falne.

Senere på ettermiddagen holdt "minister"
Riisnmsen kort minnetale i Kringkastingen.

LEGIONÆR F!,2 JERNKORSET.

O.R. 11.00. Legioismr Steinar Brenna, som kjemper på
ijstfronten er tildelt jernkorset for sin innsats i kampenmot
bolsjevismen, meldes det fra Lillehammer.

TELEGR,MTEKSLING MELLOM QUISLING OG SWG.

14.00. Mandag ble det holdt en meget vellykket
kameratkveld på NSUF's förermbte på Gausdal. Bl.a. ble det refeTert
en telegramveksling mellom "minister" Stang og Quisling. I Stangs
telegram lover ungdomslederne å sette all sin kraft og alle eine
evner inn for den store oppgave fjreren har pålagt dem. I sitt svar-
telegram bnsker Quisling god framp,ang for ungdomsfjrerne.

NORGLS REPRESENTNTER TIL :1RETS LIKTERMiTE I -IEIMaR.

14.00. Etter innbydelse fra Propagandaministerium vil Norge
sende fdlgende representanter til årets diktermöte i Veimar:

Lars Hansen, Kåre Bjjrgen, Karl Holter og Steinbarth
Heyerdal.
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JOHAN HERMLN WESSELS BYSTE BEK=SES LV GULBRAND LUNDE.

200-RS DAGEN FOR WESSELS FiDS511.

O.R. 18.15. , I anledning 2.00-års dagen for,Johan Herman
Wessels födsel fant det imiddags sted en bekransning av dikterens
byste på Weseels plass ettertiltak fra "Kulturdepartementet".

Tilstede ved hdytideligheten var bl.a.
"Minister" dr.-Gulbrand Lunde, "minister" Hustad, "minister" Schan-
Che, "ekspedisjonssjef" Holst, "preesedirektör" Beggerud, "teater-
direktörveen,. "konsulent" og forfatter Finn Halvorsen, framtre-
dende representanter for Lrbeidstjenesten og for den kvinnelige ar-
beidstjeneste.

Höytideligheten•ble åpnet med en tale av
Finn Halvoråen som ga noen data fra dikterens liv og omtalte hans
betydning for norsk litteratur.

Deretter spilte Rikshirdens stabsmusikk-
korps under.ledelse av Birkedal "Sigurd Jorsalfar" av Grieg hvor-
etter Lunde grep ordet.

Det er vel neppe noe folk som er så fullt
av swpregede og eiendommelige personligheter som det norske foT
uttalte Lunde innledningsvis. Vi er et folk av individer. En av
disse Swpregede personligheter var Johan Herman Wessel. Ja, han er
en av Norges mest originale diktere. Hans kunst har det til felles

all kunst av blivende verd at han har diktet noe av seg selv og
sit werpreg.inn i den. Wessel imponerer ikke ved stdrrelsen av sin
produksjon,men så meget mer ved den fine satiriske form og sitt
lune og vidd. Hans form er fullkommen.i sin art. Han inspirerte en
av våre stdrste tegnere9 Kittelsen, til sine uforlignelige illustra-
sjoner. Wessel er bitende i sin kritikk, men samtidig avvepnende ved
sin elskverdige og elegante form. Og hans kritikk er alltid positiv
bg byggende, slik som den gode kritikk bdr v2are- Wessel var seg selv
Han var norsk, og som en lysende meteor,i vårt åndsliv. Vi m'er hans
minneddag på 200-års dagen for hans födsel.

Etter talen la Lunde ned en krans smykket
med norske farger, ved dikterens byste. Kransen ble overrakt av en
liten pike i emåhirduniform.

Hdytideligheten ble avsluttet med fedre-
landssangen.

kringkastingen hdytideligholdtes dagen
ved en overfdring fra kransepåleggingen, og ved en opplesning av
et aV Wessels dikt ved 'David Knudsen.

Festforestillingen i Nationaltheatret
vil bli overfdrt av kringkastingen imorgen.

FYLKISFiRER HOFF TALEROM "HANDEL.OG FORTJENESTE".

17.00. Fylkesförer Olav M. Hoff talte mandag '
på et möte som var arrangert av Sarpsborgs..EandelssNtands Forening.

Fylkesfdreren understreket sterkt at det
"ideelle handelsprinsipp etter den'nye tids retningsIinjer ikke er
handel o fortjeneste, men handel og tjeneste. De av handelens
menn som dnsker å Stille seg i samfunnets tjeneste Skal vi finne
en plass til, uttalte han, men vi akter ikke å bdnnfalle noen fra
det gamle demokratiske samfunn om å slutte seg til oss. Det som
skjer i samfunnet idag er en stor utskillingsprosess, og man pla
serer seg selv i samfunnet der man önsker det.

TYSK HiSTTAKXEFEST UNIVERSITETSPLLSSEN  IMORGEN 


,O.R. 21.00.
Den tyske hdsttakkefest holdes imorgen ettexmiddag

på Universitetsplassen i Oslo. Hovedtalen vil bli holdt av Gau-
leiter Bohler.
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NSUF'S FiRERMJTE. TALER AV FUNG. FiRER FOR GIE=SKE SS

NORGE,KOMPANISJEF LINDVIG OG jENTELANDSLLDER SALTVOLD.

21.30. Hovedinteressen på NSUF's fbrermöte samlet
seg idag om to foredrag av fungerende firer for Germenske SS Norge,
kompnnisjef Lindvig, og jentelondsleder Kirsten Saltvold. Foredra-
gene ble holdt i ettermiddag på somme rate, og de utdypet hvert på
sitt felt forståelsen for det ger=ske fellesskap.

Ordet ble first gitt til komponisjef Lindvig.
Tnleren takket first for innbydelsen til

firermCitet, og understxcket den store oppgove ungdomsfirene har, nem-
lig å oppdre hele den norske ungdom.

Det er av stor betydning at dere som ung-
domsledere h.r kjennskap til den germanske tanke og SS-tanken, som
vil bli grunnleggende for nyrordninge.:1 av Europa, uttalte han bl.n.
Utbyggingen av SS-organisasjonen ble liggende nede en tid inntil
fireren utstedte partiforordningen om Germanske SS Norge. Den er en
selvstendig organisasjon innenfox NS og dirckte underlagt fireren,
men s=tidig on avde1ing av Germanske SS hvis oppgave er å kjempe
frem ct germansk fellessknp.

Taleren omtalte videre forfallet i Norge,
og poengterte at Germonske SS Norge er en reaksjon mot dette. Vi
w:kjenner verdien av å bevare det germanske blodet rent, se taleren.
Be raserene kon bli opptatt i Germonske SS Norge. Bare som sanne
nordmenn vil vi kunne lise vår oppgave som en del av det fellesgor-
manske SS.

Det spirres også om hvilken stilling en
inntor til frimurerne, fortsatte Lindvig. Hver enkelt frimurer er,
som fireren engang her uttalt, kunstig jide. Riktibgnok er frimurer-
losjen oppList, men frimurerne arbeider videre. De gir seg ut for
å v,ere våre venner og har forsikt å komme inn i vår organisasjon.
Men vi avviser ot slikt vennskap.

SS-mann Lindvig redegjorde videre for opp-
byggingenav Ge=nske SS Norge. I alle fylker sitter det SS-til-
litsmenn som mottar sknader om opptegelse. Wknaden er meget bra,
men menge blir ikke opptatt. Det gjelder first og framst skape en
olite. Vi i Germanske SS Norge går inn for det germanske folkefel-
leskap, sa taleren tilslutt. Oppbygg_ngen av det nye Europa er av-
hengig av dette fellesskap hvor ogsa vårt land vil finne sin plass.

Deretter talte jentelandsleder 17.irsten
Saltvold om norsk og germansk londtjeneste.

Hun omtalte innledningsvis flukten frn
leJldet og inn til byene,.som vor en filgc ev maryl.stenes og libe-
relistenes politikk.

Vi nosjonalsocialister forsto nt dette
var en didslinje, sa jentelandslederen bl.a. Bondeyrkot cr en grunn-
leggende faktor i folkefellesskapet. For å ike vyrdnaden for bonde-
yrket og for også å gi bindene en oppreisning stiftet vi den firste
norske frivillige arbeidstjeneste. Allerede fir 9 opril 1940var
det stor begeistring for kvinnelig og mannlig arbeidstjeneste.
Den norske landtjeneste som ble satt igang av NSUF var en direkte
fortsettelso av den frivillige arbeidstjeneste, se talcren videre.
På grunn av forholdene kom den litt sent igang, men ble likevel
ikke uten betydning.

Det ble opprettet skoler for utdannelse
av firere, en i Skjeberg for jentene og on i Eidanger for guttene.

Jentelandslederen kom så inn på den ger-
monske landtjeneste.

I juni iår reiste 10 jenter og 10 gutter
til Tyskland for å utdannes til nrere, og 2 måned senere dro en
rekke NSUF-medlemmer til germansk landtjeneste i Werthelond.

(Fortsettes).
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XIESTLN S.LTVOLD ON DEN GE=NS= L.NDTJIN-STE.

(Fortsettelse). Vi ken ikkc som germ nsk ungdom 1:være
delta i det europciske gjenreisings-,rheid. Vi i NSUF representerer
Norge utc ikke bare nåcl det gjelder kongrossen, men ogs, nr det
gjelder erbeidsinns'ts.

Videre kom hun inn på ungdomsförerens,stabs.
lederens og jentele.ndslederens besdk i Dictfurt hvor de fikk anled-
ning til å hilse på de norske deltakere i den germanske 1.ridtjeneste
De avla også et besök i leirene som i elminnelighet teller 20 delta-
kere hver. Norsk ånd og norsk ledelse pregot leirene som gjorde det
aller beste inntrykk.

L,leren opplyste at Reichsjugendfthrer had-
de uttalt seg svrt rosende om nordmennenes innsats i den germenske
Landtjeneste.

Likesom norske menn her fått anledning til
å ta del i det som skjer idag ved å kjempe i Wffen SS og den norske
legion, skal også ungdommen nå få reise ut, leuee å kjenne den ger-
manske tanke og bygge opp det nye Eurepa. I full forståelse av den
storc betydning lendtjenesten h.r og vil komme til å ha i framtiden,
vil vi bygge opp en landtjenesteskole her hjemme som skal utde,nr
fdrere både for den norske og den germanske landtjeneste. Vi her
allerede sikret oss en gård som vil passe ypperlig for formålet.

Under stiftelsen av det europeiske ungdoms-
febund i Wien ble vi tildelt den store oppgave å organisere Bauern-
tum- und Landdienst, sluttet ICirsten Saltvold sitt foredrag. Lend-
tjenesten er et germansk anliggendc og Vi må sette alt inn på å lö-
se den store oppgavc som el tildelt oss. Det viktigste er at våre
representanter er i besiddelse av de evner og egenskper som kroves
av cn farer. Fra kampen på fremmed jord skal ungdomsfylkingen hente
sin kraft. La oss verne om det som er norsk, .og ta med oss vår rot-
festede kultur når vi i den germnnske lendtjeneste fdrer det norske
flagg videre mot dst.

På dagens progr-m var forövrig en rekke
orienteringer om forskjellige spdrsmål av mere intern kenakter.

rkitekt Bredholdt opplystc i et foredreg
om norsk byggekunst og norske byggetr3,disjoner nt det etterhvert
vil bli bygget NSUF-hcimer rundt om i landet. De skal hver på si
sted vBre et mbnster for norsk byggeskikk og helt igjennom vare
preget av norsk kultur.

D-gen ble avsluttet med en hyggelig k me-
r2tkveld.

NS' HJELDE1.LBLID OG OM TILSXUDD TIL BeENTRIX:

19.30. 11)e det cr menge som ennå ikke kjenner
framgangsmåten for å få NSH's tilskudd til bernerike fnmilier,
he,r pressen vendt seg til Nelsjonl Samlings Hjelpeorganisasjon som
opplyser at for 4 kunne f4 familietilskudd forlanges det nt man
sender inn sdknd til NSH i det fylke sökeren hirer hjemme.

I sdkriden som brc kan sendos inn av fa-
miliens overhode, må en angi fullstendig fortognelse over familiens
medlemmer. Sm'skildt skal en fire opp nevn og alder for de av berna
som cr under 14 år. Opplysninger om et ingen ,ev femilien lir av
sinnsykdom må vedlegges. Det må gis opplyåninger om navnet på de I
husstnden som helt eller delvis -,Corsörger seg selv. Fra Likning
Vesenet må en skaffe seg oppgave over de medlemmer i husstanden som
er pliktig til å sende inn selvangivelse og hvor stort det inntekts-
beldp som for skatteåret 1942/43 er lagt til grunn for likningsav-
gjörelsen. Söknden må attesteres enten i trygdekassen på, stedet,
hos ordförcren eller hos NS lagfdrer eller NSH's lagleder.

(Fortsettes).
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OM HJILPELPBEID.

(Fortsettelse). Fullt tilskudd settes til 180 kr. pr. barn
pr. år i landkommuner og mindre byer. I bykommuner med over 10.000
innbyggere er tilskuddet satt til 240 kr. pr. barn pr. år. Tilskud-
det gis til familicr mcd minst 4 barn under 14 år, med stigende til-
skudd etter nntall barn inntil fullt tilskudd ved det 9de barn.

Til famflien blir det betelt 50c;-'Q ev fullt
tilskudd for det 4de bernet, 60 til det 5te o.s.v. Por det 9de bnr-
net får således familien 100 ev fullt tilskudd. For hvert ytterli-,
gere bern blir det gitt 100 av fullt tilskudd.

En familie med 4 mindreårige barn i en
landkommune får altså 90 kr., og i en st3rre byommune 120 kr. Ved
5 bnrn blir ta1lene honholdsvis 198 kc. og 264 kr. osv, etter pro-
sentskalnen. Ved 9 mindreårigo barn blir således tallene henholds-
vis 810 kr. og 1080 kr.

Nasjonal Samlings Hjelpeorgenisasjon opp-
fordrer alle perticts tillitsmenn og embetsmenn i stat og kommune
om å bre kjennskapet til femilietilskuddet, slik at det kan komme
elle dera til gode som etter å hn oppfylt betingelsene har krav på
tilskuddet.

STORE OFFEN=GL BEVILGNINGER I KhISTI.hNS4ND BL. . TIL ET SVJMYIBI,D. 


0.1,. 11.00. I en skrivelse til Kristians..;nds Byting
ut';.ler rådmannen et h ,n må -;nbef1e nt man nå begynner ökonOmisk
å ierberede oppförelsen nv et nytt, tidsmessig svömmebnd i byen.

möte i Bytinget igr ble det til dette
formål Lvsett 60.000 kr. som forste bevilgning.

I s.imme mbte ble det nvsatt 150.000 kr.
til forskjellige offentlige arbeider, s-,mt 100.000 kr. til nye sko-
lebygninger.

TRONDHEIM I=LEGGER EN STJR.RE SV(iDWEH.[,LL.

19.30. De det offisielle budsjett for Trondheim
Kommune forelå for et per dager siden viste det seg at 131.000 kr.
\nr avsett til idrettslige formål, og ikke mindre enn 300.000 kr.
til den vordende sveimmehal1. Som tilskudd til idrettsforeningene
var videre oppfört 10.000 kr. og til disposisjon for senere vedtek
15.000 kr., 6000 kr. til drift av idrettslgekontoret og 100.000 kr.
ble nvsett idet men overveier tnnken om å kjöDe Stedion.

forbinnelse med disse bevilgninger ut-
t2ler kretsidrettsf3rer Fer Vinje at svbmmehallen vil bli bygget
såsnart normalc tider tilleter det. For(3vriger man godt rustet
med idrettsnnlegg i Trondheim. Man har Stadion som kommunen over-
vcier å kjöpe, Gressbanen og en rekke nndre bnner. De aktive idretts-
foreninger er godt ökonomisk stillet bortsett fra svömmeklubben som
trenger penger til driften og arbeidet el1ers, og tilgangen på i-
drettsut?ivere er meget stox siden idrettsarbeidet ble gjenopptatt
i februnr iår. Man er nå kommet så langt et man ikke lenger trygler
og ber de tidligere aktive idrettsmenn om å ta fatt igjen.

NYTT S.:OLEBYGG I RYGGE.
'411miøw'

19.50. Rygge herredsting har i siste möte vedtatt
planer for et nytt og tidsmessig skolebygg, som skal föres opp.
Byggesummen er anslått til 3-400,000 kr.

HErMiÅRK BEVILGIP 10.000 KP. TIL DEN NOFSK

O.R. 11.00. Hedmark Fylkesutvalg vedtok i siste Wte
å bevilge 10.000 kr. til Den Norske Legion.
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G VLRFT L,VGJORT.

20.30. Det er nå falt dom i erstatningssaken: Dd•ild
Norske i„merikalinje mot Laksevåg Verft. Saken gjelder en av Lmerika-
linjens lektere som sank på Våget i Bergen. Saksbkeren krevet er-
statning for tidstap med et belöp av 10.852,60 kr. Rettet dömte
Iaksevåg Verft til innen tre dager fra dommens forkynnelse å-betale
til 4.merikalinjen 10.852.60 kr. med 4*% årlig fra 12 febr. 1942 til
betaling skjer, og 800 kr. i saksomkostninger. Dommen var ensstemmig.

NORD-iSTERDLL SKOGFOLLNINGHOLT:ER 


10.00. Nord-isterdal Skogforening har holdt års-
möte i Kvikne. Det er siste år utfört törrleggingsarbeider for kr.
2.767 og andre skogkulturarbeider for.kr. 5.004. Hos private er satt
ut 112.400 planter og sådd 54 kg. frö. Ungdomslag og skolebarn har
satt ut 34.100 planter og sådd 1 kg. frd. Medlemstallet utgj'ör 185.
I forbinnelse med årsmtet var arrangert en befaring i Tynset ledet
av fylkesskogmester StrJmseng og kontorsjef Ki-3rulf i Det Yorske
Skogselskap,

POLITIFT P TYNSETEESLAGLEGGER ULOVLIGE 1=VRER BLI,NT =SFNLE.

10.00. For en tid siden knep Prispolitiet på Tyn-
set stasjon flere reisende med kofferter som var så velfyllte av u-
lcvlig erveryede matvarer at de nesten ikke var til å 13fte. Det
b12 beslaglagt en hel del kjött og f1esk, ost og smör. Kjöperne som
-\TT fra Osio, er blitt ilagt st3rre bis6ter. En bot var på 2000 kr.,
en på 500 kx. og flere På 400 kr.

IL3.=RUKSMLLDWGER.

O.R. 12.30. Kornkjdringen går nå for seg med full
kraft over hele landet, og dst ser ut til at de fleste får kornet
i hus. Potetopptakingen er også i full gang og tar mesteparten av
tiden.

Slaktemarkedet var endel tammere siste
uke, men fremdeles er det bra tilgang, Til Oslo kom det således
bl.a. 1422 sturfe, 5 3/4 hest, 25 gris, 184 sau og lam og 19 gjd-
kalv.

Grönndaktilförslene er noe i tilbakegang,
men holder seg forholdsvis bra oppe. Hovedmengden utgjJres av b1om-
kål. Frukt er det nesten intet av, og heller ikke ser man stort
til tomatene.

FISKERIIILLDINGER.

O.R. 12.15. Om fetsildfisket meldes fra Sdr-Tr3nde1ag
at det har wert kastet endel av småfiskere fra UtIp'4g. Fiskeforhol-
dene var mindre bra.

Mussafisket er smått. Bare i Ipdrdal tas
det enkelte kast. Forövrig kastes det etter brisling i Marifjöra
og Fjrland i Sogn.

j_IONOMISK OVERSIKT.

O.R. 12.20. Oslo Börs var rolig siste uke med et for-
holdsvis fast preg. Totalindeksen ble uforandret 113.2, indeks for
industriaksjer gikk opp fra 115 til 115.4 og skipsaksjer ned fra
112.6 til 111.9. Obligasjonsmarkedet var stille med stC.i kurser.
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SJJMLNNSSENDINGEN.

O.R. 22.15. Sjdmannssendingen var ikveld uintexessant
og besto vesentlig i et innlegg av lnrer ved Sjömennsskolen i Sande-
fjord, Dag Heyerdahl. I en bråkjekk sjömannstone anmodet hen "gut-
tene" om å bruke vettet og komme hjem igjen. "Fra 1 mai og til nå
er mer enn 8 mill, tonn alliert skipstonnasje gått til bunns. La
dem seile selv gutter". Innlegget var usedvanlig tövete.

Fordvrig ble det referert til terrorangre-
pet på Oslo for nok en gang. Angrepet hadde dannet en virkelig "hjem
mefront", som ville vise sin makt gjennom "kameratene i ddefarten".

DZSFALL OG ULYKKER.

	

' 19.30. Fhv. skipsförer Lars Handeland, Bergen, er
avgått ved ddden. Han var fddt i 1877 og ha i årenes löp fart en
rekke båter. Avdöde var i sin tid t-t; meget aktivt medlem av Bergens
Skipperforening i hvis styre han satt, likesom han også har vert
medlem av representantskapet i Norges Skipsförerforbund.

	

20.30. Ved Anabeldy ved Flekkefjord er det idag
inntruffet en dddsulykke idet den 40-årige-fisker Leonhard Std un-
der såkning etter et anker kom bort i mankinen på sin sköyte og ble
di2pt på stedet.

	

22,30. En stygg ulykke hendte i Sdr-Odal igår
iet en 13 år gammel gutt, Magne Lind, falt av et billass og fikk
brudd på hjerneskallen. Hans tilstand skal w3re meget alvorlig.

SPORT. 


19.30. Kretsfotballederen i Bergen har uttatt
fdlgende til å representere Vestlandet mot istlandet i Bergen den
11 oktober, regnet fra mål til yttre venstre: Hans Johansen, Brann;
John KinderVåg, Jarl; Helge Holgersen, Brann; Bjarne Kindervåg,
Jarl; Leif Moe, Brannl Askauen, Jarl; Trygve Jacobsen, Brann; Holgex
Olsen, Jarl; Olaf Johannesen, Brann; Gert Jye Jerl; Daniel Jensen,
Erann. Reserver er: Birger Hvam, Jorl; H. Erichsen, John Skjr3rvik
og Per Iversen, Brann.

	

19.30. Endel av de dansko arbeidere som er be-
skjeftiget i nnrheten av Trondheim teller innen sin midte en rekke
meget gode boksere. For en tid siden holdtes et boksestevne med 3
kamper, og sdndag arrangertes i en danskeleir i =heten av byen
et stort offisielt stevne hvor de tifligere norgesmestre i boksing,
Odmund Graven og Rolf Nilsen, fungerte henholdsvis som kampleder
og dommer.

	

19.30. Arbeidstjenesten arrangerer ldrdag og
sdndag sitt distriktsmesterskap i friidrett og fotball for Sör-
og NordtrOndelag, Möre og Nordland. Mesterskapet holdes i kelhus,
og det ventes deltakelse av minst 150 mann.

NYTT FR.a FINNLLNP.

12.10. Bespisningen av 10.000 fattige finnske
barn med matvarer innkjdpt for midler som er innsamlet i Sverige,
er nå sikret for kommende vinter. For dyeblikket er tilsammen
280.000 kg. matvarer lagret i dette dyemed på forskjellige steder
i Finnland. Verdien av den svenske hjelpen utgjdr ikke mindre enn
12 mill. finnske mark, d.V.s. omlag 1 mill. kr.
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NYTT FELii DgNMgRK.

D.R, 17.35. En uttalelse fra Berlin om forholdet melm
Egnmgrk og Tyskland innlöp i ettermiddgg til Kåbenhgvn gjennom Rit-
zgus bureau.

I uttalelsen heter det at man i tyske kret-
se viser den störste tilbekeholdenhet likeoverfor de rykter som er
sprett i utlandet om et spendt forhold mellom de to lgnd, Ï1an lar
imid1ertid skinne igjennom at faktisk ikke glt i Dgnmerk forldper
sOm man skulle ha ventet tgtt i betraktning den korrekte holdning
både de yske myndigheter og den tyske vernemakt har vist i Denmark.
Holdningen skulle ikke hg kunnet gi anledhing til noen klage, men
allikevel er det visse d_nske kretsc som missforstår og tror at de
kgn tillate seg noe gv hvert. De viser en merkelig innskrenkethet
under den foreliggende situasjon, og har gitt ståtet til hendelser
som er egnet til å forstyrre den vennskgpelige atmosphro, og kan
få fölger.

Uttalelsen henviser til gt det har gjort
et dårlig inntrykk i -1ilhelmstrasse å se den velkomst "frikorps
Danmark" har fått i Kibenhavn og andre byer. I det store og hele
var de danske frivillige blitt mött med kulde og ringegkt, je
og med med spott.

Forövrig avholder man seg i kompetente
tke kretse fr2 gjetninger i forbinnelse med det framtidige for-

nellom de to ngsjoner.

Dgg 17.35. Den 8de denske riksdagssamling ble åpnet
igrbiaddgg i Riksdggens Forsgmlingss21 med en tgle av statsminister
D»gi. Tilstede bl.a. de svenske, finnskc og chilenske gesgndter
sgmt de islendske, spgnske og gyg3ent:Lnake chgrge d'affaires

sin åpningstele erklyte stntsminister
Buhl b1.2. at Danmarks stilling som ikke krigfårendc land vilde

fortsgtt bli opprettholdt. Vår politikk ligger fest som flcre gen-
ger kunngjoyt i regjeringens opprop og beslutninger, fnstslo han.
Når tiden for gjenoppbygging er .inne vil vi etter evne yte vår med-
virken til ljsning gv disse store oppgaver. Vi önsker et godt sam-
arbeid med'Tysklgnd i det kommende nye Europa, og den sgmling som
kan spores i vårt folk idgg, vil være den grunnvold som skg1 sik-
re nesjonen for detkrevende arbeid. ‘111,Buhl kom inn på de socigle tiltak som
foresto, og uttalte at regjeringen vilde visc som hittil beskjef-
tigelsesforholdene den störste oppmerksomhet. Det vgr visse vanske-
ligheter med forsyningene til lgndet og det vgr umulig å forutse
hvordign de vilde influere på den dgnske ernieringssituesjon, men
stort sett, sa han, hadde det w3rt mulig ved tilfårslcr utenfra
å sikre det forelåbige behov. Den gode höst iår sto som et bero-
ligende lyspunkt i en ellers vareknepp tid på andre områder.

Tiden cr skjebnetung for vrt land, slut-
tet Euhl sin tale. Sikringen av .Danmerks sclvstendighet og bevgrel-
sen e,v det danske folks frihet er det mål mgn fremfor alt måtte
holde seg for 5yet. Med det fölger et ensver, og alle må derfor
gå inn for å opprettholde rolige og ordnede forho1d.

• Etter tglen utbrggte forsemlingen et leve
for Danmgrk.

De to ting konstituerte seg i möter kl.
13.30 hvor formennene og viseformennene i begge ting ble gjenva1g-
Let ble også holdt en festgudstjeneste i Christignborgs Slottskirk

S.R, 19.00. I forbinnelse med statsminister Buhls tgle
ved åpningen av Riksdagen iformiddeg har det dgnske socialdemokrg-
tiske pgrtis Styre utstedt en erklgering hvori partiets beslutning
om å fjlge regjorings sgmlingspolitikk bekreftes.
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NYTT YL 


11.00. -2,nmarks utenrikshnndel i c.ugust m3.ned 13-
1nserte med et innfdrselsoverskudd på 32 mill, kr. mot 48.9 mill.
juli. Verdien 2,v innförslen vax 118.8 mill. mot 122.5 mill, kr.

i juli. Utf,xselsverdien var henholdsvis 86.8 mill, kx. og 73.6
mill, kr. i de to måneder. Siden mai har det stadig v-wt et innför-
selsovexskudd og for de 8 förste måneder var dette på 96 mill, kr.
mot 53.3 mill, kr. i samme eeriode forrige år.

D.R. 17.55. Orlogsverftet i Köbenhavn feiret'id;:s sitt
250-års jubileum. Funksjon,erene fikk fridag i anledning dagen.

NYTT FR  SVERIGE.

S.R. 22.00. Som ny formann i den svenske offiaersfore-
ning valgtes i(kg sekondsjefn for Svea Livgarde, oberst Björk.

D.R. 20.50. Stookholms nyc biekop, Bjdrkquist, ble
presteviet idag i Sigtuna ved erkebiskop Eidem.

S'F I kystområdet i VMsterbotten, i distrikte-
n onkring Gelliverre og Luleå samt r2ndre steder har storm og regn
fers::,ket store ideleggelser de siste dnger, melder Tidningrns
Telegrambureau. Stormeh hadde til sine tider en styrke på 20-50

t:Lmen. Det elektriske ledningsnett i så og si hele Weterbot-
t er ddelagt med den fd1ge at hele provinsen or uten elktrisk
sadm. Telefonforbinnelsene er meget utilfretsstillende, og jern-
bJmene har vert brutt på flere steder.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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- T=dinr Jr;Trandagokt.
Fortroli .

Der hdhere S.S. und polleifuhrer. •Nerd

- :»on standrett sem idag er trått, i
2:rondneim, grunnav den unntsge1ses.a1Stand som er forordnt
-av der reichskemmisr, har fe1t fdigende dommer:

FOT forbrytelse met para,,graf 3, avsnitt
og 3 i forordning on den sivile unnta,ze1sesti1stand 5v 3C/7

1941 ble ddmt:

FLley Oddvar Stor-Tjönnli, Mejavatn, til
dnen,

Odv5r Olsen, Majavatn til ddden

M,snus Lien, StF.vasda1en, til ddden.

Edvard Sæter, Sæter, til ddden.

Peter Lund Sæter, til döden.

Holmen, til döden

Mikal Folmen, Holmen, til döden.

i,ksca Johansen, sterfjorden, til ddden

Ingvald Mellingen,Majav5tn, til ddden.

Thermod Tverirnd, Tverland, til döden.

Leif Sjörfcro, Holmen, til döden.

Ejorne Lien, Stavasda1en, til ddden.

Nils LT31lersen, Stavsda1en, til döden.

14 Moen, tuajavatne, til ddden.

.Lxgnar Båfjellmo, I jl.1mo, til döden.

Erling Pci FeIlingfors, til 10 års

Birger 17aulson, Fellingfors, til 10 ,'?3,rs

Magnuis P5u1sen, Fellingfors ble frikjendt.

Jeg har stadfestetdowene. Der reiehs-
komri= hryr (.-.vs1;-;tt de innsendte andragenderom benisdning. Ddds-
domene 131,-) fullbyrdet ikveid.

15 NYS 1:10,','.D T Tr(ONDHFIM.

O.R. 21.30 c›,- 21.00.
meddeler:







7.

8 ,









Sidc 2. Moldin:cr onsde 7. okt. 1942. Nr. 531,

:=QMMENT R TIL DÖDUOMENE.

23.30. De dödsdonner son idag er falt ved stand-
retton i Trondheim QY atter et bovis på det forbryterske og lands-
skn.delige-spi11 emigrantone i 1,ondon driver..I sitt ubendige raseri
mot den nye ordning som de ser brer seg i. Norge ned uavvendelig
styrke griper de nemlig til de uslestc midler for å skape for -
styrrelser her hjemme.

Mod stjålet gull har de finansiert
ulovligo våpentransporter i Norgo for å danne grupper au snik -
skyttere i tilfelle engelsk invasjon. Ln1er som har dömmeevnen
behold ferstår hvilke forfrd4ige tilstander landet vArt vilde
komne opp i dersom disse emigrantenes bnskodrömmer ble virkelig-
ijort.

Og nlle nordmenn, enten de nu er jössinger
eller de or NS må föl  avsky  not dem scm i. forbtokket hat eller
vsttlôs blindhct går til slike hvis konsekvens ene og alene vil
v=e de værste illykker for 1.ndet vårt Dci cr de menn som har
forestått disse våpentrznspeene på norsk territerium som  idag
mbtto sin skjobne ved ot=dretten i .Trondhein. Skyldspörsmålet cr
på det n(5yeste klarlagt. Og under rettsforhandlingene frankom det

den opplysning at som betaling for dettc motbydolige arboide
haddeonigrntene bevilget de skyldigc nver cn sum nv 45 kroner
.i..judaspenger.

IDNV'NITT I Dr rISTIIKTER SOM P=ES UYNT-GTISESTILS=DEN SOM
:-',-.LFIIJULR SEG UT1NFOR USSR Mk TtFTDE SEG 17OR FOLITIK. 


S.R. 22.00. Personer som tilh0 r de distrikter som
r-mn.s av unntsgelsestilst-;nden og som for Coblikket av en ellor
_nnen gruhn befinner seg uteFo.,2 Se ue område m iyoblikkelig melde
seg til politict På det sted do nu befinner seg og oppgi grunnen
til at de bcfinner seg der.

YSTÅD BLIR HIRDSJEF.
_

D.R. 17.35, RegimeAtsförer Oliver Miystnd er ifölge
-"Fritt Folk" fra lsto oktober beowdret til å overta vervet som
hirdsjef Under NS "Frer" som översto sjog. Rikshirdsts,ben nod
hildrogimentene, hirdmaminen og hirdens flykorps er direkte under-
lagt hirdsjefons overlodelse. Rikshirdstaben under ledelso nv
stbssjefen for likshirden skal fungcre .£1'hirdsjefens utivende
org-n.

Med disse hnndlingene har enigrantene så
krasst SOD mulig avslört at dors oncste mål er snikskytterkrig
tilfelle tmgolsk invon i Norge. Do vet at den tyske for-.

svrsmakt or så sterk nt det er utclukket å kunne foreta en
invasjon av format. Deres eneste flukt er da få hjelp av betnite
leiesvennor innen landots grenser. renne ung ble forsket for-
purret, og liknonde forsök son sencre måttc bli gjort, vil uten
tvi,1 få en liknende skjebno. Det vil utvilsemt onhver rett -
tonkende nord=hn også bidra til. Og med hensyn til eventuelle
engelske invsjonsforsn, ninner vi bre on dor Fuhrers'ord: "Ln
dcm kåmme hvoY de vil. Vi skal denne g,:mg ta imot dem og de sknl
donne,gang ikko engang makte å oppholde seg ni på jord som
bchlerskes.E...v den tyske soldat. Vi bcklgor den skjobne som disse
vre vill-lodedo 1=dsmonnfi fikk, men vi innser at denne skjobne
var uavvend114g. Qg ln Oss alle håpe nt detto vil vekke den som
onnu måtte omgås med liknende pinnor. Ellers vil nemesis også nå
dem; intet cr.bikrere enn det.
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STOR R.L.SJONEnINGSSVINLEL UNDER OPPSLILTTG I OSLO. . .

18.30. Pris og resjoneringspolitiot i Oslo og
-ker eddeler: Inor dn L siden ble det• oppdaget on rekke
eislighoGcrmeJ hensyn til erhvorvelse og Gmsetning av rasjoncrigs-
kort som skrev seg frn forSyningsnomndn i ideer.'Det. ble herUnder
konstntert at noen kjöpmenn. i Lker hedde solgt mntv-rer uten
mot klippnv rnsjoneringsmerker. Politict hnr foretntt on rekke

...nrrest:sjoner, og fongslingskjennelscr or nvsngt i prisretten:
kjpmnnns'forretning er -11orede stongt nv politiet for,PWid.

"Politidopartc!Dentet4 hnr funnet erM
.riersoners forhold nlvorlig nt i'deprtomentet” i medhoId
fororining nv 6 oktober 1941 her funnet det n3dvendig strnks
sikre disse forbryterc. Ln rekke snker 1 i nr frnmtid ke= for
rotten. ',Det tilfdyos nt forholdet blo oppdngt etter nnmeldelao
frn htytstende NS hold og nt "ministorpresidenten" strnks gc
ordre t1.1 t skon skal etterforskes heit frnm til sine ytteTste
forgren;Lngcr og uton persons nnseelss. Iris og resjoncrings -
Politiet nrbeidor frnmdelo soken i henhold til donne ore,re.
Det skE.1 ogsrl ti1fdye,s de tiltnite tilhörcr nlle 1:s og hnr de
forskjelligsto politisko oppfetninger. Hovedman= ble n1Icrde.
i 1936 oksk1udert ov N2.

BEGRLVET IDLG.

, Frn V05.1 noldes at foIkefdysko1obestyrr
Esko1nnds begrnvelse foregikk idng p Voss under de1tekelec

nven.stor menneskemengde. M.nnge mennesker vnr mött frnm for
fngo bom til grnven. Det •lo nodlt en rekke krnnser.
13.ogr;velsen fore;gikk etter kntolsk ritunl.

17.00. En ferretningsmnnn i Oslo hnr i disSe
dnger sttt for byretton tilnit for ha drovet ovnrtehnndeL
stor stil. Hnn hr solgt toksti1vnrer til ot be:Ap nr 25.000
kro= til for h3ye priscr og drevet untidig mc1lomhmdGl. .Fetten
nvsn on usedvnnlig krnftig,dom idet ble dönt til 9 mnd.
fengsel, 10.000 !roner i bot subsidiert 120 dgers fongsel og
inndr•ng  sv  3000 kroner samt 20 kg. knffe og 100 kroner i snks-
o:lcostninger.

.~.O9.00. Et postbud og on annon person cr:nrrStert
for tyvori og helcri av rnsjonoringskort. Postbudet har stja_ot'
skotdynvisninger frn brevbunken og solgt der: til andre.

1C.30. FOT on tid sion meldtc en drnmmensb-'ker
til politio ot det gennwl leagere tid vrn forsvunnot br6dmörker
fre hnnS forretning, nns1elgs,;is 60.000 merkor. Hnn hndde mistnnke
til cn fetter og denne cr nu nrrestert og hnn hnr tilttt. Fetteren
cr i forhörsrott i Drnmmen idng d3nt 123 dagersf engsel betinget
meddelor Drnmmons Tidendc. 10 eI 21 dr gnmmol og tidligore
ustreffet.

UPTICILLLT.

10.00. "Innenriksdepnrtementet" her oppnevnt

klhivherrodsskognebterInkon Svenneby sOm ny ordfdrer'i Scljord kommunc.
Don riværends ordftirer Knut LofthuS lösos Samtidig frn vervot.

Bonde Tobi±s Nötlend er oppncvnt som ny
Ordfd2rri Spind kommune, Vest-Agder. Don nr4,vrendo wdförmr 1,3rer
Lnders Risnes löses s=tidig frn vervet.
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HJSTTKKEFESTEN HOLDES PX UNIVERSITETSPISSEN.

O.R. 18.00. I middagstimone idag fant den tyske höst
takkofest i Norge sted på Universitetsplassen, SOM for anledningen
Var vakkert pyntet. På Universitotsbvningene vaiot det tyske hake-
korSbannere Midt på plassen var reist en stor scene for baletten
rundt en hög mast Med höstkransen på toppen. Rundt plassen forvorig
Var det ogs reist en rokke master som bar det samme vakre syMbol,
kranåen, bunnot av kornnek, med mangefarvige bånd flagrende i höst-
vinden. Talerstolen Vlr smykket med kornnek og blomster, flankert
av to bord som bugnet av mar'gens gr3de. Foran m'estribunen hadde
en avdeling av h.:istlerjugend tatt oppstilling og på u1atraptons
vonstre sidesatt en rekke sårede tyske soldater. Presis klekken
tretten tredve ankrm dagens taler, leiter dex 3,andsgruppe der NSDÅPO
gauleiter Bokle i fdlge med der reichskommissars stedfortreder
regierungspresident Dr. Kooh. Blandt de 5.\Trige tilstedeværendo så
mar der solirmachtsefehlshaber, enoraloberst von Falkenherst,
kommandicrende admiral in Norwegen generaladmiral Whm, der ober-
befehlshaber der luftflotte, der befeklshaber in luftgau,'general
der flieger Harmjanz, "ministerpresident" Vtdkun Quisling og de
norske "ministre", samt en rekke höyere militære og sivile tyske
embetsmenn. Et strt musikkorps fra den tyske forsvarsmakt innlod
Deretter overrakte gauleiter BokIe øg der vertreter des herrn
reichskommisars tn vakre blsomsterbUketter. En ballett fra Deutsches
Teter ga så oppvisning av tyske bondedanser. Deretter grep
lardesgrupponleiter Spanhaus ordet. Han omtalte hösttakkefestons
symbolkk og understreket at millioner av tyskere feiror årets
ht5sttakkefest under beskyttelsc av den tyske fersvarsmakts våpen.
Han TraMhevet betydningen av de tyske bönders store innsats
og sluttet ned å uttale at aernæringstjenesten også er forsvers-
tjSneste. Landesgrupponleiter ga dcretter Ordet til dagens hoved-
taler, gauleiter Bohle. Tilslutt bestes den nyo landesgruppe
leiter. der auslandsorganisatipn der NSD4P in Norwegen, leiter der
einsatzdtabee, SS sturnbandfuhrer Ne-t=n han innledet med
å framle.de at den nå pågåeni-, k.elg er den störste av alle. I denne
krigen har.vi bere et ene2te mål, å kje-ape til seiren or vunnet.
SS'sturmbandluhrer ;eumann takket deretter gauleiter Bohle for det
oppdrag han hadde fa,tt cg lovet å gjöre sin plikt. Taleren sluttet
'mcd å utbringe et tre ganger sieg heil fr der Fuhrer. Don verdigr
og storstilte laYtidsstund ble avsluttet med de tyske fdrelands-'
sangene.

GLrULEITERBOHTES WiLE Pj; H3STTLXKIFESTEN.

20.W, Gaulaiter Bohle sa innledningsvis at dette
vJr hans förste besök i Norge, men at han Isieesom alle tyskere
alltid har. fnst seg. nært knyttet til dette landet Sgrdi det n.)rske
folk jn ham nære slektskapsbånd med det tyske.

Han overbraktederpå de boste hilsener
fra 4dolf Hitlera nasjonalsosialistiske bevegelsetil Nasjonal
Samling og "ministerpresidenten og kom så inn på NSD.42's auslands-
organisation.

"T de siSte femen årenc", sa '!var
det vokset fram et ulbseligskjebnefellesap mellom det tyske
rike og utenlendstyskerne. Men det skjedde ikke uten'uhyre efre,
både materiells,g: ofre og tap av menneskeliv.

Gauleiter Bohlo minnet i denne forbinnelse
om de menge dödSofro innen auslendsorganisetisnons rekker og le
til: "De encste forbrYtelser disse blodvitncr tor bevegolsen
utlendet hedde begått var at ds bokjendte seg z± som ti2Songerc av
dolf Hitler og hans rike. Ideg kan hcle det tyeke folk med stolt-

het tcnke på sinc folkefeller i utlendet, som hverken nbid, trengsel
eller forfblgelss hadde kunnet bringe til vrkc sin'tro på
der Fuhrer.

Fortsatt,
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LTLETTERBOHLRS TALE. Fortsatt.

Geuleiter Bohle kom så inn på utenlands-
tyskernos nasjonalbevissthet. Den er like rå total som nasjonal-
bevisstheten hos de andre Wtore folk fordi alle tyskere er
nasjenalsosilister som i det tyske tffike ser,det höyreste mål
som skjebnon har stillet tskerne.

na,r engelskmennene har greid å bygge opp
sl-tt veldige empire skyldes det ikke så megct egne pcsistivb
eegenskaper som at andre folk, på i. v uenighet og splitte
g,ateke enkelt ikke har vwt i stand til å sikre seg en andel
denne verdens goder.

Den ubenagelige erkjennelsc av at den tid
er ferbi har drevet engelskme=ene til k-2ig cg til menge fer -
tvilelsons handlinger, særlig i den senere tid.

Forbundet med bolsjevismen hvis vesen
mr. Churchill tidligere holt xiktig hnr 33rkjendt og bronnemerket

er den störste i kjeden av engelske forbrytelser mot Europa. Ogs
Ohurcb:ill vot ganse ndydktig hvad en bolsjovikkseir vilde bety
for Europa og samtidig også for Englend. Han har imidlertjd for-
villet seg slik i sitU bunnlöse hnt til Tyskl!ind og alt tysk
han ikke 1.cn finne veien tilbake. Således cr Ohurchill i sin
typiske arrognnse, uten hensyt til den nyordning i verden som
ikke lenger lar seg stanse biitt både det cngelske emP±res
undergraver og forbryteren. mot den europeiske kultur.

Gauleiter Bohle omtalte videre de opgaver
scm kemeer'alle utenle.nds-4skere innen rammen av nyordningen
i hele verden. Enhver som er ærlig og he.r frigjort seg for en
eSitasjon som ikkc lar seg overby i retning av lögnaktighet, vet
godt at våre tyskere i utlandet har gitt dc land de bor i
uendIlig meget godt på alle o=åder. Tyskerne roiser til utlandet
i fredelig ærend for h drive 1-indel, for å formille utveksling av
denne verdens goder mellom TysklTnd og de andre folkene. Og p det
åndelige område og på det kulturelle området forsöker han like
megetå vekke forselsen for Tysklnd som han selv bestreber seg
på Inre å kjenne og foreth det fremmede folk,

alle.land ha.r utenlandstyskerne vært
besjgltsav en ?3rlig vilje til slå on bru meIlom det tySke fiølk
og vertsfolket. De har aldri hatt hensikter, har'aldri
vDrt spioner eller .=..genter og de her slett ikke dannet noen femte
kolonne. Dette slagord brukte imidlertidTysklands fiender prin-
sipiellt om alle tyskere som bekjenner seg til nasjonalsosialismen.
Guleiter Bbhle betegnet slagord som er. kemp mot enhver nasjonnl
selvstendighet.

Han ga deretter meddelelse op en endring
innen ledelsen av utenriksorganisesjonens greepe i Norge."Det er",
uttlte han "en gammel regel innen dot nasjonlsosialistiske tyske
arbeiderpartis ut=iksoganisasjon at de ledende menn blir innkalt
til ledelsen i Berlin etter noen års opphold, i utlandet. Derfor
kUler jeg nu den hittil ve:)rende landesgruppenleiter Spanhaus til
en ledende stilling i ,,entralstyret. Som den förste 1:,.ndesgruppen-
:Leiter får landesgruppenleiter Spanhaus av der Fuhrer das Ehren-
2eichen fuor deutsche 2olksflege zweiter stufe for de fortjenester
han har innlagt seg under sitt arbeid fer tyskerne i utlendet.
Ga:uleiter Bohle innförte deretter leiter des cinsat7,stabes, S.S
sturmbandfuehrer Hans Hendrik Neumnnn i stillingen som ny landes-
grupenleiter for utenriksorgnisasjonen i Norge og se til helq:
"Sem representant for det nesjonelsosialisteke pywki arbeider
parti her i Norge er det Deres oppgave bl.a. es sdrgo for at det
jake finnes noen bedre til å formidle forståelsen mellom det tyske
og det norske folket enn de tyske statsborgere som cr bosatt her.
De skel bli vre norske venners beste kammerater. Tiden er vel ikkk
inne til og vel dr det heller ikke mulig å snakke om detoljene

Fortsatt.
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cMJJLEITLR BOHLE'S 	 Fortsatt.

nyordningen nv Europn., Mon ;.-t dolf Hitler hnr fått dot kall å
skape cnighet,-ikke bere ucllo. tyskerne i mellomeuropc:, men mellom

overhc-,(":e v i DC k3orujcI If rIJ y 4.:;2;
tydeligst ved Fronten hvol germnncre kontinentet
står semon i et sclvfblgolig våpenbroriisknp mot deres fiende og.
kulturens undergr•ver.

,lle jkui v vårt blod, st-1 bevist
fbler seg som ge=nere, ser nilerede ideg-i det styrtyske rikes
fbrer.lederen for ut stor -gormnnsk fellesskep og den sou driver
igjennom de krav som de germgnske folk,er bmrottigot til å stille
i nenhold til sine ytelser. 1,et må og vii nldri mer bli slik nt de
onkelte germenske stnmmer liggor i feide med hverendre og dermed
stötter det bolsjevikkiske maktbegjers frnmtrongen. Norge cr
k.Ut til å overte en betydningslull rolle i ct slikt stor-gormnnsk
fellcske.p eg til å vTere med å skepo en gerrwnsk fellesordning
vårt rou. 8=O fÅte SOM tyskerne siden mnktovertnkolson nnr
lrt å'tenke i kontinenter og ikke i lnndsbyer, vil nordmennene
stn:dig se det nyc Europ fremfor seg som målet for deres med-
virken, ,For nordmennene er det ikke bnro en solvfblgelighet, men
en nbdvendighet i Norges interosse. Detor derfor med stor gledc •
det tyske rike fbIger fblger bigsjonel mlings nrbeide under
Vidkun Çuisling om hvem vi vet nt hnn nllerede menge år fbr denno
krigon:tek,sin begynnelse, klnrsynt så den nbdvendighetsom
ilicrede idng er blitt historieskpende. De ger=ske folk har
imidlortid fått store rettigheter ,givondes, Germanekno hnr nlltid
måttet kjempo for sin rett og log er otØrbevist om at dot norske
folk i stedig störro utstrekning vil gjbre seg fri fre de •.emle
forbinnelsor son flgrskndet lendet a hårdt for å erobro scg en
lykkelig. frntid ved dot stortyske rikes side i lempen mot den
felles fiend.C.Kameretskp og troskep denner grunninget for den
germenSke tenkomåto. Norge og nordmennene skel elltid vito at det
til ello tider her trofste kmernter i Tyskignd og tyskerne.

Der Yuhrer kjemper for et nytt og lykkeli-
gere Furope og dermed på senme tid for ct nytt og 1:kkelig Norgc.
På hbsttnkkefosten kan mnn, uttalte gealeitar tilslutt, slå
fat-et hungerebnknden ikkc ..dsolsspdlelbe lenger. Dc
Som skuldc blokere er idag de blokortc, og igså våre fiender:
ferstår nt om nu suiten skulle komme til :urop?, så blir det 1k o
.Tysland aJ.lcar hos dets Venner. N'sx krigen m,Tt kidinger, kvinner

og barn os-sulton BOM kampmidel ikke her noen virkning, de blir
det bere soldetens virkdige kamp tilbake. Do tro fbrste'krissrene
h.er viSt på alle fronter og på alle hnv hvorledcs denne kElpon.
arter seg.

T6 -j)RF,I'TI:W.4 25de SLITEMI= T.3EGW.VET.

Fru Helga istby og fru Melborg Itznriksen,
to av ofreno.for det britiske bombeengrepet på Oslo 25de Sept.
ble bisatt fre det gaMle krentoriuM ideg. Krematoriet vnr fy1lt
til trengsel ev kollogor vud Lilifebrikker og tellriko venner og
bekjendte som på denne måte bnsket å tn evskjed med de dbdo.

Det ver bl.n. en prektfull krnel fre
dor herr roiehskommiser, fra Oslo bys ordfbrmr, frn kolleger ved
Lilleborgs fabrikker og fra venner og bekjendtc. Ltterat et for-

' samlingen hadde sungot "Kjrlighot frn Gud", ho1dt'pestor L.U.
Federsen en gripende tale.
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KS=MLIDINGER.

O.R. 12.20. Om sildefisket er det ikke mange meldinger
idag. Det meldes om endel snurpcfngster ved Uthaug, men ellere
rapporteres bare vanskelige fangstforhold.

Brislingfangstene i Sogn har i siste dbgn
vært bra. I Marifjöra cr det tatt fangster på frn 200 til 600
skjeppr. Vcd Underdal i Nerdfjord er det tatt fangster fra
100 til 30 skjcpper. I lærdal er det tatt fangster på opptil
1000 skjepper i uka som gikk.

Frn Hordaland og Rogalnnd er det intet
V.betydning å melde om brislngfisket.

Fra Oslofjorden meldes at det i BundeTord
er tatt noen ganske ubetydelige fnngster som for det meste
brukt til ansjos og ferskt bruk.

I Nordnorge gå det sei med fetsild-
og småsjldfisket. Fra Herjango'a oldes om fnngster på fra 60 '
til 0 kasser og i Malangen er det t-tt fangster på frn 4@ til
100 knsser.

LLNDBRUKSMELDINGER.

OMSITNING OG RASJONERING AV KVELSTOFGJÖDSEL.

11.30. I medhold av 10V av 3 september 1942
har IlandbruksdepaItementet" den 4de s.m. gitt forskrifter fr
omsetning og resjonering ri kvestoffgjt5dse1 i sesongen 1942/45.

Etter forskriftene C'T brukere med over
to deka2 dyrket jords, son i 1941/42 fikk utskrevet kjdpebevis på
kvelstoffkvItufi som utgjör mindre cnn 1 kg. pr. dekar dyrket
jord, fr)r 1942/43 sikret et minstekvantun av.1 kg. pr. dyrket
jord uten hensyn til tidligero forbruk.

Brukere med 'ver to dekar dyrket jord
scm i 1941/42 fikk ±ilvtst et kvelstoffkvantun som tilsvarer 1 kg.
eller mere pr dekar dyrket jord kan få tilvist samme kvantun.
Tor 1942/43.

Det er höve t:1 å få tilleggstilvisning
til nydyrket jord, til nje kulturbeiter og til erstatning for
naturgjddsel,

Brukere av hoger og parseller med under
2 dckar dyrket j.ird må söke oni gjddsel. Söknadene skrives på
skjeme nr. 26/1942 og sendes jordstyet (-lorsyningsnemnda) i dcn
kommune hagen eller parsellen ligger i.

Tilvisning på kvelstoff både til stdrre
bruk eg til heger eg pnrseller skal skrives :Jkjema nr. 27/1942

Nær=e om ordningen er
få hos jordstyrene i byene forsyningsnemndene).

Fordvrig henutses til kunngjdring i
Lovtidende.

"IJandbruksdcpartementet"Preduksjonsdirektoratct"

Oslo 6. oktober 1942.

FORBUD  MOT OMSETNING 	 FOSFORSYREGJjDSEL.

11.30. I medhold av lov av 3 septcmber 1942 om
omsetning,f=stilling m,v. av kunstgjödsel, jordforbcdrings-
midler og minuralnæring har "landbruksdepartementet" bestemt:

Salg og rusetning 1)1, annen måte av fes-
forsyregjödsel or inntil videre forbudt.

"Landbruksdepartementet4., "produksjonS-
direktoratet, kan i særlige tilfeller dispenserc fra forbudet.
3 Overtredelse nv forbudet medförer straffe-



ansvar. (Jfr. lov nv 3 scpt. 1942, -v:rngrf.2.

"L-ndbruksdepartementet" Oslo lste okt 1942.
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DJDSF/JJL.og ULY=R. 


06.30. Redektdr Henrik Lusbe.er evgtt ved döden.
Han ble vel 57 r gammel. Hans nnvn var i en årrekke knyttet tiI
Tidens tegn.

En fem år gammel gutt som kcm 13pende ut
frn en sidegate og rettz mot en bil ble overkjbrt.nv denne cg
dbdo strnks etter.

En fisker vcd navn Leonnrd Stb er okkommej,;
under sbkning etter ot anker. Han kom.borti mnskinen på sin skbyte
og ble drept på stedet.,Han etterlater deg hustru e,g trQ barn,

BRLNN,

O.R. 11.00, I nderheten av gården Solberg i Sylling
Lier hvor det for en tidsiden brendte i deLi dtore uthusbygning

hvorvcd mange husdyr brendte inne \7.r det brann igjen. Dot var
uthuset hos Martin Kopperud,som brendtc ned til grunnen og denne
g.ng strbk det med fire kuer og en kalv. Ilden skyldes i dettc
tilfelle en sinnsyk kvinne som vnr bortett på gården og soM
idag skulle vært sendt tilbe,ke til Lier esyl. ssurnnsesummen
for det brendte var lnv.

TYVERI	 BUSSEN. 


O.R. 11.00, Et mor onn elmindelig frekt tyveri blo
igårkveld forbvet på bussen mellom jaeren og Brandbu. En hede
markitg,ble frestjålet reisovesken sin som inneholdt radjencrings
kort'og andre uorstnttelige ting. Vosken ver nnbrakt på en åpen
tilhenger og da bussen stoppet kunde hvem som helst forsync seg x
etter forgåttbefinndnde. Det vr ingon sam passet på den. Denne
lettsi,ndige behandling nv rcisegods hnr vakt almindelig kritikk
ag ,W..ndet Hede1and reiser krnv bm at det blir truffei; 'forenstnit-
ningex slik et gjentngelser av tyveriet kan hindres.

, NYTT FRL SVERIGE.

S.R. 22.00. På vcien til "Iilhe1mine LTraftatasjon er
det.skjedd ot ras som har forårsnket at vanntilfbraelen til kraft-
verket er stenset. Mnn her fors3kt med å låne kraft fra et nnnen
kraftverk men strbmmen de kunde levere der ble for svek.

23.00. -Yru Tallin og hennes datter, son 'jammen
mcd.den sovjetrussiske leder av reisebyrået':,.itourist Sidorenko,
cr -rrestert for spionasje ble avhbrtidag')i,derenko hndde ikke
sknffet dem noen juridisk bisterd. I t -.f:rankom nt.Sidorenko
september jj,r hnddc tatt ut visum for å reise til USL. På spbrsmål
om hvorfor svnrte hen nt det kunne legeajonen8VRT£ ph. Det framkom
videro st Sidorenko også har vært nevnt i 'forbinnelse med utredning
om tidligerc spionsnkor. 1-å sp3rs_r,å1 vedrbrezde dotte nektet han
imidlertid å svare.

Innhbstingen av sukkerroer i Svcrige cr
blitt-fOrdinketiår. I Skne pleier man å begynne opptakingen den
lste oktober, men ennu cr men ikke koe,met igang. Ma.n regner- imi-
dlertid med å,.kunne begynne i denne ula. Det samme gjolder Gc4t1nnd
hvor det er betydelige areelor med dukkerroer. Mnn regner med qt
innhbstingen skal vwc fordig omkr.',ng 15de oktober. Det blir endel
vansker med arbeidskreften, men man håper å mestre dituesjonen.
Lvlingene beregnes å være nee mindre enn ifjor.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA
Irå

Regjeringens I, K. & Hærens OverkomMando.

9.0ktober 1942. r-zo Fortroli
Me dingertkes ag .o to er,

10 NYE DdDSDOMMER I TRdNDELAG EN BENDET P GRUNN AV UNGDOM. DE

ANDRE ER SKUTT. 8 AV DE MYRDEDF FflL WLVLTNDISTRIKTET, 


O.R. 20.30 og 21.00. Der hnere SS und Polizeifthrer Nord ned-

:
Den standrett som idag er trått sammen i Trondhoim, på

grunn av don unntagelsestilstand som er f'orordnet av der Reichs-

kommisar, har felt f31gende dommer

For forbrytelse mot pEragraf 3, avsnitt 2 og 3, i for-

ordning on den civile unntagelsestilstand av 30/7 1941 ble dömt:

1. Johan Audun Bogfjellmo, Bogfjellmo, til döden.

2.Jahan dygard, Aursletten, til döden.

3.Ein,Ar dygErd, Aursletten, til Mder

4.01e Ster Sæer, tjl döden.

Olef Svebak, va1k 1  tjl Mden.

Llf Stormo, Trofors, til döden.

Emil dylum, Majavatn, til Mden.

Pede2 Forsborgskog(utydelig), MEja.va4m, til Mden.

Rasmus Skjerpe, Trondheim, til Wden,

Rolf IJorås, Majavatn, til döden.

Inge Stormo, Stormo, ble frikjent.

Lars Stormo, Stormo, ble frikjent.

Jeg har stadfestot dommone. Der Reic:,:ikommisar har ed

benådning omgjort dödsdommen uver Ro:-f Lorås til 15 års tukthus

på grunn ry dennes unge alder, De vrige innsendte acidraender om

benAdning er avs1ått av der Roichskommisar. DÖdsdommene ble full-

byrdet klokken 19 i kveld.

('dign.)
SS.-Obergruppenfthrer'und General der Polizei.

HTrondheim den 8.oktober 1942
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KYNISKE QUISLINGKOMMENT.i..RER T1L DE NYE HENRETTELSER.

22.30 i',.viSredksjonene har fått ordre.. om å ta inn fblgende
uniddelbar tilknytning til dedsdemmene:

Også idag hnr stnndretten i Trondheim under utevelsen•nv
sin heye-og tunge_p1ikt måttet demme nordnenn til.deden. De som
idag ble deMt-vPr medlemmer'av denenmme bande sem mötte sin Skjeb-
ne igår. Mens.gåradngens ugjerningSmehn hndde foretatt ulovlige
våpentransporter';' hadde de.som ble dømt idPg transportert spreng-
mnteriel1 eg andre sabotasjemidler, og det er dette materieIl som
ble benyttet ved de sabotasjehandlinger som förte til nt unntng-
elsestilstanden ble innfört. Vi vil i denne forbindelse under-



streke så sterkt vi kan at sabotnsjohand1ingerte direkte rnmmet
norske forsyningsbedrifter og dermed skndet livaViktige norske
interesser, det er-dette som gjer handlirgene så meningslöse og
uforståelige for oss nordmenn. 'et er ltså ikke okkupaSjonsmakt-
en som skades, men det norske folk selv. Disse pnrasitter på fol-
kelegemet som synes besatt av en vnnvittig edeleggeleeslyst, har
nå fått sin strenge, men fortjente og linjen kan tre,ckes
fra dem direkte til sabotereno, i oss all håpe nt det jo för jo
heller 1ykkes å finne og uskadeliggjere dem. De dedsdommene som
er felt, förer sorg og clendighet inn i mange heimer. La oss imid-
lertid være varsom når vi gjr opp vår.mening om disse ting og ln
oss ikke anklage de tyske myndigheter. De hnndler ut fra strenge
juridiske og moralske prinsipper. Nei, anklagen må rettee mot emi-
grnntene i London som i krigens hnrde tid forloder svnke nordmenn
til vnnvittige sabotasjehandlinger. Som en vil se ev dommen har
Reichskomnisar Terboven benådet den ene av de dedsdente på grunn
av  hans ungdom. 1Jette viser pgny der Herr Reichskomniser's hev-
sinn. Tilslutt vil vi nok un gnng,oppfordre. befelkningen til k
innt2 en absolutt korrekt og verdig holdning i denne tunge og
vnnskelige tid. lare ved nt ro og orden opprettholdes i alle for-
hold medvirker hver enkelt av oss til nt normPle forhold påny kPn
innf3res.

ROKS= ILLGER FOREUD MOT SALG ny TOELKX . FORORDNING  SOM FOWDRLS

ETTER TO TIMERS "i5YEBLIKKELIG VI=ING."

20.30  . Som kjent ble NS fylkesförer i Ser-Trendelng', Henrik
Rokstad, ved innfbringen av unntngelsestilstanden overdrott u-
innskrenket nnvisningsrett fpr hele den norske forvaltningen- i
disse områder. I kraft nv denno Myndighet hnr fylkesföreren idag
med eyeblikkelig virkning bestemt nt alt salg av tobnkk sknl
stoppes i de distrikter som Omfattes P7 unntngelsestilstmiden.
Unntntt frn denne bestemmelse er den -:r.beidende del av befolk-
ningen ogrsoner med speciell anvisnin

22.30. Meldingen om forbud mot tolkk3dlg bes ströket og erstntt-
et ned fölgere : Sem kjent ble NS fylkesfl5rer denrik Rokstad ved
innferingen v unntagelsestilstanden overdrptt uinnskrenket anvis-
ningsrett for hele den norske forvalltningen i disse områder. IkrPft
av denne myndighet har fylkosföreren idng med byeblikkelig virk-
ning bestent  nt  nit snlg v tobakk sknl stoppes i Trondheirwo
Strinda Untntt fre denne bestemmelse er den arbeidende de PV
befolkningen 


DET HERSKER RO OVER TRONDELLG !

S.R.22.00. Den svenske kringkestingen gjengp meldingen oM de nye
dedsdommer og nevntc nlle nnvn. En mclding frP Oslo gikk ut på
at de demte hndde gjort seg skyldig i trnnsport2V sprengstoff
som vnr blitt benyttet til sabotasjeh ndlinger.

pe tyske nutoriteter opplyser at det hersker ro over-
alt i det Pmråde som omfnttes ev unntagelsestilstnnden.
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VI HLR DET GODT" LIDER INGEN NÖD OG TJENER FENGER !

O.R. 21.15. Etter nyhetssendingen, ro eLeidingen om de nye döds-
dommer, ver det en sending for sjdfolk som sikkert gjorde et mer-
kelig inntrykk på alle som lyttet. En taler, ikke navngitt, holdt
nemlig en lengere rosenröd berettning om hvor enestående alt var
Norge. Han sa bl.a. Det er ingen som lider nöd her i Norge.Vi

hnr det bra og forholdene her er meget bedre enn i de allierte
land. Lllo kan tjene gode pengor. Det er nrbeide for alle. Den som
vil gifte seg behöver ikke å vente. Hvis en finner den riktige
jeliten, så er det bare å få seg et hus og begynne for seg selv,•
osv.

NSUFS FJRERMdTE ENDELIG ..SLUTTET.

22.30. NSUFs förermöte på Gausdel ble 2vsluttet idag. Det kan
slåes fast at Mötet har vært et nv de meet betydningsfulle i ung-
domsfyikingens htstorie. 11.3.1e som her wert tilstede cr imponel-t
over den disiplin son preger de nerske ungdonsledere. Med deres
ideelisno, offervilje og forståelse ev tidens krav som preger
dem er de den beste geranti for at ungdomstjenesten sknl bli
'Vegen til en kernkterfast, sund og nesjonal norsk ungdom.

nagens progrem ble innledet med er spörretime. Deretter
holdt jentelandslederen Kirsten Sgltvold og stabsleder Tiedeman
RuUd nvsluttende tnler. Jentelendsledere.., opplyste bl.n. at det
nå sknl settes iung innsamling ev vinterklær til de norske del-
takere i den germnnske lendtjeneste (!) Jentelnndslederensn vid-
ere, at det er to ting-som ltid må V=0 ledetråen for oss nedlem-
mer i NS, ncmlig trofesthet og utholdenhot, og våre to hovedopp-
g3ver er å kjempe frem nnsjonalsocialismen og bygge ut et selv-
stendis orgenisasjonsg,pparat i NSUF. StabsSjef Ruud sa i sin tale
at NSUF er et lite, men viktig ledd i YS. Del£ skal v?ere en knmp-
organisasjon som arbeider for irenme et nye nasjonelsoeinlist-



iske Norge. Stabssjefen Omtalte tilslutt e.oppgaver son fore-
står os kom sriig inn på..opplæringsvirksomheten. Han nevnte en
rekke av de kursene com skal hol'es, bi.a. et 25 ptter i slutten
ev måneil,en skel reise til Tysklen for å gjennemgå en förerskole
i Fotsdan.

Ferermötet hede idng besök ev Erling Björnson. Unier
middegen grep BjCrnson ordet og hyldet den norske ung'om. Jeg er
en grnmel mann og all lenne livsglele og dette pågangsmot virket
helt overveldende på meg. Jeg forstår ikke den ungdom som ikke
er med dere idag. Lldri har gutter og jenter her i landet hntt
så store oppgever å löse, se den gamle mann bl.a. edrelandsfn-
elsen har eldri vwt så sterk som i NS, og den ungdom son er her
ideg er den vakreste ungdom Norge noen geng hm? eid. Han sluttet
med å önske at det norske folk må komme til saghets erkjennelse
og innse at det er =et å gjbre enn å ligge i uvennsknp. •

CWLES HOFF Hif,R FUNNET NY TIL DEN DgRLIGE DELT=LSE I
IDn7T-nnVLTER: IDRETTUMSSNENEER VED OSTFRONTEN !

06.00, Forbundsleder Cherles Hdff hadde tirsdag innkelt til
råsmte i Norges Idrettsforbund. Innkalt ver leerne for de for-
skjellige vinter- og innendörsidretter. I sin innledningstale kom
forbundsle'eren inn på den nettop aVsluttede sesong, som knn ke-
rakteriseres som vellykket. Sommerens stevner og errangementer vis-
te frengeng over hele linjen. Samtlige mestersknp ver gjennemfört
med större os bedre deltekeise enn ifjor, tress i de menge vanske-
ligheter son krigssitunsjonen skepte på le forskjellige områder av
idrettslivet. Som föreren kunne meddele i sin iluu uale i Colo-
seum forleen, hade over 3000 Jego iriviilige bnre i löpet av en
måned, neldt seg til aktiv krigstjeneste. En stor del av disse ut-
gjdres gv ektive idrettsfolk, tildels av våre beste. J.3t dette vil
innvirke på konmende sesong, er innlysende, fnstalo forbunr:sled-
eren og nedelte nt sr1ig ski- og boksesporten hadde avgitt men-
ge folk. Forbundsle:er Hoff framholdt videre den store betydning

( fortsatt —)
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CHLRIES HOFF - fortsatt.

av å få ungl,ommen aktivt med og understreket dnskeligeten av  ntseridretts1ederne fortsatte og utdypot semnrbeidet med ungdomsor-ganisesjonene. Etter forbundslederens orientering fikk =idretts-lederne orlot til redegjörelse for planer c) retningslinjer forarbeidet frPmover. Lv disse repporter framgl.r med all dnskelig ty-'elighet at scsongen  son korner  til bj7 på et imponereno stevne-program - ,

PILNER ER  DET'NOK LV - 


13.30 På utstillingen Norges Nyreising, finnes en evdeling foridrett som har kimv på den stdrste intcresse blant vårt idretts-interesserte publikum„ Avdelingen i1lustrerer på en utmerket måtede store planor våre idrettsmyndigheter arbeider mod, planer somvil bli realisert så snart forholdene tillpter det. Et veldig mel-eri Som dekker en hel vegg, viser det vordende ,TinteIsportscontrumi terrenget ved Rddkleiva og Tryvai:n. ued tiden vil bli Jt Nor-



ges Garmisch Pertenkirchen, mcd storbakke for våre skihoppere,treningsbakker, slalom og utforlövpo, sköytebaner, tennisbener,svdmmeenlegg og badmintonbaner. v:urt sagt et storstadion ettexinternasjone1 målestokk. I :7.:vo?*nr, T,en ollers legger man merke tilmodel1en av Norges Idrettshbgsko1e som skal bygges ved Tryvann.Skolen utfdres i solid tdmmer. Anlegget tår en strålende beligg-enhet med utsikt dver Oslos vekre omegn. Her oppe skal alle varevordende idrettamonn utdannes. I det store og hele gir utstilling-en et godt inntrykk ev vårenå=eJ:Ide myndigheters retto forstå-elso av idrettens betydning -

IRS1:;JTE, I ALMENINGSSTYPENES WNDSFORENING.

- Almeningsstyrenes lrndsforening, som består av lederne av bygde-



nlmeningene, hadde igår sitt årsmöte på Gjdvik under ledelse avfermannen, elmeningsbestyrer Bleken Ruud, Vang. Det mdtte omleg30 bestyrere og assistenter. Fre departementet var mdtt skogin-ptdr Iver Ruden. J-)Ejble på mötet gitt en rekke opplysninger omrrbeidssituLsjonen i elmeningene og utsiktene for skogsdriften tilVnteren. bet framgikk av rapportene et dst trenges en mengde ar-beidskraft for 4 få avviklet de storeskogsdrifter og erbeidsspörs-må1et hang sammen med provianteripapörsmålet. Ken men skaffe matog for vil nok skogsdriften gå ogs i,åx. Skeginspektbr Ruden opp-lyste rt det var utarbeidet inAstruks for.almeningsbestyrere,skog-voktcre og kesserere. Forsleget var utrbeidet av en komite og vargodkjent av departementet. Instruksen vil tre i kraft med detfdrste.

DJDSFLII. 


22.30. En ev det nordlandske =ingsliva 'fremste menn, kjdpmannM. Johensen, Stamsund, er idag ev&,tt ved ddden ettor leng-ere tids sykdom, 50 r gemmol. Semmen med sin far, den kjente J.M. ohnse, og sine brddre, har hen gjort en verdifull innsatstil fremme av Nord-Norges kommunikesjener og =inger på sjö ogland.
22.30. Snekker Einar Nordldv, '3odö, er avgått ved ddden etter etulykkestilfelle.
22.30. En i vide kretscr kjent og ektet mann, anleggsbestyrerLars Skuland, Gjerstad, er Jbdd nær 72 år gammel. Som laleggsbe-strer hos Hdyer Ellefsen gjennom mere enn 30 år her h:n fore-sttt en lang rekke store anlegg.
23.30. En Mandals=n, skytebass Tom Berntsen, er idag onkommetved en erbeidsulykke. Han bIe 49 år gammel og ettorlater seg hus-tru og flere barn.
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NYE ORDFJRERE OG VI.RAORDFC5RERE.

18A0. Innenriksdopartenentet hPr utnevnt herredssekretær Hjalmar
Larsen som varaordförer i Bremnnger konmune, bonde-Carl Johan Haugen
til ordförer i Vatne kommune istedetfor bonde Jon P. Slyngstad, som
samtidig löses frn vervet, lenSmann\Skarstein til vrraordförer i
Askvoll kommune istedetfor bonde S. G. Nordeide, bonde Anders Erdal
til varaordförer i Vartdr1 kommuneisd;e7det'forbonde Steinar Bust,
fisker og gårdbruker Karl K. Giskegjerdet til ordförer i Giske
komnune istedetfor 1.33yer P. Giske, handelsmrnn og dampskipsekspe-
ditir Martinus Kjerstnd til ordfbrer i Haram kommune istedetfor
Rolf Aakre, kjdpmann Sigurd Bugge til ordförer i Os komnune istedet
for bonde Ole Moberg Hauge, smAbruker Johannes Tveterås til vrra-
ordfrer i Samnanger konnune istedetfor bonde Nils K. Lengelnnd(?),
lærer Lelrres Budrl, Kopervik, til ordfbrer i Stenglend kommune
stedetfor lensmpnn Hans Skrar I'edersen. Denne siste utnevnelse
forutsettes å være midlertidig inntil det knn oppn3vnes en ord-
förer sen er bosatt i kommunen.

FORSIKRINGSSELSICAPET EIDSVOLD 25 fiR.

Forsikringsselskapet "Eidsvoldpkan 10.oktober se tilbake på 25

1411,
års virksonhet. Styret jubileumsåret består nv konsul Pe-
ersen, forn, nn, disponent Trygve Styri, högsterettsPdvokat I. M.

.Lund og direktör L. J. Vogt, selskepets stifter og leder gjennem
25 år:

Ii/NDBRITKSM.APK-RDET. TILFiRSELEN GRiNSAKER OG TLT =DEIES

MEGET DARE 70 PROS= AV DEN  PLANLAGTE .ÅKER BT  PL3YD OPP.

12.30 . G.R. Lnndbruksdepertementets produksjonsdirektorat med-
deler: Areelopptellingen viser den plagte utvidelse av åker-
ereelet i 1942 ikke er oppr4dd fullt ut. For hele lrndet er nå'd
(Jr. 70 prosent av pålegget. Produksjonsplenen for 1943 er ennå
ikke i deteljer bestemt, men en ken regne med pt åkerPrealct ikke
blir vesentlig forandret frn det som v?r phlagt i 1942. Hver gård-
bruker vil senere få skriftlig melding fra jordstyret om hvor stort
åkerareal hrn skel he på gården i 1943 o fordelingen på de enkelte
vekster. Forelöbjg kan alle regne med et a/ealet i 1943 skal were

minst like stort son pålegt i 1942. Hbstplöyning og nndre höstar-
beider nå derfor utföres i den utstrekning dette knn overkommes
og under de nevnte forutsetninger: alt som manglet på nrealet iår
skr1 oppnåes i 1943.

Landbruksdeprrtementet her sendt ut en melding om at Vel-
foreninger og h-.gekolonier ken få seg tildelt kvelstoffgjödning,
under nwmere bestemte forutsetninger og ettey' anvisning0

x x x x x x
Grönnsaksmsrket i Oslo viser ikke större forandring. 'et

vnr idng tilfört noen kasser blomkål. De hnndler., fikk fra 2 til 8
kasser. 'et vrr også en del lbk som ble fordelt med 2 kasser til

hver grönnsekshrndler. E/lers ver det bare småslrnter au andre
grt5nnsaker.

Hodekålen cr meget sein og dårlig iår. Gulerttene er
mange steder oppspist rv snegler ag ' insekter.

Potettilförselen til Oslo er fremdeles dårlig. Men opp-
lestingen ved jernbanestasjonene er nå begynt fn3^ Plvor og det

skulde ikke bli lenge för situasjonpr 7T1i bedre.
Bergen er det frendeles svwt lite grönnsaker. Det

er kommet noen knsser grönne tomPter - ellerp ikke noo nevnever-
dig. Det er bre tilförsel rv poteter.

Til lilesund er dut omtrnnt ikke tilfrt grnnsaker i
den siste uke31. Av frukt har men Tått litt plommer. det er brn
med poteter.

I Stevanger er det en del grönnsaker, men swart lite
gul.ertter. Det er kommet noon småpertier av frUkt.

x x xx- xx
Forsyningsdepartementets kommunikrsjonsdirektorat med-

deler: Det er hensikten 211credo i hest å tilföre de större for-
9 Fortsettes -
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Lå.NDBRUKSMARKEDET fortsatt. 


brukseentra så store potetkvanta et behovet i det vesentlige blir
dekket. Trnnsporten må foregå såvel i.åpne som lukkede. vogner. For
å unngn -frostskade under trrnsporten er det av veSentlig betydning
at transportene blir utfört fbr kulden setter inn for alvor. Sknl
en hn noe håp om å få ordnet disse transporter i lbpet av de förste
uker, må alle interesserte, frr produsenter og avsendere til mot-
takerne eller forbrukerne yte sitt aller beste. En nbdvendig be-
tinzelse for at det ske,1 lykkes å utfbre disse store trrnsportene
innen rimelig.tid, er rt ogs" sbndegene og bededagen nyttes til
opp- og rvlessing.nv jernbrnevogner og biler. Det henstilles til
alIe om å gjbre sitt yderste for at alt skal gå etter programmet.

FISKERIMELDING.
4.1

0.R.12.15. -et er ingen meldinger om sildefisket idag.
1,xislingfisket begynr,ler nå å blr dårlig. I Sogn ex

det satt noen få nbtter og fra Ardalstangen erla fangser
fra 2 til 500 skjepper. Eh enkelt fanzet var på 1200 skjepper.

Om Makrellfisket meldes at snurperne har gjort det
ganske bra i Skagerak. Langs he]e kysten foregår det en god del
pirfiske, men den er vanskelig å få tak i.

SMINYTT

10,00. Lt stort parti olje ble forleden stjålet frn Slagen ved
Tönsberg oz det, er nå godtgjort at det er to unge Hortensgutter
QOM er tyvehe. e har solgt oljen til to kerer fra Tbnsberg.

, 12.30. En år gammel fnbrikkmester Chr. Ryen, ble onsdag på-



kjbrt av en bil bg drept. Bilfbreren, en ung mann, som kjörte
bil i boruset tilstrnd, vil bli siktet for uaktsomt drnp.
12.30. En Oslo-dame i 30 års alderen, Rakel Nilsen, kolliderte
lbrdag på sykkel med en lnstebil i Ullensaker og pådro seg så
store skrder at hun dbde strnks etter.

NYTT FRL SVERIGE. 


09.30.. Rnsjonerj.ngskort på sild, gjeldelade for kg. pr person,
er nå innfbrt i Lund,
09.30. Fru WaIlin og hennea drtter som sammen med den sovjet-
russiske leder av reisebyrået Intourist, Siderenko, er arrest-
ert, siktet for spionnsje, ble avhört idag. Siderenko nektet å
forklrre seg og vilde heller ikke ha juridisk bistand, dr han
hevdet å. ha diplometiske rettigheter.
S.R.19.00. Bygningsarbeiderforbundet har rettrt en henvendelse
til Soeirlministeren om å sbke utarbeidet foelag til plrner
for å redusere utgiftene ved boligbyging.
S.R.19.00. Telefonstrsjonen i eom brente ned for en
tid siden, er nå i bruk igjen.
D.R.17.35. Voldsomme snestormer hnr gått over Kirunn distriktet,

er forvoldt ndskillige trnfikkforstyrrelser.

NYTT PRL DLNMLRK .
D.R.11730-= er inngått en ny handelsrvtnle mellem Denmalk og
Finnland.. Danmark skr1 innfbre pnpir- og trevirkeprodukter og
skal utfbre levnedsmidler( sukker, skummet melk, grönnsaker og
enndog litt smör, og maskiner til industrien.
D.E.17.35. Ved et innbrudd i en juvelerforretning i Kjbbenhrvn er
der stjålet varex for 40-50000 kroner.
O.R.11.00. L.ntallet rv tyverier i Danmrrk er fordoblet siste år.

vvv VVV vvv
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STANDRETTEN TETTL I=E SALEN IDAG.

TER1WLY OG SESIESS TI=E I On0.

],13 AVSPENNING 1NNTD, TT I DE OMIEL SOV 0=TTDS AV UNNTAXELSESTIL-

STANDEN. 


S.E. 19.00. Reichskommissar Terboven vendte idag til-
bake til Oslo if31ge med SS-Obergruppenfthrer og General der Polizei
Rediess samt sjefene for ordens- og sikkerhetspolitiet, medes det
fra Oslo.

tysk hold oppfattes Terbovens tilbake-
komst til Oslo som et tegn på at det er inntrått en avspenning i de
omrder som omfattes av unntakelsestilstanden.

Det meldes eg:å at standretten i Trondheim
ikke trtte sammen idag.

DEN HLNEETTEDEELDAKTJE:=TT TT r‘ 'FYLT/ES AV DLN =-JVI.NSKE PUBLI::IST-

FOLINING. '2VENSK BLid) 01",' HEffLLTTI WENE,

S.D. 22.00. Lå den avenske Fublisistforeninqs mgte
idag hyldet dr. Petterson redakt3r Harald Langhelle, son ble hen-
rettet i Trondheim tirsdag.

Vi böyel .vre hoder i rbödighet til den
avd5de, uttalte dr. Fetterson bl.a., og sender v.%,re nors',:e kollegar
vårshjerteligste hilsner.

O.R. 11.00. Under overskriten "Den engelske sabota-
sjen farer nye ulykker .over Norge", gjengir den svenske avis "Fol-
kets Dagblad" meddelelsene o.m de siste d3dsdommene i Trondheim.

Den svenske avisen konstaterer med bekla-
gelse at så mange nordmenn har latt seg lure av Englands agenter
til å delta i aktive sabotasjehandlinger og våpentransporter.

OG "=ISTDENE" BES0KERDENOFA I FEFDEITAD.

20.00. Ved 12-tiden idag ankom "ministerpresi-
dent" Quisling og nesten samtlige "ministre" til Fredrikstad.

byens hovedgate var solkorsflagget og
det norske flagg heist flere steder, en masse mennedker var på be-
nene og en festlig stemning preget byen da de selebre gjester
gjorde sitt inntog. Med ferjen glkk turen til Gamlebyen.

1Ministerpresidenten" med fdlge var kom-
met for å besiktige De Nordiske Fabrikker i Fredrikstad. Disse
fabrikker cr grunnlagt i 1912 og foredler som kjent hvaloljepro-
dukter.

Ved ankomsten til fabrikkanleggene ble
"freren" mottatt av bedriftens leder, generalkonsul Hilditsch.
5 hirdjenter var mtt fraM og overrakte "föreren" en Vakker blnm-
sterbukett.• Generålkonsulen som var i hirduniform, ledet "stats-
mennene"-gjennom de mange, store fabrikkbygninger. Deretter gikk
turen om arbei.dernes spisesal hvor "ministerpreSidenten" og "mi-
nistrtne" fikk smake.på dagens middag som besto av grdnnsaklapskaus.
Etter en runde om det store kaianlegg gjennomgikk man bedriftens
gartneri, hvorpttpr dcltagernemötte til lunSj i•administrasjons-
bygningens representantsaI.

(Fortsettes).
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'UISLING  I F1L I=STAD.

(Portsettelse). Ved bordet ht konsul Hilditsch en .ut-
merket tale hvor han fortalte om bedriftens tilblivelse og dvelte
ved hvalfungstens store betydning i matforsyningens tjeneste. Han
uttalte sin glode over at de store "statsmenn" hadde avsett tid til
en visitt i Denofa.

"Jinisterpresidenten" svarte med en spiri-
tuell og humdrfyllt tale som gjentatt ganger framkalte „munterhet.
"iinisterpresidenten" konkluderte med å gi Denofas grunnlegger all
2,re for den store bedrift han nadde skapt.

LEN NOL8K-2LLGIO OITRETTE IY SKILJPER- OG HU=LEDE=17AI.

0.L. 18.00. forberedende arbeider med opps,ttingen
av et norsk skildPer- og hundesledekompani er nå kommet så langt at
mdnstringen av frivillige kan finne sted den 12 oktober 1942 pa
Majorstuen Skole.

Det kan fremdeles mottas et begrenset an-
tall innmeldelser til dette kompani. Man henvender seg enten per-
sonlig på 1:Jjorstuen Skole den 12 oktober el1er skriftlig til Dram
mensveien 105, Oslo. Gratis reisebiletter vil bli sendt på'anmodrd

Tie frivilliges pårdrendc vil under de fri-
villiges fra= bli understdttet på samme måten som de påroren,:e
til medlemmer av den norske legion.

Opptakelse er avhengig av 1,egeunderskelsen.

LL9ATJR TELGE I LFUTSCHE ZEITUNGFALT P.7 JSTFRONTEN. 


18.00. Edrste sjefredaktdr i Deutsche Zeitung in
Norwegen, ZUrt Teege, er ddd r_nd21:kumpene ved Stlingrad den 5te
september.

Med Kurt Teege er en av den nasjonalsocia-
listiske pressos cldste og mest kjente medarbeidere gått bort. rJt-
ter å ha arbeidet som journalist i flere tyske byer var han krigs-
korrespondent under det italienske felttog i Etiopia. Deretter var
han ansatt i Prag og 1arsehau til han ble tilbudt stillingen som,
sjefredaktir i Deutsche Zeitung in Norwegen da denne ble stiftet
mai 1940. I sommer ble han betrodd et nytt viktig oppdrag, men fdr
han overtok sin nye stilling meldte han seg som frivillig. Kan vax
en fremragende soldat og sendte flere korrespondansor fra 1.cmpene
om Don og Stalingrad.

EN KJEI.TEUTIN-DL.UKJJTT- HIT=LF U.J.Y-SAD SETT Y7,1) Al=0=S

HIR2DENS OPIGAVL LE ' HOLDE RENT7 DLT NOIJIS BLOD.

17.00. En ev?.31 bredskuldret skikkelse uten dau-
kjdtt, en kraftkar, blondt hår, granskende blå dyne, huden grvet
rdd og brun av sol og wer på jordet og i skogen - 'det er "gcneral-
major" Oliver Mdystad, skriver Aftenposten idag.

Han sitter ved en mektig skrivepuIt
sikkerhetspoliticts sjefstol. Y;en igår fikk Oliver Hdystad'on ny
viktig oppgave i tillegg til sitt embote, h,n ble beordret til
sjcf for Rikshirden, med bare 118' "fdrer" over seg. Dette er for-
anledningon til intervuet.

Det er ikke stort å fortelle om mcg selv,
sier han. Jeg er födt og oppvokset på Elverur- Tiddelskole, gymna-
siet Og krigsskole gikk jeg i Oslo. Dro til Dresden på hbyskolen
og tok diplomingenidreksamen. Så arbeidet jeg noen år som ingenidr
til jeg vendte tilbake dit hvor jeg föler meg hjemme, til
Siden har jeg drevet som skogbruker til jeg ble hentet hit til byen
til denne jobben i sikkerhetspolitiet.

(Fortsettes).
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AFTLN.I'OSTEN OJi MJYSTAD.

(Fortsettelse). -01iver Mystad har v-,art med i arbeidet for

den nye tid fra lenge f(J1 1933. I all den bunnl3se elendigheten som

fulgte den forrige krig var det ikke va.Jskelis å ta standpunkt mot

den råttenskap og korrupsjon som fulgte med arbeiderpartistyret. Da

Quisling kom med sitt program i 1933 v(3r M5ystad en  bv  dem som gikk

med ham. Og da HE.. 2 ble stiftet ble n5ysted sveitförer. Fra 1940

11J:r han v,331tregimentsfirer til han nå cr blitt hirdsjef for lan-
dets sant1ige regimenter.

I Deres egenskap av hirdsjef spör vi Dem

hvilke oppgaver de enser viktiget for hirden?
Hirdens oppgave er å gjdre nordmenn rase-

bevisst. F;4 dem til å forstå Verdien og forpliktelsen ved w3re et

germensk folk. First og fremst forpliktelsen til å holde rent det

nordiske blod som ennå ikke er silt bort med oppblanding. Hirden skal

hjelpe det norske folk til å leve og tenke norsk, til å f4.nne til-

beke til sin egen rot. På dette grunnleg skal hirden fire den ideo-

logiske kanp mot jciene og frimureri, mot internesjonelime - for

nsjonelisme, for social rettferdighet i samfunnet - mot humbs,

korrupsjon og svineri i offentlis styre og stell. I det hele skal

hirden med hensyns13s fanatisme kjempe for et rensligsamfunnsliv.

Santidig må hirden ha den vide horisont at den forstår nidvendig-

hete..1 av det germenske samarbeid i Luropa som det eneste muligo

grunnlag for et nesjonalt liv i Norge.
Vdre barn er blitt åndelig modnet i denne

tid, sier hirdsjefn til slutt. Ungdommen har friske iyene os hjer-

tet i orden. Vår un;dom er selv gått inn for å bane varis lykke for

seg selv og kommende siekter. Vår ungdom. er aierade fullbeferen.

GAKEITLF. EOHLE TENDER TIL= TID  T=LAND.

21.00. Leiter (..er Auslndsorganisation der NSDAP,

Gauleiter Eohle, qvsluttet idas sitt besik i Norge og vondte til-

bake til Tyskland med fly.
På flyplassen var Fegierungspresident dr.

Koch mitt fram som Reichskommissarsrepresentent for å ta avskjed

med ham. Videre sa man Leiter.dcs Einsatzstabes und Landesgruppen-

leiter, SS-Sturmbannfthrer Neumann, den tidligere Landesgruppenlei-

ter Spaneus og en rekke representanter for Lendesgruppe Norwegen der

NSDAP samt en tysk ungdomsdelegasjon.

DEN YSK SOLAT LE OFTE UDH3VLET UTTAIER 	

I "Den nasjonale time" son ikveld var

viet studentene, ge SS-Sturmnann, magister Leif Jristiansen, som

her deltatt i Den Norske Lesion siden juni ifjor, endel inntrykk

fra istfronten hvori han bl.a. sa om den tyske soldet.
Den tyske soldat er herd og ofte ubehövlet,

og man vil ikke alltid like ham. Det er et faktum at det er stor

forskjell mellom tyskerne og oss. Nen man Iwer å akte ham som

stridsmenn.
Den ivrige del av studenterprogrammet var

vict en forherligelse ev forholdene innen studenterbevegelsen idag.

Med hensyn til studonterstipendiene ble det opplyst at sc:.5knedene

hadde tiltatt betydelig i antall ihöst. Sikerne vilde bli bed5mt

etter deres innsets for landet. De st.e.enter som deltar ved Jstfron-

ten vilde bli fortrinnsbe=t6igede, dernest vilde de komme som har

gjort en inhsatS hjemme, og tilslutt alle lojale. De som stiller

seg mot utviklingen vilde bli Utelukket fra,elIe begunstigelser fre

statens aide.
Man kom også inn på fors(5kene på få

tand en studenterstreik, og hånte det negetive resultat. Studen-*

tene fortsetter sitt erbeid, s,srutvelgene er evertatt av NS og alt

går i beste gjenge,
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D.L. 20.15-20.30. I Prog=pOsten Hve skel jeg bli", som
idng ble sendt for fjrste gang, kserte skf3rer MEn lUrtin Br2=
om juristrket.

0.1. 21.15- Sjbmnnasendingen ve,r beriket med et nytt
nslag idct dot blc sendt'endel britiske melingr innflettet mcd

enkeltc norSke smnyheter, som er. riec den norske sjimann burde
vite. rbrst ble det henvist til streikene vcd skipsverftenc 1.ngs
Tync - en meldins fr Telegrph, dernest :jengis en uttlelse

Lord Hclife.x om et verdens gummiproduksjon erobret
.v jcpnccrne, viderc referertes Svenskn ïcgbl dets London-orrespon-

dent ou et LngLrnd =gler 12 mill, tonn kull, en melding fre Reuter
om gjentatte sbot:?,sjchndliner not oljekildenc i Irn  oe
og Times for forskjellige kritiske uttlelsor ,-,ngende den britiske
India-politikk, og Endelig en oversikt cv president Roosevelt cm
den skuffende w.icriknske krigsproduksjon. ke norske smnyheter voneiendommelig volgt. Dc gjldt en vddd hot.--.11m= i Sndcfjord -

jengitt p Erinet sted, en  sv3,1  kveite som von tatt utenfor Vcot-
fold-kysten et sted, p12,nenc om gjenreise Umler Domkirke og hvil-



ke muli2heter kst_nsjenc byr for olje- og fl_koholfr=stilling.
Tidligere i Sjdmnnssendingen blc dct g5tt

endel gode rd for utfgrelse c v  sbot2sje ombord p norske skip.
sIdene 17Y blitt gitt v en norsk sjd=nn som nylig skulle Vro kom-
met hjem - nLvn ble ike nevnt, og hen opptrtte ikke selv -
og besto i slike ting ccc :nbringelse cv smergel i smireoljen i mo-torene, evsiegning v vannet for Llblepumpene o.s.v. Sa,botsje hcnd-
lingene burde utfdres mens skipet lå i hevn. Lepsjonene vilde der-
ved hindre skipet i sin konvoy, og eldsfarten ble utsitt. Det
ble legt til slike ensleg 11crede flere genger von blitt utfdrt.

OverLerer hudolf T.Tiess ved Oslo Sjbm-Inns-skole  =lodet  sjömennene om i. komme hjem  os  fortelte hvor godt mnn
1-1(dde det hjemme wturligvis uten komme inn unJ-Ltkelscstil-



Stnden. Hcn tolket skriftns ord gnske forbusendo. id'udrc din
for og din mor ble s1edes til at vi skl bevre slekten, det nor-
ske og risjonle i oss. Fordvrig hddc 11:,ns t.:11e liten interesse.

Det vDr iner hilsner.

0.1.. 15.15. I progr=posten "Sett og H5nt" te.lte
kJrptein Tollefsen'om Ching Mai Chek. Hen hadde sett ham en grig
tå evstond og hedd ftt et symm.tisk inntrykk v b'de ham og konen.

NriL NORS=

O.R. 13.25. bt. nytt norsk frimerke til minne  012  riks-mdtet er for tiden til selgs ved ;.11c postkontorer. Merket, som her
en tilleggsverdi cv 30 Jle til inntekt for fclne legion:3rers etter-
latte, vil v-3re til sigs til den 26 oktober.

Et innet merke vil komme ut i forbinnelsemed ITOrs tilslutning til den internasjowle postunion. .7cssel-
merket blir til scJ.gs en 6.v de förste deger. Oppl?set er begrensctog salget vil innstilles etter kort tid. Tegningen er utfJrt cv
H3rcld Damsleth.

Med hensyn til tjenestefrimerkene vil deetterhvert bli inndratt og erstattet mcd nyc. Solkorset vil komme
til erstatte det gamle riksv 2'pen.

BOM OM HI=LNIT GjLING UTKO= F NOLSK.

18.50. En tysk bok om Hermonn Göring vil en avde fdrstc d[:.ser utkomme i norsk oversettelse 1) Stenersens
Doken som her ftt titclen "Hermenn Gdring. Verket og mannen" er
overstt cv Evld Sundberg.
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NYTT NU1!.T.ER DIJUTSCHE MONTSHLFTE IN NO=GEN,

13.30. Septembernummerot av Doutsehe Monatshefte
in Norwegen har i likhet med .de ti-iligere nummer ot rikt og inter-
essant innhold i höy grad ognet til dke forst4e1sens for det tysk-



norske samarbeid på kultur1ivetS områder.
Bruno Rdmisch skriver en innho1srik artik-

kal om tyske apotekere i Norgo. Don priviligerte hande1 me(' farma-
slytisko varer i Norge kan fdres tilbake til slutten av det 16de år-
hUndre. På 'en tiden var det fd1bar mangel på apotekere i Norge.
Derfor fikk apotekerne i Norge også priviligeum på sa1g av vin. Ved
å sikro c;r1 'enne inntekt mcnte man at det var lettere å holde dem
i landet. Lrtikkelen som er meget 1eseverdig, gir et klart bilde  av
don betyning 'et tyske epotekvesen har hYtt for Norge opp gjennom
tidene.

artikkolen Land der Mitternacht,
senne" behan'.1er GlInther 01berg forskjellige arktiske spdrsmgl. For-
fatteren omtaler en rekke feiLe:ktige tcorier omkring midnattsso1en.
Midna,ttssolen forivrig her stor betylning for pla:htelivet i polar-
strökene. En ikke fullt så stor inn.c1ytelse her midnattssolen eg
dons motstykke - polarw.tten - p. mennesker og d.yr.

Under titelen "Xdnig Sverre".bringer heftei
en velskreven -;rtikkel 2V dr. HjalMar ChriStiansen om Birkebeiner-
konge,as kamp mot den internsjolle kirke og verensmakt, og bely-
scr hvordan kong Sverre ved sin personlighet og skjebne inntr on
seerstilling ble.nt de norske konger.

I artikkelserien "i)eutsch-Norwegiseher
Kulturaustausch" skriver Wilhelm Stdwer om likheten og kampfellem-
skapet mellon kunstmalerne J.C. Dahl og Caspar David Priedrich.
Hva J.C. Dahl var for Norge og norsk kunst var hans samtidige og
rrere venn Caspar David l'rierich for Tyskland. Dr Tolle
skriver interessant om stedsw,vn i Troms.

Fordvrig inneholder heftet fortsettelsen
festlige serie norske folkeeventyr, teaterkrcii.ikk, dkonomisk

oversikt og bokanmeldelser. Onslagsbildet er en utmerket reprouksjon
av Hans Gudes' "Norske fiskere". Ellers preges :;-eutsche ':Ionathefte
SOm  et vakkert og delikat utstyr med en rekke fjrstekls-



ses illustrsjoner.

NY VLL 0 ."IT. I LI. I SVOL= OG LPeL JUITP.I= UTUEVNELSER.

14.00. "Innonriksdepartementet" har oppnevnt
politimoster nton Hyhre som ny var, orfdrer i Svolver "Courune
istedetfor den nåvTarendo vrrdförer, skolestyror j.ksol Ednning,
sou etter sukned frit;s fra vervet på grunn e,v sykd.om.

"Justisdcportemcntct' icr antatt advokat
Schic, `larpsborg, som aktor ved T rjsborg Byrett og Skjeberg,

Tune, og Varteig Herre:ler ,v Tune Domssogn.
Can. Jur. Carsten Mielthon G22 autori-

sert som fullmektig hos vokat Jon Gulbrandsen, Hen.
Can. Jur, Hans L.J. Blom cr mitorisert

som fullmektig hos edvokTt Hens i. rid, Gjövik.

PROPESSOR PETLESEN I BLEGEN,

19.30. Som kjent er dr. Erling Petersen utnevnt
til professor ved Norges Handelshdyskole, men da professoren er
knyttet til Universitetet hvor han for tiden vanskelig kan unnv:e-
res, er hans tiltredelse i Bergen utsatt til neste r. Imidlertid
er det meningen å få istand endel hjelpeforelesninger av profes-
soren, og i disse dager er  han  begynt en serie forelesninger over
det norske bankvesens historie.
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I . GSS2AT: g115TL E. SAEISBOLG. 


19.30. Under ledelso av NS 3Jgfdrer holdtes ig' 23r
12,gsstabsmote og lagsrdsmötc på S,,rpsborg. For firste gang var
bycns ordförer tilstede og deltok i beh=ndlingen av saker. Dette
samarbeid mellom ordförer og lagastab cr opptatt etter overcnskomst
mellcm ordföreren og lagföreren idet sve1 parti som kommune er in-
t2rcesert til enhver tid stå i ndye kontakt med hvcrandre og tre:-
fe sine beslutninger hver i s-3r i samarbeidets tegn.

TOIJE}-;11,rE F 1ENA P h BLSÖK aV "i'YLI=TrANN" VLIES H.SSEL. 


06.00. "Fylkesmann" Vrics Hassel, fylkesförer
Drynhildsvoll m.fl. har avlogt ct besök hos Tcliel Kildc p P,cna,
skaperen av planen om Glomms ble holdt f1ele  ta-
ler, og den g,e1m1c kjempe selv talte mcd usvikelig tro og overbevis-
ning om Glommavassdraget og isterdalene.

1,5E CVJNNFL I YOLD-NOLGE.

22.00. Et problem politict i Bodd strever Jted -ror
tidoL er alle de lösL,ktige kvinner som er kommet dit: De kommer  an-
givelig for å sike arbeid, mon etterhvert viser det seg at de nok
hnr andre hensikter. I henhold til ldsgjongerloven er mangc a dem
sendt hjem.'Flerc dv dem er så unge av Verger 21det h r må,ttet ta seg
av dem og anbringe dem i redningshjem og oppdr:gelscsanstalter.

521.ENG EL.1,-NDnGS-,-0NTLOLL AVSLUFIEL  1,N T=GYITIICHET.

0.h. 11.00. Streng blendin4;skontroll har de siste
dager vT3rt utf3rt av politict bl.a. i 'Cristi=sand 'g i 5sterdi-,len.

,ristiansand har politict i'd,ttet utfedige 25 forelogg, og i
sterdalen er bitcsummmene :',11erede ko,imet opp i 1.500 kr.

02F.ELSLSHLVL VED DE? NY:i STLTSGYITN-SIFT P GJaVIK,

20.30. Opptakelsespriven ved det nye sttsgymna-
siet på Viken ved Gjövik h r v:art holdt i disse d_ger. hektor Bjone
opplyser -t 30 elevcr ble opptatt av 75 konkurrenter fra :11e kPnter
_v 1,ndet. St:tsgymnasiet begynner

T=S0 NUSEUM 70

0.r, 11.00. Det er i disse dc,ger 70 r siden Tromsd
n-iseum ble stiftet. Det er Stevanger-mannen HarrT,.1d Eger= Lund
som for tiden bestyrer museet en samtle med Stavanger Lften-



blad forteller han at museet skal ware et sentr:Jmuseum for Nor-
Yorge, og at det kommer til å bli utbygget adskillig med tiden.
Tanken om få skapt et uniVersitet i Nord-Norge i tilknytning til
museet, i likhet mcd de planer man omg'3s med i Bergen, har wert
fremme för, og de vil nok i sin tid bli re_tlisert.

DiDSFALL.

06.00. En kjent mann innen-hotellb=sjen i
VeStfold, cieren av itong Carl" i Sendefjord, Coldevin Andresen,
er avgått ved döden år gammel.



Side 7. Meldinger fredag 9  okt. 1942. Nr.

L=SPLIKT P SiN- OG HELGEDAGER FOP TOTETTISPORT.

17.00. Som kjent her "Forsyningsdepartemeite-L" be-
stemt at lasting og lossing eV jernbnevogner skal foregå uten und-



dig opphold og i elle tilfeller innel utlöpet w den frist s)m blir

fastsatt. Forordningen tr ser1ig sikte på potettransporter.

I sambe.nd m»)d dette har "Socialdeparemen-
tet" med hjemmel i ArbeidervernlovenH paragrafer 15,2 og 16,3. ti1-

latt at voksne arbeidere blir syssesttt med lasting og lossir,h av

jernbanevogner og skip flere sön- og helgede,ger på rad. Hver
der kan dessuten om nJdvendig arbeid( opp til 12 timer overtid nr.

uke.
Det er "Deprtementets" forutsetning e ar-

beiderne likevel får minst en fridag pr. uke, og at de ikke i
tilfelle blir sysselsatt mer enn to helgedager på rad i sarime m. cd.

Ln gjdr oppmerksom på at etter Arbeider.
vernlovens paragraf 13,5 kan transporvirksombeto,n bruke wttarbed
uten s-erskildt tillatelse. Ved uvente; eller serlig arbeidspress

gjelder det samme også for andre bedr_fter i de 4 fdrste jf/.
lovens paragref 14 to sipte ledd.

Det er eller en selvfdlge at arbeiderne
vil få vanlig linnstillegg for overtisarbeid, natt- og sdndagsarbeed

OPPVASK JM POTETLE'VERINGENE TIL =GSBEE.G.

17.00. Få Kongsbe.ys rekker det, ifdlge Buskeruds

Blad, opp til en oppvask em potetlever:ngen til byen.'Det viser seg
nemlig at flere binder fra Ytre Sandsv3r har levert poteter som er

så fulle av jord, råte og drsmå potetel at beholdningen vil minske

betraktelig. Det er kommet enmeldelse til Priskontrollen fra flere

av byens folk som nekter å ta imot slik leveranser. 1010 jord i po-

tetene ser ut til å v:ere det elminnelig os det er levert småpote-

ter helt ned til 5 gr. "Forsyningsnemnd n" vil nå te

NYE TRANFPISER.

17.00. FrisdirektoratEt har i en kunngjdring av

10 oktober 1942 fastsatt nye maksimalpriser på tran.
For selg av kollklaret dampmedisintran i

flasker til forbruker er prisene satt tiL:
For 1/4 fleske, 230 gr.: kr. 1.40
For flaske, 355 g;:.: kr. 1.75
For flske, 460 fr.: .kr. 2.00.
For 1/1 Ilaske, '662 gr.: kr. 2.75
For 1iters3nkT), 920 gr.: kr. 3.75

gjelder innklusive omsetningisav-

gift for tranen med flaske.
Dersom kjdperen leverer flaske i bytte

skal.prisene vre 5 ire lavere pr. flaske.
De nye prisbestemmelser er inntatt i

Fristidende nr. 27.
"Innenriksdepqrtementet", Prisdirektora-

tet, den 10 oktober 1942.

NOREGS SILDESI-JJGSLAGS STYRE TRER SAMEN I BEliGEN 15  aKTOBER.  

18.00. Etter hva Haugesunds Dagblad erfarer
kommer Noregs Sildesalgslags styre til å tre semmen i Bergen 15
oktober for å legge siste hånd på forberedelsene til representant-

skapsmdtet.
Representantskepsmdtet skal holdes i

Bergen den 19 oktOber.
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:11.IKELDINGEL.

0,r. 12.15. Ictsilafisket i Norc-HNorge her .vrt yttermisslig i det sistc, og de fiskeforholenc 'essuten her v-9,rt mcgetgrlige, er utbyttet me,6et smått.
Om brislingfisket r',et hr forc-ggtt litt enks.stiw' ved Offer,:11 o itflL J.Sogn og utenfor U1-, vik i Her.ilaer:
- isket i Vest-Finnnark ge god avkPsting i.uken som gikk. Novemzng-en vr sci tatt pg garn. Linefisket liggerhelt ne'le p gruen, v :gr=L;e1, og snurrevisket cr pg retur. IJst-Finnn rk ve det tilbkegng i alle fiskesorter siste ukc.

KSK TIL 011.L=,

10.30. Det cr i disse ,ager iverkstt ct serarbeimellom forsyningsmynighetene i Oplend og Sör-Trdne128 for g sikretilfirselen av fersk fisk til 10;\7gdene i Opl[:,nd Fylke.
:Porretningsförwr Melås i Oplend Fylkes For-syningsnevn( 1, opplyser til bldet lIedolend at 7-ylkesforsyningen fornocn tid sion rettet en henvenelse til "Dep?,rtementet" on g få uvirket et tilfJrslen ev fersk fisk til byg'icnc mg,ttc bligket, og rreprtementet" her sv:.1rt at det nå er utsikt til et etvil bli ncre fersk fisk å få. Ved det samarbeid son cr istendbektmcd h.g.per en på å få regelmessige tilfirsler e den:irckte forbinnlscol1tid cr c'.en korteste og mest effektive. Til-fdrslen og klippfisk hY.r vsrt ganske bre. .i den sencretil, og dct cr forelt flerc 1=tier ev sT,lt sild i bycne. Det erogs frigitt stirre inrtier klippfisk som kjdpmennenc ken kjdpcrekte tro sinc leverJrcr.

GILJNNSA:DYEKINGEN I  

15.05.Man er mi. dt oPp:.:1 grinnsakssesongenhjemme, og aldri har det v'3rt tc1.1t og skrevet så meget om grinn-saker som nå.
Artnur irohn bre.kte i den -iforbinnelse iettermidag et raiol.ntervue.med &rdbruker Hans Stubberud på

Vestre Opsend i Ski, som skal vre en minsterbruker på grdnnsaks-dyrkingens område.
I intervuet frmkon et par interessanteopplusninger. For det firste henter nå Gartneallen direkte fratårdene i diStriktet, mens bJndene tidligere slo seg sammen om å

kjire til torgs i Oslo. De fleste bUnder leverer derfor til Gart-nerhallen, og er glad for å slippe den 3-mils kjdringen til Oslo.
Videre fortalte Stubberud at hovedpartenav håns potetavling vil komme til å gå til'Nylands Verksted i Oslo.Arbeidskraft får han av bybefolkningen. 1Contorister, funksjonrero8 andre kommer utover til Ski for e hjelpe til. De får middagsmat,men må holde seg med "törrkost" selv.

U=T-112 U-T_TAÆV=OGST - 100 KR. I 1.30.

10.30. To karer fra gvre Rendal som nektet åutföre vedhogst som Arbeidsformidlingen hadde pålagt dem, er nåav Nerredsretten dömt til hver 100 kr. i bot, subsidLert 30 dagersfengsel.

NOT-3-1TO=ST BRIKK I  SI-2Vi.MLIL.

0.1. 18.15. 1:orges eneste fT,brikk for beh:Indling avnorsk tob,kk er opprettet i Sts-,:u.ger og bsrer navnet Lloyd. -flab-rikken h.x Irrt i drift ett år og styres Vfabrikkeier nelving.
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13.00. Under lede1se cv formannen L.A Ottesen er

det holdt gener1forsamling i fondet til Skiidrettens Fr
emme 1 Trond-

heim. Av beretningen framgikk det at fondets formue er ök
et med

8000 kr. i 15pet cv siste arbeidsår. Bl.a. har Trondheim
 Kommune

gitt bidrag. Av arbeidsoppgaver som fondets styre får nå 
utover hös-

ten kan nevnes opprenkning av gamle ski1Jyper i Trondhei
ms omegn og

en kontinuellig utbodring av de sterkest trafikerte löyp
er.

Kretsidrettsleder Asbjörn Bye meddeler at

det iisjonale friidrettsstevne som sindeg skulle arraner
es i Pakke-

stad i .jutfold må avlyses på grunn av baheforholdene.

NYTT FRA DANMAILK.

S.T. 12.30. Den danske :::baneferje "Dan" på vei fra

Helsingör til Helsingborg gikk imorges på en mine like ut
enfor Hel-

singdr, og ble så sterkt skadet at den atte settes på la
nd 1)? dan-

skekyston. 6 mann skal vere blitt skadet ved eksplosjone
n som .‘mr

så voldsom at vindusrutene klirret på svensk side.
Tierjetrafikken er forelnig innstillet eg

vil ikke bli gjenopptatt igjen fgr all minefare er over.
Fiskelne i Helsingborgdistriktet her be-

sluttet innstille fisket fore13big.

r.R. 11.30. I forbinnelse med Wessel-jubileet melder

Rit;zeus Bureau at We'ssels gravsten cr funnet hos en bill
edhuuer

i ErbrishJj i Danmark. ',Uessels grav finns ikke mer, men st
enen vil

bli satt orp på e sted som senere vil bli mermere bestemt.

NY2T FTA SVELIGL.

S.R. 22.00. Til svensk sendemann i Budapest er ut-

nevnt nåvrende charge d'::ffaires i Cairo, C.I. Danielso
n.

1..L,17.35. I omegnen av Stockholm er det opprettet

16 arbeidsleirer for ungdom som skal delta i potetsoppta
kingen.

S.R. 22.00. En kollisjon inntraff iettermiddag i

Stockholms skj?ergård mellom dampskipet on" og en fiskesköyte.

Skyten sank og m=skapet ble tatt ombord på "Triton" som deretter

fortsatte sin kurs sdrover.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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KONTINUERLIGLi.DELSE I HYPOTEEBiNIUS.

09.00. Som kjondt har det lengc - ikko minst
blandt bankfolk - vert ct almindelig dnske å f3. moro enhet

kontinuitctet i ledelsen av Hypotekbanken. -en tidligere ordm,ng

med vakthevende direktdmer, som skiftet hver uko, var se1v9rgt

ront bankmossig og forrotningsmessig litc honsiktsmossig. Det  vil

derfor bli hilst moc glode av alle intorossertc - bankor svol

som 1sntegore at cn roform m.h.t. Hypotokbankens ledelse nu

cridelig blir sntt i livot. Etter hvad %ffiftenposten" orf§Ter er det

forclöpis innfört dnn ordning pt don nArende administrorende
direktör i Bc1igkanken semtidig 2urgerer som formann i Hypotek -

benkons direksjon og i donne cgonskap genske naturlig er over -

dratt også bostyre denne banks daglige forretninger. Ved å slå

den Övre administresjon av disse to instituttr 9armen vil man

bppnA kontinuitet og full oversikt19 ,om selvsagt er uom -

gjengelig ridvondig oi enhvor bank foruten de mange og store

fordeler som også pa annen måto fblger nv å ha on felles fes-L

ledelse.

SJiMANNSENDINGEN IDG 


Bestod som vanlig på lördag av et såkalt

underholdningsprogrem som ideg skulle forestille det deglige

Iii mellom Churchill, Roosevelt og Stalig.

HDINRICH GEORGE I JdJIJLEN.

- Q.R. 18A0. Don opplesingsafton som don kjendte
tyske:skuesijiller Heinrich Georgo skal gi i Univorstets ula

vil finne sted imbrgen klokken 19.00 (Cblo  tid).

4lier HVDM HJR VUNNET?

O.R. 18.00. De tro störsto govinster i Pengelottericts

291de trokning kom ut på fölgende numinet'.: 50.000 kronor på nr.'

201890, 30.000 krOner på nr. 74765, og 20.000 kronor på nr, 1526.

KI,MMERTLFTEN I SKIEN.

O.R. 18.00. Igår kv?,1d ble det holdt en hygg9lig

kammerat-.ften på Wyers Hotel i Sicen for legionserer som er hjemme

på permisjon. Det ble holdt tale av ordfiror Engebrotsen som

hyldet våre legionærer for dercs innsets i varme og hjerteligo ord.
• Legio= Leif ueen flolut en vakkor

minnetalc Over Sigurd SZrids1:1civ og Rol2 Ellofsen som begge cr

falt på Ustfronten.

OFW,Nr CG SÖRTRiNDELAG FORSUNINGSMYNDIGHETERSLIWBEIDER. 


O.R. 11.00. Det cr i disse deur iverksatt mellom

forsyningsmyndighetelne i OPLI,ND og STRåNDELÅ,G for sikre

forsyningennxav fcrsk fisk til bygdenc i Opland fylke.
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PLISSAKER. 


O.R. 11,00. Fra kncla.:P,P1des at tre mann er mulktertav prispolitiet mwd henho1dsvis..250.,j300og 300 krOner forSarmenå ha byttet tirsOg-brennevin mOt rasjoneringSkOrt flr bröd og smdr-
'e to som hadde brennevinet fikk 200 kroner i bot.

ANDRE POLITIS-XER. 


13.00. For noen dager siden ble det fra et
renseri i Moss stjålet dlesser og frakker. Overbetjenten kom til å
tenks på en mann som isommer flyttet fra Moss til flöland. Folitiet
i Moss har hatt mye bry med ham og han har vært straffet adskillige
ganger för. Lensmannen i Höland feretok undersökelser hos mannen
og i et kott fandt man'fIere av tyvekost3ne. Mannen ble arrestert
men sh sitt sni+t til h römme fra lensmannserresten. Hvorden tyverieti Moss er foregått er ennu ueppklart.

MISTET OKSEN SIN  OG FANT D:N IGJEN 1 UTSTILLINGEN,

11.00 Under Tynset - merkedet iorleden hendte
et pussig intermezzo. En tn år okae var blitt borte for en
gårdbruker i Hamningen i sommer. Det var avertert etter den, men tilingen nytte. Imidlertid kom mannen til utstillingen,or;blendtde over 50 utstilte (Nkser festet han seg ved en som liknet svært
på den forsvunne. I iwtalogen stod deb imidlertid et annet navn
på dyret cg en annen nvstamning. Likevel syntes mannen likheten
var sa slående at han lette etter svimerket, og grnske riktig. Ph
hornet fandt hen innebrent merket som tilhörte hans forsvunne nkse.
Oksen vcar allerede tilde1t enbefelingspremie. Det viste seg at dennnye" nkse også fikk holde'premiegroden etter den evstamning som
nu ble lagt for dagen - og nu er den endelig kommet dit den re-,;te1ig
hörer hjemme.

DRAMMEN SKAL UTVIDES.

O.R. 18.00 I forbinnelse med Drammens utvidelse har
Nesjonal Samlings fylkesförer reist saken om sammensmelting av
jvre - og Nedre Eiker til en kommune ng har sendt forslag om dette
til fylkesmrnnen i Buskerud. Fylkesmannen h2r sendt en forelöpig
utredning ev saken ti1,"innenriksdepartementet" og nevner aer at
jvre Eiker har ca 11000 innbyggere, Nedre Eiker,om1ag 7.000. Den
nye kommune vil rltså i tilfelle få opptil 20.000 innbyggere og
et ereal på 383 kvadratk±lometer. Saken er ifölge Buskerud Blad
kommet tilbeke fre "depertementet" og sknl t rir framtid behandles
ev de to koi.munei.

DÜDSULYKKE I =DAL.

10.00. In dddsulykke her jr_ntruffet i Mrndal idet
Tnm Berntsen fra Mandal er drept imdoa rbeidet. De endre arbeiderne
j 1Pget hPns var ggtt bort mens Berntsen skulle fyre av noen mine-
skudd. Han hnr ikke Ilert å komme unne og dr de endre arbeidrrne
kom tilbrke etter et skuddene var gått fant de Berntsen drept.

FANGET EN (5RN MED BARE NEVENE.

Ph en by 1ike utenfor Mandel her en manntatt en kongeörn med bare nevene.-Hen var inne på en_lhvede öxnen,
plo ned på en hund like utenfor. Mannen styrtet byeblikkelig ut av
låven, kastet seg ever örnen og fikk drept den.
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Fiskerimeldin er.

O.R. 12.15. Om sildefisket meldes fra Sörtröndelag at
der ved Uthaug siste dögn ble tatt 2 mindre steng på 150 hl. Et
annet sted er det på snurp satt to steng på henholds/is 100 og
150 hl.

Om småsildfisket nordpå meldes at dot
i He3'jangen er satt tre små snurpesteng, Ellers meldes at fisket
er meget smått.

Brislingfisket i Sogn har ikke gitt noen
bedre resultater i siste dögn. Det cr kastet litt i Natvik men
brislingen va2 her så oppblandet med mussa at man måtte la
mesteparten gå. I Lusterfjorden e det fi'_aket endel og i Aurinds-
fjorden har mnn gjort et par kast.

Om Lyst pg bankfisket nordpå meldes fnl
Tromsd at linefisket i siste uke ]å praktisk talt nede på grunn
av agnmangel. Dog har tilförslene til byen i siste uke va5rt
endel bedre enn i foregående Uke.

il 1-r-stiansund har det i siste uke
vwt tilfört omtrent det sqmme kvantum s'.)111i uka i forveien.
Fangstene bestod for det meste av torsk, sei, lyr og hyse. Det
hnr også vwt tilfört bra med krabbe.

SdLVREV TIL TYSKLAND. 


1000. Tysklandskontrekten på sölvrevskinn bie
undertegne torsdag, forteller bladet Lågen. Formannen i Norges
Pelsdyravlslag P. A. Owren opplyser at det skal leveres 30.000
skinn eller 50 % av produksjonen. Gjennomsnittsprisen er sotttil
290 kroner eller 105 kroner mere pr. skinn enn ifjor. Skinnene
skal leveres i tiden desember - april og avviklingen blir som ,fjor
med taksering av pelsdyravlslagets folk.

NYTT FRA SVERIG-2.

09.30. Situasjonen på fiskemarkedet i Stockholm
er mere fortvilet enn noensinne. Det 3r nemlig overhodet ikke
noe fisk å ,,ppdrive med undtagelse evde dyreste sorteno som f.eks.
laks og örret. Igår kom det bare 100 kasser sild til byen. Til -
förselen til fiskehavnen i Gibteborg var igr nær bunnrekorden.
.rsaken til denne katkstrofale forve2ring i situasjonen er den
stekke storm som har rast på den svenske kysten i hele uka.

S.R. 19,00. Den tyske damper Sch.nn? er gått på grunn
i nærheten av Hernbsand. Skipet står meget hårdt på grunne,..1 og man
frykter for at det vil gå tapt. MannJkapet befinner seg ennu om-
bord.

vv vvvv VVVVVVvvv vvv



NYHETSOVERSIKT FI-LL SZLNDIN:IVIL.
Fra

.hegjeringens I.K. & Herens Overkommrndo.

12. oktober 1942, 
 Nr.535,
MO71-37.nersndrig 


Fortroli,

UNNTGELJESTIT,STLNDEN I TRJITD=G OPUHEVET YEL. I =-T.

WJfkT 11£,XLIE,S= DELE SThENGT

TfjTT NJDVENDIG,

23.50, Ettu.c Inindre enn en uke 11 h2ifthskommi= Torboven funnet
?3, kuruie cppb.cve unn'3:geisestilst-nder, Trondheim,Nord-Trbndelrg

5
delvis(,noe u1ce1ige ord)

Utsendt fngen(-
uleselig; unxibgelses'uilst=der ble inn-

fti:et viser  1- (J1Kninc,n hPr t328:Att situ2sjoner.s n3vor, Der-
med cr det 37.-j.tt ri,i1i opp'neve de innskrenkninger son ble 1-
verksr,tt, heiehskommisar Terbuve.,1 en ± sin tnlc i. Trondheim nt
det viLJe bli sltt 1-1rdt overfor dcm sem motr:.rbeider sitt eget

folks :Interesser, og disse  hE,r  ftt str,mgc rfwn rettfordige str,-ff•

„er, Ved oppheve unntr,go1sestiletr.nde',, ettcT' s kort tid hrr der

'eichskomrrlisr p& don ennen side igjen. vist sitt storsinn og sin
rettferdighetss= Unnt,-)gelsectilstrnden r=ct jo cn mengde

som intet 11.L.dde t gro med dc foIkefientlige hendling-
erCCf bog'1"tt, i'L;; 11_1(J't menneskor

r-,mmcs Liore er.,J rbelutt. FA.?:eg-trbt nödvenig
rv heny:7n til -Clkete sikerhet, D,t bör vmro kirrt_for ,r,11e et

tyskere. jkke med glode fioldsreg1cr 1,ct viscr ”
ogs den ting rt unn-gelsostistnden ble.opphvet

Tyukl.nd et goc:»Jo pesitivt =rrbeide mcl

Norgenfo-c r.mmn det ge=nske fc,11ek-p ber vi gjenttte
•grIger bcv±ser ±cr. -Dosto mere beklrgeljge er de ting 501

er.i.nntTY..uff 26:2,pcer.L tic de't; bcgtt strff-



br-i,c h?.ndlinger som s 1-ng  J frn knn 3ice A rin nec

form. ,9,j— ,90vr,r tveriJ -_orbryelser, rettet mot det

norske o1k Og bck det b.el s'60 emir ntr,,:gjeringen 'ondon og

ekskongen jem i .jcrlfikk hbve til i ,1s2 Tt .delros politikk cr

uteyienhvor betesnes 80M den rene

gr?,lskap, dOt trsbrgelig et no..cd=n skr1 le seg lokke til
brukes som redsk-.1)er fo:r Jern sem i virkelighe'Jen er deres fiender

og r.t en mininnl %Ikonomisk vinning 135-1' VTi modv«irkende er direkte

oppr3rende,
ht OrhoVCt, Vil ikk-e si

det sernme som et det ikta Longer blir f5rt r .itreng oppsikt mcd

de distrikteT' P(:rn det her drcm seg U:co 8\7en hvilken som

heist  2.rb tt ned og mcd h=2,.rd h ndct

derfor inntrengende eaveic mot vee 3.etminste tegn til tott-



sindighet og ubetonksomhet. En hver .rx3, v-dre kl-r ovcr sitt rri-

T\nr og forst4 hvn som g.:tgner folket; best, Tyskl-.nd her vist sin

rige viljo til et godt srmrrbeide, det ster til oss selv gripe

den f=strrkte bÅnd og sikre vrt 1:rnd en plr,ss i det germFmske

felleSsiwp som vokser fram, det norske folks intercsser krever

derfor et sebot5rer og folke:fbrbrytere blir strmffet med de streng-

este m'Idler e siste begivenheter her mert cm hrrd 1,2ropenge.

Forbpentlig hr -v de bidrett til gjWre klrrt for :11_1cnordmenn

,rt cmig=ntenes forbryterske politikk utelukkende k:rn förc til

do strste U-lykker for vrt



;Icie 2. Moidier

IgISIINIJETTER7E) WSTEDIMELSENE I LOV OM NAVIGLTJRER SÅ,MT OM

NL.VI/Ai.SjONSEKSAMENER M.V. 


16:00. Ministorpresidenten har den 1.oktober d.. vedtatt en loV-
om endring i lov om naviga'tbrer samt om navigasjonseksamener m.v.
av 7. februar 1936.Da Stortinget i 1936 behandiet-departementets
proposisjon om utferdigelse av ny lov om navigatbrer samt om wvi-
gsjonseksamener m.v., ble det forettt visse endringer i don fore-
slåtte -oaregref 3 em kystskippercertifikat av annen klasse.
Enkelte av disse forndringer var uheldige samtidig som de innfdr-
te i loven ferskjellige inkonsekvenser Tlette or nå rettet på
den nye lov. .4717de feretatte kan nevnes at ton=sjegren-



sen for å kunne fbre passasjerfartby med kystskippereertifikat ev
annen klasse er hevot fra 75 til 100 tonn, hvilket ansees fullt
forsvarlig i beH6raktning . AV at krvet om utdannelse av kystskipp-
ore av annen klesse or skjerpet i den skoleordning som n virker.
Etter den tidligere lov kunne en kystskipper av annen klasse fdre
fartby på inntil 200 tonn under flskeri og f2.ngst på havet, men
han kunde ikke ware fbrer på dette fartby i fraktfart på kysten
hvis det var over 100 tonn.  -L)ette er nå forandret ved at tonnasje
grensen for 4 kunne fbre fartdy i stor kystfart er hevot fra 100
til 2oo iorn Videre er det foreatt forskjelligo forandringer 1
peregrfens bestemmelser om rett til fare som styrmann slik et
det blir overenstemmelso mellem bestemmelsene om fartdyets störr-
else og fartsområde for så vidt angår adgingen til å fdre fartdy-
et og v.33re sty=nn på samme. Endelig er det i bestemmelsene om
rett til å f,:re som styrmann på fartby på inntil 500 tonn i eUrop-
eisk fart tatt ut den betingelse at minst tolv måneder av den for-
langte sjbmannstjeneste skal ware utenriks fart.

KAMP MELLEM BRIT1SKE UE TER OG HLNDELSSKIP  T):NORSKEKYS'ISN.

S.R.22.00. Bxitiske ubåter har på norskekysten vwt i kr:ap med •
4 bevepnede tr-Jasportskip. Fra land blo det satt på lyskastere
og det var livlig kanonild. ( Detaljene i meldingen var det helt
umulig å oppfatte)

SJJWNSSENDIN=.

O.R.21.15."Biskop" Fröyland skulle ha holdt men istedet
fortalte hn at mens han gikk på !^2.iddeisko1en var han nesten blitt
sjbmann, idet han var blitt tilbudt hyre på en vedjakt. Hans ung-
doms drbM haddo v-,3rtå bli sjboffice, men så bestemte hen seg for
å bli prest. Likovel var han to genger blitt tatt for 4 vare sjd-
mann, nemlig av en gammel kone på en basar i Bergen og en geng han
var sammen med to kepteiner. Han fortelte disse historiene om seg
selv for 4 vise " min kjrlighet og beundring for sjbfolkene."

TO NORSKE SKIP MELDT SENKET. 


16.00. I en liste, utsendt fre der Fthrers hovedkvarter, ovex
allie2te skip som er senket i "den senere nevnes foruten
britiåke og amerikenske skip også to norske, nemlig MIRLO på
7435  tonn og Lrth. W. Sewall på 6030 tonn..

4 HLLDENSERE HLR F..TT JERNKRSET.

23.00. Jecob Elynningsrud, Rokke, er dekorert med Jernkorset. Han
er nå heime på pexmisjon. Ton dager fbr som hjemreise utförte han
on heltedåd som ble nevnt i brigadebefalingen og skaffet hem jern-
korset. Det cr 4 heldensere som nå her fått jernkorset. e tidlig-
ere cr Per Börresen i Waffen SS og legiomarene Kjell Tbnnesen og
Bjarne Sem.
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PELSDYL,VLEN - fortsatt.

Telemerk, Vest-Lgder og Rog-1end fylker på1gt eiere
eller besittere ev pelsdyr i fengenskrp ved pelsingen hösten og
vintcren 1941-42 å sende stedets distriktsveteri= meteria1e ev
hvert kedever ev pelsdyr til undersökelse for trikinose. Det se,m-
me ble gjort gjeldende fnr jstfold, Å4kershus, Hedem.irk,
Buskerud og Vestfold.fylker forsåvidt •-ngår dc eiere ellere be-
sittere polsdyr som ikke i medhold til forordningen rv 28.nov.
1940 sendte inn slike pröver hösten og vinteren 1940-41. Innen-
riksdepertementet her nå ved en ny forordning om trikinose, nr,
7 av 1.okt. 1942, festsett tilsv'rende bestemmelser også for Hor-
dele.nd, Bergen, Sogn og Fjordene, Möre og Ronsdel og Sör-Irnde-
leg fylker, Idet ciere cller besittcre ev pelsdyr i disse fylker
ved pelsingen hösten og vinteren 1942-43 er 10,1,gt å sende stedets
distriktsveterinr meteriele rev hvert kedever ev pelsdyr til tri-
kinundersökclse.

EN TYVE=F2LE PR.,1 TLONDHEIM.

16.00. I vår ble det foretett et större innbruddstyveri i Trond
heim. Ved hjelp eV fe1ske nökler kom tyvene seg inn på legcret i
en stor menufe.kturforretning, og forsynte seg mGd werer til en
verdi ev 4-5000 kroner. Ved hjelp av brekkjern brit tyvene seg
9gså inn i naboforretningen og også der stjr1 de en hel del vrer.
ed Trondheim fOrhörsrett ble de tre siktede dbmt til fengsel, der

,exici 1.05og de to endre i 75 deger. Påtelcmynaigneten påenket
dommen. til Högsterett for skjeTme7e3c ev straffen. Högsterett her
nå enstemmig forhöyet strffen for hovedmennens vedkommende til
fengsel i 9 måneder og for de to endre til fengsel i seks måneder.
Högsturett legger ;vekt på at det dreier seg om tyveri ev store meng-
der resjonerte vrer, og et de domfelte må rntes å he utnyttet
mörkleggingen.

PRISPOLITIETI TIRKSOMHZT I NORD-NORGE. 


21.30.Pris- og re.sjencringspolitiet i Nord-Norge cr rå fullt ut-
bygget. lolitiinspekttsr Straumen forte1lr et for nugast viser
repportene utferdigede forelegg og innd-egningsbeldp på tilsemmen
100 000 kroner. )et er serlig snikhendelsseker og prisovertredel-
ser i byggebr nsjen som legger besleg på politiets Prbeide. et
kan f.eks. ncvnes Pt en svrrt- og snikhendler fre Finnme.rk h2r f2itt
4 månders fengsel ubetinget, 6000 kroner i bot og inndregning -v
et st3rre vereleger. I disse d-ger behendles en större strrffes-k
med rtten partier mel. v andre seker ken nevnes at en nordlending
cr idömt 20 000 kroner i.bot og 30 000 kroner i inndregning for
overpris på teglsten. Når det gjelder rfsjone-ingsseker er det
satt inn flere menn i etterforskningstjenesteJ.. Strrffene for
slike seker vil nå bli strengere, uttrler politiinspektören.

NS-STÜLRELSER HOLDER FOILEDRLG.

21.00. hedaktör Ernst 16vås og kretsf5rer Sundgård hpr foretett
en meget vellykket foredr gsferd som ble evsluttet i kveld i Hamer.

,De her t 'lt i Romedel, Ringsaker og på Nes. Overelt v.r det fulle
hus og god stemning. SekretBr i Fegorg-nisesjoner, Sk>rsted t21-
te i kveld i Wr-Fron. Hen sterter m ey degene en jsterdelsturne

kby 	
og skel holde 23 bedriftsforeclreg. Förstkommende helg vil "minister"
Frethein besöke Tynset og Itene hvor hen vil holde foredreg.

DÖDSF.LL.

21.00. En ev pionerene i norsk misjonsvirksomhet, misjonsprest
J.M. Horne er död 80 år g:mmel.
21.00. idinebes Tom Berntsen, frr Mande,l, ble forleden drept ved

ulykke under erbeidet.
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REV OG ANDRE ROVDYR ER SV2ET PIAGSOM I NORD-iSTERDLL.

O.R.18.00. I Nord-jsterdal tok rovdyrplagen slike dimmensjoner
sommeren 1942 at den så ut til å bli en fro fnr saueholdet i
dalen. Etter on statistikk som ble tattviser det seg 2t 314 vok-
sne sauer og 872 1cm har forsvunnet i ibpet av året. Dette repro,
sentcrer et vorditep på omlng 50 000 kroner. Det var mange s1ags
rovdyr på ferde, ulv, jorv og =1ig rev.

GYMNASTIKKINSTRUKTiRER FOR ;,RBEIDST=ESTEN.

16.00. For 4 få velutdennede gymnestikkinstruktbrer settor ar-
beidstjenesten i disse dger ignng en gymnestikkskole i Oslo. I
den anledning har nestbrigndefbrer Sunde, i skolenvdelingen,
gitt noen wermere opplysninger. Skolen blir ingen nlmindelig A-T
skole. Elevene går nemlig igjennem nederste avdeling ved Strtens
gymnastikkskole og står dermed under direktbr Sverxe.Gr5ners led-
else. Vi her nå innbeordret som elever 60 A.T-befal og 40 kvinne-
lige AT-1edere. Disse beynner på skolen 12.cktober og or ferdig
utdannet 1.april neste år. Vi kommer til å brtke gymnestikksko1ons
progrem. Vi kommer også til å gjöre bruk av gymnnstikkskolens 1-er-
erkrefter, samt sveitfbrerno Skjerslien og Meringen, som tidligere
er fullt utdennet som instruktbrer.

DOMXIRKENI STAVLNGER3PNET IGJEN ETTER FE'TURERINGEN.

18.00. Stevanger by og Domkirken hbrer undskillelig sammen og alle
hrr fulgt resteurcringserbeidet, som nå hor pågått i lanG tid, Lied
stor interesse og gledet scg ovcr hVordnr den proktige kirkebygning
cr blitt vekrere for hver drg. Resteureringsnrbeidet or ennå ikke
helt ferdig, men de .rbeider som str igjen forhindrer ikke at kir-
ken kn tas i bruk. Jjet vakte nlmindelig glede i hele byen nt den
vrnlige gudstjeneste i Domkirken kunde be;ynne ned hbymosse idng
og kirken vrr dn også fyllt til siste pinss r4v mcnigheton. Misjr)ns-
kantaten ble oppfbrt nv W:.jjorskontoret og St. Svithuns Xorforcning
med 4 solister, Under resteureringserbeidet hnr orkitekt-Fischer
foretntt grunndige oppmglinger og fotogre-reringer i k:rken,. mcns
arkitektene Eyvind Moestue og Ole Schistnd hnr ledet selve bygge-
.rbeidet, Disse tre fgfo1k inncstår for t det rrbeid som na er
gjort og det som sk:.1 utfbres i fr;:mtiden, ligger på et hbgt plan.
Byerkitekten frk. Sigrid Buck hnr h.'tt det d-gligc tilsyn med ar-
beidet.

UTNEVNELSER. 


18.,0. Innenriksdepnrtementet har ansatt konstituert lensmenn
Sbron Ldin'amli, Tinn, som lensmann i Tinn: 1. 1.smannsdistrikt.

Innehriksdepertementet her oppnevnt lensmann Henry Joachim
Ericksen til ily ordfbrer.i H5våg, idet nå=ende ord-
fbrer Jonas Jonessen etter söknad sartidig f/itas for vervet.

InnenrikSdcpertementet her konstituert ordförer Gustav Svcen
som rådmenn i 2,1esund kommune.

SJI,VREVLYLENSPROBLEMER. 


16.00. Norges e1sdyravls1ag har i det siste rbcidot med pl-ner
om å onlegge eR fbrikk for pelsdyrfor. Et av styrcts medlemmer

v-3rt i Nord-Norge for å studere mulighetone for 4 anlegge en
slik fbrikk, som vil he den stbrste bctydning for pelsdyrevlen
her i 1ndct. Det cr s-erlig fiskemclet som hnr interesse som pels-
dyrfor J-Jet cr på t-le g bygge et anlegg med fblgende mål: 1. Tor-
skomelproduksjon etter den unle metode mc lufttbrret råstoff.2•
Froduksjon ev, fcrsk, kunstig tUrret råstoff og fr=stilling ev
brödmel 'v fisk. 3. .,%nlegg ov et stbrre kjble1oger for pelsdyrfor
og eventuelt andre fiskeprodukter. Jet cr også på trle å fromstille
revefor av, sild,

x x x x x X

16.00. Ved forordning av 10.juni 1911 ble det forsåvidt nagår
(fortsottos)
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ENESTENDE BEGLISTRING OVLR LT DET ER"VIEKELIG KUNST" P. HIRDUTSTILLING.

O.R.18.30. I forbindelse me('. utstillingen "Norges Nyrcising" er det
'ogsa en evdeling for "hirdkunst". For nt dette begrep kunne bli n12r-
m re klerlegt, var det ideg et intervju med en fru Johanne Sakonsky.
Hallemannen hevdet innledningsvis at dc menge tusener som hrdde be-
sökt utstillingen hadde vært forbauset over finne "virkelig kunst;
representert ved "fullt utviklede kunstnere". Det beste bevis var
fru Sakonsky, som hadde bodd 14 Frankrike og holdt sin fdrste
utstilling i Faris i 1934. ,11erede den gang hadde hun t.enkt'p
kalle et av sine billehuggerverker"Det nyo Norge", men det vrr ik-
ke blitt noe rv. Tiltross for at tidene her forandret seg, hadde
hun ikke oVerveiet noen gjendp. Fruen vilde ikke si noe d:4x1ig cm
andre kunstnere, aIler minst i et intervju, uttalte hun, men hun
nitte likevel f,rk lov til si at don norske kunst som ver
Utstillingen vrr et sdrgelig skue. BeddmmelseskomIteen hadde virt
enig ned henne i dette og fruen dcil enste som .,7er blitt belönn-



dt ned medalje. ( Kan dette virkelig were sant ? Leds. nnm.)
Fruen innrömmet meget beskjedent at hennes m2nn Var

xussisk fyrste, men ettersom titler var avskeffet i Norge, vrr de
begge meget forndid med titlen "kampfel1e" idet de begge er med-
lenner av Hirden.

SPERLEEI.LONGER  OVEL 


21.00 I ettermidd2g kem det en sporroblong d-rivende fr vcst og
innever Krkerdy. 'e tyske myndigheter fikk den tntt för nocn skade
var enrettet. Ig.r etterniddg ble det ogsÅ sett c,r1 sperreblong i

'en forsvandt innover Derge..

FEST FOR LEGION=NE P. HEDEK.RXEN.

21.00. Frem Idrettslag, 13rummundel, h-r holdt fest for legin-ere -2

son er hjemme p permisjon og nyc frivillige som h-r meldt seg til
legionen. Forrirnnen i idrettsl,get, Bö Randgard og legförei, lr-



er hnker Gundersen, ±alte Vang NSK har hoJdt en kemertkveld
Victorie Hotell for legio=er som cr hjem,ne o.. permi-jon.

NYTT SVERIGE.

5.11.19.00. Kongen Krenprinsen og en rekke andre frantredende per-
sener var idag tilstede ved den mest imponerende milit=parade sem
er holdt i Stockholn. 4800 mrnn deltok, deriblandt tenks og penser
avdelinger. En avdeling styrtbombefly kretset over byen. Do fer-
skjellige avdelinger hadde tidligere p dagen gitt interessrnte
oppvisninger.

pote±er er besLeglegt fra inate k1.24.00 og e11
trensport av poteter uten tillatelse er forbudt. ikke inn-



föres rasjonering, men nit salg skal foreg etter autorissjon
til f_stsatte priser ( 17 til 23 52^e pr. kg.)

S.R.19.00. Tre svenske fertNrer er kommet til Sverige fra Syd-
merika. Det ene skipet er 16.500 tonn og de to endre p. 7000

tonn. Skipene hedde en meget verdifull lest.
S.11.22.00. Lrbetsmerknedskommisjonen har foresltt for regjeringen
at de vernepliktjge av '',1sklessen 1942, ca.40 000 mann, innkalles
til arbeidstjeneste i. skogene.
S.R. 22.00. I Upsela skal i den rrs,rneste fremtid holdes omfettende
luftvernsövelser, Visse grenzer av luftvernet vil bli satt •inn for
förste gang Og övelsene skel vere i flere deger,

v v v V V V v v v
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9 DLEITE VLD :01 13.1GLL2LT 2.. OSLO - OFFISIELT.

INGEN v1:IL S'LL.DE L,VG'TTVED Dir=

S.L. 22.00. Under opplydningsnrbeidet i ruincne etter
det britiske bombe=grep på Osio under .Tiksmötet 1= man n. påtruf-
fet ytterlisere 2 lk.

på de drete oppgis offisiclt til
9. In3n o dc 67 sårede ex :vgått ved dOdon, mcn flore er alvorlig
sret.

,VIS=LNT= TIL OIFH:E:T= U=..KELSESTILST=U.

O.R. 08.00. Hovedstdsavisenc kommentercr idag kun-Jejd-
ringen om opphevelsen av unntkelrestilstenden i Tröndelag.

Fritt "Polk skriver bl.a.
Idag: st.r det norske folk mer enn nocnsirne

fo= ve1gt mellom to veicr, den ger=ske eller den yidisk-ma=is-
tiske. Den siste er en vci som gjennom Odeleggelse og knos förer re.;t
i fordervelsen. Den firste f3rer til redning for 13nd og folk, og 13
den veien hersker ro og orden, den ro og orden som nå elle forstk:,-
cr uomgjengelig n3dvendig om l=det sk21 fdres frelst ut v valaskene,

Lftenposten pcker 131.5. ph et men sclv skal
ho levd undex en unntc,kr1sestilstands å„ndelige og praktiske trykk
for helt ut kunne erkjenne den uhyre lettelse vcd at normele for-
hold etter inntrer.

Bcfo"=::_gen k.rn t:dcke seg selv for et den
bl ev a. kort vrighet. Det cr dette sunne folkevett som atter h.?,r
seirct W:TCYopphissernc, og som her innst den foso-atte nbdvendig-
het e.v iec vi solv opprettholder ro og oden.

Bddo t'ro tysk og norsk side er men klr
t •d2),r denne krig cn&mg cr forbi, våre to folk også i f=-

tiden, o;,2;de på like vilkår, arbeide,s=en i det store germ=ske
folkefelisskap. Dette er bestemnendc for der Horr Peichskommissrs
holdning overfor den "norske regjering", overfor det norske folk,
men ogs. overfor de krefter som stiller scg i fiendens tjeneste, slut•
ter blodet.•

Begivenhetenc i TrOnr1ag her vert en dyr
L3re3ege, ikke bre for befolkningen 2..er oppe, men for ellc 1::nds-
mcnn som mcd sorg her fulgt tingencs g=g. .Jisvret fellor på dem
som under påvirkning fr:1 London bidrnr til å settc begivenhetcne i
gmg. Det k:fla ikke sics oftc nok c.); gjents sterkt nok et det cr vi
her hjemmc som cr dc eneste rette til å clÅmme om situnsjonen, det
kan ingen gjdre for oss utenfr:' el]= på avstand. Sclv m? vi
sverot og sclv må vi volge hva slegs tilstndor vi 3nsker opprett-
holdt, skrivcr 11.orgenposten.

M=NLSTLE 022k F- VLS=TErn

18.30. 2å Brcim kirkegård ble det sindg :vduket
en minnestein ovcr renrik ksol Midt-Kndal og troppsfrer Odd
Stöyve som flt i krigen i 1940.

H3ytideligheten ble innlcdct mcd gudstjencs-
te hvoretter sekneprest 1vlc holdt -vduknirt-lpn. Viderc var det
t2le Lv kptcin,

Finnehöytideli,gheten hadde smlet ovor 1000
deltkere. 1,:inneeeinen or on kjempoblok J:v rödr.nitt fra Brein.
Det cr ungdomelec i bygden som hr forestått innsmlingen til og
reisingen av steinen.
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J=KOLS TIL Si.ITSBOLG OG J=EN, 


18.30, SS-Sturnmcnn Regner Gustvsen, drelps",)org,
or tildelt jernkorset for sin tepre inns-As p jstfronten. Hn er
den firste der fra byen som h.r ftt denne sjeldne utmerkelse.

0.k. 08.00. Jrcob Kynningshaug, Rokke ved Helden, er
dekorert mcd jernkorset. Halden hr 3 jernkors f5r.

LJDSFLLL.

18.30. Folkchöyskolelrer Olav Holdhus er 15rdeg
evgtt ved ddden 73 gammel.

Fre 1895 til 97 var han folkeskolc1-3rer
sin hjenbygd hvoretter hen kon. til Voss Folkeh5yskole hvor han sene-
re her virket. Han h.er oversatt flere bOker til nynorsk.

D.L. 17.35- Operas,enger Emil Emmaus Nielson, Oslo er
död 65 r gammel.

Nielsen har v3it ansatt som sanglïer ved
musikk-konservatoriet i Oslo, .‘nrst dirigent for StudentersngforenI_
gen, og komponert endel for mennskor.

L.R. 17.35. Tider- kle,ngeSrige red3ksjor.ssekrctr,
Henrik Lys5c, cr did 60 gammel.

ri;EBOVEN

O.R. 08.00. Omlag 6000 mennesker overvar sJndag finelen
i turneringen om Wehr=ehtbefehlheber in Yerwegon, Generolobelst von
Lelkenhorsts oppsattc pokal.

•-restribunen s.s bl.o. 1._eichskommissr
Torboven, Gmer:?.loberst v. Felkenhorst !g tellrike L3iere represen-
tanter 16or de tro Wehrmachtformesjoner og keionskomnissarit, "mini-
ster" Axel Steng, roldfdrer" Jensen, idrettsrd Cherles Hoff og
stbsjef Thronsen.

I finalen m5tteS Mo i Renn, og Dergen. Firs',
nevnte leg v=t en fortjent seir med 2-1. Umiddelbart etter kempen
foretok Genereloberst v. Belkenhorst utdelingen av pokalen.

O.R. 18.25. . pningen av .rbeidstjenestens idrettsatevne
p. Sarpsborg StJdion f,'nt sted rliendas i nrvar av distriktsjefen
Gran og politinester Lindblom. Begivenheten Jle kringkestet ved
Tore Toresen.

NSUF-MJTE I SCLIL I OSIO.

22.00. ungdomsfylking i Stor-Oslo er=gerte
• sindg et vellykket mdte i Soala under mottoet "Norges Ungdom -
Yorges Fr=tid".

Kötet med en tle ev jentefyl-
kinsfdrer ldv Flkenberg, hvoretter frontkjemperen 1arl John
:ristiensen tolket 01v ukrusts tenker og drtimmer om det nye Norge.

Siste tler w?.r Rolf Senne.

LUTHLR - 1U=INGS  101.L3JR.

0.k. 15.15. I et foredreg om illartin Luther i ettornid-
dag kon "byrssjefr Nitter mcd den overrskende opplysning et Iuther
v,T:r Hitlers og Quislins forlbper. Gjennom skepsen av det tyske
skriftsk hadde han gitt disse to herrer de Imliheter de hedde
forndden.
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:::.LSTTNINGSS.K ETTERKTORGi,SSULYKKLN I MJJND=B. POR 2* R SIDEN.

12.00. Ved Eiker,  1.Abdum og Sigda1 Horredsrett pg„be-
gynnes ieag bohnd1ingen r‘r ersttningss,T.kene etter k1orgssu1ykken
i Mjöndi1en for 2.-k.r siden. Ulykken krcvde som kjent 3  mcnneskeliv
mens over 100 ble gssforgiftet og m4tto 1gcbchnndles, likesom sto-
re deler ov ITj3ndlen ratte evkueres som filgc sv wscon.

De skde1idtes s=lede krav gr opp i
lig over 100.000 kr. For slippe fJre prosess om hver cnkeltsak
cr nr,n blitt enig om at smgbrukor Gun= Holths ersttninskrv p?),
ielt 16.470 kr. slu.d prosoderes like til "Hdyestcrett" slrk ct man
f.r1:sts1tt ersttningsplikten. Det er 3 sksökte, nemlig firmset

ns Brun, Oslo som ssent for det tyske firma som leverer gssen og
som utförto fyilingen av gssen frr.: vognen, Norges Sttsbener og
Mjöndalens Ocllulosefebrikk hvor cksplosjonen fant sted.

Skon ve-.1tes villo ta en 8 cl_gers tid.

OT,T   GS Tr01,. 


O.L. 11.00. Det skal n^ reises o og 7..kkert grv•
rdele over ,.rne G rborgs mor son lige bcgr vet pj S 'ndnes kirkegd

den forbinnolsc cr det oL;s^ ;,1,ner oppo om
reise et linsende grsvmelc over forf-tteren Jon s Lios' mor. Iies

mor hvilex con kjent 1) 3undc mle kirkerd.

TST,NNI 501

06.00. Det populero sommersted "Solsiettu 1;)
Strsy ved Kristinsend cr sJndeg formid&-,g jde1gt nv brann. lt
innbo, utstyr og inventr strök mcd. Ilden skyldes to d;Imer som hsd-
de tendt p. pcieen 0; senere gtt og 1,st se:J.

NS PNER HUSSTELLST,SJOX I CTISmIi,USD.

18.30. Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon har
som kjent lagt ned et stort arbeid til fremme av husyrket.
er det'glpnet flexe husstellstasjoner rundt om i landot hvor husmöd-
re hen f prektiske 32&,dog vink og samles til

21 oktober åpnor husstellstasjonen i
Stasjonen som er fullt moderne utstyrt, vil st'4 under le-

delse av fru Fossby.
Landsloderen for NSK's Husyrkeavdeling, fru

Gunvor T-Iensen, forteller at Husstellstasjonen i Krisiansand er
den fjerde som HSK har satt igang. Tidligere har man stasjoner i
Oslo, Trondheim og Stavanger. Samtlige stasjoner cr fullt opptatt

grunn av den eno:'mu sL;knin._;. En rapport fra Trondheim forteller
at husstellstasjonen der s3rlig i de siste paa ekene har hatt en
veldig sdkning,

n.er framtid vil det bli opprettet stasjo-
ner i Skien elhler Forsgrund, i Drammen samt i Laksevg og Bergen.
Sone.re vil det selvsagt bli onn4 flere husstellstasjoner. Forelöbig
ITÅman imidlertid nöye seg mod de nevnte. Til gjengjeld vil det
settes igang ambulerende husstellstasjoner for de Jvrige deler av

Etter oppfordring skal NSK ved stesjonen i
Oslo sette igng husstellkurser for ungkerer, som ofte cr hen-
vist til V lage meten selv i denne tiden, noc som ikke er enkelt.
Kursene vil bli ordnet som ettormiddegskurser og omftte den mat
som ken lages med de midler en ungkar pleier he til rdighet, on
enkel kokeplate og den mot som men kan skeffe idag. Kurset vil alt-
s bli lagt prnktisk og relistisk an. De som insker delta m mel-



de fra til Husstellstosjonen p. linkertorget.
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INNS=1-iG  DOf I;VINNENES NYElOTTSPOND 24 OXT,

14.30. 24 oktober ar=geres over hcle 1=det
innsmlingsdag til inntekt for ivinnenes -Zybrottsfond.

For=nens i fondet , fru Olg Bjoner, som
vr formnn i Norges DondekvinneFs d. dette tok opp spirsirlet i
1931, opplyser et hensikten med fondet cr stdtte og hjelpe nybrotts
folk i deres.rbeid. Siden stiftelsen i 1931 1= "vinnenes lybrotts-
fond" vrt en hjertesk for bondekvinnel2gene og et uttrykk for fel-
lessk pst-.nken. I. möter og tilstelninger hF.r bondekvinnele.gene hvert

inn storc midler til fondet. Videre er det komnet inn hi-
i form v kunstgjddsel oG stdrre belbp frce enkelte institusjonei.

Ifdlge st2tuttene t±1sts dc burcisingsnenn
bidrg som her vist dyktighet i sitt =rbeid- Bidr-scne ytes i form
P.v sverer, zjddsel eiler buskp. l'ondet yter e1ts. ikke lan. Videre

bre de bidrTs• som:er verdige til det. Nrs det gjelder
ev bidrg her aen ndydd scg med et vedkommende fr =bef:.ling fre ord
förer, jordstyre eller form=nen i bondeleg eller bondekvinnelTs.

Inntil n her mer enn 1800 nybrottsf=ilier
ftt hjelp ev fondet, og i rw,nge tilfeller v2r hjelpen den siste red-
ning for disse mennesker.

I s=land ned Nybrottsdgen den 24 oktobe_
:;r=r;erer bondekvinnelgene tilstelninger rundt om i 1,:ndet. Det
blir også solgt et "nybrottsmerke" s=t,brevmerker.

V' LE K0IUtE TNYF )RER "

10.30. Ordf5rcrc i vle i Vestfold her bestemt ,t
elrninnolig "dugwd" sk-1 innfores for bydefolket. De som er blitt
tidlig ferdig mAAd hösterbeidet pgleges hjelpe de som enn ikke h-J
fgtt ev1ingen'i hus.

YTLI; TIL SLTGS,

9.30. Ytre refil Kommunes .skoger er, soe3.f"dr med-
delt, kunngjort til s-71gs. Fet 11-‘r meldt seg ikke nindre enn 20 kjö-
pere fre ::11e krnter ev 1=det

5:0, 7=1,TDI:PLINE 1

12.00. Mcogs,,-,rbuiderne i C-c1;nd f==r i disse d ger
cn ekstrakvote  ›v  hernetikk. Fet dreier sc,2; JM seikker ();_; kippers,
og dc skoGs rbeidere son h r foypleining utenfor hjennet fgr ogs,
200 gr. ercer uten klipp -v r'sjonerin skort.

T0B.,=SnYV,I,I 115L LOLILL.LL.

9.30. Flerc forretninger i jsterd ,len her i det
siste mistet sine tob2kkskvoter under forsendelsen med jernbnen.

snes Koopertive og Nrimngl. 1-hndels1F:g i Grue her rif;. mistet hver sin
„kvote, henholdsvis 18 og 19 kilo, meddeler stlendinen

12.00. Hos leegnveld Jevne r TMch=er, som cr
erl.t for en tobkksfbrikk i Oslo, t i ubudne gjester natt til.if

deg vrt pg,,ferde og ttt rIlcdseg en god del tobakk.

VI-JLII.T I F01\1

0..T. 08.00. T-Ierredsjogermesteren i Po1d,1 uttler et
villrcinst mnen innunder Lon ene h'r tP,tt seG botrektelig opp. Bc-
st-nden utgjdr n n9rmexe 1000 dyr.

Under elci,j.kten i Storclvd-1 er dct inntil
n. felt onl G 20 dyr.
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flYE F SJ0N4V S.2-^= r,

0.L. 18.00 & 17.00. I driqsvr mcd Direktoratet for Provinte-
ring og E.Jsjoncrins forskrifter av 10/10 1942 kan salg av nj rejon
sardiner finne stc i. Nerdland, lroms og Ninnmrk fylker i tiden inn-
til 1/12 1942 og ± lndet forivrig inntil 20/11 1942, etter fJlgende
regler;

1. Den ordinre rsjon er 2 esker pr. per-
son og kan kj3pes av

Personer som har gyldig kjJpekort for
kj3tt og som innen 1/11 1942 leverer kortet til er det1jidt som fö-
rer normetikk og

,lista_Lthusholdninger som av fo:r'synings-
nemnden fg.r utstcdt aivisning p sardiner, og innen 1/11 1942 love-
rer anviEnhingcn til en detaljist som firer

2. For a la nevnte forbrukefe skal
detaljister klippo av ekstrmerket 35 pg, kjdpekortet ob-; sette sitt
finmstempel eller skrive sitt firr=vn det tilswirende ekstra-



merke 3b.
Poi nstc,ltb= 1=ldninger skal detcljiten

beholde originnvisningen smtidig som han setter sitt firwdtcm-
pol eller skriver sitt firmnnavn p4 :rnvisningsjenly,.rten.

3. 2ersoner som hrl.r arbeidetilleggskort og
som innen 1/11 1942 levercr sitt kort til en detljiat som f3rer hca-

rett til kj3pe un tilleRgsrsjon pg 2 cskor pr. person.
Detljisten skal klippe av merket 41a,2 cller 41b,2.

4. &:.rdinone kan i de tre nordligstc fylker
Utleveres til forbrukcre i tiden inntil 1/12 1942, og i landet for-
3Vrig i tiden innail 20/11 1942. Levering kan bare skje mot klipp
av ekst=crke 3b eller arbeidstilleggskortcicrker 42e,2 og 42b,2
eller mot den ovenfor revnte anvisninsgjenpart. En forbruker kan pg
grunniv slkting eller av omsyn til utdelinen av nyc kort fg inn-
drtt sitt kj3ttkort f3r han fr utlevert sin srdinrsjon.
da klippe fra ekstrmerket 3b f3r han levcrer kortet og fg. srdin-
rsjonen 1ccrt mot det 13se P.crke.

5. Slg av sc.rdinor fr. grossist kan finne
sted til det,.1jister i de txe nOrdligste fylker i tiden inntil
1/12 1942, og til det:Iljister i landet forivrig inntil 20/11 1942
met innlevcring av ekstrinerker 3s eller mot origin?lnvisning utdtedt
av forsyrin;zsnemndon eller mot innlevcrin merket 41,2 eller
41b,2 fra r.beidstilleggskortet.

Oslo, 10 oktober 1942.
Direktoretct for Prov. og 12,sjonering.

FUESYNIN=iENTEN FOLL=.  BLSETNINGENE.

19.00. Porsyninjsnemnden i Risji—distriktet fore-
tok nylig kontroll nos l0ç v husdyrholderno for g se OrlhUsdyropp-
gTven stemt med fktiske forhol'd. Det viste seg at kont±ollen var
höyst pg,krevd for mn frit ikke mindre enn omlag 40 griscr som ikke
var oppitt til myn(iighetene. P. et li+e bruk frit =n 2 griser og
en kvie som ikke

FIW:LRILLL:INGLL. 


0.L. 12.15. OM sildefisket meldes dot frT[ Uthug i Sdr-
TrinC,eleg at 2 snurperc har ftt henholdsvis 12 og 100 hl. dskiilige
sköyter har forl.T.tt foltene, og deltkelsen i fisket cr liten

Ogsg briIlingfisket i Sogn cr ',_ytakonde.
Sörlridet hr skj'3rgrdsfisket vrt me-

get smtt i dot siste, og dot ser ut til at det or mindre fisk i
sjien enn vLnlig pg denne

jisket i Oslofjorden har v3rt gnske br.
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3,13Y_NN=N=GLN.

0.1. 21.15. I Sjcimnnssendingcn tlte ikv..21d ry,tros
Duc Odegrd og en ukjent stemne. som b1.. kom inn p. fori=dlingcne
mellon Uortrship og sjim=sornissjonene on pn ny 13nnst2,riff.
I den forbinnelse lostes det opp v et brev, som det tidlisere skulle

gitt bruddstykker ov, hvori hr. Sinsteby onk1gcs for mot-
rbeide sjömennencs interesser. Erevskriveren sier eng:ng ha truf-

fet hr. Sönsteby p Str-nd P21Toc Hotel - visstnok i 1940 og der
gjennom hr Sönstebys egen munn ftt bekreftelse for t hr. Sön-
steby -er blitt sitt politimyndighet ovcr alle norske sjJfolk. Foröv-
rig skulle  hr.  Sönstcby ha uttrykt sin forkt for sj5mennene og kalt
dem noc pakk.

Lesten  av  sendingen  Val  viet forskjellie
al-liertc meldinger sorq sjim=nen burde vitc.

NYTT 


-P.T. 17.35. Ritzflus Bureu Ifdlge anurdnin
av der Ftthrer cr den jvcrstb(f l_nje lor de tyske tropper i D-n=1
5-encr:)1 Lfitke, kc:lt tilb2ice til -nvcndelse annet sted.

Til ny dverstbei::lende er utricvnt Gener11
von :1-nneken. Cencrll v. H-nneken h r for ti d-ger siden overtatt
sin nyc stilling.

r.i. 17.35. Engelskc fly flöy in-tt inn over den vest-
li„se og sdrlis del av D-,2=rk og k'Istet ned enkelte bomber i en li-
ten by i Sinder-Jy11,,nd. Det ble ,zjort endc1 wteriell sk2de, men in
gen nenneser kom til sk-de. 3 engelske fly blc skutt ned.

NYTT 


11.30. dc forente St ters nye minister p Island
kom siste ukc til Reykjvik.

	

D.L. 11.30. Men isl:,ndske forenins i Kdbenhavn holdt
isr ftes gener alforsamling. Form=en ble gjenvlgt.

EY-UT lTD SV:FICE. 


11.30. g,e 3 lcideskipene som sdnd,F:c; kon inn i
svensk terro-torilf,:rwinn. mcd verdifull last frm S3r-merikc, vr
Trelleborg .?,ngfrtygs Nye ././B's motortnkskip "Flsterbohus"
16.500 tonn D.W. og Johnsonslinjens motorskip "Binsil" og "Fewdor"
hver p. vel 7000 tonn. 3-Jstene betc ,v korn, 2,ni=lske og veget-
bilske oljer, huder, ull og stykkgods. "Brsil" og"Ecuador" kom inn
til G3teborg idg.

	

11.00. Idrunn v sviktende vedlevernser er det
oppsttt vedirL:ngcl i 3kne sr1ig i Mlmö og Lund. I :lnö har fnb-
rikkene ordre om blnde tonr i brendslet.

	

.2.E. 11.30. Den svenske tennisspiller Schrder
spilte igfr sin siste kaiip son „:mntör. Kong Gustf overw:r lumpen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIXT FR.A SKLNDINVI.
Fra

Leeringens I. K. & Hilrehs Overkomm,ndo.

(11y1 . okt. 1942. Nr. 557.
Moldiner tirsdag _3 dktober.

'Fortroli

RIKSKÅRSJPRiVr SJNDIG. 1STE NOVE;TBER.

O.R. 21.00. Etter on rekke onpfordringer fra for -
skjellig hold rundt omkring i 1Pindet har forbundsleder Charles
Hoff bestemt at gi,rets riste riksmars:Hprve skal holdes söndag
lste november. Det vil bli arrangert prbver i ±61;ende byer:
0s1o, Berge, Trondheim, Stayanger, K-ristiansand, Drammen, Tönsberg,

Sarpsborg, Gjöv;W. og .1.esund.
Det or snnsynlig at•pr(*.5ne gs vil bli

•11014t en 2ekke mindre stecloi, En har allerede ft melding om
at flere irTititsj(-~ og vil Lifordfe hverandre i st5ret
prosehtvis deIg€:;1e av antte :f:unksjon-3rer.

Det ser sg_1cdes ut til a allo voier
b1ir preet av marsjerende og ggende kelonner der hvor riks -
marsjprdveno avholdes don lste november.

DjDSUIJYKKE I HOLMESTRiiND.

O.R. 18.00. Igg,rettermiddng hendte en ffidsulykke i
HoImestrand idct en 4 ptke, Solveig Odegg.rd, dFnj;or

dcg rd ble  i3-kjc;rt ti  J-stenil og sg hg,rdt skrde
et 1-,uhevgkk ed Wden imderveis ,et i T"ônsberg.
Den lille piken skulle 1,jpe over og ver ikke oppmerksom

bilch som kj5Ite rett ever henne.

DjDSFLL,

10.00. Onist Dornh2rdt Bdrresch, Krager3,
cr Pvggtt vcd döden, 5g ).1:geraciel. Hen rcr f5dt i S'ien og .\nr i
en g,rrcicke organist i lesund fr hfln om til KragCro hvor h-n
hcr virket i de si:_te 20 r. Foruten orgnist VPY hnn sanglærer
ved folk'-sko3en.

NSK AFTEN 1 SKIEN.
-

0.R. 18,00, NSK holdt igr kveld en kamertslig aften
med underholdning for legienære2 som,er hjemle pg. permisjoh,

1-JNBRITESTY7EEI I RIL',NDVL:

08.30. • Fre en forretning pg Roverud i Brandval
or det ved et innbruddstyveri stjglet bLe. 2 sekker mel,-en lePsse
rfinade, 20 - 30 kg. kaffe og en dunk grönnsg,pe.

GUPE I 3ORDLLEN. •

10,00. Etter hvad bladet Hordaland pg Voss,melder
har rk,n sett gsupe i Bordalen. Det rcVes forövrig fra f1ore

k-nter i distriktet at man her sett gaupe. Det er ogsg, funnet
flere dbde sauer i fjellet, som synes k være revet ihjel og man
11.tprat det er geupen som Irer v?ert pg, frde.
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OFFICIELLT. 


10.30 "Justisdepertementet" hrr ansett cand. ju
Eval D. Rygh som dommerfullmektig ved Stjben og Vrdal sorenskriver-
embete.

Som ekstraordinær dommerfullmektig ved snmme
embete er anstt eand. jur. Trygve Wennevik.

Cflnd. jur. Carl H. Dahl er anstt som
dommerfullmektig ved Srlten sbrenskriverembere.

Som ekdrtrrordItinr dommerfullMektig ved
Lofoten sorenskriverembete er ansatt eand. jur. Cordt H. Vrleur.

Cand. jur .smund Förstby.:.er er ans-tt som
tingysingsbetjent ved BamLIe sorenskriverembete.

"Departementet" hrr gitt sakfbrorne Kri
Eliassen, Molde, Paul Hjelm Tansen iragorö , Brage Leinum, Heimdr1
Trygve Norman Hermennsv=k i Sogn os Olaf Siranms, Notodden 93rk1æ-
ring on at de k-n opptre som advfficater ved lagmennsrettene og vcd
hcrreds - og byrettene.

jui. Ctto Hiutfeldt har fgtt
bevilling som sakförer,

VERDIFU1L SMLINCI TIL SIGDJL OG EGGEDAL B'YGDEMUSEUM. 


1,18.00. Sigdal og rggeda1 bygiemuseum har fgtt
beskjed av lærer Sigurd Tveiten og frue, Eggedal om at de skjenker
en stor samling 2V forskjellige ting til musect. Ifblge Buskerud
Blnd utgjbr samlingen over 100 ting, der_v en rekke verdifulle
gjenstnder, bl.a et skrp frn 1460. Tveiten hr'r ',ntydet at
samlingen vil bli foröket senere.

FRUKWLEN I VFSTFOLD UNDER MIDDELS:R.

O.R. 18.00. Gartnere i Vostfold forteller at frukt-
avlen i Vetsfold kommer til g ligge pg omkring 80 av middelgr.

NY UTDELING AV SJOKOLADE TIL BE.N.

O.R. 18.00. Pg, sjokolade cg krkaokortet for september
til november 1942 som er delt ut til barn i alderen 2 - 14 r vil

det i tiden fra og med 16de oktober til og Lied 15de november bli
2n1dening til g kjbpe 100 gram spisesjokolede mot klipp av höyre
hjbrnet ev talongen. L sjonene skal dekkes av de tilstedeværende
beholdninger hos detaljistene. Disse vil sgledes ikke fg, levert
spisesjokoldde mot innsending til febril,:k eller grossist av klipte
talonger og brukte anvisningor fra de to foresg.enfle salgsperioder.

G>RDBRUKER FORSVUNNET.

17.00. En kjendt ggrdbruker fra Oddernes, den 64
4r gamle Tharald Frestbe, Mosby her vært svnet fra sitt hjem siden
mandeg formiddng. Da hen h-,r vært syk en tid, frykter man for et
det er tilstbtt ham noc. Han gikktidlig Izenda-g -formiddag en tur til
et av in skffigstykke og siden har ingen sett noe til ham. For et
par mgneder siden ble Frestb rammet _v slog hvorved han mistet det
ene byet. Man frykter nu at han igjen er.remmet av slag. En stor
=nngard har sbkt etter ham i flere dager utcn resultat.

JERNKORSET TIL SS MANN.

18.00. S.S. soldet Kgre Opsahl, Sarpsborg, er
tildelt jernkorset for sin tapre innsats pg: 3stfronten.
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FISXERIMELDINGER.

tilby O.R. 12.15. Om sildefisket meldes fra Uthaug i Sbr-
Trnidelag nt der i siste 'dbgn cr tatt endel snurpesteng pg, fra
50 til 100 hl. pr. bruk. Silden var pg stbrrelse frp 20 til 35
stk. pr kg.

Siste dogn har det ogsg, vært fisket endel
mussa i Hordaland. S41cdcs moldcs fra Fanafjorden om steng pg
100 skjepper og fra Fjell om atengp. opptil 400 skjepper. Fra
Betavik i Sogn meldes om ct mindre knst.

Om sildefisket i Nordnorge meldes frn
M ,lnngen et mnn der SSste dögn hgr kastet svarte garn og det ser
ikke heller ut til skulle bedre seg noe cnnu, I Hbyangen kPstet
mn natt til m-ndag og fikk inn endel ubetydelige steng nens
det inPtt ble tatt steng pg, fra 50 til 100 hl.

I Finniurk har endel notbruk forsbkt seg
men h±ttil aten noc resultat.

Om brislingS'fsket meldes fra Sogn Pt
mPn i iur1and har It':stet opptil 400 skjepper pr. bruk. I lærdel
hPr endel bruk knstet opptil 400 skjepper pr bruk.

Frn Ulvik i Hardanger meldes om ondel
k-st, men brislingen viste seg bare br-stg av et ganske lite
kvnntum som JÅ i overflPten og resultatet ble rezet rlagert.

Li.NDBRUKSMELDINGER.

O.R. 12.30. Det cr frnmdelcs potetopptakingen soc,
er det dozlinerende og det bevirker ogsg, den ngvrende knPpphet
3,vanulre varer.

Xnaphet preger Oslom-irkedet idag. Det
eneste som sees noe av for tiden cr noc vinterkg,1 og endel blom-

Der sPmme knapphet gjbr seg ogsg gjcidende
for slaktewrkedet, men hcr er det vesentlig transportprholdene
som spiller inn. Skledes kom det til Oslomarkedet i forrige uke
ikke mere er.n 1/3 av det rekvirerte kvatum.En tin6 som nu
imidlertid begynner g vise seg er saue(Lakt.

XRUSIFIES  FO ST.WGER DOMKILKE.

06.00. Stavanger Domkirke sknl nu fg et vakkert
og verdifullt tillegg til sin indre utsmykning. Stnrangerbilled -
huggeren Stiniva Fredriksen skPl nemlig lage et stort krtsifiks
pgi veggen over den store korbuen i skipet. D't er foreningen
"Domkirkens Venner" som hPr tatt skrittet t14 dette arbeidet.

NS MÖTE I ORKIII/JJ? 


06.00. I Orkdel har det sbndag kveld foregått et
verit,-belt taterslagsmg,l. Fire kjendte tatere gikk lös pg. hver -

ndre mgd kniv og et gammelt geær. En Pv dem mgtte bringelaz pg,

sykehus etter v:ere tilfbyet s=e knivstikk i bryst og rygg.
Det lykkedes en av karene a römme til skogs.

FORSVUNNET - OG FUNNET IGJEN SOM

06.30. Etter hvad Skiensfjordens Presse crfarer
hPr mnn nu funnet liket av det 32 grige bilmckaniker Idvart Dall-
gren som forsvandt i Porsgrunn forrigc lbrdag. Politiet hadde
fgtt greic pg at den kvelden han forsvandt, var det noe rot nedc
vcd elveiwnten ved ferjestedet og under sokningen iggrettermiddag
f,-ndt man liket. Edvrrt Drhlgren etterlPter seg hustru og to sm'
bPrn
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NYTT FRA L.eNMJ.R.K.

D.R. 1.3 "Frikorpset Danmark" reiste idag fra
Kjöpenhevn etter 4 ukers permisjon. Fdr avreisen vnr det oppstill
i korpsets kascrne og tilstede vnr överstbefalende for de tyske
tropper i Denmerk, general von Henneken, kommandererde general for
den danske h.-ar og flere hbytttende tysko og danske personligheter.
Blendt dem ses ogs?1, Fritz Oleussen.

Genrcal von Henneken holdt en talc for
deltakerne i korpset og sluttet med et tre Gnnger sieg heil for
edolf Hitler. Deretter ble de tyske naejonalsanger spillt og
tilslutt den danske.

Etterp.s, pnraderte korpse-; for general
von hanneken og marsjerte til stesjonen hvor avreisen f ndt st3d.

D.R. 11.30. En kPnadisk ekspedisjon har nylig gjennom-
fört en  4ex2 gjennom Nerdvestpassesjen. I denre forbinnelse blir
det nu opplyst at ekspedisjonen ble ledet av en dnnske. Han e/
politimann og heter Henrik Lnrseu. Man vet ikke noe nnnet ennu
om hem enn at han er födt i Denmark.

Turen ble foretatt i en 3 tonns kutter.
Denne rerse har bare vm-t gjenuomfUrt en gang tidligere nv Loeld
Lmundsen. Lorsen reiste gennom P-ssasjen den motsatte veiea 2V
den Roald 4munds(n tok.

NYTT PBL SVERIGE.

19.00. Fra mandag er heIe den svenske potet -
omsetning satt under statens kentroll. Samtidig ble det innfört
normelprisela, sor kan vmre litt forskjellige i de enkelte lands-
deler. For drive handel med poteter kreves det nu on smrskilt
bevilling. Det er forbudt bruke poteter til for. BrUken ev poteter
til industrielle fordkl or sterkt innskrenket og det er helt tbrbutt

bruke poteter til framstille brennevin. Det er forbutt skrelle
poteter i restaura.nter, kanteener osv. Lnhver som er i besiddelse
ev potetlager er under straffansvar forpliktet til ta vare p det
p. en slik nite at potetene ikko kan bU ödelegt eller ter sknde

de Ikke lenger kan brukes som menneskef3de. Foreldbig ser man
bort fra innfbre rasjonerinG.

Statistikken over den svenske matvere -
import viser nt innförselen av brddkorn cr steet sterkt jÅr.
Derimot cr importen nv frisk og tdrret f±ukt gett betydelig tilbake,
Hved enimnIske matverer engr knn det noteres stigning i fleske -
importen, men nedgeng til omleg halvparten 27 fisk og en sterk ned-
geng i importen J-NTegg. Sveriges innförsel ,v brödkorn, hvori
inngr hvete og rug, har jAr utGljort 60.000 tonn meet barc n)ei
hundre tonn forrige Nr.

D.R. 17.35. Sveriges störste sykehus som er bygge
.av Stockholm kommune er,nu tatt ibruk. Til sykehuset hörer blandt
ennet et tilfluktsrom som kan te 2300 paienter.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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QUISLINGENE UTNEVNER NYE MENIGHETS2b. FLERE PRESTER FORVISTTRL

SINE.EMBEDER. DE LVSLTTE BISKOPPER FIR ORDRE OM HOLDE SEG HJEMME.

. S.R.22.00. Fre Oslo meldes nt "Kirkedepartementet" her begynt ut-
nevnelsen av nye menighetsråd over hele landet. Samtj,dig her de,av-
skjedigede biskopper fått ordre om ikke å forlate ;Jine bbliger.r-
saken er at de her hatt forbindelse med prestene, de avsntte bis-



kopper skel ikke få e.nledning til å fe:2ete visiteser eller andre
embedshandlinger.

Flere prester som etter a de er blitt evsatt, har
fortsatt sin prestegjerning i civil er forvist fra sine distrikt-
er.

flere tilfe3ler har de gPmle menighe'csråd nektet å
utlevere kirkeböker, nökler m.v. til de nye menighetsråd og politi
er blitt tilkalt for å sörge for overleveringee..

ne nye menighetsråc 9  vil f; _Let.11 disposisjonsrott over
kirker, forsamlingslokler og endre eiendommer som tilhörer menig-
hetene.

TYSK SOLDLT MENER AT QUISLINGE.dE VILBLI KNEKKET SOM VEGGELUS!

M.R.20,40 Det ble lest opp en berettning ev en tysk soldet,
. Otto Reichenberg, fra en liten lendsby like ved Hambrg. Hen

er frivillig gått over til JJen röde arme.
Reiehenberg ver meskinist fbr krigen og ble i 1940

Sendt til Norge med et skip som ble torpedert like utenfor Trond-
hjemsfjorden. Han arbeidet en tid ved de tyske anlegg i Trendheim.
Ivår ble han sendt til istfronten.

.heichenberg uttelte et han kjenner nordmennene godt. De
er fyllt ev bet til tyskerne og det vet tyskerne meget godt. Det
ble nærmest nnsett for å være like sikkeit å bli ovedrt til st-

. fronten, idet de tyske soldater ventet at spetakkelet i Norge skulde
bryte lÖs for elvor. Den dagen vil quislingene bli knekket som
veggelus !

MERE ST/2SSKLTT.

D.R.11.35. I siste nummer ev -"Norsk Levtidende" e2 det en fo2ord-
ning om en swlig stntsskett for året 1942-4, Den skal utlignes
på de inntekter som er steget siden

"DET GERMANSKE FORBUND" OG NORGES STIWING.

12.30..Norsk Artikkeltjeneste skriver idag,i cr eilikkel under
overskriften "Norges Stilling", bLej 1;et fremtidige forhold
mellem Tyskland og Norge ken selvsegt ikke ideg feistlegges i Alle
detaljer. En ting må'en imidlortid Vlere helt på det- rene med:
Tyskland önsker a,t Norge må bli en verdifull fektor i det ger-
manske forbund. Det stortyske rike nisker ikke bare ct fritt
Norge, men ser efi betryggelsv for .den germanske rases fremtid
deri, at Norge blir sterkt. egen til Norges frihet.Og selv-
stendighet går gjennem Nasjonal amling. En må skapc on solid
orgenisasjon og söke å få nye og Skikkede medlemmer. Desuten
må gode, nasjonals.nnedekrefter gis anledning til å rgjöre en
innsats for landet Det er eri oppgave for Nasjonal ')emling nå
å få kontakt med de gode og byggende krefter utenfor
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STOR BRANN I HLLDEN. SKADE FOR OVER 1 MILLION KRONER.

O.R.11.00. En voldsom. brann har i natt herjet Halden, idet det
atore fabrik-komplekset til Den-Norske-Reiseeffektfabrikk A/S
brennte ned til grunnen. Brannenbegynte"ved og da brann-



vesenet kom tilateda kort tid etter, sto hele den ene flöyen i et
eneste flammehav. .1det var helt umulig å tenke på å slukke så brann-
mannskapene la an på å begrense ilden nest mulig. Fabrikkomplekset
består av en rekke to og.treetaSjes bygninger som alle brente ned.De
inneholdt en' Mengda brennbare saker og flere eksplosjoner öket brann-
ens heftighet. Skofabrikken Sparte som ligger like ved.siden av, og
en vi1larekke i marheten var en-tid sterk't truet, men tekket vare
brannvesenets dyktige arbeide og hjelpen fra det tyske politi, som
straks var på pletten, lyktes det å redde disse hus. Ennå i formid-
dcg brenner dat i ruinhaugene. Den brente fAbrikk var en av lend-
ets etdrste og eldste i. bransjen og beskjeftiget for tiden over
200 mann. Skaden belöper seg til over en million kroner. .Brenn-
saken er forelöbig ukjent.

HADELANDSMUSEET FR FRILUFTSSCENE. 


13.00. På Hadelandsmuseet legges i disse dager siste hånd på et
nyanlegg, friluftateater i forbindelse med ny vektmester bg res-
taurantbygning. Nyanlegget vil bli tntt i bruk ved en tilstelning
i midten av neste måned og til åpningen er innbudt represententer
for kulturdepartementet, Norske Museers Landsforbund, o&de kommun-
nle myndigheter. De vanskeligheter som var forbundet med ldsningen
av pinnen er.overvunnet på en meget måte oc det skyldes i
fiYrste rekke arkitekten, Jistein Friluftsteeteretd scene
er halvt innebygget i den nye yaktmes-ter- og restnurantbygning.
Sceneåpningen danner bygningens fasndo og innremningen-er neget
originrl. Bygningen oppföres av Hadelandstönmer og i stokken over
seeneåpningen har treskjareren Sigurd Sörflaten skåret gan-



1e himmeltegn. Sidestokkene er også dekorert med treskurd. Byg-
iblingen inneholder leilighet for vaktmesteren, =taurent1oka1e SOM
ex utformet som peisestue, verkstd1okaler i kjelleren n.v.

GRDBRUKER FRA BRANDBU F2R NORGES VEL'S F=JENSTMEDALJE.

13.00. Gårdbruker Torstein L. Bjerke, Brandbu, som forleden kunde
se tilbake på 50 års virksomhet som gårdbruker, er av drekajonen
for Norges Vel tildelt selskapets fortjenstmedalje for langverig
og dyktig virksomhet som jordbruker. Det er en likeså sjelden som

refull utmerkelse. Torstein L. Bjerke er vel 82 år og han har
hele sitt liv vwt en arbeidssom og dyktig jordbruker os ved siden
herav innehatt on lang rekke kommunale tillitaverv.

STOR DELTLKELSE VED HOPPEUTSTILLING- MEN LITE FOLK. 


11.30. Statens hoppeutstilling på Stav ble åpnet igår.Utstillingen
her fått enestående stor deltakelse og er vo1 den störste som er
holdt i Gudbmdsdalen. Ielt mötte 91 hopper, og etter de sakkyndiges
mening cr kvaliteten meget god. Det ver dårlig frammötc den förse
degen da böndene cr mcget opptett med hbstonnn for tiden,men 2n '
venter större tilslutning til utstillingen.idagene fremover. et
1,1arhittil heller ikke vwt neen fert i salget.

BJ,RNEHLGE FOR WDRE SOM STR I MLTn!

lo.00. Lillehammer krets ev Norges Rde Kors her nå besluttet å
opprette en bernehage i byen hvor ILödre som står i. matkö knn ha
Sine bern. Det skal ansettes en barnanagel,arerinrie. Bernas .opp-
hold i barnehesen vil b1i grntis.
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Iu,NDSLEDEREN FOR BONDEKVINNELGET.T.LER ST4VLNGER. 


17.00. Landslederen fer BondekvinnelTget, Ruth Herberg,har i den
siste tid bereist Sdrlendet Og RogaLid semmen ned NSK's fylkes-
leder, Fru Hauge Isachsen. Igår kveld talte fru Herberg pa. et meg-
et vellykket möte i NSK - Stevenger. På en klar og overbevisende
måte fikk hun ffamhevet et NS knmp er den eneste vegen til frihet.
Hun kom også inn på forholdet mellem b7 og,lend og fremholdt nöd-
vendigheten ev gjensidig forstålse. Jet utmerkede foredrag höstet
sterkt bifell. Mötet b-e avsluttet med fedrelandssangen og tre ganger
.heil og s931..

111JOGALliNDS/LM=DET HLR HLITT MiTE I OSLO.

12.30. H4logalandsambandet avholdt möte, like etter NS-riksmdte,
under ledelse ev formannen, telefondirektör Richard With. En del
nordlendinger scw ver i Oslo i anledning av riksmötet var innbudt.
Mdtets hensikt vrr et form=nen skulle bli orientert om de aktuel-
le ting i landsdelen, og representantene nevnte saker for lendsdel-

--/en som burde tas opp. Etter fe=ennens velkomsttale fikk-fölgende
herrer ordet: Fylkesförer Wessengen, presseleder Solstad, ordfrirer
Tande, redektör Dahl, formrnnen i Nord-Norges ReiaetrafikkZorbund
Chr.B. Heimbeck, thorlcif Sörvik, kretsif  rer Grönhaug Karl Ovensen,
Casper Gustavsen, Samuel 01sen og fylkesfdrer et ver mange
gode innlegg og forslag som Hålogalandssambendets forMann så vidt
Mulig vil ta seg av.

STTUE .V TTYLTLRGUTTEN I RLUL,ND

17.00. For en tid siden tilböd bille, lu,,ggeren Dyre Vaa haulend
kon=ne en statue av Myllergutten gr ;is. betingelsen er et kom-
munen bekoste statuen stöpt i b-onsje. Kommunen hnr rkseptert
dette og det er nå nedsatt en komite j0111 har får.t i oppdreg å
veiebringe de nödvendige midler.

EN FOR SM: TRLFIKLI'ORSEELSER.

O.R.21.00, Politifullmektig Nr-1-d1:1 trafikkpoli;iet meddeler
at men også i Dergen om en ukes tid sknl gjennemföre en ordning med
evkrevning ev et gebyr på 1 krone for mindre overtredelser av tra-
fikkregiene.

MIDT-H=LiUDS  DLMPSKIPSSELSW UTVIDER KhPI=EN..

17.00, Det Midt-Hordelandske 1Jempskipsselskap har losluttet å ut-
vide kepitrlen med nytegning som ver satt til et nintmum av 150 000

kroner. Hittil er tegnet 102 000 kroner, og E2d dette setter man
antagelig punktum for videre tegning.

165 000 KRONEP INNS/IMLET TIL NYTT HOSPITLLSKIP.

17.00. Innsamlingen til det nye hospitalskip for Nord-Norge som
Indre Sjömennsmisjon her tenkt å le bygge så snart forholdene
gjör det mulig, er nå kommet opp i 165 000 kroner- Men håper å få

nn 200 000 kroner de fartdyet enslegsvis kommer på 2-300 000 kr.
Tegningene til det .nye skip dr utfört ev ingeniör Wesse ved Der-
gens Mek. Verksted.

SKLNDLW, MED FORSYNINGSNEMNDA I LLKSEV K.

11.00. I Laksevåg herredsting igår kirn forholdene ved forsynings-
nemnde opp til behendling. Innen s+_e kretser v herredet hadde det
rådet stor ffisndye med nemndP. Sterkt tilspisset ble saken etter
en effwe hvor en fullrn.i:U i nemnde ble idömt •15 degers fengsel
for undersleg av brddkort. baken ver også kompromiterende for for-
mennen som hadde forfremmet denne funksjo= til fullmektig. Ord-
föreren her nå foretatt en
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POTETEME ER LV GOD KVLLITET OG OPPTLKNINCN G1R FOR FULL 


:=ERS INGEN SSELIGE FOL,NDRINGER P: WN-JJ;RUKSMLRKEDET.

O.R.12.30. I Priscentralens lnndsoversikt heter det at i uke, som
gikk ble all kraft satt inn for, å få opp potetene. Takket være et
par dngers godve.er kom det også en god del korn i hu.s. Siste söndng
ynr full nrbeidsdng over hele
• Potetkvnliteten erJE.,nitover meget god.

På Wrlendet, og a2arlig på istlandet og i TrJndelng,
står enda en del korn ute. Snmtidig er treskning og bbstplöyning
begynt. Treskningen skal 1..re ferdig innen 13.november.

Potetmerkedet h, dde den beste uke hittil i höst, og
ikke få byer kunne melde om tilstrckkelig tilfrsel så elle kunno
få sine rP.ajo-ler. I Oslo hnr men begynt utkjöringenav vinterfor-
syninger cv poteter.

På grunn rv nt 'lt tr-msportmateriell son står til dis-
posisjon nå brukes til poteter, er dotte gått ut over trrnsport ev
andre viktige varer.

har veert mindre hdy på mnrkedet. Halm er det dår-
lig med, fordi det er venskeligheter med pressingen.

Grönnsakene er det fremdoles dårlig med. Til Oslo
det tilfört en del selleri og purre, og idng kom der noen rödbeter.
Enk61te hendlende holder fremdeles på med å utdele 1.runde, mens
rndre er kommet til 3.

Fruktcaerkedet cr ufornndret dårlig. Til Oslo er kommet
noen Victorinplommer.

Soppsesongen som her vwt meget dårU.g, hnr, tatt sog
cdskillig opp nå mot slutten. En des i forrige uke Gikk nere enn
300 kg. gjennem soppkontrollen.

Livdyrhandelen er treg. •,et hrr wert tilfört noen
smågriser, men det er vanskelig med kepetillatelsen. I Heugesurd
or det omsatt en del sau. Prisen er optil 400 kroner. Lam betales
med 100 til 130 kroner.

Slekterer.,,,:edet visor ingen forendringer.
Tilförselen av fisk er fremdelee Til Os-

lo er kommet en del sei, steinbit og eefe..eJ.d. Det er egså tilfört
noen krnbber, men kvaliteten hnr ikke weit den beste, det har n=21-
mest vært et lotteri ned hensyn til innholdet.xx xx x x
O.R.18.00. Innhbstningen av grönnsaker foregår nå over Hade-
landsbygdene. Store områder hrr iar vwt viet grönnsakdyrkingen.
Man regner med at i Opland fylke var det i 1939 4000 mal jord med
grönnsaker. Dette nreal er na fordoblet.

O.R. 18.00. Det har v34rt dårlig med innsamlingen av kongler iår.
:rsaken er at mange kongler er ödelagt av sopp

PISKERIMELDING.

0.R.12.15. Det hrr wert smått med sildefisket i Nord-Norge den,
siste tiden. Fra Narvik meldes om noen småfengster på 40 og 140
hl.. Fra Harstad meldes om enkelte fangster fra 10 til 50 hl..

Musafisket i Hordaland er dårlig, med bare noon små
frngster.

I Sovi hndde brislingfiskerne bomkast, bere noen få
hadde fengster pa opptil 400 skjepper. Det har vwt mindre brisl-
ing i ukn som gikk og den har vært blandet med musa. Fiskerne mener
imidlertid at fisket ennå ikke er slut, pg de ligger ferdige til
å gå ut igjen når sjöen blir knldere.

ELGJIKTEN FOPLENGET. 


O.R.18.00. Elgjrkten er idag nv riksjegermesteren .forlenget fra 20.
oktober til 1.november. Grunnen til forlengelsen må sökes i mrngel-
en på rifler, og desuten har böndene • iår gjennemgående så lite ar-
beidshjelp et det hittil hnr vwt urg.(1 4.'re-e dem å nvse tid til elg-
jrkten. I de herreder hvor forholdene er sm's vanskelige kan man
ved söknnd til viltstyret i Oslo gjöre regning mod ytterligere for-
lengelse.
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U1.4YKUR .

09.30. Den'savnede'32 år gemie'bilmekaniker EdVard Dahlgren frn
Follnes ved Forsgrunn er funnet som lik i Porsgrunnselva. I mbrk-

et her han gått tfr ved et ferjested i 'östre Porsgrunn.‘

12.00. En bilulykke er inntXuffet,iNesbyen i'Hallingdal. En laste-
bil skulde passerejen jernbeneovergeng da den'ble påkjdrt ev-et gods-
'tog som.,fdrte bilerimed seg 60.-70.meter.. bet ver t,c) runn i bilens
fdrerhus Om 1,egge ble stygt skadet og Måtte kjdres på,sykehus.Den
ePe aV dem,leder Lian,er avgått ved ddden idag.

12.00. En verkstedsarbeidex Iftle&DokkR,Joharines,Sbstad, en bror
av den kjente skilöperske JOhnnne benyttet forledetljern-



lpenelinjen de'han var.på veg heimover...Snn ble overkjd.rt nV.sydgk-
ende iog Og drept. Han Ver'i 40 års alderm og etterlater seg hus-
tru og f1er uforSörgede berri. '

J77.00. Frakvitsby MeldeS.nt den 58 år gemleRefme(?) igår
,kveld er omkommet under fiske. Men her ,f,,2nnet båtenhans toM. Ln-
tgelig er hen slått overbord.

WDSFALL. 


09.30. Den kjente forretningsmann i Bodö
er'evgått ved dddeb. 77 år gemmel.

FREKT TOBLKKSTYVERI P LILLEHLMMER.

Tre gutter i e1deren 15 til 19 år er nå, knepct og her
tilstått det Store tobekkstyveri hos agent Jevne
forleden. De har stjålet tobnkksverer for i alt 1600 kroner. Ty-
veriet herpforegått i lbpet nv flere netter.  1)e fxekke tYveknektene
har 14st seg inn med f-'.1ske nbkler og utspekulerte solfide v.ar, tok
de bere de innerste pekkene i hyllene slik at inn heveren ev for-
retningen ikke merket noc, de fdrste de,geho. Tyveriet oppk1ert
på den måten nt politiet fikk hbre oktom'-letning av tob&kk på gaten

Lillehammer.

F0STERF0RDRIVEISESSLKI V. T;FIR .

12.00. En uhygelig sak er imder oppeiling i Våler. En.pike
mistenkes fdr a ha ombragt sitt nyfb;e barn. To personer i'sem-
me familie mistenkcs for delaktighet. Samtlige tre er nå errest-
ert og fengslingskjennelse nvsngt.

MISLYKKETFORLETNINGSWN I OSIO. 


23.00. En forretningsmenn i et Oslo-firmn heddc tenkt å sterte
sin egen forretning. I dette bywr,ed underalo han over 20 000 kr.
i firmeet og stjel wrer for 1700 kr. Forbrytelsene ble imidler-
tid oppdaget og istedenfor egen forretning, her tunnen nå fått
ett og et haivt års fengsel.

25 R SOM STLTSKONSULENT.

09.30. Stetskonsulent i sau- o geiteevl, Johs. Selnnd, kan i
disse dager feire 25 års jubileum i denno betydningsfulle still-
in. Hans virke er kjent og anerkjent over hele landet. Med ene-
stende kraft og energi har hnn gått inn for sitt arbeide. Særlig
ma nevnes hans bestrebelser for utnyttelse ev vfrre fjellbeiter.

pen etterIater beg huttru og. to,bern.

kjdpmann U1rich,;Ri.edl-
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NYTT FRL SVERIGE.

S.R.22.00. Regjeringen besluttet igår å innkalle Riksdagen til et
informerende mdte.

De to soldater fra den svenske livgarde som ble arredtert
for spionasje'for RUssland har fått sin dom- ved regimentsretten.41
Johanson fikk 2 års tukthus Og journalist Lundberg 1 års tukthus4
0.R.11.00. Siden mandag er 75 miner blitt uskadeliggjort p den
svenske syd-bstkyst:
O.R.. 12.00. Svenske eviser mener et rrbeidstjeneste for de verne-

ktige av årsklassen 1942 vil bli gjennemfört nllerede i nov*er.,
8.R.19.00 I löpet av dagen  ha,r  flere fremmede fly vmrt over Hepe-:
randa. To nv flycne var tyske og ble beskutt av luftvernet.
S.R.19.00. Brenselskommisjonen har foreslått for regjeringen rt
det blir innfbrt rrsjonering cv elektrisk kraft,
S.R.19.00. Sveabolagets skip "Nnrvik" var forleden utsntt for et
torpedoangrep utenfor den 1211&ndske kyst. Kokken hoppet overbord
og druknet. Skipet ble ikke truffet nv noen torpedo.
S.R.22.00. Statssekretmr Sundn er reist til Tyskland etter invi-
tasjon fra der tyske undervl.sningsminister. Han skal studere tyske
fag- og forskoler.
S.R:22.00. En tysk.lastebåt kolliderte i natt med fyrskipet i Kal-
marbundet. Skipet fikk ingen skade, men frskipet er delvis ödelagt
og viser feil.

Ny '2 FRL

S.R.12.30. det skal nå påbegynnes kulldrift på Bornholm. Kii.11-

legene anslåes til 52 000 tonn.
11.00. Inntil slutten av september h^r man i Danmarl4 brutt over 1
million tonn brunkull, eller like meget som i hele fjoråret. blan
regner med å bryte ytterligere 100 000 tonn i de tre måneder som
er.igjen av året.

S.R.12.30. Pra Helsingborg og Malmö kunde mnn inntt höre at luft-
vernet i Dcnmerk åpnet ild mot britiske fly;
S.R.22.00. Ferjeforbindelsen Malmö -.Kjöbenhnvn er idcg begynt
igjen med erjen "Malm6". J-Jen skal gh to turer om dcgen. Også for-
bi,ndelsen elsingborg-xlelsingör,er, nå i orden.
M.h.16.40. 1-Moskvakringkapteren rettet i den norske sendingen et vold-
somt angrep mot s-Ltsminister Bull og den d:Inske regjering, som ble
beskylt for å vmre usle lakeier som giklc med på alle tyskernes krcv.

Det ble også hevdet nt "Frikorps Danmark" rsom officielt
reiste tilbake til 3stfronten den 12.oktober, fremdeles er i nan-
mark.

vvv VVV V'V
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F lkesf rer ROgsta4 ,tedeg*ör for bak rUnnen fOr undtwielsestilstanden

o de tiltak somhan.adde satt i verk. Hans'tåle höster be eistret

bifall.på15.212nal Samliws medlemsmöte i TX6ridheim.. . .

0.L.11.00
Nasjonal.Snmling arrangerte igår kveld med1emsmbte i

Studentersnmfundet i Txondheim. Mdtet indde fått enestående til-
slutning.,Fylkesfrer Rogstad a en inngående redegjörelse for
bakgrunnen for undtage1sesti1stnden og de tiltnk som han som den
ansvarlige for den norske sivilforvaltning i den anledning hndde
satt i verk. Talen ble gjentatte gnnger nvbrutt PV begeistret bi-
fall.

Endrin av ras'onerin sforskriftene for mel- o bre5dvarer.

	

13.30 Direktorntet for Provinntering og Rasjonering har endret
rasjoneringsforskriftene for mel- og brödvarer, slik at det met
klipp nv et merke med svart tekst fra rasjoneringskorteno for mel
og bröd heretter av blötkake, fylt kake o.l. bare knn kjöpes og sel-
ges en vektmengde av. ca. 80 gr. mot tidligere 100 jr. Endringen
trer ikraft fra og med 19. oktober

'Arne NmverdalansE,tt som distriktsveterinmr i Hadelnnd.

	

11.30 "Innenriksdepnrtementet" har nnsntt veterinmx irne
,Nmverdal som distriktsvcterinmr i Hadeland. Herr N'sverdn1 er f6dt
i. Lurskog 1912, tok nrtIum 1932 og,ble i 1938 utcksaminort fra
Veterinmrhdyskolen i Stockholm. Hnn deltok som frivil1ig i Finn-
landS frihetskamp mot Sovietsamveldet i 1939/40-og ble senere an-
sntt som kommuneveterinmr i Sel. Fra mni 1941 har herr Nmverdn1
tjenestegjort som frivillig i Waffen SS ved Ostfronten.

oteker Hans Frit* f Bbihn Meddelt bevillinti1A drive Svanen ote-

ket i KristinnSund.

	

13.30 nflinisterpresidenten" hsr den 17. september meddelt
apoteker Hans Fritjof Bbihn bevilling til å drive Svaneapoteket
i Kristiansund. Böhn er födt 1883, tok apetekereksamen i 1911 og
har tidligere vmxt innehnver av --ipoteket j Tndsö.

Nærmere om brannen Halden.

	

11.30 Den store brannen i Halden ble oppdnget ved ett-tiden
om natten av en mann på en annen knnt -v byen. Brannvesenet rykket
straks utnedelt disponibelt mnnnsknp, m'en fabrikken kunne ikke
reddes tross iherdig slukningsarbeid. Den N-)rskc Reiseeffektfa-
brikk produserer vesker, kufferter, reiseetuier m.v. og hndde en
egen snekkerfabrikk for små-mbbler, spillebord o.l. Den anrettede
skade er som för meldt meget omfattende. Brnnnårsaken er fremdeles
uoppklart. Ved en tidligere brann i fabrikken i 1927 skyldtes bran-
nen selvnntendelse i de mflnge 1ettantendele ting som fantes der.
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'Fiskerimeldinger. 


O.R.18.15 Frn :,lesund meldes fisket i den senere tid har
vMrt meget dAr1ig. FerskfisktilfTslen tilloyene har de1S vært
uhyre liten , dels helt uteblitt, hvilket harmedfbrt store vnnske
for husmödrene. Det er ilcke riktig,nt •,lesund holder fisken til-
bake til eget forbruk, for selv i lesund har det vært mangel på
ferskfisk. De dnglige tilfbrsler ha viktet. FiSkerne hnr ikke
fått tilstrekkelig med brenselolje, men dette forhold er, i den se-
nere tid blitt noe bedre. Det hAr vært bra med smörolje. Lgn har
det vmrt S.ES •dårlig med iår. Fra slutten av oktober håper, man
fiskot vil 'bli bedre såfremt vmret forholdsvis brå. Pidken
vil bli fordelt så godt soM zulig på dietriktene.

O.R.12.15 Sildefisket. Ingen meldinger.
Bri.s1ingfisket er fortsatt smått.. Det cr tatt en

del mindre .nngster i Sogn og Hardanger. '
Fisket i Finnmnrk var noc mindre enn foregående uke.

Seifisket har avtatt roe, men må fremdeles betegnes som bra med
godt utbytte. Smrlig har seifiaket vmrt godt i Vest-FinnmPrk. Det
samme gje1der torskefiskot i Vest-Finnm-rk og hysefisket i (5s-
Finnmcark. Flyndrefisket gikk endel

Landbruksmeldin,7er.

O.1.12.30 TilförslenPV poteter til Oslo hnr öket, men aen
er ikke på langt nmr tilstrekkelig til dekkning av rasjonene. Til-
fbrslen av grÖnnsakor or meget dårlig, hvilket som tidlit:ere opp-
lyst antagelig Skyldes transportvankeligheter. Det er nå blomkålen
som, dominerer mxkedet.

Det kon adskillig kjött til Oslo igår, men transport-
vnnsker gjör at tilförslen av kjött cr svmrt ujevn..

JPkttiden for el forlenget frn 20. oktober til 1. november.

13.30 Riksjegermesteren har forlenget jnkttiden for elg
generelt frn 20. oktober til 1. november og de herreder hvor for-
holdene er smrs vanskelige knn etter söknad gre rekning med yt-
terligerc forlengelse.

Skogsalg i Ytre Rendn1.*

O.R.18.00 • Ytre Rendal herredsting hax vedtntt å selge kommune-
skogen til Selbak Bruk fox 140.000.kroner.

Ragnnr Howlid, Oslo, er anbefalt konsesjon på 4.500
mål skogi Ytre Rendal for 65.000 kroner.

Senkninpspinner for Bryda1en i Tynset inder.utredning.

O.R.18.00 I Brydnlen i Tynset har i lengre •id store senk-
ningspinner vmrt .under utredning. .;,rbeidet er nådd dithen at det
oneste som står igjen av den virkelige senkningsplan, er et gjen-
nomstikk p4 800 meter i retning mot elva, forteller primus motor
foretngendet, skogeier O.H. Storrbsten, til bladet istlendingen.

Utskiftningsformann Otto Knudsen har nettopi vmx på befaring. Det
or sannsynlig at utskiftningen kan bli fremmet til sommeren. Når
planene er en realitet betyr de en provins på 4-5000 mål dyrkbar
jord til dalen lagt.

Bo _elvdAlen, Landfjnrdbotn, FinnMårk. 


O.R.18.00 FrTa1g-lk meldesdnnmark Folkeblad at det er
sett 4 björneri BognelvdaIen, •Lan«jerdbotn. Det er 2 voksne björ-
ner og 2 unger. Det er mange år siden det er sett björn i di,sse
trakter,
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Dbdsul kker.

13.30 Da Flekkefjordtoget igår kveld skulle gå fra Sandnes
stasjon hendite en stygg lUykke. En mann fra Stavanger, den 36 år
gamle John Fjeldstad, forsbkte å springe på toget etter at det
var kommet i faxt, men mistet ballansen og ble overkjbrt. Han kom

så stygt til skåde at han avgikk ved dbden straks etter ankomsten
til Rogaland sykehus i Stavangex.

11.30 Den år gam1e Ragnhild Flodberg i Trysil som forsvant

på.bmrtur forrige torsdag, er gjenfunnet i skogen i sterkt forkom-
men tilstand, men en håper hun vil slippe fra det uten varig m611..
De siste degene-hadde hennes ereste bmr.

17.0C Mandag morgen skjedde an 1y1ke med dbden til fblge i
Frognerveien. En 29 år gamnel blikkenslager var gått alene opp på
taket for lodde en nedlbpsrenne. Han hadde taug med, men har
antagelie ikke gjort bruk av dette. Plutselig hdrte noen åv går-
dens beboere et skrik og et fall mot brostenene. De forulykkede
ble straks kjbrt til Ullévål Sykehus men hane liv sto ikke til å
redde.

17.00 Igår ettermiddag inntraff en stygg kollisjon mellom
en syklist og en buss ved Nygårdsbrua 1 Bergen. Syklisten, den
30 år gam1e Kristian Nygård, kem Meget sterkt til skade, og etter
kort tid döde han på Haukeland Sykehus.

Planer om å organisere et "næringstin " o dele ere til det visse

nærin a olitiske o p',aver. Både "kulturtin et"s o "nearin stin et"s

aver vil utelukkende vmre av fa-li karakter ikke olitisk.

19930 Den nye stat.skal bygges opp. Av "fdrerens historis-

ke tale på fbrertinget 26. september Nyordningen er nå,så langt

fremskreden, at vi kan organisere et "kulturting" av representan-
ter for kultur1ivets forskjellige nmråder og organisasjoner, og
delegere til det behandlingen av visse faglige kulturpol1tiske
oppgaver. På nmringslivets område ex det likeledes-vår-hensikt.
å organisere et "nmringsting" av representanter for de forskjel-
lige nmringsorganisasjoner og delegere til det visse ftmrJ,ngspoli-
tiske oppgaver. Både "kulturtinget"s og "nmringstinget"s oppgaver
vil således utelukkende være av faglig karokter, ikke politisk.

Trafikkinspektbr Schbngn er Odt  'fornb  d_Med kroneadvarsIen.

13.0 Etterhva trafikkinspektbr Schdnning 'uttaler til
Morgenposten, er politiet meget godt fornbyd med resultatet av
kampanjen med kroneadvarslen overfor uol.Aerksomme trafikanter.

Antallet av tildelte advarsler g13.k ned fra 798 den förate uke
til 3351.en.annn-

Rednin7sse1ska ets årsmäte. FOrsia om b in av hurti ående mo-

torbåt.

18.3 7å, Bedningsselskapets årsmöte, som nylig ble holdt,

SjualbenSTur1sthotel 'ved IiilIehammer,-behandl'et man forslnget om

bygging åv en kl-Ixtiggående motorbåt, Den skullc eventuelt stasjø-
neres på-Jbren-elIer på 11sta., Det er,ikke fattet noe endelig

- vedtak da:havnespbrsmålet.ikke er lorden ennå. Forelbbig vil man

bare 17gge en båt og den vil bli stasjonert på slip, men på en'

slik mate at det nesten bare er å trykke på L- knapp for å få

ten startklar...Mten vil få 3 kjbler, 2 propellerog 2 motorer

for hver 60 heatekrefter. Det er de svenske livredni,ngabåter, som
har tjent som mönateT, men generalsekrstr. Holter har gjert visse
forbedringer ved konstruksjonen.



	

Side 4, Meldin er torsda ,15. oktober 1942. N . 539.

Sverteb6rssaker.

	

17.00 Frispoliti'et i Haugesund har ilagt en fisker 100
kroner i bot for å ha'solgt fisk direkte fra båten sin og for å
ha tatt imot tobakk for fisken.

11.30 Den ft5rste av sakene fra den store rasjonerings-
svindel i fiker ble behand1et i retten idag, En mann sto tiltalt
for å ha tatt imot 4.500 resjoneringshofter, Disse forsbkte han
å brenne da politiet kom. Han ble Wmt til 45 dJges fengsel og
Itr. 200.- i bot.

13.50 En mann sto idag for prisretten.tiltalt for å ha
forsökt å selge 2 par knickers for kr, 60.- parrec, mens han selv
hadde betelt kr. 34.-. hnade han i1ovlig kjöpt epp tbakk.
Tobakkon•og knigkersene ble indratt og mannen dömt til 35 dages
fengsel og kr. 200.- i bot.

Dödsfall.

22.(Y) • En av Nordmöres mest kjente menn, gårdbruker Nils
Ulsoth, Straumsnes, er avgått vedidöden i en alder av 86 år Han
var en k-r_'aft som på Mange omr5,der-utförte et banebrytende arbeide
og som var kjent langt utenfor fylkets grenser.

En eldre dame i Kabelvå "ila t en bot på kr. 200.- for å hn fornmr-

met on 1e-tonær,

22.00 Fra Svolvmr meldes at en eldre serveringsdame på en
kaf i Kabelvåg av politiet er ilngt en bot på kr. 200.- som strnff
for at hun hadde fornmrmet en 1egiom-Jr. Kvinnen hr erkjent sin
forbrtelse og vedtatt boten. Hun innr:mmet at det var helt grunn-
lbst av henne å mrekrenke legionæren.

N. tt fra Danmark,

13.30 Etter flere måneders forsk er det lykkes å fram-
stille tokstilstoffer P.V kuhår. De förste bekledningsgjenstander
er allerede fabrikert. Forsökone er foretatt Irhus Oljemölle.
Det er planer oppe om å få igang en :LansamliA.g av kuhår allerede
i höpt. Den nye fabrikasjonvil bety en veraifull hjelp til tek,-
stilindustrien

D.R11.30 Det var 24.322 arbeidslöse i.Danmark ved utgangen
av septembqr, hvilket er en stigning på 2.800 frn forrige måned.

N tt fra Svorig.o.

20.00 For frste gPng i Stockholms historie har en kom-
munist fått sete i bykollegiet, melder Nye Dagligt Allehanda idag
undur overskriften "Et s,3rgelig vitnesbyrd". Stockholm Bykollegium
er en myndighet.hvis medlemmer velges blant bystyremedlemmene og
som etter oppd2eg frn bystyret treffer alle bes1utningor i spörs-
mål\av administrativ art.

18.00 Den svonske legasjon Kuibysjev har på anmodning
av Utenriksdepartementet satt igang undersbkelser for å konstate2WP
re om det var et sovietrussisk fly som kastet en bombe på holmen
i Torne-elva de 4, oktober: Et Ukjent fly som fulgte elva nordfra
kastpt sent om kve1den den 4. oktober'bomber mot mål på finsk om-
rådel hvorved en bombe også fait på pn holme på selve grensen til
Sverige.
13.30' .
gjeringen
der fbrst

Den svenske brenselskommiajonen har foreslått re-
å innfbre rasjonering,på'clektrisk kraft:. Forslaget gjel-
og f±emst industriens ,forbruk..
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Fortrolig. 


EVA  REICHELT OG SVEINWRANGELL  TIL TYSKWND.

13.30 Den 28. oktober reiser jentenestsveitförer
Evn Rcich:clt og troppsfbrer Svcin Wrangell til Tyskland for
besöke de, norske gUtter og jenter som deltel•germansk

111dtjeneste.i Posen. Evn Reichelt forteller i denne onledning
ot hensikten mod besÖket er oberbringe de unge gutter og
jenter en hilsen hjmmefra.

Vi hor i den senere.ti,d foretntt en inn -
samling aV gaver sop vi sknl te med nedover. Innsomlingen hat
gitt de beste resultator og omfatter i frue rekke vermt

som gensexe, Votter, sokke cv. samt3itt sjokolade bom
nok blir mottatt med glede. Videre skal vi ha med billeder
av "Föreren" og "UngdomsA5reren". Fra "Kultur og folkeopp -
lysningsdepartmentet" bringer vi endel böker. De norke
deltakerne i den germanske landtjeneste trives elldeles
utmerket og har det godt. Mer jeg tror nok de kommer til
sette pris p å f hilsener hjemmefra, slutter Evn Rciehelt.

"E;JMANNSSENnINGEN".

Sjbma,nnssending en idag var meget utydelig
oppfatte en del nilsener;
Til Olnf Hnnsen frF familie i Kristiansand.

Nbytrel.
" Mask. A. Horn?,fra Sofus. Unöytral.
" Gunner Bryntesen fr,T1 familie i Skien.

Unbytral.'
Osker Eggen frn Moss'Moen i Skien.

Nöytral.
A. Mikelsen fa hnns mor i Modun.

Nöytral.
" Svexrc Zokknriassen fre familie i Borge-

stnd. Nöytxal.
Sverre Larsen.fra fnmilien i Stevanger.

, Nbytral.
" Rudolf Håkonsen fra frmilie'i Xermt3y.

,Nbytrn.l.
" wtyrmann Rolf Thorvaldsen fra familic

Skien. r-IMrtre1.
" Er1ing Somr'=seth -_Gra familie i Haugesund.

Undy tral.
B ,btsmnnn Edv,rd Eliassen frn fnmilie i

Oslo. Unöytral.
" Svorre Aleksandersen fra ?

Eivind Mehle holdt et slags foredrag som
skulle være svar på Sigrid Undseths radioforedreg. Det ver
imidlertid ikke mulig fg noen semmenheng i hvn han sc.

200.000KRONER INNSAMLET.

D.R. 11.30. Det'meldes fra Oslo nt man nu har sjmlet inn
over 200.000 kroner til de skcdclidte vcd det britiske bombe-
angrep pg, Oslo den 25de september.

ULYKKE Å. ARBEIDSPLASSEN.

O.R. 18.00.
en mann som ho1dt
stejin over foten..
det opplyses tror
uhellet.

Pg,,HeggeboStad hendte idag. en Ulykke idet
pg,ft arbeide i-ct steinbrudd fikk en stor
Hon ITÅtte bringes p hespital men ctter hva
man ikke nt hnn vil fg, noe vaXig men av

•

men,det'lykkedes

11
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UNIVERSITET FOR ,NORDNORGE ?

10.00 I en artikkel i.Aftenposten idag hvor tanke'om et eget-universitet' fO,NordnOrge blir .1Ahandlet, skriverformannen i Hålogaland - Sanbandet, telefondirektör RichardWith '
Det synes kanskje'fordringsfullt å ville haet eget universitet for en landsdel s stor som Danmark,Belgia og Nederland tilsammen og med en befolkning på bare350.000 mennesker. Men det er også natUrlig at en slik ideei Oppstått der,nord hvor en i lange tider har måttet kjempefor bkonumsk og annen frigjörelse og likostilling ned detsörlige Norge. Spörsmålet er imidlertid om antallet studenterhorapå er tilstrekkelig stort tll å beskjeftige dot nödvendigeantall'universitetsimrere. Det antall hordfra som nu studererved Oslo Universitet, kan ikke uten videre legges til grunnenfor bedömmelsen av n6dvendigheten av et universitet i Nord-norgs. Det er nemlig ikke _trangen til kunnskaper son manglerfolet nordpå. Tvertimot. De ökonomiSke forhold i forbinnelso'med den lange rei.ie og det kostbare opphold i hovedstalencr det som i försto rekke stiller seg hindrende ivcienungdommen der nord til å studere ved Oslo Universitet.Hvis et unineråitet i Tromsd kan bli lagt slikan at det kommer i best mulig kontakt med det praktiske liv,et uhiversitet som kan kombineres med en praktisk viten -skapelig hdyskole for fiskeri, handel, sjdfart, bergverk egindustri med awlig Sikte på Nordnorges-behov, vil det utvii-somt ha sin store berettigeIse og betydning. Det arktisk -vitenskapelige forskningsarbeide hører jo naturlig hjemmei de hbye luers land. Og en praktisk Vltenskapelig virksomhetsom tar sikte på opphjolp -an Nordnorges spesielle næringslivmåtta bli det nye universitets viktigste oppgave. En gangi frantiden vil så utviklingen ha lagt forholdene nordpå sliktilrette at ytterlige krav kan bli stilt til og oppfyllt avuniversitetet i'Tromsö. Mad en slik praktisk vitehskapeliglareanstalt spår jeg Hålogaland en rik utvikling og lys fram -tid, slutter-han.

FIRE MÅNEDERS BRENSELSFERIE FOR SKONE I NORGE.?
10.30. •En Osloavis brakto idag et forlydende om atskolone'i Oslo iår må-ta fire måneders brenselsferie. Pgj--forespö'rsol forteller "ekspedisjonssjaf" Nordvik ogUndervisningsdepartementet" at den nelding avisen bringer ombrenselsferie ikko cr korrekt. Han har kke, uttalt noe om atdet höyst sannsynlig.blir bare skolene Oslo som rammes avon slik ferie. På spörsmål om hvorvidt det foreligger noe numed hensyn til brenselsfcric svarer'han at dot gjör det ikke..Man må selvsagt regne med brenselsferie engang til vinteren.Når det gjolder fericns utstrekning blir det et spörsmål semmå ordnes lokalt etter brenselsforsyningen på de enkelte.steder,För man kan ta stilling til spörsmålet må man imidlertid.fåmelding om hvordan brenselssituasjonen ligger  an. Fite månedersbrenselsferie holder han ikke for Sannsynlig.

DRUKNINGSULYKKE?

O.R. 18.00. Rogaland politikammer meddeler at det igåble funnet en tom robåtdrivende.i sjen uteh2or Sö± Hydlci Ryfylke:. Ibåten lå d_ot blla. en melkef1aske.og niste. Man. frykter_for åt det er'skjedd en ulykke.
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UTSTRAKT MIBRUK AVHBRENNE'TINSKORT.:.

06.30. ,. Det er neppe noen hemmelighet at det fore -
går en utstrakt missbruk ab brennevinskort; mem'dessverre
er det ikke alltid så lett å komme Synderne tillivs.

Rasjoneringsbestemmebene er som bekjendt meget
strenge på dette punkt. ,Man risikerer f.eks. å miste sitt
kort for alltid, skriver ritt Folk"„ Vinmonopolet har
hittil inndratt ca 2000 kort av forskje1lige.årsaker, men som
oftest skyldes det Rt man har ,kjöpt eller byttet til seg kort
og benyttet falsk fullmakt, eller at man har smakt så godt
på varene at edruelighetsbestemmelsene er blitt overtrgtt

NYTT SKUESPILL AV VIKTOR BORG.

0.2. 08.00. Det har lenge vwt snakket om et nytt
skuespill av Viktor Borg - forfatteren til Centraltentret3
rekord - success "Jeg drepte" som senere er filmet og nu
spilles for fulle hus over hele landet. Centralteatret har også
antydet at det neste Borg arbeide blir et lystspill med
titt2len "Kall meg Prantz" I all stillhet har den unge
forfatter imidlertid arbeidet med et nytt skuespill av mer
alvorlig k'..u'akter og for kort tid sidon innleverte han det
til Centralteatret hvor det nu cr antatt og allerede oppfört
på spilleplanon etter Ellinor Lorg og Peter Egge. Skuespillet
heter "Kommer du, Elsa?" (); skal være et meget storkt drama-
tisk arbeide, skriver Aftenposten.

OFFICIELLT.

	

-10.00. "Departementet"har oppnevnt landhandler
Oskar Forstrdnen.til ordfdrer i Hjelme kommune istedetfor
gårdbruker og poståpner Th. Hellesdy, som samtidig er löst
fra dette vervet. Etter snmme bestemmelse oppnevnes fisker og
gårdbruker Konrad Mariusssen til varaordfdrer i kommunen
tstedetfor fabrikkbestyrcr A Hilleyås, som saMtidig ldses fra
dette yervet.

"Departementet" nar oppnevnt gårdbruker
Lars Valvik til varaordfdrer i Kinn kommune istedetfor bonde
Karl Sunde som samtidig löses fxa dette vervet.

FORFATTEREN OVE ANSTEINSON DdD. 


17.90. Forfatteren Ove Ansteinsson er avgåttec
döden etter kort tids sykeleie. I 1909 debuterte hah merten
samling noveller fra Hedmark. De var ft.IJke og-fölsomme,og
skrevet i en, lun og levende tone, som gjorde qt en stillet de
stdrste forhåpninger til hans forfatterskap. Senere ga han ut
en rekke baker med motiver fra Hedmark. Han har også skrevet
en rekke skuespill i d.en lettere genre og to av dem, "Hu Dagmar"
oE "Gullfjellet" er filmet foruten at de er oppfört på Det Norske
Teater.

FORLLNGET FENGSLINGSKJENNELSE OVER FRU .._,L'‘iJ.R5 SNDLA

	

17.00. Fru Elvira Sandland, enken etter skomakermester
Sandland som for en kort tid siden ble myrdet, ble idag fram-
stillet i :'orhdrsretten. Retten benuttet å forlenge fengslings-
kjennelsen med 3 uker. Saken blir nu oversendt ttatsadvokatenx
med,forslag om å åpne rettslig forundersdkelse.

UNGE FORBRYTERE.

	

10.00. To unge gutter fre Våler i alderen 15 og 18 år
cr knepet for cn rekke forbrytelser som de har begått ilöpet
,ev sommeren. De her blandt annet to ganger brutt seg inn i
samme forretning og stjålet vnrer for vel 1000 kroner.
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FTSKERIMEIDINGER, Om sildefisket er det idag praktisk talt

in e a telde.
Det Samte gjelder for brislingisket. På et•

pnr steder.har, det vmrt tett noen'Steng, men brislingen har

vnrt så oppblandet med muSsa at den ikke har hatt noen yerdi.
Kystfisket og bankfisket forövrig er også

meget dårlig. Det er'for det teste.dårlige fiskefoxhold sot

or årsak i dette.. Tilfrselen til Troms5 siste uke har bare -

bestått nv, et og annet lite parti med sei.
For Möre og Romsdal gjelder det samme. Dog

hr det her vnrt tilfört byene litt tere.varierende varer.

Således kom det'til Kristinnsund et mindre parti levende
torsk.

Tilförselen til Målör og illesund Og Bergen
har vnrt genske ubetydelig.

'IJANBRUKSMELDINGER.

- 0.R. 12,30. Det er framdeles potetopptakingen sok
tar det meste av bondens tid, men nu er det kommet en ny

fektor inn som må tas i betraktning. Det er transporten av
potetene til samlingssentraene'hvorfra de skal sendes videre

med tog eller båt.
Store mengder av korn og poteter er iiidertid

allerede kommet i hus, smrlig i Opland. Her har man også

,nu fått en noenlunde oversikt. dver avlingenes sWrrelse. Man

regner med at kornhösten kommer til å ligge på otkring
tiddels år tens det for potetaylingens vedkommende blix en

stor skuffelse.

Grönnsakmarkedet i Oslo ga idag ingen s-3r1ige

overraskelser. Det er framdeles blomkålen som dominerer

men nu begynner man så, smått å se noen guler5tter som sikkert

vil bli mottatt med'åpne armer.
På slaktemarkedet var det idag a1skillig

bdre enn man hadde håpet og ventet. Det kom riktig mange

skrotter og kjöttet var ganske pe.i.t iltross for at det

kanskje til sine tider var noe ma-zert. Endel sau slenger nu

også inn i stadig större m1ostkk, men svinekjWttet og fles,-TÅt

trekker seg tere og mere tilbake. Det slenger bare inn om en4,

og annen gxiseskrotten og den er ikke noe Særlig å se på.

NYTT FRA DANMARK.

D.R. 11.30. En stor Imrfabrikk i '5rejleer inat herjet av

ildebrann. let ble voldt stor skade på flere viktige bygninger.

Man antnr at brannen skyldes kortslutning i en motor.

NYTT PRA SVERIGE.

O.R. 18,00. Det svenske dampskip Gudur p4 1321 brt
kantret igår i nmrheten. av losstasjonen Ratan. Etter hvFo

"D—gens Nyheter" forteller er hele besetningen reddet. Arsaken
til kantringen var nt lasten forskjöv seg.

Distribusjenen av melk i Stockholm snmt i

tettbebyggede strök 1 Mffilarditriktet og Jstergötland vil fra

og med idag og inntil videre bli innskrenket til 80 % av

nermal tildeling. Grunnen er minsket tilgang på melk.

vvvvy VVVVV vvvvv
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"GERMANSK LANDTJENESTE"OVERTLR ALKOHOLIKERANSTALT.

10.30. Ut fra den innlysende kjensgjerning at fremtiden hörer
ungdommen til, her Nesjonel Semlings Ungdomsfylking gått igang
med å forberede de unge for den kommende arbeidsinnsats.Gjennem
norsk og germansk landtjenoste samles ungdommen i NSUF til eirbeid
med jorin. NSUF går allerede nå til utdannelse av befal for le:Id-
tjenesten og Fovelsåsen Alkoholikeranstalt i Aas= skal legges
om t:11 skole for. utdannelse av befal i norsk og germansk Prheids-
tjeneste. Den vil antagelig begynLe allerede i neste måned. Der
blir rikelig plass for 100 elever i de rummelige bygninger.

',nstaltens sjefz bestyrer John HaÅeland, forteller rt be-
1egget ved anstalten na bare er hnlvt, og etter hva det opplyses
vil disse bli overflyttet til Björnebekk i 1)stfold hvor det også
bpre er helvt belegg.

LEGIONENS SKILÖPERKOMPANITRENGER .1JEREFRIVILIIGE. 


12.30. I de siste .agene her det vasrt livlig trafikk ved Mejor-
stuen skole, hvor de förste frivillige til kurset for Legionmn
skilöperkompani har mött fram. Den første transport nv norske ski-

vil finne sted 19,ds0 De reiser da til Sennheim
i 5«vre Elpas hvor deres utdannelse til infenteriet skal feregå

Senriheim, sem ligger ved .den sveitsiske grense, egner seg
utmerket-til.militsa:re skiVelser. Stedet ligger i Alpeterreng, der
det begynner å sne i:_begynnelsen av novemi)er. Ski_löperkompaniet blir
en helt norsk specinlavdeling i Waffen SS. Det er ennå mulighet for
å melde seg til å delta, da det går en ny transport allerede den
26.ds. Etter enmodning vil biletter for gretis reise fraog til
hjemstedet strakn:bli'sendt vedkommende.

LEGIONENRLR STORETAP IGJEN.

16.40. Moskva. Den norske legionen hnr igjen hatt store tap på
Ostfronten og.mange norske nnzister har fått en vel 'fbrtjent död,
10.30. LegiemarstUrmmenn Gunnar,Bloch Sandved,^ er.blitt dekorert
ned Jernkorset. StUrmann'ArturEjelt, Gjövik, har fått samme ut-
merkelse.

NYE ORDFMERE.

12.30. liepertementet har utnevnt bonde K.M. K.ndsbekken til ord-
förer i Tingvoll kommune, istedet for landbrukslæreretter 1/42rinde
som samtidig er löst fra dette verv. ,Depertementet hnr utneVnt dl-
rektör Harald Seholt til ordförer i lar.^ kommune istedet for bis-
kop Zwilgmeyer, bonde Olav Skredtveit til ord±'örer i Mo(?) kommune
(Telemark), jntedet for herredsskogmester K.E. Andernen og-gård-
bruker, agronom Paul Hageselle, Gjerdsvika i Sande,til -ordförer
Hovde kommune. Denne siste utnevnelse er forutsatt å være midler-
tidig inntil det kan oppnevnes en ordförer som.er bosatt i ,bygde•

FYLKESFRER TOKIE OM NS I NORD-NORGE,

O.R.18.45. Fylkesförer Tokle uttalte i et intervju et NS ver på
jevn og sikker marsj fr=over i Nerd-Nerge. Propagandnarbeidet
var noe nv et problem. Man hedde hatt besök av 5 Iministre" og
dette hndde "stort s'ett virket gunstig ikke minst på ministrene
selv". 4et er ikke lenger noen jössingfront av be ydning i Nord- .
Norge.

RÅDMANN SVEEN SOM GRISEOPPDRETTER.
Sveen

().R.18.50. Rådmann og ordförer m.v./i Ilesund fortalte nt han
h‘zidde orgenisert innsamlin av grisemnt i byen - nok til 300
griser som er nnbragt på Ttrdene Tundt byen. Kommunens utgifter,
ved ordninen blir cn.30 kr. pr. gris.
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STOR RUNSTINTERESSE PÅ SjELANDET.

13.00. Det hnr Vært usedvnnlig ,gode tider for kunstnerne på Sör-
lendet det siste år. Aust+Agder Kunstforening.har gjort sitt til
å stimulere interessen for mnlerkunsten. Foreningen teller nå over
50 ektive medlemmer. Dot er holdt en rekke.utstillinger i Sörlands-
byene med stor tilslutning både fra k stnernes og publikums side.
Nå skal det åpnes en ny utstilling i rimst-d og on i Årendal.

STOR TRLFIKK VED TURISTFORENINGENS HYTTER. 


O.R.11.00. Den Norske Turistforening holdt igår sitt fbrste höst-
möte. Etter dot formannen, overbiblioteker Munthe, opplyste, var
trafikken ved foreningens hytter i sommer, trass i alle trafikk-
vansker, omtrent som det siste fredsår, men 14 under fjorårets re-
kordtrafi.kk.

1,00 -1RING i DRÅMEN.

10.30. Bnkermester Arntsen, Drammen, fyller imorgen 100 år. Han
er födt i Tröndelag men kom i ung alder til Drammen hvor hnn
etablerte en meget velrenomert bakerforretning. Arntsen er from-
deles holt åndsfrisk og kjekk på alle måter.

FISKERIMELDING

.12.45. Om sildefisket er det bare en melding om en fangs på
500 skjeppermusa i Lysefjorden, Hordaland.

Oni brislingfisket meldes lem noen utetydelig steng i
FlåM. .

Fiåketilförselen til Bergen har vært dårlig den siste
Uke. Fre Nord-Norge er kommet noe sei. Fra Vestlandet er det helt
ubetydelige tilförsler.

LANDBRUKSMLRICEDET.

0.R.12.5C. Statens Kornforretning har nå begynt innkjbpetPV korn,
men handelen har ikke vmrt så stor som tidligere gr. 1rsaken til
dette er at hösten er sen iår. I den förste uken, som sluttet 12.
oktober, ble innkjt bare 1520 tonn korn og 1 tonn erter. På sam-
me tid ifjorVPT innkjöpt over 14000 tonn.

Direktör Hillestad uttaler et salget nv cellulosefor
har tatt seg meget opp den uiste tid, og store mengder ev foret
omsettes nå over hele lnndet. Dot er v-nskelig å tilfredsstille
etterspörselen på grunn ev transportvensker. :verv.£.dt cellulose-



foret vil bli benyttet når vi igen få normale tider, kommer nn
på prisen.

1WYE1)RISER FOR HEST OG SLU.

0.R.18.00. P4 den stoxe hesteutstillingen på Lillehammer or solgt
et 5 månedexs hoppeföll for 12 000 kroner.
O.R.18.00. I Tynset har det vmrt ndskillig omsetning av spuer.
J-Jam selges for 80 -100 k oner. For vmr er betalt opptil 600 kroner.

VINMONOPOLET DRIVER KRYDDERDYRKINU.

0.R.18.30. I en reportasje fra Vinmonopolets enlegg på Hasle ble
det nevnt nt man pa gården Berger i Asker har satt ignng forsöks-
dyrking av forskjellige slags krydderplanter som brukes til frem-
stilling av brennevin. Smrlig vellykket hnr dyrkingen av coriandeT'
vmrt den er enndog bedre enn den som ble innfört fra Mellem-Euro-
pa. Kaxve er blitt innfört frn Mellem-Europe, da produksjonen i
Norge er gått tilbake. Forövr±g hnr Vinmonopolet store legre ev
krydder fra för krigen så det er ingen grunn til å frykte for at
brdinevinsproduksjonen skal stoppe på grunn nv kryddermangel.
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HIRDEJR 80-:.RING I EL-IVERUM.

09.00. FeiormesterOsonr Jsterberg, Elverum, fyller idng 80 år.
cr kjent som en dyktig ±-,gnnnn og en elskverdig og h-irdför

mnnn. 80-åringen t r nemlib friluftsb d året rundt i Srgtjernet
eller i snöen. I sino yn,,re drger presterte hnn å  gå  brrbeint over
fjellet frn Stenvik til bsen nidt på vinteren.. Folk son så spore-
ne trodde det vnr björn son hndde vwt på ferde og lensmnnnen sam-
let et störro mnnnsknp som dro ut for å skyte udyret.

DÖDSFI,LL. 


12.30. (Ren eldstc innbygger i hordrind, cnkefru Blon er
nvgtt ved döden 102 år gnmmel. Hun vrr fullstendig åndsfrisk
holt til det siste og bJ.:,dde on sjelden hukommelse.

NYTT PRL S"ERIGE.

10.30. Fred,:r kveld drog en robåt ut frn minesvereren"Starkodder",
som vrr i fjorden utenfor Msrstrrnd, for å uskndeliggjörc en driv-
ende mine. -,4et var storn og hög sjö og dn rob-aten vnr 20 meter
frr ninen, eksplodertc den av hittil ukjent årsak. To m-rn ble
drept. Sjefen på "Starkodder" og n korpern1 ble såret.

S.R.22.00. 22 miner er uskrdoliggjortpå vestkyster idag.

S.R.22.00. 'et er fremsatt forsl-s til regjeringen om priskon-
troll på nntv::ror som scrveres i restnurnnter.

D.R.17.35. Foreningen Norden hnr arrnnert utveksling nv dnnske
og svoncke lærere i tiden 26.oktober til a0.november.4 12_arere
fro  hvert lnnd deltnr.

NYTT FRÅ,

D.R.17.35. Fra 2.november klokken 3 opphörer sommertiden i
'anmnrk,

NYTT FEÅ,

D.R.17.35. Vnlgene til det islnndske Llting foregår imorgen. Valg-
knmpen hrr vp,rt usedvalig hissig og skarp. Prispolitikken hnr vært
det viktigste sp5rsmål. Mnn venter ikke nt noe enkelt parti skal
få flcrtil i

vvv VVV vvv
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Lev om nvståin av husrum til rivat tilfluktsrun.

16.00 "Miniat,erprosidenten" har 1, oktober irtfierdiget en
lov un evståinG ev husrum til privet tilfluktsrum.

Loven bestemmer bl.a0 at når eieren av en bygning
plikter å innrede tilfluktsrum, men ikke selv rår over rum som
pasSer, kan politidepartementet eller etter departementets full-
mnkt lu-ftVernsjefen eller politi..lesteren kreve, at den som leier
passende rum i bygningen helt eller delvis skal nvgi rådigheten
over :-unnet til innredning av tilfluktsrum.

På samme måte kan det kreves at den som i egenskap
av eier eller leier rår over passende rum i bygning i nærheten,
inntil videre helt eller delvis skal avgi rådigheten over rummet
til innredning av tilfluktsrum.

Kommer partene ikke overens om vederlaget, skal spörs-
målet avgjøres av kmitrolnemnda i kOmmunen., Denne avgjdrelse er
binnende.

Lvståing kan kreves gjennomfdrt straks selv om veder-
laGet ikke er fastsatt. Om nödvendig kan avståingen gjennomföres
med politiets hjelp. iintar den myndighet som kreveX avst4ing At
avdtåingen gir den Som må avstå rådigheten krav på betaling, kan
avst4ingen ikke settes i verk för det er stilt sikkerhet for be-
talingen.

"Minister" Fretheim taler am or aniserinen innen "ord o skogbruks-

nærin en. "Man e vanskeliiheter for byfolk i disse tider".

0.R.18.00 "Minister" Fretheim har i helgen besökt dsterdalen.
Hen talte på Tynset lördag og på Renn öndag, hvor bdnder fra de
forskjellige bsterdnlsbygder var nött fram for å höre ham. Det
var særlig organiseringen:innen jord- og skogbrukets næringer "ni-
nisteren" klarla. Han nevnte- i denne forbindelse hvordan det gamle
system lot de enkelte partiinteresser gå foran fellesinteressen.
Det ble opprettet sæxlige skoler for nindre.og stdrre jordbrukere.
Men vi her jevne leveforhold i landet, sa "ministeren", og det er
derfor ingen grunn til ikke å stå sAmlet. Skogeierne var blitt ba-
re skogeiere. Heretter skal de være skogbruk:3re. - Det er de nor-
ske bönder som gjennom tidene har hatt norskdomstrangen i seg,
fortsatte "ministeren". Det er dem som her sökt å kaste frenned-
åket av seg. Det er også den som nå i 2 år har tatt de tyngste tak
i landet og de har derved lagt for dagen en ekte fedrelandskjær-
lighet, "Ministeren" kom nærnere inn på böndenes levevilkår og
nevnte hva den nesjonale, regjering hadde utrettet for å skaffe bön-
dene höyere priser på landbruksproduktene. "Minister" Fretheim kom
videre inn på saueholdet i landet. Det skulle ikke være vanskelig
å öke bestanden til 5 milllioner dyr. I fjellbeitene våre eier vi
en nasjonalverdi som skal konme bondenæringens folk til gode.
Fjellet skal ikke bare være jaktfelter fOr byfolk, "ministeren"
nevnte landets brenselsforsyn :ituAsjonen idag og sa
bl.a. at det nek var mnnge vanskeligheter for byfolk i disse tider.
Han henstillet derfox til böndene å gjöre det de kan for å få fört
fram veden som er hogget i distriktet og la landbruksproduktenegå
de regulerte veger. En skal huske på at det norske folket bare er
tjent ned lovlig og rettferdig omsetning av matvnrene. Det har tid-
ligere vært Sagt at böndene vil sitte i högsetet, sa-"ministeren"
til slutt. Men når vi en dag i fellesskap har klart vår oppgave,
nemlig å hjelpe folket med nat og brensel, da har virkelig den nor-
ske bonde sittet i högsetet. "Minister" Fretheims foredrag ble beg-
ge steder lönnet med kraftig bifnll.
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Et britisk fl som var å ve inn mot Oslo ble ved 13-tiden lörda

skutt ned av t ske 'aaerfl .

O.R.18.00 Luftkamp over Oslofjorden i 7onnmeters högd. Et bri-
tisk oppkleringsfly akuttanc4... a et er lbrdag,.'0Sidfjorden ligger
bedet i strålende solak:jikke en sky.er,å .seapå himmelen- Sen
hvelver seg dVer den rent usannsynlig blå fjord. Landskapet er et
eneste spill av glade farver. Lbvtrærne er ifört sin. farverike
hbstdrakt. Mellon dem-, mer deraPed:e ferver§- ligger-aker og-rig,

i bakgrunnen: rei.Ser seg åsene med sine.mørke grantraer.a0er det
:hele står den glitrende sdlåkiven som spillbr i farver frakopper-

rödt til det klarel nesten gjennomsiktige gUle. På denne fredelige
höstdag hyler plutselig ved.middagstid iuftvernSirenene i Oslosom
forbereder seg til helgen. Flyalarm. Etter knappe 45 minutters for-
löp går signalet: "Faren over". Befelkningen'har'ikke anelse am, at
.det i löpet av denne tiden har funnet sted en luftkamp i svimlendehögd, en luftkRmp som f&rte til at det britiske flyet som.nærmet
seg byen, ble skutt ned. - Like etter kl. 12.00 blir det gitt alarm
på en flyplass ved Oslo, og noen få dyeblikk etter er en avdeling
av de hurtigste tyske jagere på vingene Jagerne skrur seg oppover
i stadig större högd. Sör for byen, langt ute i det fjerne, er et
lite mörkt punkt synlig. Det avtegner seg som en svart prikk mot der
lyse himmel, Fram. Ennå er .man i uvisshet on hvorvidt det er et
fiendtlig fly SOM jegerne bruser fran not.Punktet blir större og
stt,rre, blir til et 2-motors Son lyn farer de 2 tyske jager-



flyene.forbi det, det ene på den hö-yre side, det andre på den ven-
stre,,De slår fast at det er et fiendtlig fly.Nå befinner de seg

, over,Osiofjorden.i over 70n0 meters h4gd. Feldwebel som etter
månedlang venting åtter står overfor en motstander, glöder av jakt-
.iver:Det britiske:flyet forsöker å riste sine motstandere av seg
ved å fly 1 store kurver. Men neppe har avdelingens förer, ober-
leutnant K. vedasignalisering frP fly til fly gitt tilletelse til
angrep, för feldwebel G. farer fram under det fiendtlige flyet inn-
til han kommer på skuddhold. Fra 3C meters hold sk”er han 7.5s på

- det etselake' flyet. Rant. Deler av den h,53re notoren hvirvler gjen-
nom lufta.. Det begynner å ryke av den venstre a  en mark röykhale
legger seg etter flyet. Den britiske flyveren. forsöker fortvilet
å komme unna, og den. tyake flyveren forstår at han har en erfaron
motstander foran seg. Engelskmannen driver sitt -fly nesten loddrett
oppover, lar jageren suse forbi•under seg pg går så i spinn i nes—

• .ten 2000 meter. Men feldwebel G. lar seg ikkelure. Mot sin mot-
standers dyktighet setter han sin urokkelige vilje til å gjdre det
av ned det fiendtlige flyet. I stupflyvning ,-;år han ned til 5.500
meters 113gd, Og nettopp da det engelske flye reiser seg fra flyv-
ningen, er den tyske jageren der på nytt. Han-lerseg ikke kaste
av mer, hvor meget motstanderen enn forsöker å konme Vekk ved
fly i vanvittige kurver og foreta alle mulige knepå Igjen har den
tyske flyveren for noen brökdeler av et sekUnd det britiske flyet
i skudalinjen, og Projektilene jager inn i halen på det. Nye tref-
fere, - og nå styrter engelskmannen ned. I 4.500 meters högd hvirv-
ler på nytt deler av flyet gjennom lufta. Stykker av vingene og ha-
len brytes over og faller mot jorden. Det engelske flyet som b1e
angrepet av det tyske jagerforsvar lenge för det hadde nådd sitt
mål, fikk Sin skjebne beseglet 1Upe av noen byeblikker. Ut nv
det sbnderskutte flyet står det en svart, tykk röyk. Og ut av röyk-
stripene slår det plutselig fakkelliknende röde.flammer. Flyet er
i brann. Det s7.yrter ned fra4000 neters hi5gd og knekker så plut-
selig over i 2 deler som graVer seg dypt ned i bakken idet de når
jorden. Feldwebel G. vender tilbake til sin flyplass. Over Oslo
har han. fört hjem sin förste luftseir. Men 1angt der ute, 100 km.
fra Oslo, semler man sammen det nedskutte flyet stykke for stykke,
En forvridd masse av propeller og ödelagte motorer, av kabler,
ledningera beholdere pg andre enkeltdeler som må aamles sammen på
et område ned over 300 meters omkrets. Det er det som ble igjen av
det engelske flyet. Ogåå i Norge er det tyske forsvar på sin plass.
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N.S.U.F. holder ro agendamöte i Konsberg. 


21.30 N.S.U.F. holdt idag et propegandamdte i Kongsberg. Det
var mött fram deltakere fra,Drammen ag fra lag i Kongsbergs om-

kw liggende distrikter. Mötet begynte on kinoforestilling med en
. ungdomsfilm. Ved 16-tiden vax det propngandamarsj gjennom byen med
påfölgende offentlig mdte. Her kom foredragsholdoren, Te1lerL3, i
sin tale inn på ungdomstjenestens betydning og påpekte bl.a. meget
sterkt at det ikke  var  ungdonstjenestens mening å ta barna fra for-
eldrena, tvertimct. Det hadde vist seg, se hnn, at mange forel.dre
som fdr var motstandere, nå sluttet opp om ungdomstjenesten som be-
geistrede tilhengexe.

Mdte for ls.rerstanden i jstfold. Oxwar SEaher taler. 


21.30 Et stort og betydningsfullt möte  for  lwerstanden i
jstfold ble holdt i  Sarpsborg  i helgen. Samtlige skolestyreformenn
.og alle Norges Taerersambends krets- og lagledere i fylket var inn-
kalt. Mdtet ble ledet av fylke6leder Reidar Lorentzen oe blant de
tilstedowerende var hele Norges Lwersaflibands landsledelse og sko-
ledirektör Sjblie foruten alle fylkets skoleinepektörer. Etter et
foredrag av skoledirektören, fulgte en lang og lærerik samtele.
Etter en enkel fellesmiddag, ga fylkeslederen ordet til landsleder
i Norges Iærersamband, regimentsförer Orvar Sa3ther, son gjennongikk
foIholdene fra 9. npril 1940 og frem til ideg. Han pekte også ut
linjene for den utvikling som vil og må komme for lwernes organisn-
sjon.

Möte for Telemarks ordfdrere.Tele ram til Quislin .

20.30 Lördag tok det store ordförermöte for Telemnrks ord-
fdrere til på Bandak Turisthotell i Dalen. Dee erdfdrermöte er
det fdrste i sitt slag her i landet. Irigtiativet ble tatt av ord-
idrer Björnsen, Rjuken, og fylkesmann Tnudsen som streke ble be-
geistret for tanken, gikk igang med forberedelsone. Ibrdeg etter-
middag ver samtlige ordförere. kontorsjefer og rådmenn samlet. Det
egentlige möte tok til söndag formiddag med foredrag av direktdr
Einar Ile i Norsk Kommunesamband som talte om interkommunalt sam-
arbeid. Videre talte regnskapskonsulent Gundersen om resjonell kom-
munoadministrasjon. Ved middegsbordet tok fru fylkesmann Knudsen
ordet og fremkestet tanken om et ambulansefly for Telemark. Siste
foredragsholder på mötet var ligningssjef Wi(Lding, 1,ker, som talte
om aktuello ligningsspdrsmål. Dot ble beslutuet å sende fölgende
telegram til "ministerpresident" Quisling: ."Telemarks ordfdrere,
rådmenn og kontorsjefer semlet til stevne hilser Dem, minister-
president. Heil og

Re resentantskapsmöte for Norges Sildesal sla .

20.30 Representantskapsmdte for Norges Sildesalgslagåpnes
inorgen Bergen under ledelse av formannen J. Haktorsen. Mdtet
kommer til å strekke seg over noen dager og der vil bli behendlet
en xekke aktuelle saker for sildefiskerne, bl.a. lossesteiner
fiskerne i kommende sesong, emsetning av forfangstsild og snåsild
.for1943, m.v.

Nordlands FiSkarlag holder regnska skurser for fiskere.

20.30 Nordlands Fiskarlag skal i'denne termin holde lalt
32 regnskapskurser'for fiskere. Kureeue'skal vare fra 72.til 100
timer og omfatter regnskapsförsel, regning, fiskeoppgjdr, norsk,
litt om lov og rett og undervisning i avgivelse av selvangivelse
og næringsoppgaver. Mnn regner ned at omlag 500 av fiskarlegets
medlemmer skal gjennomgå disse kurser.
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Banks'ef Chr. B. Heimbeck taler å Stor-Oslo F lkesor anises'ons

kameratkveld om Hålo-elend som ferieland.

20.30 Stor-Oslo Fylkesorganisasjons kamerntkveld i Stor-
tingsgata 2() idag hadde samlet fullt hus. Kveldens taler var for—
mannen i Nord-Norges Reisetrafikkforbund, banksjef Chr. B. Heim-
beck, Vesterålen. Han holdt et meget iteressant foredrag - "Hålo-
galand som ferieland". Taleren nevnte det utrettelige arbeid som
Nord-Yorges reiselivsfolk har nedlagt for å kjempe fram Hålogalands
rettmessige plass som Norges turistsentrum. Banksjef Heimbeck
nevnte videre at Nord-Norge er et eldorado fox sportsfiskere. I
Nordland, Troms og Finnmarks fylker er det fiskerike elver og vann
overalt. Kilofisk er ganske alminnelig. Det finnes også en mengde
gode Jakseelver i Nord-Norge. Under Malandsfossen i Målselva i
Trcms er det ikke uvanlig 4 fiske opp til 800 pund laks i ett dögn
med bare 4 stenger. Den Noxd-Norske fjellverden egner seg ypperlig
til tindebestigning, og terrenget byr også på de aller beste mulig-
heter for skisport. Skisesongen varer fra mars måned til ut i juni.
Da er dagene lyse og lange og .lettene korte for etterhvert 4 g4
over i en 24 timers solskinnsdag. Fuglejakten og annen jakt 17r'
store muligheter. Nord-Norge er de store muligheters 1Pnd ogsa når
det gjelder reiselivet, understreket teleren. Âlle årstider er 7i-
dunderlig vakre. Det ville være å ønske at alle nordmenn fikk an-
ledning til k nyte denne skjönnhetens overflod. Foredraget ble mot-
tat med langverig bifall.

Banksjef Heimbeck framviser f o±iri ira Nord-Nor es nntur o folke-

Han tnkker "minister" Lunde o frue for deres innsats for Nord-. _

Noxles sk. 


19.30 Banksjef Heimbeck som gjernom mange år har vBrt for-
mann -1 Nord-Norges Reisetrafikk-Forbuna er for tiden i Oslo. Bank-
sjefen som er en ivrig forkjemper for lord-Norges sak, framviste
igår for en rekke innbudte en del fargefilm han selv hadde tatt
opp fre Nord-Norges natur og folkeliv. Tilstede var bl.a. fru
ininister" Lunde, ekspedisjonssjef Holst og direktör Richard With,

en kort tale understreket banksjef Heimbeck at filmene var ame-
VJrfilmer, men de er tenkt som et begynnende forsök på 4 sknpe en
rekke kulturfilmer som kan gi et korrekt og levende inntrykk av
1endsdelen nordenfor polersirkelen. De flest3 som bor i det syd-
lige Norge har jo deswerre et meget dårlig kjennskap til vår nord-
lic;ste landsdel. Nord-Norges Reisetrafikk-Forbund har som sin
fdrste oppgave å fremme turist- og reiselivet i Nord-Norge og de
arktiske egner. Denne store landssak skal löses bl.a. på den måte
at Nord-Nerge så å si kartlegges med fargefilm. Det er et rikt
stoff vi har å öse av, fortsatte banksjefen. Vi har fuglefjellene
i Rstarkipelet, kanskje den rikeste fugleverden fra den nordlige
halvkule. Vi har Lofotfisket med dets rikdom av scener fra det
kjempende fiskerfolks liv på Lofothavet. Björn- og ulvejakt i
indre Finnmark. Samenes liv, böndenes arbeid i de store da1f5rer,
og livet på værharde Finnmarkskysten hvor det idag mer enn noen
gang tidligere kjempes for tilvmrelsen. Banksjef Heimbeck over-
brakte en hilsen fra befolkningen i Nord-Norge. En spesiell hil-
sen rettet han til "minister" Lundo eg frue med takk for deres
innsats for Nord-Norges sak. Han rettet til slutt en appell til
de tilstedevwende om å gå inn for å gi Nord-Norge
landsdelen har krav påFilmene ble mottatt med begeistret bifall
av de tilstedevwende. Ti1slut overbrekte benksjef Heimbeck fru
"minister" Lunde en blomsterbukett med takk for det arbeid hun og
hennes mann har nedlagt for Nord-Norge.
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Avtale om sal, til utlandet av hnlv'rten eller minst 30.000 skinn

av årets produkson av sblvrevskinn. Forordnin om avleverin til

Pelseentralen L/IJ innen 2 uker.etter eldin:Ten.
• •

	

19.00 For å sikre oppfyllelsen av enwtnle om salg til ut-
landet av halvparten eller minst 30,000 skinn av hrets produksjon
av sblvrevskinn, har "ministeren" for Landbruksdepartementet den
16. ok'ober d.h. gitt en forordning om avlevering til Pelseentralen
IJ/L, Norges Pelsdyravlslag, Oslo, av alle uberedte sblvrevskinn som
er pelset eller pelses i tiden, 1. oktober-.1942 - 15. mEli1943.  Av-
leveringen skal Skje innen 2 uker etter pelSingen. Av de innkomne
skinn uttar Pelseentralen det antall som trenges til.oppfyllelse
av den^ eksportforpliktelser,,mens resten overfbres til salg ved
den godkjente auksjonsforretning innsenderen bestemmer ved innden-
delsen av skinnend. Dersom innsenderen ikke har gitt anvisning på
hvilken av disse auksjoner skinnene bnskes omsatt ved, vil skinnene
bli fordelt mellom de godkjente auksjoner. "Departementet" vil en
av de nærmeste dager gi melding om de auksjonsfirmaer som er god-
kjent. Av kontrollhensyn nå uberedte skinn som ikke er avleverings-
pliktige innen 10. november fbrstkommende innsendes til Pelseentra-
len 1,/1, til merking. Skinn som ikke er innsendt til merking inne:1
denne friSt, ansees som avleveringspliktige. Det er forbudt å om-
sette, motta til beredning eller i annet dyemed skinn som ikke er
merket av •entralen. Forordningen er gitt avin.ens3m til våre ek-
sportinteresser'og for å fremme disse. "Dpartementet" oppfordrer
enhver oppdretter og enhver som har i sin besittelse sblvrev eller
sblvreskinn nbye å dette seg inn i de gitte bostsmmelser og loynit
etterkomme dem helt ut.

Torvmaskiner bb- bestilles straks. 


19.00 Det norske Myrselskap meddeler at de som tenker å set-
te igang nye brenntorvanlegg neste hr 2traks bbr bestille torvmaski-

, ner, så disse kan sth ferdige til våren når produksjonen begynner.
Myrselskepets konsulenterstår forövrig til tjeneste nhr det gjel-
der undersbkelser og planlegging vedkommende nye anlegg.

Saueutstillin er i So n o Nordmbre.

	

20.30 En stor saueutstilling er i disp dager holdt i Sogn.
Det mbtte mange interesserte tilskuere fra Sognebygdene. I forbin-
nelse med premieutdelingen holdt fylkesagronom Lirklev en tale der
han bl.a. framholdt at interessen for saunvlen i de siste år har
vist en gledelig vekst i Sogn. Men det cr likevel for lie sau i
fylket. MnL har nå 200.000 sau, mens det er beite for ninst
500.000: Det foregikk et stort salg av værer på utstillingen og
prisene var meget gode.

	

20.30 Man står nh foran stormönstringen av snuer frn Nord-
Mbre, idet det skal holdes utstillinger i Ralvundhei og Surnadal.
Interessen for disse utstillinger er stadig bkende og ideg ser det
ut ttl at tilslutningen skal bli rekordmessig.

500AT- utter har vært ?.1onnearbeide i Ro.c,aland

	

20.30 Som kjent har Arbeidstjenesten hjulpet tirpå steder
hvor det har skortet med arbeidskraft. I Rogaland fylke har omlng
500 AT-gutter vært på onnearbeide. De har v;3rt fordelt ph forskjel-
lige leirer og AT-guttene har utfbrt et meget godt arbeide.
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2 nordmenn utnevnt til æresmedlemmer av Gustaf Adolf Akademien.

	

20.00 Direktör for Norsk Folkemuseum i Oslo, Hans Aall,
og direktör for De Sandvig'ske Snmlinger på .Lillehammer, .t.nders
Sandvig, er utnevnt.til =esmedlemmer av Gustaf Adolf Åtkademien
i Uppsnla.

"Bisko " Zwil-me er tiltrer sitt n e embete.

20.00 "biskop" Dngfinn Zwilgmeyer holdt idag sin av-
skjedspreken i Birkeland kirke på Nestun i Bergen. Biskopen skal
i denne uke reise östover for å iltre sitt nye ambete som "biskop"
i Hamar bispeeWmme. "Biskopen"S mnnge venner hadde funnet vegen til
kirken og  Ihans avskjedspreken inneholdt både alvorlige og mnnende
ord.

Dbdsfall. 


16.00 En av Vest-Agders mest kjeAte menn, landbrukssekret=
Thorvald Erikstad, döde plutselig igår kveld av hjerteslag. Erik-
stad var födt i Austnd i Vest-I,gder, og hadde en solid utdannelse
i sitt fag. Hnn var landbrukskandidnt frn 1914. Fra 1917 har hnn
leOet gc1er andbruksselskap som sekret,›er og arbeidet selskapot
godt opp. Han var i mange år medlem av formannskapet, bystyret og
skolestyret i Kristinnsand, formnnn i fylkesforsyningsnemnda og
ellers medlem av en rekke nemnder. Han var meget aktiv også på det
kristelige område. Han var medlem nv mentrighetsrådet og nedla ct
stort nrbeide for söndngsskolen.

• Ordföreren i Snuda 400.- til N.S.H.

	

16.00 Ordföreren i Snuda har bealuttet å bevilge kr. 400.-
til Nnsjonal Samlings-Hjelpeorganisasj-,n,

Jiummerfisket i Vest-L-,der.

	

19.00 Hummerfisket i Vest-Agder begynte igår. Dot så til
begynne med nokså dårlig ut, men utpå dagen kom det inn meldinger
om god fnngst. Frn Sögne blir det f.cks. meldt at en har fått en
hummer pr. teine.

Kronemulkt for uo) merksomme trafikanter o så i Stavan,er.

	

16.00 Politifullmektig Ravndal opplyser at det ikke blir
lenge fbr man også i Stnvanger går ignng med kronemulkt for uopp-
merksomme trnfiknnter.

Nytt fra Dnnmark.

	

16.60 IfUge Nntionnlbankens ukebalnnse for 2. uke i oktober
er tilgodehnvender på clearingkonti med utlandet steget med 2 mill.
kroner til 1.068 mill. kroner. Kontoen forskjellige debitorer er
steget med 6 mill, og er nå på 1251 mill. kroner. Seddelomlöpet er
gått ned med 10 mill. til 815 mill. kroner.

N tt frn Sveri e.

	

16.00 Mens Sverige i 1939 eksporterte =bvnrer for 127 mill.
kroner gikk denne eksport i t'mrste halvår 1942 tilbake til 12
mill. kroner.

Sedlelomlöpet i Sverige viste siste uke en stigning
på 1.7 til 1761.7 mill. kr0ner.
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Lov om avståin. av husrum til rivat tilfluktsrum..

16.00 "Ministerpresidenten" har 1. oktober utfmrdiget en
lov om avståing bv'husrum til privat tilfluktsrum.

Loven bestommer bl.a. at når eieren av en bygning
plikter å innrede tilfluktsrum, men ikke selv rår over.rum som
pesser, kan politidepartementet eller etter departementets full-
makt luftvernsjefen eller politi.lesteren kreve,.at den som leier
passende rum i bygningen helt eller delvis skal avgi rådigheten
over :-unnet til innredning av tilfluktsrum. .

På saMme måte kan det kreves at den som i egenskap
av eier eller leier rår over passende rum i bygning i nærheten,
inntil ,videre helt eller delvis skal avgi rådigheten ::over rummet
til innredning av tiifluktsrum..

Kommer partene ikke overens om vederlaget, skal r.pörs-
målet avgjöres av kontrolnemnda i kommunen. Denne avgjbrelse er
binnende.

Avståing kan kreves gjennomfbrt straks selv om veder-
laget ikke er fastsatt. Om nödvendig kan avståingen gjennomfbres
med politietb hjelp. is.ntar den myndighet som krever avst4ing At
avdtåingen gir den som må avstå rådigheten krav på betaling, kan
avst4ingen ikke settes i verk fbr det er stilt sikkerhet for be-
talingen.

"Minister" Fretheim taler on or aniseriwen. innen *ord- o skofbruks-

nærin on. "Man e vanskelilieterfor byfolk i disse tider".

O.R.l8.00 "Minister" Frethein har i helgen besbkt Österdalen.
Han talte på Tynset lbrdag og på Rena :ibndag, hvor bbnder fra de
forskjellige bsterdalsbygder var mbtt fram for å hbre ham. Det
var særlig organiseringen innen jord- og skogbrukets nmringer "mi-
nisteren" klarla. Han nevnte i denne forbindelse hvordan det ganle
system lot de enkelte partiinteresser gå foran fellesinteressen.
Det ble opprettet smrlige skoler for mindre og större jordbrukere.
Men vi har jevne leveforhold landet, S3 "ministeren", og det er
derfor ingen-grunn til ikke å stå s=let. Skogeierne var blitt ba-
re skogeiere. Heretter skal de Være skogbrukre, Det er de nor-



ske bbnder som gjennom tidenehar hatt norskdonstrangen i seg,
fortsatte "ministeren". Det er dem som har sblet å kaste fremmed-
åket av seg. Det er også dem son nå i 2 år har tai;t de tyngste tak
i landet og de har derved lagt for dagen en ekte fedrelandskjær-
lighet "hnisteren" kom nmrnere inn på böndenes levevilkår og
nevnte hva den nasjonnle regjering hadde utrettet for å skaffe bbn-
dene höyere priser på landbruksproduktene. "Minister" Fretheim kom
videre inn på saueholdet i landet. Det skulle ikke være vanskelig
å bke bestanden til 5 milllioner dyr. I fjellbeitene våre eier vi
en nasjonalverdi som skal konme bondenmringens folk til gode.
Fjellet skal ikke bare vmre jaktfelter for byfolk. "ministeren"
nevnte.landets brenselsforsyning og matsitunsjonen idag og sa
bl.a., at det nek var mange vanskeligheter for byfolk i disse tider.
Han henstillet derfor til bbndene gie det de kan for å få fbrt
fram veden som er hogget i distriktet og la landbruksproduktene gh
de regulerte veger..En skal, huske på nt det norske folket bare er
tjent ned lvlig og rettferdig omsetning av natvorene. Det har tid-
ligere vmrt sagt at bbndeno vil sitte i hbgsetet, sa "ministeren"
til slutt. Men når vi en-dag i fellesskap har klart vår oppgave,.
nemlig å hjelpe folket med mat og brensel, da har virkelig den nor-
ske bonde sittet i hbgsetet. "Minister" Fretheims foredreg ble beg-
ge steder lönnet med kreftig bifall.
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Et britisk fl som var h ve, inn mot Oslo ble ved 13-tiden lörda

skutt ned av t ske 'agerfl .

O.R.18.00 Luftkamp ovOr Oslofjorden i 7onnmeters hbgd. Et bri-
tisk oppklaringsfly skutt ned. Det er lördag, Oslofjorden ligger
badet i strålende solskinn. Ikke en sky er å se på himmelen som
hvelver seg over den rent usannsynlig blå fjord. Inndskapet er et
eneste spill av glade farver. Lbvt=ne er ifört sin farverike
höstdrakt. Mellon dem, i mer dempode farver, ligger aker og eng,
og i bakgrunnen reiser seg åsene med sine mörke grantrwr. Over det
hele står den glitrende solskiven son spiller i farver fra kopper-
rödt til det klare, nesten gjennemsiktige gule. På denne fredelige
höstdag hyler plutselig ved middggstid luftvernsirenene i Oslo som
forbereder seg til helgen. Plyelnrm. Etter knappe 45 minutters for-
löp går sighalet: "Faren over". Befolkningen har ikke anelse om, at
det i löpet av denne tiden har iunnet sted en luftkamp i svimlende
högd, en luftkamp som frte til at det britiske f1yet som nærmet
seg byen, ble skutt ned. - Like etter kl. 12.00 blir det gitt alarm
på en flyplass ved Oslo, og noen få byeblikk etter er en avdeling
av de hurtigste tyske jagere på vingene, Jagerne skrur seg oppover
i stadig större hbgd. Sör for byen, langt ute i det fjerne, er et
lite mörkt punkt synlig. Det avtegner seg som en svart prikk not den
lyse himnel. Fram. Ennå er man i uvisshet om hvorvidt det er et
fiendtlig fly som jagerne bruser fram mot. Punktet blir större og
större, blir til et 2-motors fly. Som lyn farer de 2 tyske jager-
flyene forbi det, det ene på den höyre side, det andre på den ven-
stre. Da slår fast at det er et fiendtlig fly.Nå befinner de seg

- over Osiofjorden i over 7onometers h5gd. Feldwebel G., som etter
månedlang venting atter står overfor en motstander, glöder av jakt-
iver. Det britiske flyet forsöker å riste sine motstandere av seg
ved å fly i store kurver. Men neppe hnr avde3ingons förer, ober-
leutnant K. ved signalisering fr f i1 fly gitt tillntelse til
angrep, för feldwebel G. faror fram under dot fiendtlige flyet inn-
til han kommer på skuddhold. Fra 3C meters hold skyter han lös på
det ergelske flyet. Ramt. Deler av den höyre motoren hvirvler gjen-
nom lufta. Det begynner å ryke av den venstre, en mörk röykhale
legger seg etter flyet. Den britiske flyveren forsöker fortvilet
å komme unna, og den ty3ke flyveren forstår at han har en,erfaren
motstander foran seg. Engelskmannen driver sitt fly nesten loddrett
oppover, lar jageren suse forbi under seg og går så i spinn i nes-
ten 2000 rwter. Men feldwebel G. lar seg ikke lure. Mot sin mot-
stnnders dyktighet setter han sin urokkelige vilje til å gjöre det
av med det fiendtlige flyet. I stupflyvning går han ned til 5.500
meters högd, og nettopp da det engelske flye reiser seg fra flyv-
ningen, er den tyske jageren der på nytt. Han lar seg ikke knste
av mer, hvor meget motstanderen enn forsker å komme vekk ved å
fly i vanvittige kurver og foreta alle mulige knep. Igjen hnr den
tyske flyveren for noen brökdeler av et sekund det britiske flyet
i skud.1.1injen, og projektilene jager inn i halen på det. Nye tref-
fere, - og nå styrter engelskmannen ned. I 4.500 meters högd hvirv-
ler på nytt deler av flyet gjennom lufta. Stykker av vingene og ha-
len brytes over og fnller mot jorden. Det engelske flyet som ble
angrepet av det tyske jagerforsvar lenge för det hadde nådd sitt
mål, fikk sin skjebne beseglet i löpet av noen byoblikker. Ut av
det sönderskutte flyet står det en svart, tykk röyk. Og ut av röyk-
stripene slår det plutselig fakkelliknendel röde flammer. Flyet er
i brann. Det svrter ned fra 4000 neters högd og knekker så plut-
selig over i 2 deler som graver seg dypt ned i bakken idet de når
jorden. Feldwebel G. vender tilbnke til sin flypinss. Over Oslo
har han fört hjem sin förste luftseir. Men ].angt der ute, 100 km.
fra Oslo, semler man sammen det nedskute flyet stykke for stykke,
En forvridd masse av propeller og ödelagte motorer, av knbler,
ledninger, beholdere og andre enkeltdeler som må samles sammen på
et omrade med over 300 meters omkrets. Det er det som ble igjen av
det engelske flyet. Ogs?t i Norge er det tyske forsvar på sin plass.
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N.S.U.F. holder ro :.-iandambte i Kongsberg.

	

21.30 holdt J..dag et_propagandamöte i Kongsberg. Det
var mött fram deItakere fra Drammen og'frn lag i Kongsbergs om-
liggende distrikter. Mötet begynte:med en kinoforestilling med en
ungdemsfilm. Ved 16=-tiden var det propagandamarsj gjennom byen med
påfngende. offentlig m5te..Her kom foredrngsholderen, Tal1erå:=4, i
sin tale inn på ungdomstjenestens betydning og.påpekte bl.a. Meget
sterkt at det ikke var ungdomstjenestens mening å ta barna frn for-
eldrena, tvertimct. Det hadde vist seg, sa hen, at mange foreldre
som för var notstandere, nå sluttet opp om ungdonstjenesten som be-
geistrede tilhengere.

MJte for liu'erstanden i stfo1d. Oyyvar Smher taler. 


21.30 Et stort og betydningsfullt möte for Imrerstanden i
åstfold ble holdt i Sarpsborg i helgen. Samtlige sko1estyreformenn
og alle Nprges lærersambands krete- og lagledere i fylket var inn-
kalt. Mötet ble-ledet av fylke;,leder Reidar Torentzen oE blant de
tilstedeværende var hele Norges 1-3=1.s,..bands landsledelse og sko-
ledirek-Wr Sjjlie foruten alle fylkets skoleinspektörer. Etter et
.foredrag av skoledirektören, fulgte en lang og lmrerik samtele.
Etter en anke1 fellesniddag, ga fylkeslederen ordet til landsleder
i Norges lærers)mband, regimentstbrer Orvar Smther, som gjennomgikk
folholdene-fra 9. apri1,1940 og fram til ideg. Han pekte også ut
1:,imjene for den utvikling som vil og må komme for 1mrernes organisa-
sjon.

Möte for-Te1emarks ordförera. Tele.ram til Quislin .

	

20.30 Ljrdag tok det store ordfjrermöte for Telemarks ord-
,.förere til på Bandak Turisthotell i Dalen. Dette ordfbrermöte er
det förste i sitt slag her.i 1andet. Irttiativet ble tatt av Ord-
frer ljörnsen, Rjukcan, 'og fylkesmann :,:nudsen som straks ble be-
geistret for tanken, gikk ignng med forberedelsene. lördag etter-
middag var samtlige ordf5rere. kontorsjefer og rådmenn samlet. Det
egentlige möte tok til söndag formiddag med foredrag av direktör
Einar Lie i-Norsk KommunesambandSQM talte om interkomnunalt sam-
erbeid. Videre talte regnskapskonsulent'Gundersen om rasjonell kom-
muneadministrasjon. Ved niddagsbordot tok fru fylkesmann Knudsen
ordet og fremkastet tanken om et ambulnnsefly for Telenark. Siste
foredragshelder på mötet var ligningssjef Widing, 4ker,.som talte
om aktuelle 1igningssprsmh1. Det ble beslut;Jet.å sende fölgende
telegran til "Ministertresident" Quisling: "Telemarks.ordförere,
rådmenn og..kontorsjefer sanlet til stevne hilser Dem, minister-!
president.Heil og Sml."

Re resentantskapsmöte fox Nores Sildesal sla .

	

20.30 Representantsknpsmöte for Norges Sildesalgslag åpnes
imorgen i Bergen under 1ede1se av formannen J. Haktorsen. Mötet
kommer til å strekke seg Over noen dager og der vil bli behandlet
en rekke aktuelle saker for sildefiskerne, bl.a. lossesteincr foi
fiskerne i konnende sesong, omsetning av forfangstsild og småsild
for 1943, m.v.

Nordlands Fiskarla holder remska skurser for fiskere. 


20.30 Nordlands Fiskarlag skal i denne termin holde ialt
32 regnskapskurser for fiskere. Kursene skal vare fra 72 til 100
timer og omfatter regnskapsförsel, regning, fiskeoppgjdr, norsk,
litt om lov og rett og undervisning i avgivelse av selvangivelse
og nmringsoppgaver. Man regner med at omlag 500 av fiskarlagets
medlemmer skal gjennomgå disse kurser.
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Banks'ef Chr. B. Heimbeck taler. ,å Stor-Oslo P lkesor anisas'ons

kameratkveld om Hålo eland .som ferieland,

20.30 Stor-Oslo Fylkesorganisastons kameratkveld i Stor-
tingsgata 20 ideg hadde samlet fullt hus. Kveldens taler Var for-
manhen i Nord-Norges Reisetrafikkforbund,banksjef Chr..B. Heim-
beck, Vesterålen. Han holdt et meget iteressant foredrag - "Hålo-
galand som ferieland". Taleren nevnte det utrettelige arbeid soM
.Nord-Yorges reis1ivsfolk her nedlagt for å kjempe fram Hålogalends
rettmessige rlass som Norges 'iuxistsentrum. Banksjef Heimbeck
nevnte videre at Nord-Norge er et eldorado fer sportsfiskere, I
Nordland, Troms og Finnmarks fylker er det fj.skerike elver og vann
overalt. Ki1ofisk er ganake alminnelig. Det finnes også en mengde
gode Jakseelver i Nord-Norge. Uhder Malandsfassen i Målselve i
Troms ex det ikke uvenlig-å fiske opp til 800 pund laks i ett dögn
med bare 4 stenger. Den Nord-Norske fjellverden egner seg ypperlig
til tindebestigning, og. terrenget byr også på de aller beste mulig-
heter for skisport. Skisesongen varer fra mars måned til ut i juni.
Da er dagene lyse og lange og liettene.korte for etterhvert å gå
over i en 24 timers solskinnsdag. Fuglejakten og annen jakt brr
store muligheter. Nord-Norge er de store muligheters land ogsa når
det gjelder reiselivet, understreket taleren. Llle årstidex er ri-
dunderlig vakre. Ddt ville vmre å dnske at alle nordmenn fikk an-
ledning til å nyte donne skjönnhetens overflod. Foredraget ble mot-
ta'Jt med langvarig bifell.

Banksjef Heimbeck framviser fargefilm fra Nord-Nor es natur o folke-

liv. Han takker "minister" Lunde oo. frue for deres innsata for Nord-

Noxg2.s sak. 


29.30 Banksjef Heimbeck som gjernom mange år har vmrt for-
mann Nord-Norges Reisetrafikk-Forburd er for tiden i Oslo. Bank-
sjefen som er en ivrig forkjemper for lord-Norges sak, framviste
igår for en rekke innbudte en del fargefilm han selv hadde tatt
opp fre Nord-Norges natur og folkeliV: Tilstede var bl.a. fru
minister" Lunde, ekspedisjonssjef iolst og direktör Richard With.
I en kort tale understreket banksjef Heimbeck at filmene var ama-
t?3rfilmer, men de er tenkt som et begynnende forsök på å skape en
xekke kulturfilmer som kan gi et korrekt og lovende inntrykk ay
landsdelen nordenfor polersirkelen. De flesto som bor i det syd-
lige Norge har jo desværre et meget dArlig kjennskap til vår nord-
liste landsdel. Nord-Norges Reisetrafikk-Forbund har som sin
förste oppgave å fremme turist- og reiselivet i,Nord-Norge og de
arktiske egner. Denne store landssak skal lösesbl.a. på den måte
at Nord-Nerge så å si kartlegges med fargefilm. Det er et rikt
stoff vi har å Öse av, fortsatte banksjefen. Vi har fuglefjellene
i Röstarkipelet, kanskje den rikeste fugleverden fra den.nordlige
halvkule. Vi har Lofotfisket med dets rikdom av scener fra det
kjempende fiskerfolks liv på Lofothavet. Bjdrn- og ulvejakt i
indre Finnmark. Samenes liv, bdndenes arbeid i de store dalförpr,
og livet på vmrharde Finnmarkskysten hvor det idag mer enn noen
gang tidligere kjempes fOr tilymrelsen. Banksjef Heimbeck over's-
brakte en hilsen fra befolkningen i Nord-Norge. En spesiell hi1-
sen rettet han til "minister" Lunde og frue med takk for deres
innsats for Nord-Norges sak. Han rettet til slutt en appell ti1
de tilstedevmrende om å gå inn for 4 gi Nord-Norge doalikestilling
landsdelen har krav påFilmene ble mottatt med begeistret bifall
av de tilstedevmrende. Tilelutt 'overbrakte benksjf Heimbeck fru
"minister" Lunde en blomsterbukett med takk for det arbeid hun og
hennes mann her'nedlegt for Nord-Norge,
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Avtale Om sal, til utlandet aV helvpaten eler'Minst 50.000 Skinn

av Arets.produks!on av sölvrevekinn. Forerdnj„ii om avleverin til

,lbwrPel centralen innen 2 uker  etter pelsingen. 


19,00 For å sikre oppfyllelsen av en avtnle om salg til ut-
landet av halvparten eller minst 30.000 skinn av Arets produksjon
av sölvrevskinn, har "ministeren" for Landbruksdepartementet den
16. ok'ober d.å. gitt en forordning oM avlevering til Pelscentralen
L/L, Norges Pelsdyfravlslag, 0Slo, av alle uberedte sölvrevskinn som
er pelset 'eller pelses i tiden 1. oktober 1942 - 15. mai 1943. 4v-
leveringen skal skje innen 2 uker etter pelsingen. v de innkomne
skinn uttar Pelseentralen det antall som trenges til oppfyllelse
av dew eksportforpliktelser. mens resten overföres til, salg ved
den godkjente auksjonsforretning innsenerwl bestemmer ved,innsen-
delsen av skinnene. Dersom innselideren ikke har gitt anvisning på
hvilken av disse auksjoner skinnene Önskes omsatt ved, vil skinnene
bli fordelt mellom de godkjente auksjoner. "Depnrtementet" vil en
av de nærmaste dager gi melding om de auksjonsfirmaer Som er gad-
kjent, Av kontrollhensyn nå uberedte skinn som ikke er avleverings-
pliktige innen 10. november förstkommende innsendes til Pelscentra-
len L/L til merking Skinn som ikka er innsendt til merking inne.a
denne frist.ansees som avleveringspliktige. Det er forbudt å om-
sette, mottatil beredning eller i annet byemed skinn som ikke er
merket av sentralen. Forordningen er gitt av hensyn til våre ek-
sportinteresser og for å fremme disse. "Departementet" oppfordrer
enhver oppdretter og. enhver sdm har i sin besittelse sölvrev eller
sölvrevskinn nöye å sette seg inn i de gitte bestemmelser og loyalt
etterkomme.dem helt ut.

Torvmaskiner bör bestilles straks.

	

19.00 Det norske Myrselskap medd,,ler at de som tenker å.set-
te igangnye brenntorvanlegg neste år straks bör bestille torvmaski-
ner, så disse kan sth ferdige til våren når produksjonen begynner.
Myrselskepets konsulenterstår forövrig til tjeneste nhr det gjel-
der underancelser og planlegging vedkommende nye.anlegg.

Saueutstillinger i Segn o NordMre. .

	

20.50 En stor saueutstilling er i disra dager holdt i Sogn.
Det mötte mange interesserte tilskuere frn Sognobygdene. I forbin-
nelse med prepieutdelingan holdt fv1kesagronom Lirklev an tale der
han bl.a. framholdt at interessen 'for sauavlen i de sibte år her
vist en gledelig vekst i Sogn. Men det cr likevel for lie sau i
fylket. Mr,L. har nå 200.000 sau, mens det er beite for minst
500.000. Det foregikk et stort salg av mwer på utstillingen og,
prisene var meget gode.

	

20.30 Man står nå foran stormönstringen av sauer fra Nord-
Möre, idet det skal holdes utstillinger i Ralvundhei og Surnada1.
Interessen for disse utstillinger er stadig bkende og ideg ser det
ut ttl at tilslutningen skal bli rekordmessig.

500 AT- utter har vwt h onnaarbeide i Ro aland f lke.

411, 20.30 Som kjent har Arbeidstjenesten hjulpet til på steder
hvor det har skortet med arbeidskraft. I Rogaland fylke har omlag
500 AT-gutter .mrt på onnearbeide. De har v;3rt fordelt ph forskjel-
lige leirer og AT-guttene har utfört et meget godt. arbcide,
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2 nordmenn utnevnt til miresnedlemner av Gustaf Adolf Akademien,

20.00 Direktdr for Norsk Folkemuseum i Oslo, Hans
og direktör for De Sandvigske Samlinger på Lillehammer, Lnders
Sandvig, er utnevnt til mresmedlemmer av Gustaf Ldolf Akademien
i Uppsala.

"Bisko " Zwilame er tiltrer sitt n e embete.

20..00 Kst. "biskop" Dagfinn Zwilgmeyer holdt idag sin av-
skjedspreken i Birkeland kirke på Nestun i Bergen. Biskopen skal
denne uke reise östover fer å tiltre sitt nye embete som "biskop"

i Hamar bispeddmme. "Biskopen"s mange venner hadde funnet vegen til
kirken og hans avskjedspreken inneholdt både alvorlige og mnnende
ord.

Dödsfall. 


16.00 En av VeSt-Agders mest kjente menn, landbrukssekretser
Thorvald Erikstad, döde plutselig igår kveld av hjerteslag. Erik-
stad var fddt i itustad i Vost-gder, og hadde en solid utdannelse
i sitt fag. Han var landbrukskandidat fra'1914. Fra 1917 har han
leclet Lgder Landbruksselskap som sekretmr og arbeidet selskapot
godt Opp. Han var i mnnge år medlem av formannskapet, bystyret og
skolestyret i Kristiansand, formann i fylkesforsyningsnemnda og
ellers medlem av rekke nemnder. Han var meget aktiv også på det
kristclige område. Han var medlem av men-;_nghetsrådet og nedla ot
stort nrbeide for sdndagsskolen.

Ordföreren i Snuda bevilaer kr. 400.- til N.S.H.

16.00 Ordföreren i Sauda har bealuttet å bevilge kr. 400.-
til Nasjonal Samlings Hjelpeorganisasj-n.

Hummerfisket i Vest-L-der.

19.00 Hummerfisket i Vest-Lgder begynte igår. Det så til
begynne med nokså dårlig ut, men utph dagen kom det inn meldinger
om god fangst. Fra Sögne blir det f.cks. meldt at en har fått en
hummer pr. teine.

Kronemulkt for uo merksomme trafikanter o_så i Stavanger,

16.00 Politifullmektig 1andal opplyser at det ikke blir
lenge för man også i Stavanger går igang med kronemulkt for uopp-
merksomme trafiknnter.

Nytt fra Danmark. 


16.60 Ifölge Nationalbankens ukebalnnse for 2. uke i oktober
er tilgodehavender på clearingkonti med utlandet steget med 2 mill.
kroner til 1.068 mill. kroner. Kontoen forskjellige debitorer er
steget med 6 mill, og er nå på 1251 mill. kroner. Seddelomlöpet er
gått ned med 10 mill. til 815 mill. kroner.

N tt fra Sveri e.

16.00 Mens Sverige i 1939 eksporterte matvarer for 127 mill.
kroner gikk denne cksport i fdrste halvår 1942 tilbake til 12
mill. kroner.

Seddelomldpet i Sverige viste siste uke en stigning
på 1.7 til 1761.7 mil1. kroner.
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E HOLDER 24LE I. LENA KINO.

O.R. 08.00. "Minister" Gulbrand Lunde telte igår i Luna
kino på Nttoten. En mengde totinger hadde funnet veien til Lena
kino for å hdre hans,foredrag og "ministeren" fikk igjen et
bevis for den store oppslutning NS har her oppe i MjÖsbygden-'.
"Ministeren" ga et overblikk overden kamp som fres idng for
å skepe et nytt og "fritt" Norge og ute i verden utkjempes av
alle nasjonalsinnede forbundne statcr for å danne den nye
vcrdensordning. ,

"Vi har sett at t2oss all motstend NS har
mött har bevegelsen stadig vokset", fortsatte "ministeren".
"En bevegelse som teller slike medlemmer at de er villige til
å ofre sitt liv,,må virkclig ha et mål. Det er et dobbelt mål,
og dog bere ett.'På den ene siden den oppgaven å bygge orp et
solidaridk norsk felkefellesk&p. På den annen siden å sikre
vår plass i verden som folk. Men for å ldse denne oppgave, må
vi Nwre blitt et folk. Og oppgaven må löses hvis vårt folk fort-
aatt skal b.estå. Står dor ikke i et tidsskifte som det vi nå er
oppe i fram en mann i et folk som kan före det inn på de livs -
fornyende spor, dö'r dct ut. Heldigvis er her cn mann steget fram
SDM viser •vegen. Det er klart at denne mannen må .mre norsk,
runnet av norsk blod. Det klerer se ikke med at en cllor annen
prins fra et eller ennet fremmed land kommer hit og skifter nnvn
og dermed mener at han er god norsk. Norge ble samlet i en
revulusjon. Tyskland likeså og det samme er det son foregår
Europa idag. Det er en revolusjon som skal fullbyrde on större
samling. I denne semling kjempor vi mcd "Föreren" i spissen vår
nnsjonale kemp for vår frentid og vår beståen. Det er mange som
har vanskelig for å slipPe det gamlc og innse at de har tett feil",
sn "ministeren". Han påviste hvordan 1,-ignmeldingene fra London
prdvde å fi5re folket herhjemme bek lyeet med sine latterlige på-
funn. "Men engang slapp sannheten igjennom", sa "ministeren"
videre, "i London Radio den 13de ektober klokken 1945 leste
fru Sigrid Undset opp dette verset: Ein gong var degene kvite,
cin kveld var kveldenc blå. Det er det Norge vi kjenner oc aldri
neir skr1 sjå. No har de altså endclig innsett hvordan det
går," sa "ministeren". "NS handcler idag, handler for å holde
liv i vårt folk c); före folket ned i mnrsjen for det gernanske
s, mbandet, og for det nye Europr", sluttct '21inisturen" under
kraftig applaus.

Etter "ministerens" tale ble fbrste og siste
verset av"Ja, vi clsker" og tilslutt ble det utbrakt et tre ganger
"Heil og Sa31" for föreren".

EN M1NEDS FORSKUDD FOR KJMDE 11/1aT OG BRENDSEL.

11.00 Etter hvad det erfares er dct gitt höve til
for dem som er ansntt i statens tjefteete å kunne heve on måneds
lönn forskuddsvis til innkjdp av mat og brendsel til vinteren.
Forskuddet skel betnles tilbeke ilöpet av seks måneder. Med hensyn
til kommunene så, cr det stillet fritt i dette spörsmålet. Men
men regner med at de også stiller se; mest mulig velvillig. Ved
til lbnnsrådmannen i Oslo opplyses det sålcdes at Oslo kommune
4r 200 kroner i forskudd til de komnunrle arbeidere og funksjo-
r=er son Önskur det. FJrutsethingen or at pen;ene brukes til
innkj,3p av mat og ved. De nå va3re hevet innen 51te oktober cy..;
skal betales tilbake ilbpet av fire måneder for funksjon=or og
ilöpet av 20 uker for arbeiderne. Også sesongerbeidere kan få
et slikt forskudd, men de må da skrive under en erkl-aring om at
hele belbpet kan trekkes ved sluttoppgjöret cller vod suspensjon.
Andre kommuner har fått liknende bestemmelser.

4
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ITLLIAS HUS1PNETaI

O.R. 08:00. - Italia's Hus oller Casa d'Italia ot mbte-
sted for den italienske koloni i Norge ble lördag åpnet av lon
italienske generalkonsul, legasjonasakretw.aMosCato. Huset er
Nodre Slottsgate 1. Det var mbtt fram en representativ fbreamlina
i anledning av hbytideliahoten. Tilstede var som representant
foT der roichskommisar.abtei1unasleiter MUller Schold og
representanter for de tro deler av den tysko vwnemakt mcd
wehrmachtsbefchlshaber in NorWegen, acneraloberst von Falcken-
horst i spissen. Fra norsk sido såcs "ministtrpresidenten" c<
flcre "ninistre", Oslo by's "ordförcr" n.fl.

Legasjonasekreta3-r Mosca-uo önsket de fram-
mötte volkommon og uttalte sin alede over at det noen dager för
20 års daaen for det fascistiske pnrtis narsj not Roma ver blitt
mulig å åpne dette hdtested for itallencre i Norge.

"Case d'Italia", sa han, " er oppfyllelaen
av et önske den italicnske koloni her.lenge.har hatt. Italias
hus skal vwre et Wtested for alle italienske-borgere og holde
holde forhinne1sen med hjemlandet vedlike. Det skal'også bidra
til å skape kontakt med alle aom interesseror seg for itnliensk
kunst og

Idag er alle vårc anstrengelser innstillet
kriaen, oa vi som lever her i dette vakre landet, vil også

gi vårt bidrag", fortsatte leaas3onssekret2ren. "Det er i tråd
ped dette önske at man ved denne anledning har valgt å vise
fran en film som viser Italia's innsnts i to års krig. Skulder
ved skulder'med sine tyske kannerator kjonper italienskc
soldater på allefrOnter, både i atlanterhavet og i Middelhavet,
i Egypt o4 Sovjet - Tusslana.

Idet han ga uttrykx fox håpet on at Casa
d'Italia må bidra til å utdpo forståelsen for Italias etore
-nstrenae1sor i kampen for a befri Europe for den bolsjevikkiske

•f-are oa skap, en varia oa tryaa fred i Europq, crk1s3rto leaasjons-
sekreta3ren Italias hus for åpnet. •

. Tal,n ble mottat med livliaapplaus. Der-
etter ble den italionske kriasfilm"Dte anni di guerra" framvist.
Den ai± utsnitt av Italias forsvarskria mot den nna10-ancrikanske
innkretsing oa er on ypperlia dcmonstrasjon av nt Italia har

satt alle krefter inn for å brinac sei±on i land.

OFFICIELLT. MYE FOR.aNDRINGER I TOLLVESENET.

18.00 oa 18.30. Cand. jur. Ole Jacob Kjelland er.ansatt aom
dommerfullmektia ved Nes Sorenskriverembete.

Tolloppsynsmann II i det Sönnafjeldske toll-
distrikt Scott Lyst cr er etter-5nske ometaajohert fra Holte til
Kornsjj tollstasjon. Fastleid toIloppeynsMann II Odd laicher Eahs
Mssinahann er ansatt som tolloppsynsmann i i Stavanaer tol1distraka
med stasjonaved:Stavanaer tollated. To,11kontrÖllra›—a:iOslo
tollaistrikt, Oslo sjötollsted, Karsten Kaufeldt-Grönn-er-ansatt
som tollkontro=r i det Sönnafjeldske arensetolldistrikt'med
etasjon ved Moes tollsted.. De konstituerte tollkontrollrer Jonas
henrik Stenersen, Bergen, Rolf Norbera, OslO og Olaf.Raanar Brell
Osioer aneatt aom kont±olldrer i det Sönnafjeldske tolldistrikt
mod stasjon Jted. Oslo tollsted. Konstituert tollkontro=r i
Stavanaer tell.dj,qtrikt, Stavaner tolleted, .0dd.Lbnö er ansatt som

ollkontrollr i . aanne tolldistrikt ned Stesjon ved Stevanaer
tollsted. Korstttucrt.tolIkontrellör Torger Sand, Trondheim er
ansatt som. tolikontrollör i rondheim t011distri:kt med staejon
ved Trondheim tellsteda Stats1dnnet kontorbetjent II Conred Martir
Danielsen, eI aneatt son statålbnnet kontorbetjent I vod Kristian
aand tollkaesererkontor. TolioppsynsMann I i dot Sönnafjeldske
grensetolldistrikt, Oslolerhbanetollsted, Kåre Kristoffcrecn,
c± fra den tid distriktssjefen beetemmer det ansatt son toll -
assistent jaBodd tolldistTikt indstasjon ved Narvik toIlsted.
Kst. tolloppsynsmann II Oddvar Holmen, f.t. Maanor tollstasjon
er ansatt som tolloppsynsmann II i det Wnnafjoldske renseto11-
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RORANDRINGER I TOLLVESENET. Fjrtsatt,

distrik4 med stasjon vcd Öymark tollstasjon (Öyre tolldistrikt).
Tolloppsynsmånn II, Valcrius Kristian Olnf,Holm, Kopervik, er
ansatt som tolloppsynsmann I i Stavanger telldistrikt ned stasjon
ved Kopervik tollsted. To11kontro115r i Trondheim tolllistrikt,
Ihgvald Oliver Gjeamb„Trondheim ex ans_tt som tollforvelter
ved Holnesteand tollsted, Larvik te11distrikt. Tolloppsynsmann I
Trondheim tolldistrikt Tom Petersen er ans-tt som totlopp-

synsmann I i Kristiansand tolldistrikt med stasjon ved -1-orshavn
tollstnsjon ( Farsund tolldistrikt). Tollassistent, f.t. stets-
lönnet kontorbetjent I Olaf Bernhardt Krag Aslaksen, Kristien-
sand,'er ansatt som tollassistent i Kristiansand tolldistrikt
med stasjon ved Kristiansand tollsted. Xst. tollassistent
Peter Osvald Almo, Trondheim ex ansatt soM tollassistent i Vads5
tolldistrikt med stasjon ved Vadsb t.-)11sted.

ULYKKER. 


08.00 Lördag ettermiddag akjedde en ulykke på
Moss jexnbanestasjon. En ca 30 år gnmmel mann fra Glemmen,
overstuert Stefanus'Pedersen, vor med hurtitoget frn Oslo, som
stAr ca fem miriutter på Mbss stasjon. Pederson var, etter hva
byenvitner fortellex, inme i restauranten, og da toget begynte
å gå kom han löpende og hoppet på nærmeste vogn. Han beregnet
imidlertid feil og falt ned mellom toget og plattformen hvor
han ble slept med et kort stykke. Han ble straks brakt til
sykehuset i Moss hvor han döde kort tld etter ankomaten.

Igåraftes inntraff det i Th. Meyerssgt en
stygg sperveisulykke, idet en mann hle ,overkyJrt'og drept av
trikken: Mannen >gikk pIttsclig fra fortauet rett ut i gate
like foran trik'ten. Han koM under denne og ble fryktelig tilredt.
Den tilskadekomne ble straks brnkt til Ullevål sykehus hvor han
döde etter kort tids forlöp. Det forulykkede var Oslomann og het
Nils Kristin,n Jensen, Han var i 59 åxT aleren.

18.00. En Glemmenmann i 50 års alderen, kjbrte igår
med sykkel rett mot en lastebil.Han'ble s sterkt skadet at han
måtte bringes på sykehus. Irsaken til ulykken var nt mannen ble
blendet av solen.

SMINYTT FRA NORGE.,

Uthuabygningen hos Johannes Fossen i Vestre
Gauldal er brendt ned til -runnen. Det lykktes å 'redde vånings-
huset.

Igår begynto et nytt kursus på Landsorgani-
sesjonens skole i Sörmerka. Det rykket inn en kontingent kvinner
frn elle kanter av landet. De skal'nu utdanne seg til kvinnelige
sosiLlledere. Hensikten er å få kvinnene inn på arbeidsplassene
hvor de kan ta sec av kvinnenes sosialc interesser.. -

Under etterforskningen i den tragiske tre-
spritsaken fra Stavanger er det brakt på det rene at let' både er
kommet denaturext pprit og trosprit dit fra 3atlandet. Spriten
ble sendt til ct mel1omledd' i Sandnes hvor den ble tilsntt sukker
og essenser. SIndnesmennen som stelte med dette fikk imidlertid
mistanke om at det dreiet seg om delvis tresprit og en natt
kastet han to kanner på sjöen. Igår ble han arrestert og nu leter
politiet etter kannene. Hvi,s de skulle'komme på urette hender er
det nemlig fare Tor en ny tragedie.

Et stdrre fyl1eslagsmå1 har i helgen funnet
sted i Fredrikstad. Politiet måtte grj.pe inn og arresterte fem
personer. En av dem måtte fbrst sendes til lege for
å få sydd igjen et åpent sår som han hadde ftt under festen.

Fortsatt.
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SM1NYTT FR1, NORGE. Fortsett.",

Det har vært ualmindelig stor interesse for
skolehagearbeidet<i Fredrikstad iår og det meldte seg menge flere
elever enn det ver.piass til. Hver elev får ea 25 kvm jord stellem,
ned og utbyttet for den enkelte blir ved siden av den praktiske
opp32aring amlag 40 kroner i kontanter.

Bestyreren for Borregård skoger i Trysil
forteller til Hamar iårbeiderblad et det er hugget over 3000
vcdreis på en og en halv méter. Meget nv dette skal brennes til
'kull

Den årlige generalforsemling i Löyton
Brenneri ble holdt lördag. Årsberetningen og regnskapet ble ved-
tatt c),; godkjendt. Det ble vedtntt å opprette etp pensjonsfond,
og det ble avsatt 1500 kroner av årets overskudd til dette for-

Loten/ mål. Kristian Fabsted, Vnng og Karl Selberg/gikk ut av styret
Innmatrikkuleringen til Bergen Museum e?

fastsatt til 12. november. Det er forelöpig ikke fastsatt noe
program, men man rekner med enstor deltakelse i denne akndemiske
akt, dn an mengde studenter dette semester fölger Museets fore-
lesninger eller studerex på egen hånd hjemme.

En kuffert som ingeholdt bl.a. kontenter,
.smykker, aksjebrev og liknende verdisaker for mellom 7000 og
8000 kroner er forsvunnet, antakelig stjålet mellom Sveindel og
kristiansand. Den ble sendt med en lasterute for ca tre uker
siden og siden har ingen sett noe til den.

TTFR, D1,NMLRK.

D.R. 11.30. På tilbakeveien fra sin dg1ige ridetur
ideg var kong Christian utsatt for et'uhell. Han måtte legges
innx på Diakonissestiftelsen hvor det opplyses at kongens
tilstand ikke gir grunn til noen engstelse, men at han nå holde
sengen i noen dager.

Uhellet skjedde på den måten at kongens
hest "Jubilee41 da hen pen passerts Esilanadepaviljongen plutsclig
steilet og kongen felt av. Hen fikk et stort sAr.i bakhodet og
et mindre like bnk öret. En av brannvesenets ambulnnser ble
dyeblikkelig hentet og k'ngen ble kjdrt först til Lmali,nborg
hvor det ble 1e4t på en foreldpig forbinning.

kongen hadde fått et sjokk ev uhellet, mcn
var ellers genske kjekk og rökte en Itgarett og drakk et glass
konjakk mens han ventet pk å bli fdrt over til DinkonissestiftelseM.'

Hele formiddagen var det samlet ee 200 mennesk
ker fjran Lmalieborg for å forhöre seg om kongens tilstnnd og da
endelig koronprinsen viste sec; ble han omringet av en mengde
mennesker som spurte ivrig etter rytt. Han kunne b2re opplyse et
kongen var ganSke frisk og-kjekk etter omstendighetene men at
hån måtte holde sengen i noen dager, •

NYTT FE.a SVERIGE.

O.R. 21.00. Syv nordmenn ble som bekjendt for en tid
siden arrestcrt i forbinnelse med oppdagelsen av en plan om
anrette skade på et fremmed skip. -e syv tiltalte fikk idag sin
dom i byretten. To ev dem ble dmt til 10 måneders fengsel hver,
en fikk syv måneders fengsel, tre fikk fem måneder hvor og den
syvende fik tre måneder betinget.
O.R. 11.00. • Den stdrste brann Iinkdpings brannvesen
noensinne har hatt å bekjempe brdt sdndag ut i Frimurerhotellet.
Hde loftetasjen og överste etesje ble rasert. Skaden esnlåes til
omlag 400.000 kroner. Fire brannmenn ble skadet under arbeidet
med å slukke, men ingen alvorlig.
O.R. 21.00 Omlag 46 rein blc enten drept eller ekadet
da en reinflokk på onlag 150 dyr sdndeg morgen ble påkjört av
toget nord for Kiwuna.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Fortro1iP.

VERVEKLMPLNJE FOR NS I OSLO. 


O.R.18.00. Samtlige or'anibasjons- og •prop,gandnledcre Stor-
Oslo fylkesorgrnisnsjon vnr ifÅr kveld innkrlt til et mrite hvor
men gjennengikk den arbeidsinstruks som sendes ut i disse drger

forbindelse med en omf2,ttende vervekampenje son skal settes igrng.
Lvdelingsleder Klevenberg talte og nevnte rt når dette möte er
sammenkelt, så er det for .å betone at et samarbeid nellem er-
ganisasjonen og propagandr knn komne i stend på en slik mgte nt
rlt kan virke knirkefritt. Når föreren hrr gitt ordre on nt hver
enkelt nv oss skal tene et nytt medlem innen årets utng, så er
det ikke fordi bevegelsen trerler til dette rent kvantitativtDet
er krnskje mest cy hensyn til våre landsmenn selv. Vi må ovcrbe-
vise dem om at vår linje er den riktige, og komme dit hen at vi
kan lede hver enkelt inn på våre bPner, slik at de fgr forstgelse
rv hvr nasjonalsocialisme er.

Klevenberg uttalte tilslutt håpet om at dette mtKe måtte
inre begynnelson til et fuktbert semarbeide i Stor-Oslo - et sam-
arbeide som kan virkc som et eksempel også utenfor fylkets grenser.
Riksproprgandesjefen, minister Lippestad, grep så ordet Vi har
påtatt oss,å arbeide for en virkelige nesjonpl samling. Vi skal ar-
beide landet fritt fra en fremned kapitnls innflytelse og frn fri-
mureriet, og igjen bli cii fri og selvstenlig nasjon. NS er et na-
sjen,-Ilsocialistisk iarti og det skal hr3 et radikelt tilsnitt

ROKSTLD SKRYTER LV SINE BEDRIFTER UNDER UNNTLKELSESTTLSTLNDEN.

22.30.-NTD's medarbeider har hrtt en semtale med fylkesförer
Rekstad, som skal tale om begivenhetene i Trdndeleg på et stort
möte i Oslo fredag. Fylkesfdrer Rokstad fikk som bekjent overdrett
den civile administresjon av det område som nylig var erklmrt
civil unntakelsestilstand - et oppdrng, som han utfrirte på en frem-
rrkende måte.

På spdrsmål om hvilke krefter de: var som hadde hovedensvaret
for for de forholdsregler som myndighetenebåtte-gripe til i Trond-
heimsfylkene, svarer fylkesfdrer Roksted et hovedensveret må

en liten klikk ledende menn i distriktet, tilhdrende de såkalte

(11w
"fine".'Disse mennesker her brukt sin posisjon og sin innflytelse
til å opphisse den almindelige menn til å begå uoyeringte handling-
er som kunde hatt de aller verLit6 konsekvens'er. De som ble straffet
var da også folk som hadde benyttet sin utd,nnelse, sine stilliAg-
er og sine penger til å skape en stemning som fdrte til de forbryt-
elser som fent sted, understreker fylkesföreren, og fortsetter:,

- Ideg nytter det imidlertid ikke lenger for slike individ-
er å skjule seg og la andre ta straffen. de valgte å gå ti1 krig
mot den nye tid med sjofle og ulovlige midler, og må dn også ta
konsekvensen ev sine handlinger. Vi 1an ikke finne oss i denslags
fortaTtelser i det byeblikk hundrcvis nv vår beste ungdom ofrer sitt
liv pa slagmerken.

Hvorden er stemningen blent befolkningen ?
Den er neget god. Unntekelsestilstanden kom selvsegt

son en overraskelsc, nen folk reagerte fornuftig og tr fullt og
helt- nystend fra sabotörene. Særlig vil jeg framhelde_ den hold-
ning som befolkningen i lenddistriktene utviste. peh samme gode
ho]Aing inntok også nrbeiderne. I mine restriksjoner vedrörende
tobekks- og brennevinsomsetningen hnr jeg dn også tatt hensyn til
dette. Disse restriksjoner r=er pigså i fdrste rekke -de ensver-
lige kretser..

- Hliorden fungerte Nasjonnl §amlings orgaill.sasjoner
denne tiden ?

(fortsettes ...)
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FYLKESFÖRER  ROKSTLD - fortsatt.

Jed vil f rst opplyse at bever:elsen str mer;et sterk i de
ontrlte omrder. Enkelte stoder, i fJrste rekke der hvor de d3,r1ie
kommunikrsjoner ,;jör se, r, [jeldende, f.eks. i visse kystströk,

erbeidet endl tilbake, nen ellers er det
spore. Som nevnt 1ier hoved=svrret hos folk i hö'ffe still

Je sh det derfor son min plikt foretr en rekke rvskjed-



idelser blant disse menneskor. Dr vi sku1de besette de 1edie
med våre folk, viste det so at beve,;elsen *3.de over

code krefter p -,110 de om*der det var spörsm1 om. tror rt
de nye menn fylles sine stilliner p. en 3rngt bedre mr9Ite enn de
som ble fjernet. Porövri djorde samtlie tillitsmenn en ypper1i
innsats fortjener all honnr for den måte de utförte sin plikt
p. Det samme L;jelder Hirden som v1 innIrrlt s ienge unntFkelses-
tilst liden uttrler fy1kcsfer Iiokstrd tilslutt.

DET TYSKE HJILFERDEIDE SKaL STUDFRES.

Idad reiste en deleg'sjun frc Nasjonr1 Samlins Hjelpe-
ornisasjon, bestenle av ni medlenner med fun;erenrie 1-Indsled-
er Prul Polle L  i spissen, til Tyskl_md for 4 stuere det sociale
hjelpePrheide der. dele,Psjonen vil op-pholde SOd i Tyskl,nr'' i om-
lnc,' dP,;er.

NY KOMMLLLOV P TRI:iPPENE.

09.30. Under ordskiftet i forbinelse med det store interkommunrle
mötet i Stav-Jner forleden, uttalte fylkes=n Kroe, at det nf°1 er
en ny kommunallov p trppene. Sibörsmålet oM UtvidelSo viI 11Å f4
ökot interesse for =?:;e kommuner.

"MINISTER" FUGWSI,NG P.i SPELLLNNSSTEVNE. 


06.00, Scjndag 25.oktober skal det vwe et stort stevne i BU
"M'nister", -;crier_ilsekret-3r Fu,:lcsanp; sk- 11 t Ie, o videre

blir det hcldt et stort spelmannsstevne. I stevnot deltar hirdnv-
delinder frr Vcst- er~, ,ust Lder o- Telewrk.

FLERE JERNKORS. 


12åberiehter Ulf Drcien er rfor cn siden tildelt Jernkorset.

13.00. En trist ulykke innt-_ulff for-ler'en i Larvik idet en 5 rs
ble overkj3rt d drept'av en lastebi1. Sjaufren hadde

incn skyld i ulykken.
20.30. En eldre ninn fra uerden son vr beskjeticet med arbeide i
en hrde fikk plutselia , et illebefindonde mens hrn satt oppe i et

tre. Han frlt ned rÅdro se s alverli skade- at hrn senere rv-
dikk ved J5den.

DiDSFILL.

11.00. Overin;enibr 14J'lvard Grini er avtt ved db'den i Stookholm,
(;-mmel. H-n var f3lt i Skien, nen v-r bosatt i Os10 helt til

han like för Lri r;en blc :insatt i et kjent Stockholmsfirm5 S3M

overinr,,cniör.
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ENESTÅENDE INTERESSE FOR BLINDE=EN.

10.30. Blindes Uke ble iår holdt i dagene 3. til 10.oktober. I st-
lendske Blindeforbunds distrikt ble det sendt ut ea.950 000 hbst-
blomster, og en regner mcd at p/ktisk talt alle er blitt solgt. I
Osio, hvor ncsten halvpartenPV blomstcne er selgt, foregikk salg-
et mandag og tirsdeg, ellers i distxiktet hele uken igjennem.Enda
ikke -r2ret var det bestc, meldte det seg nok b.arn og ungdom til
selge blomster, og de gikk til oppgaven nad iver og interesse.Ut-
over bygd og by er det holdt ci ler4; rekke basarer og tilstelninger.
De fleste steder med foredrag om blindoseken og ned underholdning
av blinde kunstncre. Publikum har mbtt bkde blomstersalget c) til-
stelningcne med enest9nde intcresso og forståelse,

MJ3NMIJEN CELLULOSEFLBRIKK OPPRETTER 'EGET F=EUTSI.I,G.

O.R.11.00. Kjbndalen Collulosefebrikk har nylig opprettet eget
fisken4-,salg fo/ sinc folk. Bodriften hax enlegt et stbrre kjblelag-
er, så on kan kjbpe fisk ettersom tilbudene melder seg. Fabrikken
bwer Plle utgifter, og arbeiderne får varene til innkjöpspris.Vid-
cre serverer febrikken hver dag grönsaksuppe fra Dempkjökkenet i
Oslo for sine folk, og har skaffet dem brensel og parseller til
grönnsaksdyrkning. Om kort tid vil en også ta nye, vakre sisolo-
kaler i'bruk.

TYVESIiiiKTNING P. RINGERIKE.

11.30. Et 2rekt tilfelle nv tyvoulaktning her funnet sted på Ringe-
rike. Fire sauer ex tatt ut nv uthusot p en gård i Herndsbygda og
tyvene hnr slaktet nlle fire i skogen like ved. Bere on sau sto
igjen på fjöset.

STOR SVI,RTEWDELS/J.K PR FLEKKEFJORD. 


12.30. For en tid siden ble cn mann fra Nes Prrestert i Flekkefjord
for 4 he drevet svartehendet t. stor stil. Politiet hadde fåt mis-
tanke til en del gutter i 13-14 års elde:en, son onsette tobakk og
andre rasjonerte verer til hbye priser. En bic tntt med til
po1iti3tr-,sjonen, der det vistc so; a han vax i besiddelse ev 100
kroner, foruten en del tobakk, cignretter m.v. Gutten sa et han
hedde fått biskjed av sin far om å onsette varene til hbyeste pris.
F',ren ble så errostert og hPr sittet i veretekt siden begynnelsen
Pv september. Det er nå utferdiget tiltalcbcslutnin,; mot hem. Til-
talen Omfatter seks forskjellige punkter for r-isjonersovertredelser
og tre for prisovertredelser. Han har bI.e. kjbpt flere hurr're egg
fra Rog,..land for opptil 50 öre stykket. Vider( her han solgt to-
bakksesker for 16 kroner og sigretter for 4 Lroncr eskon. nen hPr
også gitt uriktige opplysningcr til sk:,,ttemyndighetene om sine for-
mues- og inntektsforhold. Ved anho1lsen var mennen i besittelse av
omlg 16 000 kroner i kontanter og en bankbok på 6000 kroner. Mann-
en cr en gerveriarbeider, son har drevet svarteh'ndelen i sin fri-
tid.

FOUI,IJSKETBRENNEVINSKORT. 


12.30. I vår forsbkte cn kvinne å kjbpo brcnnevin på et kort som
haddc tilhbrt en evdbd dnme. Kvinnen påsto nt fullnkten vrr skrev-
ct ev den evdbfle, men rettskjemiker Bruff hnr nå konstatert at den
etter ell sannsyn1i4het er skrevet PV tiltalte selv. Hun blir nå
tilt_lt for dokumentfalsk. Kvinnon er fral Arendel.

TELEMLRKTRELLSTR,NDLERFORENING 50

11.00. Telemark Trelasthendlerforening feiret inftr sitt 50 års
julileum mud en stilig fest. Foreningens formann, brukseier Karl
1. Olsen er den cnesto gjenlevonde ev stifterne. Brukseieren har
hele tiden vwt en av foreninens bwende krefter, og ver under
festen gjenstend for stor oppmerksonh-.



4.SideMeldinger_tirsdeL; 23.okteber 1942: 1T±.544.

FISKERIMELDING. •

0.h.12.15. Fra Nord-N)rge ncles rt sildefiskot cr ytterst smått.
Snurperne hedde igår ingen fnngster, o driverne fikk b",re opptil
3 kesser pr. bruk.

Om Musafiket =1dcs at det i Stjörna cr tatt 2000
skpper i ett kast. Fra Hordalend meldes bl.e. on fangster i Nes-
sj3en på orptil 700 skjepi,er,Lysokilen 1500 og Bjirnefjorden opp-
ti1L1-500 skjepper.

Brislinfiskot ver i,;år mcget bra i Maurangerfjorden
med fflngstor fre 1000 til 2000 skjerper. Irår kveld vnr rlet noc
iårligere o id var fengstenc nede i 200 skjcpper. Brislingen
vnr  uv mect bra kv-litot.

Fre liardanr.or meldes om nocn f'n;stor i Ulvik på
20 til 200 skjerror, men me,;ot oppblende vnre. I Lurlend og
Lærdnlsfjorden ble det oså gjort nocn kest- ResultntetVPY frn
70 til 300 skjcpper pr. bruk.

LI,NDBRUK$MLYKEDW.

0.R.12.30. Statens kornforretning her som tidligere nevnt bo-
gynt innkyipet av norskaViet koTn. De priser som betales er:
Hvete 36 kr, Rug 35 kr, 1337' 34 kr, havr'32 kr, blandet korn
32, grönno og gule erter 75 kr. - alt pr. 100 kilop sekker.

Grinnsaksnarkodet hadde idag bre tilförsel, pwlig
PV blonkå1 som er meget velkonmen.. Let ver oså cn od del purre
men kveliteten ver bare så,som cr fremdeles lito gule-



rötter og kvelitcten er dårlig. På grunn av menelen på erbeids-
hjelp har mengc grönnsaker fått dirlid behandlingPV prolusent-
ene.

Nocn k?,sser frukt ble idag tilf°,5rt Oslo.
Igår var det rekordtilfl5rscl av sotp etter den

Prektfulle höstsöndagen. Over 600 kg„ ;,ikk fjennen,soppkontroll-,
en. 'L'et ventes mere sopp i daene soM.koMmer.

Igår var det ogoå fra med kjött på slektehMen.
et ble tilfört 200 storfc D.; litt cV hvert ellers. Frendeles
er det meget lite elgkjött, men mnn håpc2 det skal konno mere
nå etterat jakttiden cr forlenet.

En del av det kjbtt som nå tilföres skal nedlegges
hermetisk som kriseleger.
O.R. 11.00. I Lillehemmerdistriktet or det'innmeldt 16 000 fev-
ner oreVed til salgs, mens selgsforeningen bere, var pålegt å sknf-
fe 13 000 favner.
.1't.18,00. Fre Bergen meldos nt hö-strbeidet for det meste nå er

unnegjort på Vostlendet.
Fra Kongsvinger meldes nt skogrådwe i Solör i det

sisto har =angert en rekke "Skogdager" son aar v:3rt onfettet
med meget stor interesse.

Over hele Gudbrendsdnlen y=;ngeres nå storfesjå
med meget god tilslutning. Prisene har wart jevne. -

I Nord-3sterdel er det neget vilt iår, Type
og olg.

O.R.18.15. StP.tens Gartnerskole i Oslo. ken iår feire 25 års
jubileum. I den anledning ble skolcns*bostyrer, herr Mbrk in-
terVjuet. I-renes 15p cr det.utdnnno'J 387 elever. Elevene hnr
hittil hett sin praktiske utdannelse ved forskjellige private
bedrifter, men ne, håper man å få on egen ciendon til .don prektiske
opplringen. Dette vil også bli til god hjelp -for den teoretiske
undervisning i vintermånedene.

SV= GR.,NITT I  JSTFOLD.

17.00,Monumentnoger Kr.r1 Joh,-,nsen, H-,1don, forteller at hen er
komnet over en forokonst rdv svnrt gr-nitt på gården Eskevikens
grunn. Han har pusset den og hogget inn et per bostaver or stein-
en gjör se,; meget ;cdt. On det er noen st3rre forekonst, 1Pr seg
vanskeli,; konstatere da feltet går nedover i dypet. Men selv om
det ikke er så stort, kin det v-3re lönsont å 'rive dcn frem. Det
er lite svert granitt i Nor,;e.
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NYTT SVERIGE.

S.R,22.00. Idag ble det i Gbteborg sjbsatt en ny jger på 1133
tonn. Porsvarsninister Schi1c og en rekke andre autoriteter \nr
til stede. Den nyc jaer er nv sammc type son jrgeren wtfisby" -
som ble sjösett vdd G5tnverken for noen få dner siden.
S.R.22.00. Den tyske ferjen "Deutschlan" som ble torpedert i js-
tersj(Jen, kom imorges til Göteborg. Over hele byen ble det flagget
1å halv stang. En av de hårdt sårede tyske soldter er avg-tt ved
C.bden.
S.R.22.00 Luftvernet hpr nå, fått nye reler for :skytning mot
fremnede fly. Civilbef)lkningen anmodes om å gå shelter så srart
det går
S.R.22.00. Foreningen Norden arrangerer i tiden 6. til 13 septem-
ber et kursus i "Nordiske sp3rsmå1". Det deltar 50 ungdommer fra
forskjellige organisasjoner. En rekke framtredende -nenn skel holde
forelesninger..
S.R.22 00. Kropsserbeiderne vil få, sin mel- og brödrasjon hevet
med 25 prosent i vintermånedene. Skogsarbeidere vil få en ekstrp-
rsjon på, 800 gr. amerikarsk flesk - eller 4r0 gr. margarin.
11.30. FÖlgen av de stadig skjerpede restriksjoner for Sveriges
utenliksheYtdel avspeiles i en g_nske betraktelig nedang i landets
utenriks sjöfart i sepember. Den samlede inngende tonnasje utgjor-
de 1,1 nil. nettotonn not 1,3 mil. tonn i september i fjor. Tallene
for utgnnde trafikk er henholdsvis 1,06 mil og 1,49 mil.tonn,
11.30. I midten av neste måned vil de svensk-tyske forhandlinger om
neste års vareutveksling bli innledet i Berlin. et kan nevnes at
utenom avtalen kommer Tyskland til å levere 200 tonn buna-gummi alle-
rede i hbst. I tidsrommet januar - august hnr innförsclen frn Tysk-
land hatt en verdi av 508 millioner kroner og utfdrseln fre Sverige
323 millioner kroner.

NYTT FRI DiNMLRK.

D.R.17.35. Kong Christian har hatt en rolig do;. Smertene er fren-
deles generende, men ellers er tilstanden tilfredsstillende. Temrere-
turen er litt 1Wyere enn nornPlt.

Kronprinsparet, prins Knut og prinsesse Ingeborg bes3kte
idg Zongen. Hele dagen er det kommet blomster fra alle kfnter PV
1:mdet.
D.R.20.40. Mellen Dannark og Sverige er sluttet en tilleggsnvtrle
om semhandelen i innevctnde halvår.. Danmark skal lovere levneds-
midler, acr1ig sukker, egg melk n.v. til en vordi aV 8.5 mil.kr.
Sverige skal levere tremasse, rjern 1 mskiner m.v. for et tl.1-
svarende belöp.
D.R.20.40.Mellen 'annark og Sveits er slutte«',- en tillegsevtnleom
handelen i innevcende halvår. Mot å leverematv.trer skal Danmnrk få
maskiner, silke m.v. for ca. 1.5 millioner kroner.
D.R.17.35. 36 ck,nske barn fra PPris Kommer i kveld til Kjöbenhrvn.
e er blitt hentet RV Röde Kors.

vvv VVV vvv
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Fortrolie,.

Den t ske 1eeas'on overtar varetagelsen av de norske interesser i

Dannark. Nordmenn i Danmark 'må heretter henvende see til den t ske

leges'ons konsulatavdeling hvis  de treneer assistanse.

S.E022.00 Varetar,elsenav de norske interesser i Dannark
er overgått fra det svenske eesandtsknp til det tyske gesandt-
skap. Nordrnenn som trenger assistnnse må derfor horetter henven-
de see til den tyske legasjons konsu:-ivde1ing i Kjöbenhavn.

N bestemmelse om  sale av k'dtt å arbeidstille kort.

17.00 Salg av kjött på arbeidstilleggskort. Direkto2atet
for Provianterine og Rasjonering har bestemt at reglen om at merke-
ne på arbeidstillegskortene ikke foreldes, bare gjelder i de til-
feller da det i en uke ikke har .mrt dekning for rasjonen. Hvor det
er dekning fox rasjonen,gjelder merkene bare for den uke som er
bestemt.

Vest-Vikens f lkesorganisas'on av N.S. arranerer 1. november en stor-

re f lkesmdristrie i Drannen.

O.R.18.00 Vest-Vikens fylkesorganisasjon av N.S. arreneerer
1. nevember en stdrre fylke=dnstring i Drannen. Til dette stevne
blir innbudt bevegelsens politiske fdrere, som i forbinnelse med
månstringen samles til et förermdte. Av det foreldbiee program frem-
går nt N.S.U.F. arrangerer en större tilstelning i Dranmens'teater,
hvoretter det om etterniddagen blir oppmarsj med påfölgende folke-
måte i Kinopaleet. Man venter stor deltagelse fra bevegelsens med-
lemmer i Vest-Viken.

N.S.U.F. avholder et stdrre arranement i Stavnneer i bededaes-heleen.

13.30 I bededagsheleen aktr..?". N.S.T'.F. å avholde et stdr-
' Te arrangement i Stavanger. Det vil bli innIagt forskjellige idretts-
övelser for gutter og jenter.

Skattöret fastsatt for, en rekke kommuner i Sör-Tröndelne Nord-Trönde-

lag Nordland, Troms og Finnmark.

11.30 "Innenriksdepartementet" har fastsatt en skattöre
av 17.5 fox 1942A3 i fölgende kommuner i Sör-Trdndelag: Osen,
Rissa, Lensvik, Rodenes, Nord-Fröya, Hitra, Fillan, Sandstad, Ork-
1and, Rennebu, Haltdalen og Trondheim.Flå får en skattöre på 17,
drland 16, Stren 15.5 og Buvik 15, I •Nordtrdndelag har Rbyryik oe
Gravik fått 17.5, Stord 17, Meråker,'Mosvik og Grong 16, og Asen,
Ytterdy, Snåsa oe Harran 15. I Norland fylke får fölgende kommuner
17.5 : Brdnndy, Vevelstad, Hattfjelldall Nesna, Mo, Nord-Rana, Lur-
Nr, Beiarn, Evenes, Ankenes, Svolvær, Hol, Bd og Andenes. Narvik
far 18, Bodö 16.5 og Melby 16. Troms fylke: Trondenes, Astafjord,
Hillesdy, Tromsöysund, Kar1sby, Kvenangen 17.5 og Bardu, Målselv,
51Terbygd og Lenvik 17. - I Finnmark fylke: Kautokeino, Hasvik, Sör-
öysund, Gamvik og Vardd 17.5, Kistrand 17 og Loppa 16.5.
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Fiskerimeldinger„:

0.R.12.15 Sildefisket. Fra Hordaland meldes om et par mindre
steng, elierS'ifigan meld4n:ger.

'BrISIingfisket er-likaledes fortstt smått. Fra
Sogn meldes om mindre steng.

Fetsild- og småsildfisket var,i Ukem Som gikk me-
get dårlig og i Lofoten Var fisket igår helt avar . i Nord-Norge er
_det intet sildefiske av betydning.

11.30 Etter hva fiskeeksportdrene opplyser til_Klistinn-
sands Tidende har hummerfisket tntt seg Opp etter at man har fått
.teinene utaskj.33rs. En fisker fikk 3n0 bilmmer på 400 teiner og en an-
nen 240 på det samme antn11.

0.R.11.00 På mötet i epresentnntskapet i Noregs Sildesalgs-
lag tirsdag ble årsberetnivig og regnskap vedtatt, likeså stylets
innstil1ing til bevilgninger. Av bidragene knn nevnes: kr. 5000.-
til berging av redskap under sildefisket, Norges Fiskarlag kr.5000.-,
til bygging-aV "Eliezer 5" og drift av "Eliezer 4" hver kr.5000.-
og Dat norske Selsknp til Skipbrudnes Redning kr.5000.-.

Landbruksneldinger.

0.R.12.3() Av l'riseentralens landsoversikt fremgikk dPt at
innhdstningsforholdene på 5st1andet siste uke har v=t bedre enn
tidligere i höst og den alt overveiende del av kornet er nå kommet
hus-.:•Videre,har man også fått det vesentlige av potethösten

på Sörlandet hat det Vc2rt godt vær men man cr der ennå
ikke ferdig med potetopptakningen. I Rogaland er man ikke på langt
nær ferdig ned innhdstningen mens forholdene er noe bedre i Möre.
I Txöndelag står adskillig arbeide igjen, mens man i Nordland har
fått det meste i hus.

Tilförslene til byere har Vm.t meget dårlig fordi
det nå. f5rst.og fremst, gjelder å få avlingan i hus. På 0s10-markedet
var det sg.ledes forrige uke tilbakefai. i potettilfdrselen og av
.grninsaker kom det vesentlig blomkål.Ti1förse1en til Hedamnrksbyene
og Sörlandsbyene var noe bedre og det kom:mye poteter til Bergen,
Alesund og Kristiansund. I Bodö var det derimot stor rift om pote-
tene.

Slnktetilförselen svinger fra uke til uke. Til
Gslo var tilförselen ganske bra siste uke, vesentlig storfe men og-
så litt sau,.derimot ingen tilförsel av kallv og gris.-rjdttilförse-
len til Ilesund og Bodd var siste uke ganse bra.

Tilförselen av livdyr fremdeles minimal.

13.30 På Lesja har det vært holdt en statsutstilling fo
storfe med stor deltakelse. Det ble gitt mange gode premier og fle-
re oksehandler ble avsluttet. Prisen på bevaringsokser var fra 1000
til 1200 kroner. UtstiIiingen ble:betyrt av statSkonsulent Fjærli.

11.30 Hestemarkedet i aaugesund igår hadde samIet omlag
60 dyr, at .langt stdrre antall enn ventet. Prisene var .fox foler
fra 300'til 500 kroner. For åringer fra- 600 kroner og derover. For
en voksen hoppe ble det betalt 2000 kroner. Det er sterk.(3kende in-
'teresse for hesteavlen i Haugesund-distriktet og hesteavislagene
arbeider meget godt.

13.30 I:41esund blir det holdt en reveutstilling 26.
27. nevember, forteller formannen i Mdre Revavlslag til Sunnmörs-
posten. Dessuten blir det"an utstilling i Velde 3. og 4, desember.
Bagge steder skal det stilles ut både bölvrev, blårev pg platina,
og vente1ig blir det også .1å±..både opalr'av og gullplatina.

'13.30 . ' SkogbestyXer.P.oul Poulten hos LdVendkjb1d har i
hdst skutt 16 elger, derav 9 store okser.-
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Pris- og ras'oneringssaker.

13.30 Stavanger og Ro;aland pris- og rasjoneringspoliti
meddeler at et i september har.utferdiget 31 foreleg til et sam-
let beldp i prissaker av kr.2.275.- - i rasjoneringssaker kr.
3.245.--

11.30 Prispelit-IPt i Tbnsberg har i. siste uke iddmt en
mann un b)t dages fengsel for ulovlig
foring med havre. E21 annen person bar fått kr.2000.- i bot subsi-
dj'ey.-t 60 daes fen o; inndragcng av kr.2.372.- for ha undlat
4 grc fradra; for lictrik-cs- 0.; kvntumsrabatt.

0.E.13-00 I fdrste del av oktober er det i Moss politidistrtkt
utferdiget 7 forelegg i pris- og rasjoneringssaker, bl.a. fikk en
tobakkshandler i Moss som har solgt mer enn maksimumskvoten til en-
kelte kunder mens andrc har fåtb for lite kr.500.- i bot. En cnn
Tonter kr.800.- for ulovlig slaktning av 2 kalver. Det sanledc

bötebelöp i den nevnte tid belöper seg til kr.2.125.-.

13.30 Domstolene tar hardt pS folk son forgriper seg på
ting som det nå er vanskelir; 4 få, srJig da nhr det gjelder mat-
varer. Byretten i Skien ddmte igår en 50 år gannel nann til 21 da-
C,orS fengsel for tyveri av en kanin.

21.00 Prispolitiet i (3st-Finnmark neddeler at det i sep-
tember er utferdiget ialt 23 forelegg i pris- og rasjonerinssake_'.
Det er ilagt böter til et samlet belöp av kr.22.630.- og inndragninn:
til et snmlet beldp av Et entreprenörfirma har fått en
bot på kr.20.000.- og inndragning av kr.30.000.-, forteller Finnnark
Polkeblad.

17.00 I september er det utferdiget flere forelegg for
overtredelse av pris- og rasjoneringeerskriftene i Moss politi-
distrikt, bl.a. mot 3 perso.d.e'r fra Råde som har undlatt å levere
det pålagte kvantum korn. Disse vil senere bli franstillet for ret-
ten. De utferdigede böter i måneden ucgjdr tilsammen kr.2000.-.

En-kronemulkten for uo merksomme trafikanter innfdrt i Bergen.

17.00 Trafikkontroll med en krone som nulkt for uoppmerk-
somme trafikenter, ble innfört av Bergenspolitiet idag. Kontrollen
foregår i de mest trafikerte gater i sentrun og den förste dPF,en
måtte ca. 20n personer ut med kronen.

S ortsn heter.

17.00 Norges Idrettsforbund meddeler: Som kretsidretts-
leder i Nord-sterdal idrettskrets har forbundsleder Charles Hoff
oppnevnt revisjonsfullnektig Johan A. Storeng, Elverun. Som krets-
idrettsleder for Lofoten o; Vesterålens idrettskrets har forbunds-
leder Charles Hoff utnevnt politinester Anton Juel Myhre, Svolvw.

O.R.21.00 Fru •Medau har nå avsluttet et 3 ukers kursus for
40 norske plastikk- og gymnaetikid=rinner i Oslo. Ved kurset, som
har wart meget vellykket, er grunnlaget dannet for Medau-netodens
innfdrelse i de norske kvinners fysiske oppdragelse.

O.R.21.00 Siste söndag ble en stor suksess for tippingen,
idet omsetningen gikk opp med onlag 20% etter å ha vist jevn stig-
ning hver uke de siste. 2 nhneder. Det er Tiielieselskapets beste
resultat hittil og viser at tippingen allerede har fått godt fot-
feste i det norske folk og er iferd med.å bryte helt igjennom.
Tippekupongene strömmer nå inn fra alle kanter av landet. Vi har
tidligere spådd at det bare er et tidsspUrsmål når hele folket er
med i tippingen, som i Sverige (); Finnland. Det er ganske klart at
jo flere som slutter opp on tippingen, jo större blir premiene.
Söndag er det på nytt tippedag, o.s.v.
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'Stor sökninc til Stavanger Tekniske Skole. 


0.R.18.00 Bestyreren av Stavanger Tékniske Skole, ingeniör
Selrod, uttaler til Stavarigeren at det har vrt kolossal sökning
til skolen fra hele landet. Det har eldri vmet så mance som nå, om-
lag 700 elever. Delvis spiller vel tiden en rolle for den voldsom-
me sökningen, sier han. Det er et.stort behev for fegfolk på alle
områder, og delvis er det vel mer enn tidligere gått opp for ung-
dommen at uten h3rdom og kunnskaper kommer en ingen ve; i livet.

Indeks for Oslo börs,

13.30 Bankaksjer 160.65 (pluss 0.50), industrieksjer
206.48 (pluss 0.07), skipsaksjer 239.45 (minds 0.90), hvalaksjer
383.25 (pluss 0.25).

Kontrakt om-utveksling av spanske oe nerske filmer,

O.R.18.00 Madrid. I disse dager er det mellom en represen-
tant for Statens Filmdirektorat oc Spanias störste filmselskap,
Cifesa, undertegnet en kontrakt om utveksling av 4 norske kultur-
filmer not 4 spanske. Det dreier sec om "Glimt fra Nord-Norge I og
II", ".hust-Tel,,nark".og "Vest-Telemark". De 4 spanske filmer bEa-
rer titlene: "Feria en Sevilla", "Suite Granadina", "Camros da Oro",
og "Felipc Segundo y Eseorial". Det ferhandles likeledes om en
kompensasj.onshandel med bl. . den internasjonalt prisbelönnede
norske filmen "Bast'ard" som bytteobjekt. - "N.T.B." har forelag-L
ovenstående for filmdirektbr Leif Sindirg som forteller Pt disse
4 spanske filmene vil komme til Norge i löpet av en måneds tid oc
at publikum da vil få se dem i löpet av sesongen. Alle filuene
skildrer spensk folkeliv og kultur.

Premiere å Tröndelag Tenter. 


13.30: Premieren på "Vildanden"på Trbndeleg Teater igår
'kveld ble en-av de betydelicste begivenheter ved teatret hittil.
OprsiktsVekkende ved forestillingen var bl.a. skUespillerparret
Rogde som Hjalmar Ekdal og Hedvig. Disse hadde et så uomtvistelig
gjennombyudd som det sjelden har vært ved vår teaterverden tidli-
gere.

T sk soldatheim i Harstad,

21.30 • I Harstad har det allerede lence vært stort behov
for en soldatheim hvor soldatene kan föle seg hjemme, slik at de
ikke behöver å tilbringe tiden i triste oc Mörke kafeer. Derfor
har man sett seg oM etter et hus med harmonisk belysning og farve-. ,
sammensetning hva værelsene angår, og hvis utseende minner om en
tysk villa med vakker utsikt over havet. Ved samarbeid mellon alle
forsvarsmaktens grener er det lykkes å opprette en slik heim. Fra
et forværelse kommer man inn i tre middels store vwelser som vir-
ker heimlige og hyggelige. I annen etasje finner men et sp'illevs3-
relse og.en lesesal. Den-nye soldatheim blir ledet av to sbstre,
som i lencre tid har arbeidet- i Nord-Norge og som derfor kjenner
.forholdene deroppe meget g)dt. Under en -nkel fest ble heimen inn-
viet av den eldste i.garnisonen deroppe i ettermiddag i wsrvEarav
en rekke_tyske og nolske gjesteY.og et stort-antall soldeter oc
medienmer av organisasjonen Todt. Nettopp i vintermånedene vil den-
ne heim-kunne gi soldatene megen-glede og adspredelse.

ø•••
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Kursus for lensmenn fu11mektiger bet'-onter kontor ersonale.

	

17.00 På initiativ av Hordaland fylke vi1 det bli holdt et
kursus for lensmenn, fullmektiger, betjenter ogkontorpersonale.
Man vil på dette•kursus Gjennomgå en del emner som omfatter de
yiktigste områder av Iensmannens arbeid. I tilknytning til disse
emner vil det bli gitt en utredning om moderne kontororgenisesjon
og kentorteknikk; og likeledes vil en deI praktiske spörsmålsom
krisesituasjonen, har skapt for lensmannen bli tatt opp til behand-
ling. Kurset blir Gratis og deltakerne får dekket utgiftene til
reise og opphold etter regulativet.

Centralbibliotek for N.S.U.F.

	

21.30 Bibliotekar Liv Derfoed forteller i en samtele med
"N.T,B." at arleidet med å arganisere bibliotekvesenet innen ung-
domsfylkingen er i full gang. Man har i lengere tid arbeidet med
å opprette et centralbibliotek for N.S.U.F. Dette bibliotek omfat-
ter idag over 2000 bind. Det bir videre opplyst at det er meningen
å organisere et bibliotek i hvert fy1kecområde og i disse dager
blir det sendt ut endel litteratur til de enkelte fy1kosorgenisa-
sjoner.

Fest for le-ionmrene i Li1lehammer.

	

21.30 Lillehammer laG av N.S. har holdt en vellykket fest for
legionærene i Lillehammer og Gudbrandsdalen. Det var flere taler,
bl.a. av fylkesmann Fröysland, ordförer Gaden og 1egionmr Torby5rn
Holmen.

En kjent mann fra Karmöy,eder Nordnes, er evgått ved
2 år gammel

Gårdbruker Halvor Western på Nes, Romerike, er död i en
70 år. Western var fra Hadeland, men har drevet gårdsbruk

i Nes de siste 30 år. Han deltok meget i misjonsarbeidet i bygda.

	

13.30 Ålesund: Massi Fremstedal, Yresfjord, som 16. oktober
feiret sin 100 år_ge födselsdag, avgikk ved cden få dager etter.
De 3 siste ukene var hun sengeliggende men fLr den tid ver hun all-
tid i virksomhet. Hun hadde tankerne og minnet iorden like til det
siste.

Dbidsul kker.

	

13.30 En drukningsulykke inntraff i 11esund mandag kveld,
idet den 83 år gamle Karl Skårbrevik Ialt i sjöen ved en av bryg-
gene og.döde kort etter på sykehuset. Skårbrevik var en kjent kAp-
menn i Alesund.

	

22.00 Trondheim. Iformidd,ag hendte en dödsulykke på Hommel-
vik Bruks planovergang ved jernbanelinjenpå Hommelvik stasjonsom-
råde. Lokomotivföreren på lokaltoget Sty5rdal - Trondheim perket
at det var hendt noe ved planovergangen og stanset toget. 14an fent
da liket av en mann på linjen. Det viste seg å vmre en arbeider
f2Hommelvik som arbeidet på et anlegg i nmrheten.

	

21.30 Svolvmr. En drukningsulykke inntraff forleden i Bjbrn-
skinn. En liten gutt som lekte ved en torvdam falt i vannet og
druknet.

D5dsfall. 


20.30
döden, 7

20.30
alder av
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S.3nannssendin,en.

0.E.21.15 Kaptein Seerwich fortalte bl.a. at skipenes laste-
evne nå dkes og at fribordet derfor er ninsket. Lastenerket er påny
flyttet opp og skipene er derfor ikke lenger sjödyktige. Skipene
reagerer ikke for bölgerne, sem derfor vil slå over dekket. Man
har således krenket loven om sikkerheten eg sjöfolkene har rett til

iland. Eller er sjöfolkene rettlöse?

Det ble påny skumlet om forholdene i Nortrasl^ip. Om
underslag av dokumenter og de ufullstendige regskaper. Det nyttet
ikke å rote opp i disee ting. Såledee hadde en av-Yortraships dis-
ponente som hadde henvendt seg til Haugen öyeblikkelig fått avskjed
og da, han en tid etter ba om å få •Linn utbetalt, fikk han til svar
at han kunne gå til sjös. Alle har mistillit til hverandre og det
er innf3rt taushetsplikt. Det er ikke tillatt å söke avskjed.

Nytt fraDannark. 


17,30 Kongens tilstand er pregetav noe större tretthet
og nattesvnen har vært avbrUtt. Temperaturen holder Seg på 38.

13.30 Det har inatt v2,3rt frost over hele Dannark. Fra
Bornholm blir det meldt at temperaturen inatt var under 0. På Jyl-
land var det på sine steder 4 kuldegrader, og på Sjelland endng 5.

N tt fra Sveri/e.

17.00 Ved et flyhaVari i StOckholmsdistriktet i etter-
niddag, ble en flyveingeniör drept. Et sjöfly som skulle utföre
visse forSvarstekniske pröver, havarerte og sank da det skul1e
lande på en sjö. FeSreren kom seg ut av flyet og forsökte på alle
måter å få ut flyveingeniören, men det lyktes ikke.

13.30 .Det er utstedt kompletterende bestennelser for inn-
gripen mot fly som krenker Sverges r4ytralitet. I denne ferbindel-
se er forbudet mot å åpne luftvernild over tettbebodde strk opphe-
vt. De nye bestemmelser om skjerpet luftvernild mot fremmede fly,
gjr det absolutt nödvendig at befolkningen söker tilfluktsrummene.

N tt fra Finnland.

22.00 Fra 1, novenber iår er brödrasjonen blitt forhöyet
ned 50 gran pr. person pr. dag og sllirrasjonen med 100 gram pr. må-
ned, hoter det i en officiell neddelelse som det finnske forsynings-
departement har sendt ut. På grunn av de skjerpede forholdsregler
som er truffet i forbindelse med svartehandelen, regner man også
med ncning av rasjonene for andre ndvendighetsartikler.

vvvvvVVVVVvvvvv
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DO:ENT ADOLF . HOEL TILBAKE FEA TYSKLAND. 


O.R. 21.00 Dosent Adelf Hool forlot-ideg Berlin for h
vende tilbake til Norgd.ctter en'tre ukers foredragstur i Tyskland.

ULCVLIGRåDIOLPPARAT.

.0Æ. 11.00. Under en razzia i Alvdal har politiet kommet
over et ulovlig radieapperet. Apparatet ble inndrett og mennen
som ciet det ble arrestert.

DERGEN F1R 13603 KEONER AV VINMONOPOLETS PENGER.

21.00. Etter hva 13ergens Tilende erfarer her
Bergens Kommune mottatt melding om at dct av Vinmonopolots
bovillinger til hunanitn3re formål faller 136.033 kroner ph Bergen.
bet er omtrent det samme beldp som ifjor.

Hordalnnd er tilgodesett med 27.466 kroner
og Sogn & Fjordane 125.101 kroner. Bergens kommune skal nytte
pengene til tuberkuloscarbeidet.

'PRISPOLITISAKER.

19.00. Mandal prisrett holder for tiden ph med en
rekkeJaaker i forbinnelse med den cio kvegtyverisak fre Ha3ge-



bosted. Fem tiltalte har hittil under to dagers rettsforhandlinger
sthtt for retten. Det cr idag avsagt dom over to av de tiltalte.
Den ene av dem hadde i nattens mulm og mdrke slaktet to kviger
og solgt kjöttet til en arbeidsformaw for 1627 kroner. Den streffe-
rettslige side ved dettc forhold vil sencre bli behandlet ved
herredsretten. Tyven ble iddmt fcm mhneders fengsel for 4 hn solgt
kjöttet av disse to og en annen kvige ulovlig. Dessuten fikk han
en mulkt på 300 kroner og mh thle inndraging av 400 kroner. Den
andre tiltalte, arbeidsfOrmannen, som hndde kjC5pt to av kvigene
fikk 30 d gers fengsel og 700 kroner i mulkt.

Prispolitiet i NotoddyJn har i det siste
ry?det opp i dc forskjelligc svartcbörsaffl,..rcr i 'istriktet, og
ilagt en rekke mulkter. Shledes fikk to personer fra Stavern som
kjöpte ulovlig ost i Rauland henholdsvis 1000 og 200(kroner i
mulkt.

En ghrdbruker fra Gvarv fikk en bot ph
200 kroner og inndraging av et parti frukt ph 50 kasser f,)rdi •
han hadde solgt ulovlig utcnom fruktrhdtt.

1100 STEAFFESLK3R TIL BEHANDLING.

23,00. Etter hva lensmannen i ')rland opplyser til
Adresseavisen har han for tiden 1100 straffesaker til bohnndling.
I den siste tiden er det bl.a. stjålet over tyve kroaturer ph
jrlandet. Tyvene har brutt opp fjösene som var lhstmed hengelhs.
Det siste tyveriet gjelder en okse ph 400 kilo. 3.vriglicten ph 5/'-
lcndet har altsh mere enn nok h gjöve foi tiden.

WDSULYKKE. 

•

23.00. En skoMaker ble iformiddag stygt forbrent
under ebteidet i sitt verksted.i Urtegeten. Han döde Iike etter
at han var kommet til Ullevh1 sykehus:
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QUISLINGS

O.R. 18.00. Fra Fyrresdal blir-datddag-meldt tiI-bIadet
"Varden" at Mar&ene Quisling, den yngste av prost Jon -Quiplings

.Sösken, er avg4tt 'ved döden 75 år gammel. Hun bodde nu på familiens
ættegård, Lunden. Hun var en tantp av "ministerpresidenten".

POTETL=RANSESAK FOR LETTEN I TOTEN. 


13.00. Det er i disse dager,oppc cn sak for Totet
herredsrett, som har prinsipiell int3resse for alle potetlevcran-
dörcr til potetmelfabrikkene. Saken cr anlagt av g'årdbruker Eams
Logncrud mot Toten potetmelfabrikk. Forholdet er ft51f;ende:

I fabrikkens vedtekter er det bestemt at
alle andelshavere har plikt til å lovere det kvantum poteter pr
mdel som generalforsamlingFm bestemmer. Hcns Rogncrud og endel
andre andelshavere-oppfyllte ikke sin leveringsplikt. I den an-
ledning fattet generalforsamlingen tredje februar 1942 beslutning
om at ce andelshavcre som hadde levert mindre enn ct bestemt
gjennomsnitt skulle få' avgjort.sitt mellom=ende med selskapet
mot å betale kr. 2.5n pr 100 kg. potcter av det kvantum som var
levert for lite. De andelshavere som hadde levert over gjennom-
snittet skulle da få utbetalt kr. 2.5n pr 100 k,g. av dette
overskudd. Dessuten ble det vedtatt cn vcdtektsforandring hvor -
ctter stret kunne fastsettc erstatning i forbinnelse med mislig-
holdelsen av leveringsplikten. Hans Rognerud har anlagt sak for
å få kjendt fabrikkens vcdtekter ugyldige. Dommen faller scne-rc
i ukcn.

EN KVÅLRT MILLION ROTTER I ST-VkINGER - UTENOM NS.

13.00. Ordförcr Hbst cr, ifölge "Stavangeren" meget
interesscrti å få igcng en offentlig rottekrig i Stavancr. En
rogner ned at det er bortimot 250.000 rotter i byen og, de er
for vel en million kroner dm året.

EKSPLOSJON I EN SMIE I KVELDE.

13.00. En kinftig eksplosjon inntraff forleden i cn
smie i Kvelde. En gassbeholder gikk ff. 1ften med den fblge at
/induene blåste ut oa taket lbftet seg. m ved et under kom ingen ,44#
tilskAde.

INNBRUDD HOS P0RSYNINGSNEMND I PORSGRUNN,

13.3n. Inatt ble det forJvct et dristig innbrudd
i forsyningsnemndals lokalcr i Porsgrunn. Tyvene har forsynt seg
med endel rasjonerin,;sheftcr flerc löse kort av forskjelli,-;
slag. På grunn av tyveriet kunne ikke utdelinc;cn komme igang idag.

FHV. HJYESTERETTSMER" BREIEN DOD.

08.00. Fhv. IWyesterttsdommer H. H. Breien er
avgått ved döden 78 år gammel. Fra'1915 var han assosor i Oslo
overrett, ble justitiartus i 1916 og var höyesterettsdommer fra
1921 til 1930. Sencre var han i nOen år ckttraordins3r höyeste -
rettsdommer. Brcien var en hyt ansett jurist. Hnn vnr on av
stifterne av Den Norske Dommerforening, hvis viseformann han var
i en årrekke: Han var også sterkt historisk interessert og har
skrevet flere historiske og personalhistoriske cvhandlinger.

NY TILVEKST TIL FOLKEMUSEET.

O.R.. 08.00. Folkemusect har fått fatt.i det vakreste det
hittil har erhverVet-seg av norsk byggingskunst ct stabbur
fra Hovin i TeleMark.. Dessuten et fls :fra 1300 tallet mcd runc-
skrift fra semme bygd:
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EDRUELIGHETEN STjxR flYT'1./ISGÅRDS2L.ND OG SVELVIK.

O.R. 11.00. * Isgårdtrand pg'Sve1vik er 14nstersteder
for hele Vestfold TÅT det gjelder edruelighetsI1standen„ for-
teller Gjengangeren. Ifblge :Nord-Jar1sberg politis statistikk,
er det hverken i tredje kVartal iår eller ifjor foretatt en eneste
arrestasjen på—grunn av beruselse„

GIKK P1 HORTEN TIL BERGEN.

O.R. ll.00. En gutt som er anbragt på Bastb guttehjem
så forleden sitt snitt til å rbumc mens han var hos 1?age i Horten.
I ;år ble hn transportert tilbeke fra Bergen. Det viste seg at
han hadde gått hcle veien fra Horten til Bergen. Mat hadde han
tiet på ;;årdene på veien. Under transporen tilbakc gjordc hen
to forsök på g rönne, men blc bcgge gangene knepet igjen.

BYGDEBOK FOR OS I MTERDLLEN.

O.R. 18.00. Fr? Tynset meldes at arbeidet med bydeboka
for Os i Osterdlen lar hatt rik framgang. Folk har vist for-
ståelse og *$nteresse. Dokkomniteens formann gårdbruker Jon Holm
forteller at f3rste bind kommer ut til jul. Den omfatter gårds -
historien og blir på 800 sider. Dessuten blIr det endel inter-
essante artikler. Gunnar Holmsen skriver om geologion. Professor
Mcycr on håndverket i ganle dager og Jr,;en Reitan om dialektan.

dre bindet som allerede cr under trykking blir on komnune -
og kulturhistoric. 7erket onfatter ca 150 illustrasjoncr.

POSTKONTROLL I JSTERDLEN.

18.00 Prispolitiet i ,sterdalen har nu satt igang
kontroll ned postforsendelsene fra distriktot idet man twr hatt
misstanke on at det blir sendt ulovlig crhvervede resjonerte
wuser i posten. "Östlenlingen" får opplyst hos prispolitiet at
dc förste stikkpröver som nu cr tatt orkring pg postkontorene
viser at det forekommerdskillig ulcyclige forsendelser; asarlig
gjelder det smbr, ost og kjött. Kontrollen vil fortsette.

FISKERIMELDINGER.

O.R. 12.15. On sildefisket cr det bare en melding on et
par mindre steng mcd mussa i Hordaland.

Brislingfi2ket har heller ikko gitt noe
saarlige ;.ode restitater. Fra Sogn neldcs om ot steng på ca 400
skjepper og fra Ilurland meldes om ct par steng på fra 40 til 130
skjepper. Fra Ulvik i Hardanger ne3des on ubetydeli4e fangster
og det sanne gjelder for Mauranger.

Brislingfisket siste uke var stort sett
smått over hole linjen, men fiskerne håper dog ennu på et opp -
sving. Fisket for Hordaland og Rof;aland har vsart meget slett og
for flere steder helt svart.

Fra Oslofjorden hvor nu i)raktisk all fangsten
går til hermetikk meldes on dårlige fang'ster. .t.rsaken til dette
sies å ware de dårlige fangstforhold. Fra Ncsodden meldes cm et
per ubetydelige fangsteri

DISTRIKTSIME SELMER I i,LVD.L.1, ilVGYITT VED DjDEN.

O.R. 21.00. Distrikts1s3ge Selmer, 1vda1, cr plutselig
avgått ved dden 53 år gennel. Distriktslge Selmer var f:jcnnoL'i
sin virksoLlict i flvdal blitt sjclden avholdt i bygda.

d
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NYTT FEL. BVER14E,.-

22.30. Idar-,.morges gikk Let störste skip som.r1")en-
gang er bygt i Skndnavia på sin fc te zrjyetur'fra.GOTG
havn..Det er det 17:500 tonn dw store t'a.:nkskii:i-utUefiUS:LireS"
som er:bygget for et argentinsk rederi

. På-grunn av kullnangel må.Stookholm,Gas-
verk antagelig dnart gå eVer til torvgs.. Et krav om.senkin aNY
gassprisen i den svenske hbvedstadon, framfört noe
uovervciet under valgkampanjen, forsbkr man nu å trylle bert,
opplyscr Lftonbladet. Dc.politiske gruTene i byetyret vil
tydeligvis ikke ha ansvaret for denno Ove~n 'tii--
torvgasS vil.ncmlig ikkc minske utgift;ne for gassverkets.drift.

De mindre byene StOekholms m3rhet får
ingen poteter for tiden; da ho-cmdstadea slukeT alle tilförslIr.
I en'by som WdertMlje rfl.eks. må man f)rmelig gå på jakt etter
en kilo poteter og i NynMshamn er det 3bsolUtt ingen å få.

Arsaken er for det förste at landet cr
blitt oppdelt i såkalte prisområder. Stookho1m med sine rirmeste
forsteder,danner ct swskilt prisområde Her er -1,dtetene 4 jre
dyrere-pr kg. enn f.eks fylkene Uppland og Sbdermannland. Derfor
vil predusentene i disde fylkone ikke 3elge til sino ene byer
av den grunn at de-får 4 bre me± ved.å sendedem til Stockholm.
For det annet erdet ikke tvil om a.t Steckholm kjdper mer potcter
enn byen trenger til sitt d.lige behov. Det lagres i husholOningene
hos kjöpmennene og hos grossistene. For byeblikket kan ingen
kjjpmann i småbyene rundt Stookheln få kjöpt poteter ad van.741g vei.
I,Wdertlje overVeier Man derfor å skaffe poteter fra Skåne.

Trass i tilstrmninen til det svenske jord-
bruket er behovet for arbeidskraft ikke dekket. I uken 5'- 11
oktober ble det utskrevet9151.frivillige tirjOrdbruksarbeide,
iv disse var 5295 menn. I tdden fra lste,juni llte oktober
hadde tilsammen 65648 frivillige meldt seg.

I .Skåne rår det .fortsatt mangel på arbeids-,
kraft til opptakingen ay sukkerroe. I store annonser i Malmb-
avisene forleden opplyste arbeidsmyndighetene at det ennu trengs
.1500 mann til roemarkene.

vvvvvv VVVVVV vvvvvy
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QUISLINGPOLITIKONSTABEL IREPT P TOGET I OSTFOLD. TRE MLNN SIKTET

FOR 1 HL SKUTT P1 HAM. TO ER LRRESTERT. DEN.TREDJEER FREMDELES PÅ

FLIFOT. MMGE JODER SOM VLR MED TOGET ER a.RRESTERT.

O.R.11.00. En skjendig udåd er forbvet på Ostfold-toget igår kveld
i r=heten av Skjeberg stesjon. En norsk grensepo3itikonstabel,som
kontrollerte grensebJerbevis, kom. inn i en stor, åpen kupe hvor ien
ble skutt ned og drept på stedet av to jder og en norsk sjaufdr.Nbr-
mere enkelt-heter om selve udåden forelger ennåikke. Do to jM,er
og sjaufören kastet seg ut av vnduet på toget straks etter passer-
ingen av Ingedelsbroen i Skjeberg. Konduktören fikk rede på hva som
ver hendt, og da toget stanset på Berg Stasjon, ble len9mennene
Skjeberg og Derg verslet Disse meldte igjen straks av til sine po-
litimestre og kort etter ver en stdrre politistyrke og enkelte hl.rd-
evdelingerpå jakt,etter mordeine. Letingen etter disse tre :skred-
der Willy Scherzw:m, födt 1918 i Oslo, volontör Herman Feldmann,
födt 1918 i Trondheim, og sjaufbr Harald Jensen, ft5dt 1915 i Lil-
leström, .har_pågått hele natten. Klokken 6.30 i morges kom en av
dem, .Herman leldmann, inn på gården Slang(?) i Skjeberg. Hen var
nokså medtatt og hadde bl.a. ödelagt en arm. Folkene på gården
varslet straks lensmannen som sendte sine folk ut og arresterte
hem.

Letingen etter de to endre foregår ennå.
Det blir videre opplyst at det fulgte flere jöder med

det samme toget - som elle er blitt arrestert.
Den dreptegrensepolitikonstabel het Arne Hvem og var

hjemmehörende i Oslo.

O.R.17.50. Statspolitiet opplyser et ogsåWilly Schermann nA er
blitt errestert.

SOMMERTIDIU LVSKLFFES FRA 2.NOVEMBER

O.R.21.00. Fra 2.november 1942 klokken 3 natt,vil sommertiden
igjen bli avskaffet i Norge dg normaltid igjen innfört. De offent-
lige ur vil bli stillet en time tilbake. Den 29.mars 1943 vil som-
mertiden igjen bli innfört.

UNGDOMSTJENESTEN SETTES

12,30. Det frete leg av Ungdomstje.aesten i Veldres er nå dannet
i Storhaug krets i Vestre Slidre. Lagfbrer er Margit Ulven. Det
vii i den n=este framtid også komme igang et guttelag i bygde,

O.R.18.00. Ungdomstjenesten er nå sett ut i livet på Lillehemmer.
Forelöbig er bare et begrenset antall barn innkalt på grunn av
vanskeligheter med lokaler. Men flere vil komme etter så snart
dette spiirsmål er löst. Lagsungdomsleder er legionw Thorbjörn
Holmen.

FISTIVITLTEN I KRISTIANETTND ER OPPBYGGET IGJEN. 


18.00. Resteureringen av Festiviteten i Kristiensund er nA på
det n33rmeste ferdig. De tyske myndigheter har kjipt inn en kino-
maskin, og kinodriften skal begynne lördeg. Det er sansynlig et
kinoen tre ganger i uke vil bli benyttet av tyskerne, og de bvrige
deger ev sivilbefolkningen.
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MdTE I NORSI:-TYSK SELM.PS'BERGENSL,VDELING.

10.30. Norsk-TYsk Selskaps Bergensavdeline åpnet igår hbstsemest-
eret med en sammenkomst på Bcllevue, hvor formannon, direktr Hugh
önsket velkommen. Han gn f3rst en oversikt over selsk,pets virk-
somhet oe det arbeidet styret hndde nedlngt for å gjöre scrongen
så interessent som mulig. Formannen introduserte deretter rftenens
foredr:esholder, den tyske forfatter Hnns Po11. Herr Poll holdt så
et meget interessant foTedrng om Norge sett med en utlendings byne.
et vnr ikke v nskelig for tilhörernc å forstå at Polls bok om Nor-

ge cr solet f flere hundre tusen eksempl2rer. Mötet ble -Ivsluttet
med selskpelig smv:er.

PER VON HIRCH UTT,LER SEG OM NORD-NORGE. 


0.11.18.30. Tidligerc fylkesmEnn i Nordlend, Per von Hirsch, er
etter inntrenecnde immodninger frP "minister" Prytz kommet til
Oslo og h,r overtctt en stilling som ekspcdisjonssjef i Finnns-
departementet. I den rnledning uttnite hnn seg om sin virksomhet

Nordland. De viktieste saker i Nord1,-md hadde wert å skaffe for-
syninger - Jg ansvaret hcdde ofte v-srt tungt, fi? nrdre viktige sak-
er nevnte hnn fylkets ejeldsordning o, -julkesbidrget til Nordl_nds
bcnen, desuten gjenoppbyg,ginen av fyikessykehuset i Stokmarknes.
-uonne sisteaak kunde bare pianlegges, da man forelöbig ikke hndde
noe håp om å kunne sette byggevirksomhet igcmg. Under fylkestingets
raJte i Narvik i sommer, hdde den store opplovelson vjrt "minister"
Lundes besök. På mötet var blit innsamlet 2250 kroner til legionen.

ST.L=G MrRE  SN-KK OM STORGERVLNIL.

Storgerm-min tar stdie stjrre plass i NS-talone over
kringkcstingen. I "Den nasjoncle time" var fbrste taler, navnet
kunnc ikke oppfattes på Grunn av forstyrrelser, helt germanisert,
l'ersom det germ-mske samn,rbeidc ikke kommer i stnnd, vil nordmcnne-
ne bli slaver under judesjder, det :'ormanske blod vil bli bdelagt
ved bnstardisering og den ee=anske kultir utslettet. Den eneste
vog til frelse er å gå inn for et ger=sk samfund, mod en förer,
nemlig dcn s-Wrste Pv alle germanore hitler. Sv.enskene burde ha
såpns rasefölelse nt de forstår hvn det gjelder. e som ikke vil
gå inn for den storgermanske trnke, er rnseforedei'e. "Termcnere i
alle land stå sammen ! sluttet tcleren.

Lvdclingsleder Klevenberg kokte i en halv time på om-
trent samne suppe. Han kom mcd et hint til de som går inn for NS,
men som"ikke forstår nb'venieheten av vår, Pktive deltnkelse i
i krieen på side.71

KRIEGSBERICHTER OSV= OLSEN I ILDLINJEN.

0.R.18.45. Flere ePneer i 11pet av dngen vnr det blitt opplyst rt
kriegsborichter Osv,:jd Olsen skulle fortelle on hvordnn legion-3rene
for e,1 tid siden hadde2-reiret 25 års 1-,,'-:!leet for den russiske re-
volusjon, men det ble ikke s1ig interessant. Olsen hndde vi3rt på
syd-östfronten, hvor lmdsk-pet minnet om det fredelige Vnldres. I
nnledning dPgen hrdde det v^:3rt en hel del skytning båc med knnoner
og fly. Bolsjevik-kolossen gjorde ct av sinc sisto fortvilte sprell"
Den store begivenhet vnr at om kvelden vnr kriegsberichtergjengen
blitt uten cigaretter og en norsk 1egion-sr foretok derfor en livs-
farlig utflukt for å skaffe en pakke "Hobby".

TIDEN HJELPER N1_ TYSKI.ND.

0.R.18.55. 1 "Verden og vi" kåserte en ikke n'vneitt herre om "Tiden
som hjelpor i krigen". Hnn fremh )1dt Pt professor Worn Mtller for
en tid siden i London-krink-,steren hadde nevnt at mnnge i Eng1Pnd
spurte Hvorfor eår alt s seint ? De nllierte er nh blitt nwvbse
fordi de vet at tiden Prbeider i mot dem. For hver (1.Pgson går blir
Tyskland e‘' dets forbundsfeller sterkere. Tiden er imot de nilierte.
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FYLKFSFOREI?_ ROKST.4,1) TLLER I OSLO UNDER STORMENDE BEGEISTRING !

23.30. ,ct store propeeendandte i KinopnIcet i kveld, med vestre
4kers kets av NS sm errnngdr, ble uvanlig vellykket.
lenge fbr möte3begynnelse yr salen fyllt til siste pless. Etter
en kort innledning av kretsfdreren, besteg kveldens hovedteler,
fylkesfdrer Rokstnd, tnlerstolen, hilst med en storm av beeL:string.

Fylkesfdreren gni et ypperJig f'ramfdrt foredrag en meget
interessant redejdrelse for do Jegivenheter i Trdndelagsfylkene
som förte til den sivile unntnkelsestilstnnd. ieLn innledet med å
frnmh.eve atiden knmp som idng föres kan oppstå situasjoner som gjdr
det nddvendig nt man -eer'iper til hårde midler og hnndler hurtig og
bestemt. -L'en landsdel jeg bor i hnr nylig wert oppe i on slik
situesjon. I det som jeg fortellor vi,l jeg hverken skjule noe elIer
forsdke iremstille ting misvisende. n kom deretter inn på den
sivile unntakelsestilsand oe don uinnskrenkede rokvisisjonsmyndig-
het hnn som fylkesfMrer i Sdrerdndelag ble gItt. Om årsaken til'
den beslutnine som ble truffet, uttelte Rokstnd nt det vnr nödven-
dig å se tilbeke på det som or skjedd de to siste rene. NesjonnI
L'amline tok opp en m5ysommellg nrbeide med opplysningsvirksomhet
utover lnridet. ivien det vnr mnnge som satte alt inn på å sabotere
og ödelegge. llc dversler ver oppriktig og e3rlig ment og hndde
bnre til hensikt å redde norske monnesker fra å begi seg ut på noe
som kunde före til de verste konse'evenser. Ldvnrslene hjalp bnre en
liten stund, å samme tid som sabotnsjen og motstemden fortsnte,
kjempet vår beste ungdom ute ved fronten og mange nv den fnit i
heltemodig innsats. Under disse forhold var det galt å. tillnte en-
'kelte krefter her-heime å Tive ned det som lnndet ofrer sitt beste
blod for.å skape, pen unntakelsestilstendSOM ble innfdrt vistc at
det var satt en brn. stopper for dette forbryterske spill.

Fylkesföreren fortsatte så med å nevne den fdrstc meld-
ingen om nt ti mennesker måtte bdte med livet, dette v-irket uhyege-
lig, og nange hverken vilde eller kunde forstå det. - yen hvem hnr
ensvaret for den holdning en stor del av folket hnr inntatt overfor
de hL. dlingor en slik holdning famtvinger ? Blnnt våre motstumere
knn vi först og fremst lnste dem som sitter med den höyeste utdnnn-
else og len sterkeste pesisjon og innflelee I sam2undet. Disse
mennesker er toncangi,Vende eep retningslinjene som en-



kelte andre fölger. e kjemper imidiertid ikke selv, men stå,r bek
og trekker i tradene og hisser andre opp til å begå de verste for-
brytelscr, ut fra den tankegeng de hedde dn de selv styrte samfund-
et: henge de små og la de store gå frl. Idng er.det imidlertid slik
nt enten men cr stor eller liten får mnn tn konsekVensen av de hnnd-
linger somskader folkets interesser. (e store får te de Stdrste
konsekvenser fordi de vet hvn de gjdr. Vi kan alle v3re enige om
et det var et hardt Sleg som ble rettet mot dsSe folk, men vi er
i krig. "len nye tids menn ble stillet overfor mnnge vnnskelige opp-
gaver under unntakelsestilstmden, men det viste seg at den sivile
forvaltning ble på sin post og gjorde sin plikt. Imidlertid var det
ved siden nv je foran nevnte ogs'=' nndre folk som var skyld i hva
som skjedde. jeg så det som min plikt og en av mine viktigste opp-
gaver å feie disse folkene ut nv de offentlige stillinger og få
NS-folk i stedet. Fylkesföreren sluttet sitt interessante foredrng
med ennå en gang å understrekc at edverslenes tid er forbi. Ingen
overgrep vil bli tålt, men det skel overnit hnndles under nnsvar
og kommomdo.. Foredra,get ble gjentatte ganger nvbrutt av applaus,
og tilslutt 13nnet med endelöst bifnll.

Etter en prolog av forfntieren Toygeir Ludunson, grep
fylkesförer Hreid, Kristinnsand, ordet. lan innledet med R slå
fast at det i alle folks #istorie finnes bölgednler. Etter Norges
storhetstid koai fire hundre årsnatten, men folket våknet og vi fikk
1F,14 med grunnloven. Fremmed innflytelse holdt igjen sitt inntog
i lnndet, i og mcd den denske prinsen som kongen nv EngInnd. sknffet
Norge. Vårt land ble liggende under fo/ storkapital., felsk libernl-
isme og mnrxisme.V^10 stakkers landsmenn i London knn vi bnre syns
synd i. e har vist see som ektefödte 1=n e ren tiden de ropre-
scnterte ttnn cn mann i norsk politi ner gang på gnng sagt frn

( fortsettes)
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FYLKESF3RER MREID TIJJER fo4tsett.

og her sett klart nemli; vår förcr. Taleren minnet om fbrerens
ordre om et hvert mellem sknl sk'ffe ett nytt, og fortsette : I og
med Der Ffihrers ord, er Norges veg sikret. Men den plass landet

skal innta i det nye Eur pa beror på folkets nrboid. I fl5rste
rekke (..vhenger nit ev resultrtet på krigsskueplessen. Derfor må
elle nsjonalsinnee nordnenn stötte opp om krigsmakten både på
h4imefronten og på utefronten. Föreren hrr sagt et Norges fremtid
•evgj3res på husslon(ls sletter. Taleren sluttet mcd å understreke
2.1t det altid er hvert NS me'lems plikt = kjeLpe utrettelig. Selv
om .Len blir cvvist gang på geng så må man gå på igjen. Vegen vi
går er kler. Vi knn si som on iss mrn uttnite för 9.eTfrii 1940:

et gjelder å vare med på rette siden. Vi har bare å kjempe og å
seire. 'et å vi gjöre over hele lnndet, i hver bygd og by.

,et  VaT  overfyllt hus også i baga hvor landslederen for
NSK og fy1kcsf3rer Rokstnd talte. En rekke av ministrene og endre
h3ye representantcr for st.t og prti var tilstedL.

STORT NS MiTE I SliNDVIK.L.

24.00, Også i Sandvike ble det nrrmgert et större hvervemöte med
"minister " Lippested og fru Ragne Preg Megelsen som foredregs-
holdere. Kretsfrer ,irgensen minnet i få ord om politimenn Irne
Hvem som under ut5velsen av sin plikt ble skutt ned av mordere.

Fru Megelsen ge i sitt foredrag en bredt anlagt oversikt
over Norges historie og undorstreket til slutt ev det blir hver en-
kelt som b.rer byrdene i kampen for vår frihet.

9/1inister" Lippestad nevnte i adt foredrag at NS har  på-
tatt seg en stor byrde, for d,t lede et folk i en vanskelig tid,
stedig å stå forrest i kampen for leric, c) folk - det er en byrde.
Vår store oppg_:vo som vi altid må he fer byetJer et vi sk:.J lede
folket ian i en rr.sjonal fremtid.  FOT å nå dette mål kan det stilles
krev, og på riksm5tet har vår förer gitt alle NS-folk en utvetydig
og konkret oppgave, nemlig a hvert NS medlem skal hverue ett nytt
medlem. Men det skal.ikke bere vwe et medlem som figurer i rullenc.

et skel v2re et medlem som mcd gled og iver går inn for vår sek og
S'om er villig til å kjempe og stå fest.

Lippestad ga så en utredning nv hvordn yrkesoppl,wingen
foregår på allefelter og sluttet Et lite folk som  v5,,rt får ingen
ting gratis. nysommelig erbeid er lösenet og uten dette arboid
kommer ikke troen, rnsvaret og tilliten.

nflINISTER" FRETHEIM TLI,ER  PY‘ S.

24).00. "Minister" Fretheim telte i kveld i kwmunelokalet på
Lokelet ver fyllt til siste pinss. Herr Fretheim a on oversikt ovor
de forordninger vedr3rende jord- og skogbruket som cr gitt i de siste
par år og hvorev mange har sitt utsp.2ing i den krisetid vi lever
mens andre er et ledd i det erbeide som NS cr gått inn for: 4 skape
en semlet og sterk bondestend.. Han nevnte forordningene om skogopp-
syn og fylkesskogråd og omtalte srlig opprettelsen nv Sentralkon-
toret for skogbruk og virkeshusholdning.  -uct gjelder når man bed3m-
mer do inwgrep som her er gjort et Men ser saken i et videre per-
spektiv. Forstr men problenet med bolsjevismen og feren fre öst
sg. vil ri= også v2re mod på de ofre som situasjonen krever. Tilslutt
omtlte Fretheim brenselssp3rsmålet og rettet en inntrengende hen-
stilling til bbndene om å gå inn med alle kref.L;er for å skaffe det
kvatum som er utliknet. Stillingem ,r meget vanskelig, og man for-
står også de venskeligheter som bJndene he± å kjempe med og hvor
store krav det blir stillet. til dem. I.un ken b3ndene greie den opic,-
gve  SOm  er fallt på dem :å berge folket både fra å sulte og fryse
så her de bevist et de her fortjent den plass i högsetet som de er
tiltenkt. Enh.ver må nå glemme seg selv og v-3re med å berge mor Norge
fre.. Lst  gjennem vanskene. Foredret ble hilst med stort bifnll.
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TRESPRITSTW,GEDIE I OSLO IGJEN. 


11.00. Krimina1s1 i Oslo og JIker meddeler at en eldre mEnn og
en kvinne cr idag funnet dde i en leilighet på Gr.iand. Det ser
ut til at det fore1igger trespritforIng. Videre er en-mann og
en kvinne fra samme strök innlagt på Ullevål etter å ha nydt sprit
som de har kjöpt på ulovlig måte. Tilstanden for dis3e9 vedkommende '
er ennå uviss. Da.det er å frykte fox at o/;så andre er kommet i be-
sittelse av sprit av 3=0 91F19 advares det på det bestemteste mot
å nyte den slags varer.

MYSTISKVERK OM NORGES LOVER.

09.30. Oslo. Det internaajonaie akedemi for stats- og forva1tnings-
wttenskap har som kjent under Utarbeidelse et stort verk om de for-
skjellige lands'forfatning og forvaltning. Etiter det akedeniet med-
deler cr det förste bind'allerede utkommet. Det inneholder Norges
viktigste lover. Dindene om Denmak, Italia,'Nederland, Spania og
Sverige er under forberedelse.

SENTRAL FOR FISKEKULTUR I NOED-JSTERD/1L.

13.30. Den nylig opprettede sentrel for liskekultur i Nord-jeter-
dal er allerede i arbeide. I en redegjrelse sem formannen i sen-
tralen har eendt ut, heter det bl.e. at sentralens mening er at til
haasten skel allo klekkerier i distriktene vre fullt belagt med
rogn.Det er også mulig nt sentralen vil få en ekspert til å undor-
söke settefiskforholdene i distriktet

FISKERIMELDING.

O.R.12.15. Det meldes om meget bra musafiske i Nord-Tröndelag,
og kvaliteten cr egså mcget tilfredestillende. Det foreligger ennå
ikke noen meldinger om strrelsen PV ("e nylkeite steng.

Musaiisket i Hordeld er 1:or tiden smått, jet er bere
meldt om noen få steng i DYirnefjorden på 70 til 200 skjepper.

om brislingfisket i Sogn me1des at det i lur1andsfjorden
er tatt noen fengster på 40 til 200 skjepper. Fra rd1 meldes om
lignende fengster. I Hardanger hPr det vwt mance bomkast mens en-
kelte leg her hatt fengster på optil 150 skjepper. Fiskerne hevder
at det fremdeles er en hel del brieling og de avventer begivenhetenes
gang.

Mnkrellfisket i Skagerek er nå avsluttet. I de indre
deler ev 0s1ofjorden drives det fremdeles en del pir-fiske og med
genske bre resultat. Pirfisket i Flekkefjordsdistriktet 4;:,r i det
siste ebbct ut, mens det til gjengjeld her taT seg opp i Rogaland.
Også i Hordeland og i Nordfjord er det de siste dagene fisket en
del pir.

FRA WDBRUKSMALKEDET.

O.R.12.30. Iendbruksdepertementet her sendt ut en meddelelse om
at det heretter bnre vil bli ti1delt kraftfor til godkjcnt fjdrfe,
og til de produsenter som hnr innlevert de festsatte kventa egg.

V2ret 11P.r i det sisto v-3rt slik Pt arbeide med jordp
har wart mindre hygelig, sarlig gjelder dette arbeidet med rot-
f uktene. Llle steder drives nå opp-plöyningen for full faxt og
alle traktorer og hester er i virksomhet.

Kveliteten av de grninseker som nå leveres er delvis
under ell kritikk, på grunn av dårlig behnndling. Enkelte forhend-
lere har måttet ansette folk til å renske opp grönnsakene fr de
selges videre. I4sse folk har timebetaling og produsentene må be-
tale utgiftene. Det er derfor dårlig bkonomj å charidle  grönnsakene
dårlig.

(Fortsettes -)



7

Side 6. Meldin er fredn* 23.oktober 1942. Nr.547.

LANDBRUKSMARKEDET - fortsatt.

Det -ebber ut med tilförselen av blomkål - som utgjorde en
Meget vesentlig del av årets grönnSaker.

Noen pmrer av varierw_de kvelitet er kommet til Oslo de
siste dagene, og desuten noen få kasser epler. •

Med soppen er det nå omtrent slutt. Ifjor gikk 29 tonn
gjennem soppkontrollen - iår blir det nok ikke mere enn lo-15 tonn.

Slektemarkedet or meget bra, men det er lite er intet sau.
Det ser ut til at produsenter som er pålagt å skaffe et bestemt, :
kvantum kjøtt, foretrekker å kvitte seg med gnmle nester.

O.R.18.00. Igår ble det holdt on stntsutstilling for snife på
Stev 7ed Lillehammer. Til utstillingen, som når det gjelder sau
er den s+brete soM er holdt i Opland, mbi;te ialt 300 sauer. Det
ble delt ut flere premier og salget gikk

O.R.18.15. I et intervju uttalte fylkesbondelederen i Telemark,
Halvor Skjelhnug, Lunner, at Norges Bondesemband nå hadde under•
evdelinger i nesten alle bygder i fylket. Lrbeidet med organiser-
ingen hadde gått bedre enn men hndde ventet. Den vikigste opp-
gave nå er å skape et gjensidig tillitsforhold mellem bondene cg
det statsbmrende parti. Arbeidstjenesten har vmrt av oelig stor
nytte for bygdene. Det var beklagelig at den ene landbruksskole
fylket var rekvisisjonert til sykehus, men man greide seg jo

uten den også.
I .-Ielemark hogges meget tbmmer og ved til

vinteren og det kan bli venskelig å greie å sknffe fram alt det
som er pålngt.

l'everen gjör stow skade i enkelte bygder. A.11 lbv-
skog i mJrheten av mange Venn og elver er blitt bdelagt. Det vilde
vmre å anbefale at men fikk anledning til å skyte mere bever enn
tidligere.

Hby og kornbbsten var ganske bra iår, unnten i de
bvre bygder hvo det var for kalt. Potetnvlifigene var under middels,
fordi :ret fbrst var for kalt, så for tört og nå for rtt Frukt-



året var,også under middels og for weteIdriften var det alt for
kalt.

Det viktigste problem for jordbruket i l'elemark er
spbrsmålet 0111 arbeidskraft. Folk drar til anlegg og industri hvor
betalingen er bedre enn på gårdene. 3et1 bbndene klare de store
eppgaver de nå er Stillet overfor, må.skogs- og gårdsnrbeidernes
forhold bedres.

O.R.18.00: Flere gårdbrukere i Nes har hatt besbk i hveteåkreee
sine. Toppene av hvetestråene er klipper vekk så det er bnre hal-
men tilbake. Enkelte steder er det tatt ganske meget på denne måte.

ODDA EAR BYGGET STORT KOMMUNÅ'JJT Li,GERHUd.

18.00. Det store laerhuset som Odde herredsting i vår besluttet
å bygge, er nå på det nmrmeste ferdig. 'et er bere innredningen som
står igjon. Huset dekker en grunnflate på 160 kvm, og er bygget
i betong. Det har kjeller, en etasje og loft. I kjelleren er det
plass til 1600 hl.poteter og i otasjen over blir det rom for et
lignende kvantum grbnnsaker. På loftet blir det 1agerplass. til
varer som ikke skal oppbevares frostsikkert. Huset skal tes i bruk
i nmrmeste framtid. Det er meningen med tiden å montere inn kjble-
mnskineri og innrede et moderne kjblelager.

NY LEKTOR VED NORGES.ELNDELSHASKOLE.
•

21.50. Sem ny lektor i bedriftsbkonomi ved Norges Handelshbgskole
i Bergen er nnsatt handelsdiplomkandidnt Arne Fostvedt. Lektor
Gunnnr Haaland fratrådte etter eget bnske sin stilling ved slutten
av forrige semester.
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SJöMuNNSSENDINGEN.

O.R.21.15. Det ble seudt en lel hilsener idng. Fölgende var ikke
nöytrnlo .
.4rne höd. Larsen, Oslo, frn
,C21nv Derg, frn 01nv Rishovd.
.1enry lstd , ronaheim, Frn Eilif Lnngfeldt.
8igurd Gu1branasen, Lnnhnmn, frn fnmilien.
Ejnrne Frearikson, Lenghorm, fra. bror Hnrry.
F31gende vnr nbytrale •
Ole frn Dergljot.
Gunnnr 1Jerntsen, frn fsr, mor og ssken.
Sigurd Irgens, Trondheim, fra mor og nile hjemme.
Odd Lnrsen, roms5, irn far, mor og sjsken.
Styrmnnn Cle liennder Olsen, Iromsö, frn Jehan og Mngdn. Olson.
Osknr Wyer Gjertsen, frn hustru og bnwn.
Sverre 'ss, Yrg,keröyhnmn, fra mor og, far.

4-len sg,knite mntros, Due J-egrd, t lte i vonlig sti1, men
vnr knnskje litt sint. I mg,nedsvis hnr hnn ng, inntrengende
norske sjdfolk om komme hjem, hvor det er .dmerkede forhold, god
mnt og voldig god betaling. "Hva nöler du etter?" spurte han
;?et hnster ng, og hvis du ikke s4nter deg, blir det knnskje ikke
pinss for deg.

IDRETTSNYTT.

0.E.183Q. I ukens sportsoversikt hevdet Storm Sörlio at idretten
for tiden var inne i en aöaseson g,rsaken var overangen til vin-



teridrett. Sommeridretten hadde Vist stor framgong_ved alle ste72ner
1Åde med hensyn til deltskerant:,ill og resultater. pet skal ng, settes
ignng on stor propnundaknmpnnje for Sköyteidrott. I den nnledning
er det lnget en speciell film og Engnesstnngen sknl reise p4 stor
foredrngsturnee.'

13.30. Trondheims Turnhall som siden 1940 har vwt bonyttet til nn-
are formg,l, er n. frigitt og i disse dager foreg:4,r oppusningsnr-
beider. Gr alt etter pinnen vil Turnhnt_en bli tntt i bruk nllere-
de i höst. Tronaheims Turnforening sknl Hotte ignng partier bg,de for
voksne og barn. Det vil bli forskjellie -,rrnngements utover vint-
eren i sa=beide med tyskerne.

D.E.11.35. Forbundsleder Ohnrles Hoff hnr til L'slo-nvisene uttnit
st den sg,ka1te idrettsfront ng, er brutt helt snmmen. onge nv de
gamle idrettsfo1k hnr ng, begynt tn nktiv del igjen og mange nye
cr kommet til. lilskuere hnr ogs, begynt 4 innfinne sog til stevne-
ne'i stadig stigende grsd .

21.30. Don kjente iarettsf,rening "Hellas" i Drnmmen knn i aiSse
anger feire 25 Ir's jubileum.... Som i nndre idrettsklubber her i
lendet, 14 ogsg, arbeidet nede i Hellns i 1941. :lenp generalfor-
samlingen hsten 1941 ble .en nv stifterne, :41f Hansen, som för
hndae w3rt formenn i 9 år, innyt som formnnn igjen. Herr Hnnsen
gikk nktivt inn for drive klubben opp igjen og i sesongen som
gikk hnr Hellas hatt mnnge gode representnnter som har hevdet
klubben p en fremrakende TÅte. Hellas holder onsdag en enkel fest
for sine melemmer og en del innbuate i nnledning 25 ?i,rs jubileet.

JSTERDLLSL.GETFEIREE 20 J!RS JUBILET.W.

09.30. Uterdn1s1sget i Oslo kan ir se tilbnke pg, tjue rs virksom-
hot blant 3sterdöler i og omkring Oslo. I disse årenehar laget ut-
f(irt et ypperiig arbeide for utflytterne og befclkningen i heimbyg-
aene. e mange turistkVeldene op; lysbilleder hnr bi-
drntt til kc interessen for Usterdnlen som turistströk. Lnget
hnr forövrig gg,tt sterkt inn for samferdselsforholdene i Jsteran1en
og har tntt initintivet til flere utstillinger som hnddo til hen-
sikt 4 Cike omsettningen av österdalsk kunst og husflid. Lngets styre
i jubi1eumsgu'et er: ±ormnnn Gunnnr Sbrhus, styremealemmer Hsrnld
Risberg, JohaNyg',s, Odveig Rose Kjellgren og Sverre Nordvik.
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SKIEN G11, FOLSKUDD TIL ,RBEIDERNE OG BEVILGER TIL DE SKJiDELIDTE I OSLO.

12.30. I Skiens bytings mbte igr vedtok ordf5reren lo kommunens
arbeidere og funksje=er f an1ednjng til ta opp 200 kroner som
forskudd p. lJnn til kjöp v mtv::rer og brensel til vinteren. En
rrbeider ogs9.. med sp3rsm1et om billig servering av mat.p folke-
restrurantene. I samme möte ble det bevilget 1500 kroner til de
skadelidte ved det britiske terrorangrep p Oslo for en tid siden.

LÅNTE BORT 7000 KRONER I FYLIA.

12.30. En mann i Stavanger har meldt til.politint nt han i ,beruset
tilstand har 13,11-t bort 7000 kroner ikke 1-1 f igjen. Han
og sJsteren var blitt kjent mo en utenbys lykkcjeger son ville JÅ-
ne penger. Til begynne med var mannen avvisende, men s2 var den
1.1,netrengte s4 heldig at han fant mannen beruSet en gang, og do ble
7Åriet ordnet. Wsteren overlot Firattin et flott ,.sn_vrevskinn til
lÅntkeren. 'annen, skinnet og pengene er n vekk -

PRISSKENE BLOMSTEER OVER HELE IJ,‘NDET.

Det förste mtet for s:Jfolds lokle prtsmy:adigheter ble
4pnet i Moss idag. Fy1kesm=n Hans S. Jacobsen 4pnet mötet. Han
nevnte at det er fylkesprisinspcktJr Ildsöe som har tatt

til mJtet for f utredet forskjellige spUrsmU PV felles
intoreese og fox 4 forbodre sa=beidet mellem alle orgner. Pyl
kes=nen hevdet at riskontrollen cr bedre utbygget i OStfold onn
iflC annet fylke. luen det b3r gjennemfJrcs en bedre utnyttelse av
politiet i byene, hvor en del av politistyrken n kunne stilles til
disDoSidjon.for prispolitiet. Kontrolletasjonene b3r desuten
stillet til disposisjon motorsykler eller biler. p,et blo holdt
cn rekke, foredrag PV stor interese.

12.30. Em landhnd:_er i Nissedl ble forleden arrestert for pris-
og rasjoneringssvindel. er meget innviklet og vil skaffe
politiet en hel del bryncri.

09.30. Ved prisretten i Fredrikstd cr to personer fra Saaner
idömt 90 dagers fengsel og 500 kroncrs bot for ulavlig omsetnin
,v kjJtt. den ene mg,tt_ desuten finne scg i 675 kroners inndrag-
nin.

12.30. To fmilieforsi gere i H0j slaktet forleden en gris som
dc hadde holdt Unna forsyninsnemnds husdyrregister. de har ftt
en bot p 300 kroner.->"eken er n=cst trag'ikomisk, idet det ikke
villc vTrt noc til hinder :ror at dc hadde f4t slaktetillatelse
hvis c bare hdde sjkt om det.

12.00. Bet her i somer foregtt en rekke innbrudstyvoier p4 Op-
landene. Tvene her hjemsjkt Dagernes, Brummunddal (); anar. For-
leden ble det stjlet varer for 2500 kronerffi houfosa". N synes
denne rekke av tyverier st?1, foran oppk±aring,., slo politi ha±
nemlig fakket stortyven Knut Olsen Sl4ttp fra lelemark ();; hoS ham
ble mange av de stjlne =ene funnet. Stortyvens kompanjong cr
cnn p frifot, men men venter finne 11111 sncrt.

12.00. En mcnn som p. distriktsdyr13gens kontor i Mandal hrdde
stj1et 20 blankorcsepter for sprit,skrevet under med falsk navn
og sledes illwffet se&; sprit fra forskjellige apotek, har fg:tt90
dagers fengsel ved Mandal Byrett.

12.00; pen koffertch med vordisaker for onlag 8000 kroner, som har
v33rt forsvunnet siden 30.september, cr kommet til rette p ilF;ods-
st9.sjonen i E.risticnsand.



Si('.e 9. Meldinger fred_ 23 . oktober 1912. 


NYTT FEL SVERIGE.

S.R.19.00. I regjorinsmbto er det besluttct at dc vcrnepliktige
cv h',rsklassen 1923 skal innk11es til arboidstjcneste i skogene fra
aars - npril 1943. Fors1aet om innkallinr; Pv årskl-,ssen 1922 til
,arbeidstjcnestc i hbst, .‘rser v-3re ucjennomförlig av praktiske
grunner.
S.R.19.00. Forsleget om rcsjoncrin' cv Lclk i Stockholm, blir
ikke nnbcfalt av Levnedsmiddelkommisjonen.

S.R.22.00 Lot, or besluttct opprottet cn bygningsstandardiserings-
komite s,-)m straks skal bewnne sitt arLoide.
S.R.22.00. En t;isk bt, "Filadus" av H-mburg, kolliderte idag i
Gdteelven med en liton motorbt som sank. Ingen mcnncsker omkom.
S.R.22.00 -ue nyc svenske jagere vil f. navnene He1singbrg, Ka1-
mar, jland og Upland.

O.R.11.00. En stor britisk sl)erreba1ong cr kommot inn over Syd-
Sverige og er tatt vare p av de milit3ro myndigheter.

NYTT FR11 DLNMLRK 


D.R.17.35. Om Kong Chri-tans tilstan," mc1cs at Kmgen n kPn
bcvec sc friere. 12emperaturen cr minsket. Tilstnnden viser dtPdg
bedring.

vvv VVV VVV
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Me din.57- 3:3rda;-/ 2,okto

MERI OM -FFÆ.EN PY, OSTFOLDTOGLT.

O.R. 18.00. Om "mordct" politikonstabel Hv'm Opp-
lyscs det nå, nt hrn på togot var ifdlgo med un kjenning fra
Hnlden. Hen ba de tro k-,runo pm å få so doies psserseddel og de
h:n forstod at det vnr nue muggent ved dem, ba han sin ledsagor
om å få tpk kindukt3xon bc denno ringc til Idens politi
fra Dne stesjon. Kammeratan u av vognen mon hörto straks
etter ot smell og dp h2n kon inn i vogren igjen fandt han Hvnm
liggende dbd o lo tru mordurne ver forsvunnot.

MLLTEKSTRi.MT TIL SPEDLE.N.

0:R. 18.00, Ifölge 2orordning fra "forsyningsdepertc-
mentot" av 13. oktober ken bern i elderen 1 - 6 =eder Pv -
forsyningsnomde nnvisning på 450 gr. maitckstrnkt on måneden
når det ved 12goatest cller ettest frn jordmor eller kontroll-
stsjon for mor og bern godtgjres at de helt eller delvis
erir2res kunstig oller dot vod IT2goattcst godt,:/j3res nt de på grunn
ev sykdom eller rekonvalosuns tronger maltekstrakt.

Sykohus, födehjem, bernehjem og liknendo
anst,,lthusholdniner ken ev forsplingsnomfle gis Pnvisning på den
mengde maltekstrakt,son anstlthusholdningens 1,3ge oppgir nUd, -
vendig til forpleining av bern solsi fdlr;o nv reglone or beretti-
get til å bli tildelt meltukstrnkt, bcregnet ettor 450 gr. pr.
måned.

Framstilling av mnitokstrakt kan berc foregå,
etter tillate1se av "direktorntet for provinntering og rasonering",
Produsonten kan ikke overdra meltokstr:ekt til endre enn apotek og
grossist og grossist kan ikke overdrn til flndro onn til apotek.

NORSKEFORSTMENN TIL TYSKIND.

O.R. 18.00. B1-1.ut "Jstlendinon" fortellor et endel
norske fortIbmenn idng er reist til Tyskland for å studorc forstligc
spörsmå,l. heiscn, son er k'onnet istend etter innhdolse nv tyskc
myndighetcr, vil vero ct pnr trr

BEDED.,GDLI' =INDELIG.åRDEIDSDI,G.

O.R. 18.00. P. grunn nv rergelen p rrbeidskraft hnr
"ministerpresidenton" bestent nt frodnrg 30. oktobcr sk-1 v:3re
almindolig erbeisdng.

DonI POTITLLVIL,NSES1.KEN. 


12.30. Det cr no falt dom i don fbr omtalte snk
mellom gårdbruker Hnns Rogncrud, Jstro Toten og 11/L Toton Potet-,
mclf,brikk. ommoren, sorenskrivor Becko bchndler inngå,ende den
forcliggenlo snk og bemorker Pt retten går ut frn at prisdirckt-
oriatet hnr myn'ighot til å 1isponsere frn gjeldende reglor og
prisforeskriftcr. Dcssuton pekos på dtt at andelshavernes tnn -
lntelse 'v å oppfyll• sine levcringsforpliktelsor er et kontrnkt-
brudd ovorfor nndelslaget, såfrent vcdkommonde andelshaver knn
godtgjöre at det har v533rt hnn umulig å lovere dot kvantum som var
h,m på,legt og det er ikke påstått i denne sek. Dorfor må söks-

' målet ,vvises; men sks5kte blc iddmt 400 kroncr i snksomkestnin,7,or.

MLNGEL P11(1.KTGEV2REL.

O.R. 18.00 "Liksjagermestcron°7 moldolor nt på, grunn ev
mangclen på j',.1ktgovnmer i on rekke bygdor forlonges jkttidon
for clg or; hjort til og mcd 13. november. Til denne tid må j:-:kten
v-2re evsluttet.
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NY SKOGINSPEKTJR I S)NNENPJELDSKE aKOGDISTRIKT.

18.00. Sk0,-;inspckt3r Ivar huden i Sönnenfjeldske
S'to,; istrikt cr i issc der frstrg,tt sin stilling for ovcrta
stillin;en som inspektjr for bydealmeningenc og kommuneskuene.
Son ny skoinspektör s:innenfjelds cr nnsatt skogforvalter Odd
C'Ippulen, Midt-Finnmark.

UVjRREN MELLOM PORSGRUNN OG HERÖYL,. 


12.00. Politiet i Porsgrunn foretok idag morgcs
en kontroll av tr fikkun til Herjya. Det har nonlig vJrt klaget
over uvUrren kjörin; mellom Porsgrunn o,2; Herjya. Init ble nesten
200 personur not,rt av politict, dels for trafikkforseelser od
lcls feri dc ikke hadde sinc rasserseddler iorden. En rekke
personcr vil fg. bötcr.

•.,NDRE POLITIS.KIL.

Kronemulkten for trsfikkfmrseclser vil fra
bli innfört or?;sg, i Trondhein.

Tron,Jheim byrett avs igr domn i en sak
mot fem mann fra distriktet son stod tiltalt for en utstrekt
svartebördhsndel med kjitt. Pet dreicr seg om en 20 storfc son

- er s1aktet og orlsatt p ulovlig rÅte. Hovedmannen fikk 6 mricders
fene,sel, 1000 kroncr i bot (); inndraging av 8300 kroncr.

For ct ;?'112oL solgte en mann i kcr sin
aksjeleilighet. Kontrollnenda ,,ottok sumnen son var pg 3000 kroncr.
Senerc kom det imidlertid opp at prisen var 3800 kroncr, men
psrtene hade holdt dette skjult. Prisretten har nu dömt selc,,eren
til en bot p4 300 kroner, subsidiert 60 dagrs fengscl, inndrap,ing.
n.v 800 kroner og 25 kroner i saksomkostnincr.

MINNESMELKET OVER PEDIR jSTIJUND SNi.iT PELPIG.

11.30. Minnesmerket OvOr skjyte1jperer Peder Öst-
lund p Tilfredshet kirkegrd i Trondhcin er nu p. det na3rnestc
ferdig oa den konnitee son ifjor etter initiativ av Dr.sposten
blu nc:.satt for samle inn nidlcr til reisiag av et minnesmerke
hnr bestent nt aviukinen skal finne sted sönda,3 8. november.

S:KNYTT FL.x NOLGE. 


10.00. Tresprittragedic4 pg, Grönnland har nu krevet
ct tredje dödsoffer idet cn kvinne, 90M ble innla r;t pg. Ullevgl
cr av,:;tt ved d3(1,en.

Odelstakst pg, Övre Eklonri ,-ftrd i Bwum var
stt til igår formiddg. Straks retten var srtt kom dot imidlcr-
tid beskjed fr "lanlbruksdepartenentet" om at Selskapet for
Norc,es Vel etter ct ininisternjte" torsd-g hadde fg,tt rettx til
4-eksprovricre cncidonnen, Hvis grdbruker Rostad benyttet adels-
retten pa ve;;ne nv sin fengrip,c sann. Ggrdbruker Lostad bejertcb
s-.ken utstt og begj-3rinen ble enstonmig tatt tilf3lgo. 112
bjnder har innsendt protest til "landbruksdep-rtenentet" not odels-
s5ksmg,let. Dessuten har B,srums iand1dLsiorening protestert.

Telciarrk Hotell og Turistforenin-; hol'A iggr
lforsanling hvor fornrnnen Barif;Hnnsen, Doljesjjhla

uttalte at krien ikke har bra.;t nocn avhrekk i hotelld,riftcn i
Telemark. Tvertimot, det jaldt disponere slik at man kan nytc
got av turiststrjmnen n;s^ ctter kri,;en.



Siic 3. Me1dinp-er lbrdo-, 24. oktober 1942. Nr. 548.

NYTT FE2', SVELIGE.

0.R. 11.00 Krisekonnisjonen i Sverir;e hrr frnnsott
forslag 02 Flt det ned byeblikkoli virknins7; blir ihnfört melke-
rosjonering i ,.'teer:che1m. r kertildette.:forb1aget sies P w3re
at melketilförselen til c',on svenske hovedstaden er suhket ned til
80 % av det normale.

13.30. 900 svenske b3nder str i disse dager for
retten tiltalt for g, ha anvendt korn til (3,2;et bruk, son etter
krisebestemmelsene skulle v-3rt innlevert til staten. Wnderne
mener nt den drline h3st i missvekstg,ret 1941 b3r tjene som
formildende omstendichet. Endel ov tiltalepunktene synes v73re
berettiet, nen det erka=es av bg.de b3nder c),7, jurister Ft
myndihetene burde ha sortort moteri,aet litt bedre tatt mere
hensyn til de vanskelihetor sou bniderne har hatt
#jempo med. Endel av de tiltolte - for st3rstedelen smg.böncler -
hor f'stt sine soker pg,dömt, Jndol er blitt frifunnet c)-; i
enkelte mindre cY,rove tilfeller er  1et blitt id3mt b3ter. Itndre
har mg,ttet betole stbrre b3ter o,f; erstatnin,- til stnten. Er -
stonin f;sbelUpene vorierer riellorn 160 o,-; 900 kroner re4;net ette-2
pris av kr. 22.50 pr 100 ke).

De svenske rept-nters fikkeforsynin,;
blir et strdic v=skeli,-,exe 1,J'ublem. Vi er :',1od for hver det
lykkes oss g klare spisededdelen, uttnler en framstgende
resteurantr= til Stockholnstinin,;en. I restourontkretser
im3teser man c',en n=este frFmtid mcd bekymrin: nnn t?ir knopt
tenke pg vinteren.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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S.2,f6:2 Kr.'i-sten Kaflend Lbvstad mistankt for "drn et" å olitikon-

stabel Arne Hvam. Ldvstad er fremdeles frifot. 


21,00 Etterlysning. Som mistenkt for drapet på politi-
kons+abel Arne Hvan den 22.10.1942 på toget mellon Sarpsborg og
Halden, ettersbkes Karsten Kaflend Lbvs-uad, lbdt 13.6.1916 i
Trbgstad. Han opptrer sannsynligvis under falsk navn, antagelig
Harald Jensen. Han ver sistesett ifbrt dtripet blå jakke og brun
bukse. Det er grunn til å tro at han kom tilsknde da hnn kastet
seg av toget. Mulige opplysninger bes straks meddelt Grensepoli-
tiet, Halden eller Oslo, eller n33rmeste politinyndighet, Stats-
politiet, Oslo den 24. oktober 1942.

	

21.00 Sjåfdr Karston Kaflend Ibvstad (Harald Jensen) er
fremdeles på frifot, til tross for den iherdig,e ettersbkning som
har vmrt dreVet nntt og dag,RV store politistyrker. Etter hva
"N.T,B."s korrespondent erfarer skal hans pass ha vMrt falskt,
og hen skal vmre en betalt forbryter. De undersbkelser som hitil
har vmr-J -.,:oretatt gjbr det snnnsynlig nt det var han som avfyrte
det drepende skudd. De4; er i all fnll ingen tvil om at han er en
farlig og desperat forbryter, fullt ut verdig knmerntskapet ned
de tidligere dbmte bandemordere som nylig skjbt ned lensmannen
Bindal oG hans betjent.

N ordfbrer i Hadsel kommune.

	

19.00 "Innenriksdepartementet har oppnevnt den nåvmren-
de varnordfdrer, herredsagronom. Olav DaT1, som ny.ordfbrer i.HadSel
kommune istedenfor den nåvmrende ordfbrer, fylkesmann Nbstvik, som
lbses fra hvervet.. Som ny varaordfbrer har "departeMentet" oppnevnt
bestyrer og bonde RaGnvald Pedersen.

N.S.mbte i hesund. Taler nv "minister" Lunde o f lkesfbrer Astru .

	

21.00 Sunnmdre krets av N.S. åpnet hbststevne i
Ilesund idag med "minister" dr. Gulbrand Lunde og fylkesfbrer
Astrup som tnlere på et mbte i Lbvenskold Kino. Det var stor til-
strbmninG av arbeidere, anbets- og tjenestemenn fra stat og kom-
mune i Sunnmbre. Det var fbrste gang "minister" Lunde besbkte et
N.S.stevne i jilesund oG besbket var onfattet ned den stbrste in-
teresee blant publikum. Lbvenskold Kino, byens stbrste disponible
lokale, var fullt besatt med onlag 600 tilhbrere. En mengde men-
nesker hadde tatt oppstilling i gntene utenfor lokalet, og fikk
hbre talene Gjennom hbyttalernnlegg. En mengde privnthus flagget
i anledning av stevnet. Talen ble fremfört med glbd og overbevis-
ning og gjorde et sterkt inntrykk, og da smrlir; "ministeren"s
appell om å vise samhold i denne vnnskelige tid da grunnlaget leg-
ges for et nytt Europa hvor også Norge får sin plass og oppgave
fylle likeverdig med de bvrige stater. Sbndag klokken 18.00 talex
nministeren" på stevnets siste mbte.

N.S.mbter i Hof o. Grue. Stabsleder Tidemnnd Ruud cy). f lkes r a-ianda-

leder Erling 0. Linde taler.

	

21.00 Stabsleder Sverro Tidemand Ruud og fylkespropagan-
daleder Erling 0. Linde besdkte igår og idag Hof og Grue, Solbr,

(fortsatt)
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(fortsatt)

hovr Nasjonai Snmling og arrnn,erte vellykte mdter.
Stabsleder Tidemand Ruud holdt et meget interessant foredrag
om ungdonstjenesten, og redegjorde for dens oppgnver og. mål.

presiserte henat ungdomstjefiesten slett ikke vil fjer-
ne barnn fra heinene, nen utvikie. dem både legemlig og åndelig
til kerckterfaste mennesker. Fylkesprope,endaleder Linde holdt
deretter et interessnnt foredrng om Nasjonal Sanlings program.
Etter foredragsmbtet•Grue ble det dannet en loknl avdeling RV'
2.S.H. med Johannes Sc2ta son leder.

N.S. holder kretstillitsmannsmdte i Egersund.

20.00 Nasjonei Snmling holdt kretstillitsmnnnanbte for
Egersund krets ideg. •btet ble åpnet av kretsfbrer Johan Hedge-
stnd. FYlkesorgenisasjonsleder Meidell-Christensen hont et orien-
terende foredrag.on partiorganisasjonen. PropagPndnleder K. Lind-
boc tnite on propngandn-arbeidet og fylkeskontorsjef Jekobsen i
Lognland fylke holdt et foredrag over ennet "Kommunnl administra-
sjon". Samtlige lng'fbrere og tillitsmenn ge i sine rapporter ut-
trykk for nt bevegelsen rundt om i heredene er i jevn fremgeng.
Som nvslutning på forniddagens mbter holdt fylkesfbrer dr. 0.
H=Cide en inntrengende tnle til tillitsmennene, hvor han mnnte
til samhold, enighet og forståelse. Om ettermidAagen ble det holdt
en rekke smrmöter: Etter nbtene var det kaneratskapsaften, hvdr
fylkesfbreren uttrykte sin store tilfredshet med det nrbeid som
ver utfört i kretsen og sin sikre overbevisning om at nedlemmene
fortsatt ville,stå snnmen i nrbeidet for den store sak. Fylkes-
leder for N.S.E., fru Hauge Isnksen, uttnite sin tilfredshet ned
et kvinnene nå er organisert og at arbridet or lngt i de beste
hender, slik nt det er grunn til å tro nt også denne del nv be-
vegelsen vil få god fremang.

Heradstelefonen i Time overtas av Teleginfverket.

21.00 Stevaner. Mellom Telegrafverket og Time herndstele-
fon her det imrt fart forhandlinger om at Telegrafverket skal
overta herndstelefonen 1. januar 1943. I Time heradstings siste
mbte ble det gjort vedtak om h overdra telefonen til Telegref-
verket på de vilkår som er sntt opp i en avtnle av 17. oktober JAr.

Bedre'skot3 til barn som har ninst 5 km, skoleveg sammenle t.

19.30 Etter det Dergens Tidende erfarer ved henvendelse
til skoledirektbren er det frn "FersyningsdepPrtementet" sendt
skoledirektören anmodning om å innhente oversikter fra kommunene
i lnnddistriktene Ov,er bern son hcr minst 5 km. skoleveg sammen-
ingt. Det er hensikten å. skeffe bedre skot3y til disse bnrn. Det
går nå rundskrift til kommunene om saken.

T veriene fra åkrene i Jefiker antnr store dimens'oner.

21.00 Frn Jevnaker meldes til blndet "Hndelnnd" at tyve-
riene fre åkrene nå nntar slike dimensjonerat gårdbrukerne i det
nest utsatte strbk har funnet det n3dvendig å sette vnkt over a-
ling son ennå står ute. En egen kategori av åkertyver er smågutter
som i nnttens mulm og merke stjeler havrebåndene fra hesjene til
for til kaninene sine. Et sted fikk gårdbrukeren en me[_,/et ubehnge-
lig overraskelse da hnn kom ut om morgenen for å keppe ved. Det
viste seg, at en eller annen i 13pet av nPtten hadde skåret et
dröyt stykke av drivrommen til knppsngen. Det er godt materinle
til helvsåling.

N.S.mbter i. Hof og Grue.
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Forbud not innförsel av asalea lanter fra utlandet.

21.00 Ph grunn av den innskrenkede tildeling av brensel
til gartneriene, er det blitt nddvendig h sdke begrenset driv-
ningen av blomsterkulturer ved hjelp av kunstig varme. Ved "mini-
sterpresidenten"s beslutnin; av 15. oktober d.h. er det fastsatt
forbud mot innfdrse1 av asaleaplanter fra utlandet uten "land-
bruksdepartementets" samtykke. Dispensasjoner fra forbudet ken ikke
phregnes gitt.

Vesterålens taide1smdlie's årsmdte.

19.30 Vesterålens I,nde1smölle, Sortland, har hatt årsmöte
med beretning og valg, Lv beretningen fremgikk at siste året var
ökonomisk gunstig. Der arbeides med å få opprettet et korn- og
frdrenseri i forbindelse med mdlla, som har Vesterålen og Lofoten
som distrikt.

Statsf lkesutstillin for ho ier h G.dvik.

21.00 Statsfylkesutstillingen for hopper for Vestoplandwie
åpnes ph Gjövik tirsdag og avsluttes med vanlig premieutdeling
onsdeg. Utstillingen blir den stUrste som har vnrt holdt her lan-
det iår, idet det er anmeldt 102 hopror. Bladet "Hadeland" opplyser
at "departementet" har oppnevnt statakonsulent Björnstad, Oslo,
gårdbruker 0. Weggun, Nord-Fron og gårdbruker Johnn Grini, Gran som
domnere vud utstillingen.

B fclebok for. Kvikne.

21.00 .,rbeidet med bygdeboken for Kvikne skrider fram. tter
hve "istlmndingen" melder vil boken folligge ferdi.g til trykning
i löpet av kommende sommer. Det blir e; stort verk, som foruten
ghrdshistorien, også omfatter endel interessante artikler.

Offisiellbeslutning om o; rettelse av et norsk wtteransknin sinsti-

tutt.'Som best ror er ansatt arkivfullroektig Leif Midthau Hamar.

21.30 Ph et nöte i Noregs Ungdomslag ble den offisielle be-
s'Iutning om opprettelse av et norsk nttegranskningsinstitutt ved-
tatt, men instituttet regnes å vnre opprettet 1. septemberiår.
Som bestyrer er ansatt den kjente genealog, arkivfullnektig Leif
Midthaug, Hamar. Som konsulent cr knyttet til instituttet tannlmge
Kristian Spangen, Halden. ,'5.tegransknin2;sinstituttet skal inntil
videre ligge, på Hamar. I en samtale med en av "N.T.B."s medarbei-
dere opplyser landsleder Trahaug i Noreas Ungdomslag at institut-
tet skal tjene som veileder for alle som vil ,granske norske slek-
ter. Videre skal det samle et omfettende bibliotek og i det hele
ta vare på alt som er av interesse for mttegranskninger. Institut-
tet får stdtte av "Kultur- og Folkeopplysningsdepartenentet. Ma-
nister" dr.'Lunde har vist seken smrlig stor interesse. Institut-
tet vil ikke bare få betydning for privarpersoner. I odelssaker og
jordsaker f.eks vil det kunne gi opplysninger av stor interesse
for det offentlige. ,x11crede fdr det offisielt er satt ut i livet,
er det kommet en mengde henvendelser frn alle kanter av landet, og
det er etterhvert som arbeidsmengden öker meningen å ansette flere
medarbeidere.
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2 fiskere omkommet.

23.00 2 fiskåre fra Sunnhordland, den 47 år gamle Bernt
Meling og sninen Normann er omkommet underfiske fredag.

N tt fra Danmark...

0.L.13.00 Wrdag inntrådte det en forverring i kong Christians
tilstnnd. Det er trådt til en mindre lungebetendelse, og temperatu-
ren ligger på omkring 39. Kongens tilst2nd betegnes son alvorlig.

D.L.17.35 Kongen hnr tilbrnkt en rolig dag med pc4oder av god
sövn. Forbedringen av hjertevirksomheten fortsetter. Andedrettet
er lettere og almentilstandon bodret ljtt. Temnernturen 38.2.

D.L.20.50 Det er ikke utseud-J noen ny bulletin, men etter hva
mnn hnr bragt i erfaring, fortsetter bedringen av Kongens tilstand.

ITIttfILLSverige.

21.00 Dot er offentliggjort en kunngjring om beredskaps-
mbnstringen for 1943, son skal omfatte menn som er f3dt i rlrene
1878:til 1928, og svenske kvinner.som er födt i årene 1883 til
1928. De må gi oppgaver over personlige forhold som kan vnre tv
betydning for forskjellige tjenester de vil bli sntt inn i, f.eks.
luftvernet, en organisasjon til beskyttelse av skogen mot brann,
o.likn. Menn som er f3dt i 1897 eller senere og denl. januar 1943
er innrullert til militm.tjeneste, er fritatt for mönstringen.

21.00 Ytterligere en.person som er innblandet i Siderenko-
affwen, er arrestert, nemlig sveiser og kafevert Ålxel J;rtur Olof
,Iinsson fra Stockholm. Jansson er siden 1940 gjentatte ganger kom-
net sammen med .Siderenko. Videre har han truffet sammen med en u-
kjont person som har skaffet ham hemmelige.opplysninger om krigs-
industrien, og umiddelbart etter satt ceg i forbindelse med Side-
reulr.o. Endelig har Jansson-fört Siderenko-sammen med en svensk
sjömann son er meget.fC.±rOlig med forholdene innen den svenske
handelsskipsfart, anrlig i Jstersjen-.-Jansson, som nekterseg
skyldig, har aiden..1.940 ynrt medleM av det kommunistiske parti.

19.00 Fra 1. november vil strömforbruket i den sdr- og mel-
lomsvenske industri antngelig bli nedsatt med 5 til 15%. I Nord-
Sverige blir det forelJpig ikke tale om_

19.00 I 1941 ble det i Sverige produsert 9.11 milliarder
kilowattimer elektrisk energi, hvilket er rekord og 5.7% mer enn
i 1940.

19.00 Låneemisjenene på det svenske oblignsjonsnnrked i de
3 f5rste kvartaler av.dettpåret,utgjorde tilsammen2184.7 milli-
over kroner.

S.R.19.00 Det svenske skip "Valencia" er minesprengt men beset-
ningen er reddet av et annet svensk skip, "Algerict".

N tt fra Finnland.

0.L.13.00 Det er sluttet en handelsavtale mellom Finnland og
Bulgarien. Handelsavtalen bygger på absolutt kompensasjon.

vvvvvVVVVVvvvvv
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TLLE-GULDIU,ND MED FRUE ONICOMMET VED EN ULYKKE I ROMSDLLEN.

STOE SOEG  I DEN TYSKE OG NORSKE NZILFIREN.

0.L.12.00. Den tyske nyhetssendingen fortaltc nt Gu1brPnd Lunde og
frue Vfll omkommet.ved ct ulykkestilfelle ,på Veg tilbako til Qslo
fra et NS m3te i .1.esuhd. den tyske seningen k1okken 17.00 bledet
holdt en lengere rnerkjennende ta1e over Lunde og klokken 18,00 ble
så hendelsen nevnt på norsk.

12.30. Minister Lunde og frue er omkommet ve en bilulykke ved ferge-
stedet Våge i honsdrlsfjorden. Ministeren vor på veg frp Alesund til
:ndrlsnes. ille offentlige fo:r.estillinger ( kino, tenter, kebaret osv.)
rvlyses idag.

Bilen med minister Lunde og frue o; fylkesf3rer .t.strup reiste
'ro,lesund s3ndng k1.20.30, kj3rt rv Luns sjåf3r. Bilen kom til fer-
gestedet Våge, Ve3y i homsdnle 2fjorden C2. ki.22 fcren 1å klnr
.og ventet. Bilen kj3rte ned på knien og frem.på fergelennen som f3rte
'over til båten. SjåfUren gikk ut  ev  bilon. Imens ble motoren på fer-
en.settr4 for å brkke forgen litt n-orne-re til krien, men istelet

. for brkke gikk båten ut i frn lpnd ned den f31ge nt lennen flt
ned og bilen kom i drift framover lemmen. Bilen.stupte i dypet.med
minister Lunde og fruc o, fylkesfirer Lstrup.bet lyktes fylkesf3rer-
en å komme seg ut v bilen og opp til everflaten. Skipperen på fcrge-
båten dukket to genger for å redde Lunde og fru. Det lyktes hrm imid-
lertid ikke å få opp bild3ron. Det ble også gjprt fors3k på å heve
bilen., men forgjeves. F3rst ved 7-tiden nores lyktcs det å få bil-



en opp ved hjelp 2V en st3rre  bYG  Eem vflr komnet tilstede.
Minister Lun'e og frue etterlrter seg 2 bnwn.
Degrevelsen forgår 13rdag son offiriell stntsberavelse

Trefoldighetskirken. Biskop FrJyle.nd vil forretto. Etter kremsjonen
vil rsken bli f3rt til Vik i Sogn hvor frmilien her sitt grvsted.

18.00. I anledning nv minister dr. Lundes og frucs d3d aylc heichs-
konnisnr Terboven ledsPget rv SS-Overgruppenfthrer und 'enerrl der
Polizeiediess i formiddrg ministerpresident Quisling et kondolflnse-
bcsn. Ler Leichskonnisar fa herunder uttrykk for sin deltngelse ved
de omkomnes trPiske skjebne.-Også den tyske forsv,rsmnkt kondolertc.
Som-representent for Wkql=chtsbefehlshber,. L'eneriloberst von FPI-
kenhorst, som var forhindret cv tjenestchonsyn, Pvin generel der Ge-
birgstruppen,,Feuerstein, ministerpresident QUisling en kendolnnse-
visitt. Også Generaloberst Stumpf og 'eneralmajor hueter, som repre-
senterte Gener,-J der Flieger HrrnjPnz, og Generalndmirel Ebhn, gr ved
sitt persenlige m,slyær uttrykk for henholdsvis Luftwaffe og. krigs-
mrrinens delt_gelse.

O.R. 18.15. I L3pet av en time ble det holdt f3lgende minnetnler
over ninister-Lunde

"Minister" Schencke, Eivind neh1e, Regnn Prag Mrgelsen,
ekspedisjonssjef Klevenberg, .ekspedisjosnsjef Bjarne Holst, direktbr
hich With. '

Herr Lehle hevdet rt verden hadde mistet en Pv sine
framste kulturpersonligheter. 1Jen. 26.oktober hendte on ulykke son
vil bli skrevet inn i NOYCS historie. rkke brre. NS er i sorg, men
hcle foIket. Lunde så tingene.ned vitenskppens 3yne. Hen  vcr  en fol-
kets mann. Heldigvis har Kringkastingen hpns stenme i nrkivet osv.

o andre telere vpr mere moderate, men det var ing-
en tvil om hvilken posisjon herr Lunde inntok i verden -,både kultur-
elt (Y; vitenskapolig.
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DEN SISTE V MMGE Te.LER

13.30. På NS-stevnet i :Jesund i he1gensholdt dr. Lunda ein siste
ta1e og sa b1.e. 'en vi nå lever i tvinger oss elle til å ta
et stendpunkt. Det-gjelder da for oss at vi ehar viljen og evnen til
å se dagens begivenheter i historisk porspektiv.•Vi må V2r.e klrr
over et hele verden idrg er inne i t stort tidsskrifte pet gamle
ex for evig forbi det innr3mmer selv London nå. Selv der borte -

demokratiets hbyborg her de fått bynene opp fre et den deMekrr-
tiske tidsalder ebber ut. -Damokrrtiet byger ikke på fellesskrpets

det Var egomismens tidsalder. Nå feier nesjone1socirliemen -
fel1esskpets livssystem - som et forlösende vår= over verden.
Verden er jo altid på mersj fremover, og det er neturlig at ot sam-
fundssystem som pesset i 1814 må avlbses av et nytt.

Iiunde omtalte videre noen av de mest uheldie utvekster på
det »ro1e samfun ssystemet her hjeame, som partivesenet og de sta-
dig skiftel regjeringer. Partiene varetok utelukkende sine erie
intereseer og de lå ofte i bitter innbyrdee strid og hindret der-
ved et tiltek til hele lrndets og fo1ketS beste ble frenmet. Det
lendet trengte var et riketing med kulturting of;mgrinsting. Vi i
NS kjempet da også for å få gjennemfbrt dette, Men fent ikke gehbr
noe sted, og folket fortsatte sin veg mot underg.engen; Statsskipet
drev omkring sem en kstebal, forsvereljen. ble knekket, forfallet
åt seg inn over rlt i folkesjelen. Vi merket det i litteraturen, i
malerkuneten, musikken, hvordan unordi!ske åndsretninger, fremmede
for. norsk lynne og mentrlitet, bredte se og fortrente bondekul-
turen. Forsve,ret er et kapitel fer seg selv. Vi fikk bl.e. en for-
sversminister hvis mål var å eibre heeren tibrukelig. "ijenne menri ble
forresten senere skiftet ut med milite3rnekteren herr Torp, og for-
fallet gikk ennå dypere. tundt omkring i landet reiste jbdiske seks-
urlprofeter som underviste Ungdommen i umoral. lirbeids1isheten vrr
blitt et permenent onde soM bie sett 1)4 som en helt nd'.vendig ting.
Selv om lendet vårt er et av de rikeste i verden og byr oss så uen-
dolig mange erbeidsmuliheter, gikk titusener av den beste og strut-
este ungdommen vår og led på grunn av. mengelen på arbeide. Hvem har
egentlig skylden for dette ? - Jo det er jbdene og frimurerne som
står bak og rrekktr i trådene. e eire bankene og finklneinstitutene,
og de eide de store aviser og telerambyråer og kunne ;:jennem disse
bvc sin,veldige innflytelse på folkeel,inionen. Da forfellet var
stbrst stod det fram en menn i det norske folket. I mange Ar hedde
hrn sette det som sin viktigste oppgrve å hjelpe mennesker som var
i nbd. I husslend hedde hrn med sine egne byne sett hVilken forbryt-
else marxismen og bolsjevismen.var mot den uuropeiske kultur, ja '
hele menneskeheten. J.en innså også at det gamle samfundssystemet
ke var i stend til å demme opp for merxj.S=1. TVertimot, det var
liberrikapitalismen selv som hedde skapt a_1:F den urettferdighet som
var grunnlag for Merxismens agitasjon. V.Q. Iramholdt for folket
vårt, at vi må skape en ny byegende politikk, en sann socielisme.
senne politikken må bygge på det nesjenale i folket vårt, den må

tilbake til rbttene i den nordiske kulturen. are slik poli-



etikk, vil w-ere i stand til å skape et nytt so1iderisk samfunn med
.orden rettferd og fred. cuislingherhittil vis% at hrn har for-

stått sin tid og han har hittil nett rett i alt han har sagt.Ingen
har derfor.gXunn til å tre rnnet enn at hen op;s4 nå har rett når
hrn sier etden veg han vil före oss fbrex ikke bere til Norges
frihet, men også til Norges storhet. Måtte bare det norske folket
.ferståsin tid, særlig da de som i kreft av sine höye stillinger
har et stort ensver i semfundet vårt. Det nye Norge lar see; ikke
stanse på sin marsj inn i framtir ev sMA menn som ser det som sin
oppave å hindre den nye tiden. "e vil uvegerlig måtte finne seg i
å bli fjernet. Men ken •kenskje si det er brutelt, men det er ti-
fold mere brutalt å Udelegge et helt folks fremtid, og de 6...enere
sjoner som kommer etter eSs., Viljen til liv er atter blitt levende
i folket vårt. Unge nordmenn, de beste vi hrr, melder seg idag fri-
villig under fanene og cr villige til å ofre det dyreste et menne-
ske eier, livet selv, for Norges sak og for det som de mener er

(Fortsettes )
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DEN SISTE fortsatt. 


rett ();; riktig. En pulitisk beve;else som teller slike glödende
idenlister i sin midte, knn ikke st.:nses. 1,en vil uvegerlig vinne
frnm c); dermed sikre en stox frarfiti: for den norske folket i det
nye Europa.

"Ministeren" kom tilslutt med en varm nppell til -.11e
fedrelandssinnende norske kvinner og menn om elutte opp om Na-
sjonel -a oss 1-)1 nordmenns v, i fredelig samnbeid tn
knmpen opp for en ny soci,1 ordning i Norge, for Norges frihet og
selvstendihet, for et st3rre, rikere og lykkeligere Norge. La oss
fortsette det store snmlingsverket Hareld Hrfagre begynte i Hnfrs-
fjord i 872 sljk -t dronnin.; Ingnhilds dr3m kan bJi sann nt Nor-



scs tre kan strekke sine grener utover hele landet vrt. I tette
nrbeide or hver enkelt innsnts for verdifull til at h-n skcl kunne
vente. Ta derfor ditt stemdpunkt idag -

(Det forelig,)er flere kilometer med stoff utsendt i 13pet
rv kvelden. Hvis nocn er swlig interessert i herr Lunde etternt
han cr avgtt ved '3den - cr det ;hlednifip, til se gjennem
dette stoff ved henven'else til I.K.)

ALLE JjDER I NOLGE BLIR FRAT.ATT SINE  EIENDOMMER. QUISLING LAGER NY

LOV - UTEN.HENSYNTIL GRUNNLOVENSDESTEMfIELSER. 


21.00. Det er vedtatt fblgende lov om inndragning av formue sem
tilhrer j3dene:

I samsver med pnregrnf 3, annet ledd i ministerpresident-
ens kunngj3ring av 5.feb. 1942 fastsettes f3lgende som gjeldende
uten hensyn til grunnlovens beStemmelser:

Pgf.l. Formue av enhver art som tilh5rer j3de som er norsk
stntsborger, eller j3de uten statsborgerrett som oppholder seg i
Nore, inndraS til fordel for statskessen. Det samme gjlder for-
mue tilh3rende j3dens ektefelle og brn.

P6;.f.2. Innen l.jnuar 1943 treft'er innenriksdepnrtementet
beslutning om hvilke personers formue nknl inndTns etter prragrnf
1. Beslutningen kunngj3res i "OffentLie Kunngjöriner" 0g meddeles
svidt aulig formuesinnenveren i anbefnit brev. hettsvirkningen nv
bes:utninger i henhold til denne paregrf regnes fra kunngj5ringen,
dog knn Finansdepnrtementet kjenne ugyldig enhver forf3yning over
formue, som nevnt i paregref 1, truffet i tiden 22. - 25.oktober
1942. .i.,vgjbrelser i henh ld til denne pnregrnf ken tkke pröves av
domstolene.

Pf.3. Inndreningen ber3rer ikke part eller annen rettig-
het som tredjer= har i det sm blir inndr,t. Det inndrntte for-
valtes av FinnsJcp,o,rtementet som kan forlange det.registrert og
S3rger for den n3"ven 'ige avviklingon. Dersom Finensdepartementet
antnr et vedkommendes formue ikke er tilstrekkelig til dekke hins
forpliktelser, kan hans bo forlenges tett under konkursbehendling.
Finensdepertementet kan unndra fra inndregningen formuesgjenstnnd-
er som omfattes ev formuesinnehnverens unntaksrett etter tvnngsfull-
byrdelsesloven Finensdepartementet knn gi n=ere bestemmelser til
utfylling eg gjennemf3ring nv bestemmelsene i denne paragref.

Pgf.4. Med fengsel inntil 6 2,.r streffes den som ved bdelegg-
else, gave, .selg til underpris, forstikkelse, falske for24.vender,
fortielser eller p. nnen rg),te s3ker Undre noen seg tilhbrende
formuesgjenstnnd fra inndrening etter denne 1Dv eller i sådan hen-
sikt uriktig oppgir eller vedkjenner seg fortliktelser. P. samme
mte straffes den som medvirker til sdan handling, ellor som til
eicrens fordel eller med hans samtykke eller p. hans vegne foretar
noen sden handling eller medvirker til det.

Pgf.5. 1)enne lov trer i krnft straks.

lienne loven ble nevnd i den svenske nyhetssendingen.
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BEGLUNNELSEN FOt\. INNDRÅ,GNINGENJAT JJDENES FOLMUER: UHELW2 MED.

POLITIKONST.BEL HVIL OSTFOLT4-TOGET

23-30. Loven om bes1ngle ge1se av j5denes formuer i.Norge dnnner
et nvgjörene skritt til 15sninen av j3desp5rsmålet også i vårt
lend. J5desp5rsmå1et 13:er aldri-w3rt noe befolkningssp3rsmål i Nor-
:gesom.i mange Mellem-Europeiske stnter. er,imidlertid on
k.jensgjel'nin at de jUdiske krefter i Norge ilikevel har bvet en
stor innflytelse på utviklingen i årene f5r krigen. Dn nasjonnl-
socinlismenbr3t igjennem i Tysklan.1 i 1933 forStod j5dene at der-
es i Mellemeuropa br5t opp for som så menge
nndre gnger i deros historie å finne et nytt opernsjonsområde.

e j diske c);: jödiskorienterte makth,:vere i N(,Tu tek villie
imot j3deeMirantene. Ja, det en_eg hevdet at vi skulde or-
ganisere ........ jder ioi friske opp det norske blolet. Vi
opplevet nt j3diske.leger fikk anledning, til proktiscre uten
norsk eksmen, Mens nordmenn med nöyoktir samme utdannelse ble
holdt utenfor, o Fridtjof Lfansens rivn ble misbrukt dn Nansen-
hjelpen specialiserte seg som jödehjelp. I NOTO dannet det seiT;
etterhvert en isolert blokk, et sluttet hcle som på n1le tenke-

måter ho motarbeidet det• norske folks nnsjow,le
landets c ent/w,le(?) intersser. Overalt gjordc den pdiske inn-

flytelse sejelende, oo stnig bket i omfnng. Med sine pene-
midler c); fi_qasie1le forbineelser s5ret yidene for å ,-;j5re den
norske kunst CJ:'; litt e rtur til villie redskTper f)r underrav-
ninsrbeidet. Hvem-hn.r vel ;;lent de store mcnp;der pornoprafisk
litteratur som:jennem såkalte fasktifter o, rom1.ble 5st ut-
oVer vårt folk, med norsk stempel. Jo - de.hadde oi;så penger til

ta presse, krinkastin o film i-sin tjeneste. 'e renet med
å få nange folk i;len for den sed dc sådde (?'??? :uet er meet
tydeliJ med det står faktisk på trykk olt dette ). Pow;ene hnr
eltid vp3rt Wenes sikreste våpen.

Den nye lov ,;år rett tilbake til Jrtulnloven'nv 1814
som ''uclUkket jödene frn rJ ; enJ til No-ge. Fedrene på Eidsvold
forstod j3deproblemet hnnd1et Grunnlovun a uttrykk
for det norske folks naturli‘To motstand mot å få dette fremmed-
artede folkeelo n ent inn i londet. J-et er klart ...... at vi
må få en oTdninJ av j5desp3Ismålet i vårt land. IJOJ står karin'en
nellem dc germanske folk på den'ene siden o j3dene og deres leie-
svennor på den andre. uppjöret Nasjowlsocialisme.c;; inter-
nPajonalisme, mellem ondt mellem arbeid og spekulasjon,
denne kampen dreier seg om intet mindre ern Europs, OJ dermed
også Nores, å v-.3re eller ikke u siste år.ene för krig,en

rep den j5diske innflytelsen her heime om e. c1les for de jöd-
iske elumenter i vårt land vnr nt de alle med nebb o{; klör mot-
nrbeidet den. raturlige utviklinen i folket. Nasjonal erjlinr vnr
oppmerksom på faren -vfrto en på ang forJjcves. Ide.J viser

'jdene sitt sanne ansikt i k=pen mot vårt lands in.eresser. Mor-
et på den norske politimann i jstfo1d forleden er k':rekteristisk

i så måte (?)• Det er nå slått fest at de to jöder som i samarbeide
med den.etterlyste nordMann, cr dclaktig i der bestilske hand-
lin. Len nye loven må imidlertid ikke sees slm.noen hevnakt for
dette mord. Loven kommer som en nnturlig fölge av den knmp som
idng fo regår mellem akseMktene på den cne  side og vearderdedom-
'men på don andre. Norge har sin stilling i dette verdensomfattende
oppgj5r o.); mrsjerer sammen med sine eueropciske kaMerater. En
ladiSk konsekvens av denne holdning or vår plit til å ordne opp
med den indre fiende. ;pn nye lovm el et me.r;et betydninsfullt
skritt i denne
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SJ.52ÖR LjVS= ER FREMDELES P: FRIFOT. H.N ER SETT I SKJEBERGD;1T,N

OG STORE STYRKER HIRD OG POLITITRTER ETTER HAM.

O.R.11.00. Fra Sarpsbor,; meldes at klokken 3 i natt ble folket
på en liten plass i Skjebergdnlen, Skaen, vekket opp av en person
som svrte til signalementet nv den tredje ettersbkte i forbin,lel-
se med mordet på politikonstnbel Hvam, Karston Kaflend L3vstEld.Han
spurte dem om veen til G,;utestnd i Lakkestad o,n novnte rt han  hodde

tt  longe i sko;en uten å kunne komme 'ver elven. Med denne mente
han sr.nsynligvis Isespen son 11,n formodentli,; trodde vr Glommr.
Politiet ble strnks vnrslet og betydelige styrker politi, hjelpepo-
liti, Rikshircia rndre rykket ut. Da mnn også hnr politihunder med,
skulde det V-31e sto2e ch nser for å pågripe han.

KARL HOLTER ER BLITT LEGIONZZ OG SKI,L SKRIVELEGIONENS HISTORIE.

22.430. NTD's korrespondent i Berlin hnr truffet Karl Holter som
cr på veR til Östfronten som SS-Kriesberichter. På et spörsmål
om hvor lenge h-n har til hensikt å la pennen hvile til fordel
for aktiv fronttjeneste, svnrer Karl Holter med å gi den meget
interessante opplysning rt h n oppgrve i skyttergrv.ene i f5rste
rekke går ut på 4 tle mej og intervjue kjempende lariS=nn og sam-
le mrterie1e til en bok om legionens innsats for folk og lrnd.

STORTRETOLTid\TLEGG I HEIDL.

21.30. Et andelslng sknl med statens st5tto rnlegge et meget stort
retortrnlegg i statens skog ved Leiflrten i "eidal. Inlegget sknl
hr en årlig krpasitet på 10 000 kbm. tyristubb or skogavfnll, med
en årsp±oduksjon av 550 000 kg. kja3re og 35 000 hl.trekull.

LiSSE SEGELOKE AVGTT VED DJDEN.

20.00. lisse Sedeke (13e 1.1'rdng kveld etter noon tids sykdon, 44
år _;rmmel. Hen v'r 2; år g mmel da hrn d:buterte på Centralteateret
i "Blåreven". Sonere  v2r  h2n flere sesoi er ved Den nc.sjonale scene
i Bergen og Det nye eater, o; kom endelj i 1935 Lil Netionalteateret
H01b0 han en PV de kunstnere teatelut med trygghet og glede kunde
by;ge sitt repertoare på.

411», iSTFOLD VIL H MERE E-51EKTIVPRISKONTROLL. 


10.00. Som et resultnt av det store priskontro11m5te son er holdt
i Moss ble det ved avslutnin'en vedtrtt en resolusjon til Prisdi-
rektoratet hvori det bl .r. ble pekt på nödvenigheten nv en rekke
tiltrk i retninj nv å ,-;j5re priskontrollen mere effektiv, bl.a.
nevnes ad,;-ng til, hvor forholene tillater det, å lr en og samme
kontrollnevnd omf,tte flere kommuner, s3rkontroll med 15nninger og
tariffer m.v.

GRDSBRLNN VED

10.00. Lrdad formiddeg begynte det å brenne i uthuset på gården Gre-
nerud ved Ilseng, 112er Hamar. Uthuset ble totalt 5aelagt. Brannen'
skyldes to smågutter som holdt på å smugr5yke inne på,
låven.

KOSTBLR KJERLE=DEL. 


18,00. En mrnn frr Nötteriy kjöptu for en tid siden en brukt
gj3dselkjerre for 250 kroner, Da han fant prisen for h5y, anmeldte
han salget til prismynOighetene son ila seleren en bot på 200 kron-
er. Prisretten har nå forh5yet dette belöp til 250 kroner og dertil
d5mt ham til inndrning av 100 kroner samt 20 kroner i saksomkest-
ninger
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NY DYFOGDI TLONTHEIM.

10.00. Minister-presidenten hrr i regjerinsmdte utncvnt ac'vokrt
C.N.Jncobsen, MD i Lon, ti1 byfog i Trondheim. Dyfogd Jacobsen
cr fd:t i H u.'esund 1877 0 er cend. jUT. ned besce k:rekter frn
1902. Etter h, v3rt og lommerfullnckti(' har hen
pr ktisert som r,,voket i Plo i Lane. "en her hytt en rekke offentlige
0; priv tc tillit-verv. Hen h r i en P,,rrekke vwt medlen nv hoved-
styrct for NOYes Ilvok,tforbund. 11,n er ng, or:lnrer i Renr og er
en meet rykti,; og oneett jurist.

I,NDLEUTN=LLSEL OG tVSKJEDIGELSEL.

10.30k Justisdeprtementet her :.nsatt =d.jur. Hans Eitrem som
doumerfullmektig byfogienbede.

Innenriksdepnrtementet her 13st ordfJrer NJstvik, Hedsel
ordfJrer Jstvik, Pellnngen, ordf3rer Kristensen, Me13y (); ordfJrer
Lnders Svnre, Grefsen, frn vervet som fylkesformenn. Likeledes hnr
deprtenentet lbst vnremennwie ordfdrer Villas .rg3vn(?), S13ones-eg:,;.,
ordf3rer Finneide, Sörrana fre vervet. Som nye fylkesformenn Og vara-
menn i Nordland fylke er opl)nevnt: Formenn: 1. Ordfdrer

Moskenes, 2. Ordf3rer, lenemenn Sverresgaard.HamarJy, 3. Ord-
fJrcr bankknsserer -rne R31\nag, Dönnes, 4. Ordf5rer Donde Isak
Smith;Nilsen, Vevelstad. Med varamenn henholdsvis, 1. varrordfbrer,f
bestyrer og bonde LagnvaJ_d Pedersen, Hadsel„ 2. Ordf3ror Johan
Deck, Steigen, 3. OrdfJrer, lensmann Johan Selseth, demnes , 4. Ord-
förer Fredrik Sverdrup, Dindal.

JustiSdepartementet har 4tt'ar,,kfbrerNils Dey-bergen,
erk1-3ring om at han kan opptre som advokrt ved lagmannsrettene og
ved herreds- byrettene.

.i,dvokat Lrne jas er autprisert som fullmektig hos advokat
Gunnar Myhren, Vads5.

FIS=IMELDING.

0.11.12.15. Musafiskct i Noi-1.--Lrdndelrg hnr fortsett i help_en, men
det forclier ingen melin;er om fon,:st,ne.

Om brislingfisket meldes nt Got i Iirdelsfjorden er
trtt f'ngster pg, 15 til 300 skjerp= cn nnkelt pg 700. Ved ,\r-



dnlst,n.;en er det ogsg, tett ffligster 'v lignende stdrrelse.. I
ilard:.nger er fisket smg,tt. 'ct meldes b re om et enkelt steng pg,
60 skjepper i Eisfjo±d.

L-NDBLUKSM,-KEDET.

0.R.12.30. Fr- Finnlnd meldes at der ng, er innfUrt resjonering ev
poteter og gr3nns:ker, men etter et noe onnet systen enn i Norge.
Hver enkelt konsument kan fg, 15 kg. orjnnseker eller 30 kg. potetcr
i mg,neden. Dette er jo odskillid mere enn vi sk :1 hg.

Oslo holder m n frendeles p med utdelin L,v 500 g;r.
grönnsaker pr. uke, men till'irselene strekker ikke til. Ellers i
landet cr det noe forskjellige. I Dergen blo det siste uke utelt
300 ;/'. men men p. H3nefoss fikk 1 kg. c:ulerUtter o-; 1 kp. kg1.

JELVEN HERJEL I SKJK.

10.30. Jerven herjcr for tiden styg.,t i t'nreinsflokkene i Skjgk,
forteller form,nnen i Skjg,k Tnmreinsselsklp. Hvor ri_nge 37.r• son er
trtt har m ,n ikke oversikt over, men det cr funnet flere lcvninger
etter udyrenes herjiner.

TYVESLLKTNING V SLJJEE LKVIKNE.

0.11.18.00. En'bonde i .1,Cyikne 11,r noen dger savnet 3 sauer. Igg,r
ble ked,vrene funnet. et viser seg nt sauene er blitt slktet pg,
beitet.
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NYTT FRA 11,NNLI,X,

D.RL.17.35. Konr;ens tilst,nd hfr v-3rt ufrIlnret idn. pet er frem-
Jeles symtorer 1:Å lurk3eb tendelse, men en runndi, unAersökelse hnr
vist liten fe=drinr;. Temeraturen cr freri("Ples lioe over normnit.

S.L.22.00. Det opplyses ikvel' at Kon Chiistinns tilstand er u-
for3ndret.

NYTT FRLL SVERIGE.

S.L.22.00. Det er til rejerinen innsendt konsesjonsanrogende
luftrute Wtehorr; - London s snnrt krien er slutt. (1,et er

meninr;en at ruten skal trnfikeres to {.,,nw;er

Marinemyndihetene 13;3, vestkysten har idn Jdelat 12
miner.

vvv VVV vvv
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kegjerinens Infermesjonskontor.

28. oktober.1942.Nr.551. Fortrolig.
.eldinger tirsdng 27. oxtober.

Sj^fdr Wvstad ågre)et idng.

	

14.30 Ved 14.15 - tiden idag innlöp melding til bladet "Den
Nye Tid" om at politi-morderen Kersten Kaflend Lbvstad er iÅgrepet.
Ved henvendelse til politimester L:ndblom får "Den Nye Tid" bekref-
tet dette. Morderen ble pric;repet mellom Sandbk og Franger3d i
Skjeber,-,; etter at han hadde klart h krype ,:jennom den tette poli-
tisper-rin;en. N-wmere enkeltheter om p'lgripelsen forelier ikke.

Kst. lenamann Srerre Brai;teteig ptt som lensmann d Nerderhov.

	

14.00 Norderhov lensmnnnsstilling."Departementet" har gitt
kst. lensmann Sverre Dratteteig fest Pnsettelse i stillingen. Lens-
1.rnn Biattetei-, ex f3dt i 1897 i Ölen i Sunnhordlnnd. Hen har j-n-
nom[;h',tt ungdomsskole cr-; handelsskole, snmt stu4ert årene 1916-18
Voss Landsgymnasium. Han har v=t lensmannsbetjent fra 1921 til ba/
våren 1932 ble ansatt som lensmarn i Etne. Siden november 1941 hnr
han wrrt kst. lensmenn i Norderhov.

Veterin= B.j.rne S3rbye ensatt som distrkto v u.: tar i Farsurd.

	

13.30 "Innenriksdepartementet" har nnsntt veterimr Djarne
S3rbye, Lyngd,t1, som distriktsveterin-ar i Farsund distrikt, Herr
S3rbye e/ f3dt i Trysil 1903, tok artium 1923 og ble i 1931 ut-
eksnminert fra veteri=iskelen 1 Kjöbenhnvn. Etter assistent-
og vikartjeneste i Oslo P[; Eidsvoll, ne4sntte hen seg i juli 1931
som privatpraktiserende veterimr i Lyngdal og, hnr siden 1.1C.1941
vwt midlertidig konstituert distrikt3veteri= i Farsund distrikt,

Protessor aharles E. StPngeland avgikk ved 43den i Berlin den 21.ds.

..vd3de  kunne ikke forstå hvorfor mange nordmenn stiller sec avvisend-:

overfor tyskernes hånd  som strekkes :rT2,111 til vennsk5L1 og samnrbeid. 


14.00 Professor Chnrles E. Stenge1a4 som avgikk ved dUden
Derlin den 21. oktober, ble bisPtt frn 1,:ematoriet i Berlin -

Wilmersdorf igår, KremPtoriet vor fyilt til siste plass under sör-
,;ehögtideligheten og bN>,ren var deflket av et veld av blomster. Man
så bl.a. krenser fra "ministerpresivIent" Quisling og Nnsjonal Sam-
lings gruppe i Berlin. Ledcren 2V Auslandswissensehnftliehes Insti-
tut, professor Seh5nemann, Stnngelands mengeårige kollega, tegnet
et vLIkkert billede av avd3de som den fremrakende vitenskepemann,
det fine menneske og den store forkjemper for germansk fellessknp.
Stangeland hndde en gang sagt til ham at hnn ikke kunne forst
hvorfor mange nordmenn iremdeles stiller seg avviaende overfor
tyskernes l*nd som strekkes fram til vennskap og samarbeid. Po-
fessoren overbrakte tilslutt kollegers og siste hilsen
til avd3de, Studenternes Pvh-)Jdte ,e1 Charlie vil bli dypt snv-
net.

Ladio-musikk 1A, 60 av Berens kafer 


13.30 60 av Bergens kafer kan om få dager by sine gjester
rndio-musikk igjen, idet det er installert forsterke/esom får sitt
proram pr. telefon frn en eentralteknisk nvdeling hvis leder er
radio-teknikker Georg Syvertsen. Dette er• det fUrste anlegg 9V sit,
slag i Norden,
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Vinmono ol-aw,iftenes fordelin‹e.

11.00 Av Vinmunopol-aviftene for 1941-42 er tildelt: Nord-
lLnd fylke 226.967.00 kroner. Br3nn5ysund by 3736,00. Mosjöen 2721.0)
kroner. Mo i Esinn 1854.00 kroner, B (889.00 kroner. Narvik
13.727.00 kroner. Svo1= 3766.00 kroner.

I4E112/19.a.'velr., brennevin et, ufornndret for november/desember.

14.00 Vinmonopolet har nå bestemt at rnsjonen for månedene
november/dosomber skal w3re den snmme som for september/okt0ber. En
kan altså kjöpe en flaske brennevin, sterk vin eller fruktvin, eller
2 flnsker svak vin mot klipp av merke nr. 19 på rasjoneringskortet.
Denne :;nrgen har bare de hvis ette-mav/1 begynnex med en av bokstave-
ne L - 1 anledning til å LjUpe 1-valitel;svarex. Personer hvis etter-
nnvn bei;ynner med bokstaver mellom A og K kan i denne perioden bare
kj3pe dobbeltrenset, krydret brennevin eller karveakevitt. For nt
ikke personer med dobbeit etternavn skal kunne benytte anledningen
til å kj3pe kvalitetsvarer 2 ganger på rad, er det besteut at for-
bokstaven i det navnet som står oppfört i rubrikken "Etternv_i" på
kjbpekortet skal v=e den avgjö2ende.

Fru Olga Bener uttaler seg om å Sörlandet.

15.50 N.S.K.s lnndsleder fru 01,za Djoner er nylig kormet
tilbnke etter en vellykket Wrlands-reise. I en samtnle med
om N.S.K.s stilling i de distrikter hun bes3kte, uttaler landsleder

' fru Bjoner nt det ex en veldig frnmgann, å spore. Det er s=2r1in, gle-
delig å se den betydning myndigheterne overnit tillenger N.S,K. De
har et klart syn for levnnens betydninn i det nye samfunu. Jen tror
kvinnene, også de som utunfor bevegelsen, venter på oppnnver
som de kan tn fat på, opp-;aver sor til engn for folk og
lnnd i denne tiden, Det glcJe ueg forvrig å treffe alle de ivrige
og dyktige kvinner som har sluttet op -3 om bevegelsen med så stor
lojalitet. Dette er en garanti for lev_nnenes stilling i Norge i ti-
den som kommer, slu'uter landslederen.

D3dsfnll,

14.00 Kri3tiansand. En av landets mest kjente fiskeekspor- 54,
törer Peder Govertsen i S3gne er ie;år avgått ved dbden henved 71 år
gammel. Han har r:,,jennom monge ?),:e dreveL en v Sörlandets stbrste
hummereksportforretniner og har innehatt en lang rekke tillitshve/-
i sin kommune.

13.30 Lillehammer. En av Gudbrandsdalens mest kjcnte menn,
.,årdbruker Kristen.Kja3rstad, Lom, er avgått ved döden., 83 år gammeL

Han h3rte til forgrunnsfigurene i sin ley./.;d o?; var i flere år dens
ordf3rer.

Fris- og rasloneringssaker.

14.30 En bedrift i Skoger kjöpto for en tid siden en stor
okse av en gårdbruker. Kjbttet skulde fordeles mellom endel av
funksjone2rene ved bedriften. Da det ikke vnr gitt tillatelse til
salg, eller slaktning, er selgeren mulktert med kr. 500.- og kr.
1C)00.- i inndragning, Slakteren fikk kr. 500.- i mulkt og de to
ansvnrlige kj3pere kr. 500.- og kr. 700.- i mulkt, meddeler DTPM-
mens Tidende.

Videre har en eKe av personer fra Nedre Eker fått
kr. 100.- on, kr. 200.- i mulkter for å ha overdratt et brennvins-
til en Dann. .Ljöperen vil siden få et alvorlig oppgjbr med politie
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"Minister" Lundes d3d. 


14.30 Med "minister" dr0 Gulbrand Lunde har Norge mistet
en av sine strste o; mest betydelige menn, skriver "Fritt Folk"
idag. Budskapet om hans og hans hustrus död, vil vekke dyp sorg hele
landet over. Me som hadde den lykkeå komme i personlig kontakt
med "minister" Lunde, mhtte bli betatt av hnns atrålende personlige
charme, hans ukuelige a-ph-hum5r, hans enkle og likefremme vesen
og hans evne til å begeistre og inspirere. "Minister" Lunde var en
hels-Wpt idealist i,alt han foretok seg. Norges vel og framtid var
det han alltid hadde for 33re Intet offer var for stort for ham
kampen for Noraes sak. "Minister" dr. Lunde stod i den mest levende
kontakt med folkets liv og folkets tarv ruadt om i vårt vidstrakte
land. Utallige var de reiser han foretok seg for 4 sette seg inn i
befolkninaens problemer. Smrlig Nord-Norge iå "minister" Lunde varmt
ph hjertet. Inaea hay med stbrre kraft oa autoritet enn ham i ord og
gjerning kempet for Nord-Norges selvfalgelige krav på likestilling.
Befolkningen i nord, scan sh cfte fikk besök av "miniateren", vil
kanskje f3le den dypeste sorg ved budskapet onahans bortang. Fra
Nordkap i nord til Lindesnes s3r, har han ved sine saklige og ovey-



bevisende foredrag gitt tusner forståelsen av hva kampen idag gjel-
der og tro på vår framtid som folk. Hans navn vil alltid leve i
Norges historie og i alle sanne nordmenns hjerter.

en artikkel oa "minister" dr. Gulbrand Lunde i
"AftenpOsten" idaa,  skrivc,,r Finn Halvorsen blandt annet: Sam'uldig
som avisene bringer referatet av 1minister" dr. Gulbrand Lunces -
siste store tale2 kommer budskepet om at han og fru Lundc ikke er
mere. Det er et budskap som ikke er til å fatte, kanskje aller minaa
for den som var sammen med dem så sent som efteran f3r deres reise
til Sunnmöre og ends en gana fikk-1,aeve deres umiddelbare glede
over det arbeid som krevde aå meaet av dem, og deres urokkeliae tro
på at arbeide+: skulle feae til en ator og sikker s4r. "Minister"
Lunde var glad for at han nå også skille få tale i :idesund og fru
Lunde snakket den kvelden em Sunndiae hvor hun jo var fÖdt, som
det skjanneste sted hun kjente på jorlen; så hel og ren var deres
idealisme til det sistep så dypt festet var de beaae i norsk jord.
Og hennes arbeidsdag var ikke mindre enn hans, og på siLttvis helle:
ikke mindre krevende. Men det var jo han som bar byrdene som "minis--
ter" for"Kultur- oE Folkeopplysninasdepartementet", som Norges för-
ste "kulturminister", Den elsk=diahet han viste overfor dem som
sUkte ham på hans kontor, likeayIdia om de var med eller mot ham,
gikk det med rette sagn av. Hans smil var så hjertelig og vinnendep
at han med det vant tusner av venner, Hans ayndiahet var derfor ik-
ke vanskelig å merke. Den hadde han i utpreaet grad, men uten å be-
hbve å understreke den. Og hva han fikk utrettet i de godt og vel
2 år hnn sto som leder av "Kultur- og Folkeopplysningsdepartemen-
tet", er nesten fantastisk Selve dette departement bygde han opp
fra grunnen av. Som Nasjonal Samlinas propagandaleder gjorde han
oaså bevegelsens propaaanda til den makt i samfundet den nå er blita
Under denne sin representasjon hadde han igjen den beste hjelp oa
stötte i fru Lunde, som også hpnet sin hyggelige heim for utallige
venner og kampfeller fra Norae, Tyskland og Italia. Med den fulleste
rett beundret han henne og hun ham. Sammen viser de det store eksen-
pel: Inntil döden skal vi v:are tro mot det beste i oss selv og mot
det harde, strenge og vakre Norge, som vi aldri må bli trett av å
elske.

14.30 "Minister" Lundes död har gjort et dypt inntrykk i
Sveriae. I nasjonale kretser er om hans bortgana blitt
mottatt med dypeste beklaaelse. avisene bringer omtaler om "ministe-
ren". Nye Dagligt Mehanda skriver at "minister" Lunde var en av
N.S.s dyktiaste krefter. Hans livsmål og interesser er intimt for-
bundet med partiet. Han  eta  alltid til tjeneste for bevegelsen og
"fbreren" når det krevdes.
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Fiskerimeldinger.

0.L.12.15- . Sildefisket. Fra Nord-Norge meIdes at sildefisket
er meget smått. Dot Samme er tilfelle i Sör-Tröndelag.

Brislingfisket er også smått- I Hardanger er dette
fiske n2rmeat svart.

Iandbruksmeldinger.

' O.R.,12.30 Grönnsekmarkedet. Idag vnr +let ndskilligkål,
brn med.selleri og en del grönne tomater. rasjoneringsfri g:ffinn-



saker var det en del salat og stangselleri.

Siaktemarkedet, Dra med storfe, bedre enn på lange
tider. Minimalt med gris. Det var også en del kalv men minimalt med
gris.

Det kommer fremdeles litt sopp, s2rlig kantareller,

N tt fra Danmark.

D.L.17.50 Kongens tilstand cr fortsatt pforandret. Dog er
hans krofter litt bedre. Noen avrjride endring har ikke inntrått
og der kan fremdeles veptes Eviiigninger i hans befindende. Tempera-
tur 38.3. Pulsen normal.

D.R.20.50 Det Or ikke kommet noen ny bulletin. Det opplyses
imidlertid nt bedringen er skredet litt fremad i eftenens löp.

Nytt fra Sverige.

12.30 Ytterligere en svensk kommunist er blitt arrestert
. for spionasje for Soviet-Sanweldets regning. DessUten sitter en til
bak lås og lukke allerede. Degge OT aholdt i forbinnelse med Sido-
renko-aff2ren. Den sist arresterte, en mann ved navn Jansson, har

en meget aktiv kommuniet. Han har i spionasjedyemed foretatt
reiser til:forskjellige industriströ• og deesUten hått skipsspiona-
sje som spesialitet. Han har samarbeidet med en epmann, som har
hatt godt kjennskap til den svenske trafikken på åstersjöen. Det e-
derfor ikke usannsynlig at dette her forbinnelse med dc mang,e senk-
ningene i Jstersjen, der en mengde evenske sj3folk har mistet li-
vet.

13.30 I Sverigehar det i diese:dagerv2rt valF  til me-
nighetsrådene og skolestyrene. Likesom ved kommunevålgene i septem-
ber viste'det seg at Moskva-kommunistene er på fremmersj. Det gjel-
der spesiellt flere kommuner i og Midtsverige. Her har kommu-



nistene erobret flere mandater på bekostning av de borgelige og
sosiaidemokratene. Menighetsvalget i Karlskoga• i Wirm1and ble såle-
des et klart nederlag for sosialdemokråtene.. De mistet her 6 man-
dater og dermed sin majoritet,

vvvvvVVVVVvvvvv
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LUNDE OG ELUE SKLL BEGR£,VES LJRDAp-.

O.R. 21.00. "Minister" dr. Gulbrand Lunde og frues
begravelse finner sted som officiell statsbegrave1se' i Trefoldig-
hetskirken 1Cirdag kl. 13.00.

"Ekspedisjonssjef" Klevenberg opplyser at
dc nwmere enkeitheter vcd den storc sörgehöytidelighet or nu
f=tstlagt. "Biskop" Fryland vil forrette ved begravelsen. Videre
blir det medvirken av et strykeorkester under ledelse av kPpe11-
mester Willy Johansen or-: Trefoldighetskirkens organist, Woldemar
4,1me. Operasanger Westvang syner "Den stere hvitc flokk".
Lepresentanter for de höycste ''norske" og tyske myndigheter vil
vwe tilstede ved begravelsen. Som marskalker fungerer "ministrene"
Fuglesang og Schancke. Ved bg,rene vil stg, en vakt av utvalWte
hirdmenn.

Under sörgehöytideligheten som i din helhet
foregr i Trefollighetskirken, vil wesavdelinger av rikshirden,
"firerens" gardel kvinnehirden, NSUF, arbeidstjenesten, det norske
politi ()‘_ en tysk avdeling stg oppstillet utenfor kirken.

runn av (,E;tallrike henvenlelser om
kr-,nsenedlegging fra sgvel organisasjoner som privatpersoner,
opplyser "ekspedisjonssjef" Xlevenber.; at antallet kranser som
vil bli nedlagt vil bli begrenset. Organisasjoner som vil legge
ned kranser, mg derfor henvende seg til "ekspedisjonssjefen".

Etter beravelsen son avsluttes i Trefoldig-
hetskirken, vil fliinisterparrets" ,ske bli sendt til Vik i Sog,n,
hvor familicn Lunde har sitt ;ravsted. En representasjo@ for "Stat"
oa parti vil fölge. I Vik vtl sogneprest Hansteen forrette. Her
vil ogsg, representanter for ftetlandets fylkesorganisasjon fölge.

LLL IDLETTSSTEVNER IM"STILLET ILL M„NDLG 2. NOVEHBER.

0.h. 21.00. P. runn av"minister"dr. Gulbra,nd Lundes
og frues 13d vil alle ber-rmede idrettskonkurranser fra nu av og
til mand;-g 2. november bli innstillet.

HITLLR SLNDLL KONDOLLSJONSTET,EGL£ÅN.

0.L. 21.00. Der Fuhrer har sendt fl<gende kondolanse-
telegrim til ''ministerpresident" Quisling: anledning det tunc
t?,p som har rammet Dem og det nye Norge ved Dercs fortjenstfulle
nedarbeider, "minister" Lufides dd, meddeler jeg Dem min oppriktigste
deltagelse". Ldolf Hitler.

"Ministerpresident" Quisling har sendt
flgende svartelet;ram: "Por den deltagelse som De, herr Reichs-
k:nsler, var sg, venlig 4 meddele meg telegrafisk i anledning
"minister" Lundes ddd, ber jeg Dcm motta min dypfilte takk".
Vidkun Quisling.

FLERE LNDLE K0ND0L4,NSETELEGEÅI_EER ER IN LiPET.

22.30. Forruten det overfornevnte er det ogsg
kommet inn en rekke andre konOolansetelegrammer bl.a. fra reichs-
minister fur die besetzten ostgcbiete Alfred Rosenberg, reichs-
fuhror SS Himffiler, pencraloberst von Falkenhorst op staatssekretr
Gutterer. Finnlands genLralkonsul herr Hellstrb, den danske
.ener,lkonsul herr Schrlder og Italias konsu1=e representant

i Norgc, le-csjonssekret= Moscato hPr muntlig framf3rt sine
kondolanser.



Side 2. 2eldin-er onsdai 28. okt. 1942. Nr. 557.

MINNEHJYTIDELIGHET-I S.71,1t4NGE'L.
...•

	

- 08.00. • lgår arrengerte S:tevanger Krets av NS en
,minnchdytidelighet i- Filmteatrets-.Iokele :over "Minister" dr.
Gulbrand Lunde og frues-Mötet ble innledet med,musikk hvoretter
kretsföver Andersen i en dypfdlt tale toIket de tanker son
nettopp NS folk i Stavanger ble grepet av yed meddelelsen om
rministerparrets" tregiske bortgans.

OFFIO=LT. 


13.00. "Xnnenrikdepartementet" har konstituert
fylkesfullmekti ved Troms fylkesmannsembete, Erling Paulsen, som
fylkeskontorsjef ved samme anbete.

"Departementet".har ansatt veterinw Olev
Omvik som distriktsvetcrinw i Vestre Sunnhordland med bopel på
Stord.

"Departementet" her ansatt veterin2r Harald
Jokim Djerkevåg, Dodd som distriktsveteri= i Örland distrikt.

"Llinisterpresidenteny' har den tredje september
iår i henhold til aldersgrenseeestemmeldene meddelt byfog'd Ruth
Sdrensen Die, Trondhcim avskjed fra sitt eMbete med virkning fre
15. januar 1943.

"Innenrikdepertomentet" her oppnevnt
gårdbruker Ludvig jymo som vareiprdfölcr i Lenvik kommune
istedetfor nå=ende varnordförer Sven Eidissen som 13ses fra dett
hvervet.

"Departenentet" har oppuevnt overmontdr
ScIjcsoih som ny. orfdrmr i Duksnes kommune istedetfor den nå-
ywcnd-e ordföEr Hareld Leknes sc4,13seS fra vervet.

"Departementet" har oppnevnt nå=ende
um±a•rdfdrer .ixnders E. Olsen som ny ordfdrer i Fana kommune
istedenfor den nåv--)2rende ordförer sor,nskriver Rolf Enget som cr
fraflyttet kommunen.

NYTT.

Nasjonal SMlings ungdomsfylking hadde fullt
hus til sitt mdte i Ole Dulls kino i Dergen iår kveld hvor jente-
leder Kirsten Srltvold holdt et "glimrende" foredrag om ungdommen,
dens oppgaver (); dens framtid. ?ör mdtets beynnelse holdt
propagendelederen i Dergen , rdmann Helge Grdnnstad en dypfdlt
minnetele over "minister" dr. Gulbrand Lunde og frue.

I anledning "ministor" dr. Gulbrand Lunde og
frues begrevelse innstilles rlle offentlige forestillinger ldrdag.
Således holdex både kinoer og tuitre lukket.

NSUF'og roregungdomslag vil arranere et
mjte i Luleen lördag kveld til minne om "ministerperret". Her vil
bl.a FilhEIrminnisk Selskaps Orkester spille norske sörgetoner.
"Minister"Stang holder minnetelen. Det blir dessuten tale av
landsleder Eiliv Trahaug.

POLITI=bh.

	

13.00, En ,,enske fantastisk pengeutpressingsaff-2re
har vwt behandlet i Oslo byxett i'ag. De fire tiltaltee 1 en tidli-
gere sporveiskonduktdr, en mekaniker, en anleggsarbeider og en
kokk. I selve aff-2ren har de imidlertid gitt seg ut for strts -
politibetjenter de to fdrste, nr. 3 vr sjåför og nr..4 ver
f='nge fxa nr. 19. Dessuten har ct par rv dem opptrrr på dokumenter
som I betjenter. De er rIle straffet gjentatte ganger tidligere.
Tiltalen går ut på at disse karene skal ha truct en kjdpmann til
å utbetele seg 3.300 kroner. De fortalte at han var siktet for
ha solgt rasjonerte verer uten klipp av merker o- at hans leilighet
og möbler ville bli bes1 glagt. Dessuten ville både kj3panmen og
hans kone bli sendt til Tyskland hvis hrn ikke betalte 5000 kroner.
Det lykkedes ogs for komplo ttet å skremme kjdpmannen til å betele
flere tusen kruner.
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MERE.POLITIS/LKER.

13.00. Et stygt utslag ev dyremisshandling har
funnet sted i Hemmingdalen. Tyvor har v23rt på fmrde og herjet med
en rckke hester på gårder i delen. De har besdkt ±elt 1Q-12
[;årder 1‹:-,ngs veien og klippet halene av over 20 hester. Seken cr
anmeldt tii politiet som driver etterforskning.

20.30. Et frekt innbrudd er inett fordvet pg cn
av Skicns jernbenestes'joner. Tyvene er kommt inn i kontoret ved
å elå ut en rute. Fre et skap hvor det oppbevnres pakker tk• det
stjglet 18 flesker brennevin semt endel sjekelLde.

POLITIKONSTLBEL HV.c.D11 DEGRÅ.VES IDLG.

13.00. Politikonstabel i grensepolitiet rne H.snm
blir ideg torsdag kl. 11.30 ste(A til hvile p4 jstra Grevlund.
Lepresententer for dc tyske og "norske" myndigheter vil vnre
tilstede.

FLOMSKLDESJ.K Fi-tA 


13.00. Ved storflommeh den 13..november 1938 i
Odd gjorde'Tjoabekken stor skedc. /rseken ble sa t . vnre de

• arbeider som Odda byekomune oF Oddn Herredskommune hadde utfört
i og ved bekken.,Denne var blitt kenalisert da den nye veien
gjennom Tjoedalen ble by.get. Grunneierne doksökte derfor de to
kommuner med krev om skodcserstotning i.s=sv.,-.11Med taksten sok
ble holdt. -otten er kommet til det resultat at det ikke er tett
tilbrlig hensyn vel byggoarbeidene til vennfdring under en stor-
flom og kommunene ble -erfor ddmt til å betele grunneierne
skedeserstatning ctter taksten. Seksomkostninger ble ikke til-
kjendt, de saken var ev en slik natur et det Yer grunn til å
pröbe •en ved domstolene.

EN FLUKTPLODUSENT GI BORT LV SIN EGEN FrtUKTKVOTE?

22.00. På forespdrsel om det cr anledning til for en
fruktprodusent å gi bort av den fruktkvote han ifölge bestemmelsene
her lov til å beho1,1e, sv-rer kontorsjcf F. Getz i fruktrg,det et
bestemmelser fra "forsyningsdepartementet" om regu.loring op
omsetning ev frukt or utarbeijlet me: Leublikk på en eventuell
resjonering. Nu viser det seg imidlertid at det er så lite frukt
somstgr til 'isposisjon at det er vanskelig å fs gjennomfdrt en
resjonering. Som f3741e av det  har  det holler ikke vnrt anlening
til for produsenter å disi,Jnere utover cget behov i egen hus -
11-1dning. det er eltså forbudt f.eks. for byfolk å reise til
slektniwer ellcr venner blendt fruktprodusenter o fg overdrett
frukt v deres kvote. Når det gjelder omsetningen ev frukten ,
fortsetter k_ntorsjefen, cr det i fdrste omg,eng fordelt endel ay
histfrukten til sykehus oa bernehjem semt til endel kontrollstc4noner
for mor oo, barn, oa vi håper framover at det også skel bli mulig
å tilfdre detaljistene endel frukt til selg blandt den almindclige
forbrukende befolkniny;.

SM/INYTT P1R NORGE.

O.R. 11.00. En bureiser i Våler i Solir mistet i hist
uthuset rbg hele årets evlirj.g s mt endel redskeper under brenn.
Goe naboer har nu arrang,rt en bes r til inntekt for den sterkt
r=edd bureiser. Bygdefolket stittot godt opp om det utmerkede
tiltaket som innebrekte ikke mindre enn 3700 kroner.

Ltter er det gjort et oldfunn i Nor - jster-
dal. Denne -a ; cr det funnet en pilespiss i Fold:-L1 som stammer fra
vikingetiden. Det er det 8de pilefunnet i Foldel fre denne tiden,
så by ,de her ontgelig v-3rt bre beby ;et allerede da. Punnet er
fornrt oldseksamlin;en.
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FIS:ELILELDINGEL.

0.L. 12.15. Om smsildfisket i Norinore'me1'es ct det
i iste dC3,;x1 har wart endel bedre. Således er det i Melangenfjorden
satt steng p4 fra 300 til 400 hl. Endel drivere Ifier forskt se.; i
Vestfjorden men resultatet ver lik null. Fra Sjone o;; Wnnes i
Hel,;cland meldes nt det har rt stort satt dårlig fiske.

Om bris11nfisket i Sogn meldes nt der
J,.urlandsfjord, Lwdalsfjord og .rdalsfjord er gjort noen sm,g,
k-st. Det er forövrig mange bruk som fisker i Indre Sogn, men

der cr noe sngfnllen og endel mussablandet. Den er
imidlertid nv god kvnlitet og med -;Lriske god fottprosent.

- Fra Stevanger meldes at brislingfisket ir
har ‹itt ct me,:et godt utbytte. Det har denne sesongen v,ert ct
utirer;et rikt höstfiske p. Vestlendet, noe som ikke har hendt rgs
mcn,;u r. tter de-u oversyn men nu hcr regner man med et den
samlede ti1f3rse1 hittil ch'eier seg omkring 700.000 skjepper
brisling eg blending. Alt hnr v:ert neget fin o?'; verdifull vare,
slik ct försteh&ndsveri'Uen, d.v.s. 4et beLip som er utbetrlt til
fiskerne kommer opp i nesten 7,millioner krGner. Dette resultat
iverstiger langt fjorgtrets som re ngvdde 290.000 skjepper til en

VerJi av 2.7millioner kroner. I 13pet av de siste fen rcne har
brislingfisket gitt ut srmlet utbytte ev 3.15 millioner skjepper
til en verdi :v vel 21 millioner kroner.

NYTT F1L SVit,LIGE.

S.L. 19.00. Et fremmed fly f13y idag innover Sveri,-;es
vestkyst. Det fl3y en stund i sydlig retning og dreiet s. nordover.

NYTT FLÅ.

D.L. 11.30. Do bicidag officiellt meldt et kong
Christians tilstand-var cdskillig bedre..Dr,mningen befandt seg
idne hospitalet og opp1131t ser.; cl.er i  3lnrg ti.

vvv VVV vvy



NYHETSOVELSIKT FLA SKLNDINLVIA.
Fre

:Legjerinens Informasjonskontor.

30.oktober 1942. 	 Nr.553.
Meldinger torsda

Fortrolig, 


REICHSK=IS.LE.TELBOVEN_ Hi1I V1T PÂ ISHAVSFRONTEN

HLN HAL OGS.: INSPISELT ALDEIDEL SOM EL SATT IGANG I NORD-NOLGE.

O.R.18.00 og 20.30. Leichskommisar Terboven vente for noen deger
siden tilbeke til Oslo fre en inspeksjonsreise til Nord-Norge og
fronten ved Nordishavet hvor hen VY gjest hos Oberbefehlshber'
der Truppen des Heeres en der finnischen Front, G-eneraloberst Dietl.
Leichskommisar ver ledsaget ev Hauptabteilungsleiter, oberbeurat
Henne, G..uentsleiter Johlitz og Grebe; Sturmbennfthrer Keller og
1-huptmenn der Schutzpoiizei Deeek.

Ler heichskomnisar irs1 o. de erbeider son ex sett
igeng i kord-Norge. D.er1,eiter der Dienststelle Kirkenes, dr.Grosch,
ge i et foredreg et resyne over ktuelle spörsmål og tiltek i dis-
triktet. Semtilig holdt der heichskommiser konferenser med de norske
myndigheter om forsyningssituesjonen i Norge

Fra Kirkenes reiste der ''Leichskommiser som 'eneralcberst
Dietl's gjest-til Petsa= og til fronten ved Nordishevet hvor han
på nytt hedde anledning til hilse på troppene i de forreste still-



ingene. P. forskjellige feltflyplasser ble k2mpflyvere som har ut-
merket. seg forestilt for hen. Fra Ishavsfronten gikk reisen
videre til Loveniemi. Som evslutn.ing på reisen evle der l'eichskommi-
sar et besJk hos  Lreneraloberst Stumpf iverstbefelende for en"Luft-
flotte". Under sitt opphold ved fronen benyttet der heichskommiser
overelt enledningen til å gj3re seg opp en' mening om de Siste til-
tak som er gjort for troppenes OLISOT.

POLITIKONST.DEL =EHV.L.M SAWENLIGNES  112D MLL.TnEN STEFLNUS .

BL.SFEMISK BEGk,VETSEST,LE LV SOKNEFLEST FLNS  P.LUUD.

0.E.18.15. Grensepolitikonstebel og hirdhienn Lrne Hvems begravelse
fant sted på Jstre Grevlund i middegs, og ble en vekker og verdig
sörgeMytidelighet til minne om denne trofaste nordmenn som felt
på sin post. Ordenspolitiets beredskepsavdeling og en avdeling av
rikshirden hadde tatt til perede fornn k?.pellet. Kort
tid f7.5r h3ytideIilen begynte, ble der Herr ."-eichskommiser og
ministerpresidenten/ev minister Liisnes foran kpcllet, som ver
fyllt til siste pl2ss ev en st:r forsanling. Tilstede VaT evddes
mor og w3rmeste slokt og venner. Dlent de frermittP eutoriteter
såes der I'Leichskommisar, ministerpresi" hLen, Obergruppenfthrer
und u.enerel der Plizei, odiees, Defehlsheber der Sicherheitspoli-
zei und des SS, SS-Stndertenfthrer Fehles, Befehlungsheber der
Ordnungspolizei, generelmejor Hiring, en rekke norske ministre,
stAspolitisjefen, grensepolitisjefen, sent en rekke ev Hvams kPine-
reter i hirden og politiet. Ved den blomsterdekte båre sto tre p0-
litikonstebe1,r fra ordonspoliticts beredskapsevdeling og tre nor-
ske SS-:-.menn vekt. Langs midtgengen stod en vekt av hirdfolk og nor-
ske SS--menn.

Wiytideligheten ble innledet med"Tåren" ev Grieg. Der-
etter seng operasanger Henry Alf "Den store hvite flokk". Så steg
tonene fra s2lmen "Tenk når en geng hver tåke er forsvunden", opp
under hvelvet. Sokneprest Hens P. huud som forrettet holdt en exip-
ende og v,:kker tele ut fra 7.kep. i Apostlenes Gjerninger, og inn-
ledet.med å minne om metyren Stefemus som led martyr-diden for den
nye 1.3-re som Jesus Iristus brgte med seg. Men da hen gikk inn
diden så han himmelen åp:en og dosus stående ved Guds hiyre hånd.

en tiden ver en ny tid, og den ble mitt ned stor motst=d blent
alle de genle. -uen kostet store ofre og lidå'lser, men over Golgete
sendte den frelsen til menneskene. Også vår-tid er en slik nyskap-
ningens tid. Istedetfor å vende seg til "erren og be om et godt
hjerte er det aange som ideg ler det onde få mekt og bekjemper den
nye tid.

Soknepresten skildret i enkle ord Arne Hvams gode sinn
og v=le hjerte. (Fortsettes)
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iÆNE HVAMS BEGL.VELSE - fortsatt,

Det ble nedlar;t en rekke k=ser således fra Terboven, Quisling,
Fehles, Hörin&:, Liesness, frn NS ved Fuglesang, frn Innen-

riksdepnrtementet ved byråsjef Getz(?),frn ste:tSpolitiet, grense-
politiet og fra hirdreiment nr.7 ved sveitf3rer Ialehenberg. Da
kisten ble båret ut presenterte den oppstilte politinvdelin
og hir'Havdelingen sto i gi okt.

NORGE TLENGEL HJELP - OG TRENGEL DEN STLAKS! PLANER OM UTVIDE

DEN S=SKE "NOLGESHJELPEN".

S.L.22.00. tren,i7,er hjelp, og trener den straks, uttnler
sekretw t "Noreshjelpen", Nils Godde(?;, som nettop er kommet
tilbke til Stookholm etter et besik i Cslo. Mntrsjonene cr meet
utilstrekkelig eg oså når det gelder klær, of2;swlig skotJy, er
stillinen meet venskeli.

"Noreshjelpen" bespiser nå daglig 500 bnrn i Oslo ();
mnn håper også å kunne sette igng barnebeSpisning nndre steder i
12.ndet hvor det er meet påkrevet Men til det trenes 400 000 kr.
pr. måned.

Det er i Sverige innkyipt 200 tonn erter som vil bli
sendt til Norge. 25 tonn vil bli brukt til barnebespisningen og res-
ten vil bli utdelt som en ekstrarnsjon til barn.

'Y'RE dV OR, iK OG SELJE SK-T,."3=I=ES TIL GENELATORKNOTT.

0.b.l8.00. Ministerpresidenton har  ved  lov av 35-,rtaber. 1912 be-
stemt at det med visse unntag,elser lu_chut å bruke tre av or,
bik og sclje til annet enn tilvirknin av gcneratorknott. Forbrukere
som ved lovens ikrafttreden hndde ved av disse treslar; på lager,
knn imidlertid nytte denne ved til brensel. Forivrigkan Lan2,bruks-
departementet treffe nrmere beste=clsor til gjennemfdrin, nv lov-
en, eJ; er bemyndiget til å dispensere fra forbudet. i'ispensasjoner
fra foroldningen om oreve't at 25.npri1„1941 er opphevet i oc med
denne lov.

SILDE.4RDEIDEL.NE SKLL P EXSTRA :EASJONDULSONG. 


20.30. I forrie sildeseson ble det arbeidet iherdig med skaffe
sildenrbeiderne ekstrp rasjoner i den trnvleste tiden. Etter vin-
tersildfiskets slutt tok en i Haugesund opp crbeidet for å gi silde-
arbeiderne om muli endn bedre rnsjoner i kommende sesong. (9et er
nå truffet en. ordning med nlle byens slktere om å avgi nlle kjitt-
bein til b*ljon2; Denne huljond blir nå kokt og frosset i blokker
på 25 kg. pen v±1 så bli servert når sildenfaeidet tnr til.

NYE VA1I10LDFLER.E.

11.30, Innenriksdepartementet har oppnevnt bonde Nils Lunde til
vPraordfJrer i rlafsio kommune, ScIn og Fjordnne, istedet for 1:arer
Karl ivrebi, som s:mtidig cr list frP dette vervet.

Bone J.O.Misterosen er oppnevnt til ny v-rnordfirer
Ytre hendal kommune.

SJÖMANNSSENDINGEN.

21.15. 0.1. En sjbmann, Jons Martirni, fortalte at han vr;:r blitt
torpedert den firste krisvinteren. Etter at 11,n,n hadde vwt på syke-
hus noen måneder, var hEin på en eller annen måte kommet tilbake
til Norge.(DesvTerre var lytteforholdene så dårlige at bare enkelte
ord, fra b&na berettning kunde oppfnttes.

Herr Martinsen hndde i Norr!,e kunnet konstntere nt
alt det som tidligere var galt, og som sjöfolkene ikke likte, nå
var blitt rettet på - ihvertfnll det meste. Tiltross for dette had-
de hnn likevel tatt arbeide i land det vnr vel sikrere.
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13-L.L.NN I DELGEN OG .VED GJJVIK

0.L.11.00. r-kveld brjt det.ut brann i A/S Elektrisk Sveis-
nins byning 1Å, D=skog.. Drannen.beynte i verkstedet i fbrste
etasje 0d bredte se.; til trann=nnskpet kom snr1rt til
stede og skaden blo begrenset til laeret.,Brannrsaken er ukjent.

11.30. Uthusbyn_j_nen p4, en i Gjjvik er brent ned
til grunnen. riele 'rets av hjy og lo, samt meskiner og red-



skaper strjk med. Å',ssuransen dekker ikke skrden, BrannÅrsaken eT

enn. ikke brat det rene, men man .,::ntar ot uvedkommende har
-‘7.3rt r ferde.

FISKELIMULDINGEL.

0.L.12.15. Sildefisket i Sjr-Trdndele er fromdeles ubetydelici›.
Erislingfisket i Hordalo.nd er meget smktt. I ilurind

og If2rde1. er det bare tott smngster p 2 til 20 skjepper. Det
er fremdeles olskillid brislin, men strbmforholdene gjjr fisket
meet

Ogs i Haraw;er blir det b.re gjort helt ubetydelige
sten - opptil 120 skjepper.

11,30. Lomsdal Fiska.rlflg holdt sitt .rsmjte i Vikar i Hust,ad igr.
epresentnter for ::.11e fislwring i Var mött fram. s,^,k-

er som var oppe til beh;-;:ndlin nevnes rfiskloven. Mötet vedtok
./l_sstemmir; at Lar.asdal Fiskorlag sknl stÅ utenfor LÅfisklet.

LL.NDDLUKSM-LKEDET.

0.L.12.30. Landbruksd,e.prtementet har innskjerpet at hgeeiere
b2,10 k;:n beholde s. meget frukt som de 11,r hfltt til eet behov
i voniieÅr. L11 nnnen frukt Skal innleveres til ..ruktr?'.det.Det
cr ikke tilltt t g. bort frukt. Det er swsrt lite frukt i?*r og
ikke s meget at det kan njenneraförcs nocn rejonering. I firste
rekke u. b=n oo syke til kjpe frukt.

I Gartnsrhbllens ukemelding, he'Jer det at L) slo hEr hatt

jevn tilfdrsel av hadekl siste uke. E1cmkl.sn ebber det n?), ut
med. Det er tilfjrt cn del purre, selleri, tomJ,ter og andre r;rinn-
seker, men ikke nok til dekke behovet. iv k4lrot, son er utenfor
rsjonerinen, er det dosv=e s=t lite.

I Dergen har det v-prt litt bedre med grnnsaker. ct er
tilfjrt noen kasser p-)rcr, mon epler er det lite eller ingentin

I Stawner hr det v,3rt nok grinnseker for
,:;ulerjtter. Det har ogs vT3rt en del

I 1esund er .',;ljnnsaksmo.rkedet fremde-es elendi. Selv
leUrot er det mw;et lite ev.

I Kristiansand har det vrt bro med grinnsoker ()F poteter.
I Hamar hcir det vT.3rt bra med hodekl, men knpt med gule-

rjtter.

NYE L=LE VED Lidl-DDLUKSSKOLENE.
irste

12.00. Som/skogbruksler ved Ljo Lan'bruksskole og sko,T;forw?lter
i Hove forvltniw, er tilsatt skegbrukskandidat 01P,v Hammer. Han
er fjd,t i Fber, i 1889, ble uteksaminert fra Norges Landbrukshjg-
skole i 1914. Siden 1939 har ha.n v-2rt annen skogbruks1,3rer ved Hove

LE.Indbruksskole.
12.00. SmbrUkskndidt Leif Tratho er konstituert i stillingen
som regulativmessig 13nnet 1-3rer ved landbruksskolen for fylkets(?)

\.?»- fjellbyder. er f3dt i Sokneal o 11-1 siden histen 1940 v73rt

timel2rer ved landbruksskolen for fjellbyedene i Sjr-Trjndel.

IDLETTSNYTT.

12.30. Sinon Viksmoen, Drummundd.,-.1 og 01- H. Furuset, er i disse
do,-;er utnevnt til kretsskiledere for henhol-Isvis -ciedem ,r cg Sjr-
jsterd 1 skikrets.
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NYTT FL- SVELIGE.

Det er nå uterboilct  et fors1g: om portofrihet fo-ello postsgkor som h.r mea ,jennrmf3rin-cnny rrsjonerinr;sbestem-melsone å ;j3re. Mg.n re,Tier med -t let vildo mcd ftimerker for4 millioner kroner til disso sgkene.

S.L.19.00. Det er ve tgtt å utmynte for 10 millioner kronersnv-ski11emynt.

S.1.19.00. Det finske demuskip "Elmen ev :bo er påSkåned sydkyst o står herdt på 1.,en(L Skipet ver på veri, til Moss.

10.30. FrhP,nd1iner er i disse vsluttet om leverind, ev15 000 tonn  spinn-pepir  til Tysklend. Prisen blir noe höyere  enn iden foree,ående evtele.

10.30. Lon p1eniet lendsk=p i fotbell mel1em '-"verige o veitsi Wrich den 15.november ka.1 ikko finne sted. .rseken er trefikkven-sker.
0.L.11.00. For en tid siden ble en erie1sk flyineniör JosiheDradhousd arrestert i Stookholm i ferd med å fotofere forbudtebyområder. Politiet her nå fremkelt filmen, ddt viser  se  nt enelsk-iwnnen  h3r  tett flere forbudte billoder. Hen her under forhr:ne .fortelt et hen kom til Sven e den 14.euust som reprosentent furDritish Overeees ,Airways. Hen oppve ver å overvåke tilsynet med fly-ene på linjen Stockholm-Ind.

NYTT FLJ
H.M.

D.L.17.35. Om Kun,;ens tilst.n1 meldes  et/har  tilbradt endeg her hetu pericler ncl 404 ivn. Krefteno ser ut til bke.-ndedrettet er fremdcles nee tunct. Hjertet erbeier nor=lb. lem-pereturen ver imor„;es37 9.
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Fortrolig.

Med d eblikkelig virknine er enhver trafikk med bensi
ndrevne dros'er

leie- lånevo,iner foxbudt. G'ennomfdringen av forbudet blir 
over-



vke ved kontroll.

9.30 Med dyeblikkelif; virkning er enhver trafikk mod ben-

sindrevne drosjer, leie- og lånevogner lorbudt. Ifdlg
e paragraf 9 1

rundskriv 182 av 8. mai 1942 til fylkesmennene, overi
ngeniörene o.s.

v. kan bewin bare utdeles i nddsfall til kjdring av syke, svangre

og 1-3ger, jordmddre og dyrler i embets medfdr. Gjennomfdringen

av forbudet blir overvåket ved kontroll.

10.30 fl kjdring med bensindrevne drosjer, og låne-

vogner er nå forbudt, lensin.kan bare utdeles i nddsfall til kjdri
ng

av syke, svangre og-Lager, jordwddre og dyrlger i em
bets medfdr.

Det vil bli etablert kontroll.

"Minister" Lundes ddd. 


10.00 Ved det ordin-are "regjerin,gsmöte" på Oslo slott idng

r=.3ret "ministerpresidenten" ved åpningen av mdtet "minister
" dr.

Gulbrand Lundes minne i.varrae og rnerkjennende ord. "
Ministerpresi-

denten" pekte swlig på "minister" Lundes oppofrende 
og utholdende

virke gjennom 10 cE,—£for den "nasjonnle" sak. "Legjeri
ngen"s medlem-

mer påhörte minneoxdene st'Aende.

13.30 På et mdte Porsgrunn igår, holdt

lagfdrer G. Nnkkim en minnetale over "inister" dr. L
unde og frue.

Mdtet sendte ut kondolansetelegrem til "ministerpres
ident" Quisling.

Det var også foredrng, av lagföreren og cv fylkessekre
t.33r Lamstedt.

9.30 Som tidligere moddelt skulle det fdrstkommende sen-

dog va.3rt arrangert riksmarsj i en rekke av landets by
er. I anledninP

av "minister" dr. Lunde og frucs ddd, er imidlertid p
rdven nvlyst.

De man nå er kommet så lrngt ut i sesongen, finner "N
orges Idretts-

forbund" ingen grunn til å avholde fle:re pröver iår.

N.S.-möte i Bergen. "Rådmann" Helge Grönstad leder md
tet o- "soren-

skriver" Rngnar Grdnsted framsier et tnnkevekkende di
kt.

10.00 Nasjonal Semling i Bergen hadde ikveld mdte i Losjen

med foredraP; av "sorenskriver" La ;nar &rdnstnd fra Le
ikanger. Etter

at kretspropagandeleder, "rådmann" Helge Grdnstad, hn
dde dnsket vel-

kommen, ble ordet gitt til "sorenskriver" Grdnstad, s
om sa frnm et

tankevekkende dikt om tiden skruvet i nasjonal sagcst
il. Deretter

holdt "sorenskriveren" et interessant foredrag over t
emaet: "Tanker

i tiden". Etter on grundig analyse nv det gnmle samfu
nd og dets p-

ståtte frihet, gn taleren et klart bilde av det N.S.-
prornm rummmel-

og det N.S. vil som samfundsb-3renle pnrti. Det utmerk
ede foredrag

ble hilst med lan,;vnrig bifall. Mdtet sluttet med
3 ganger "Heil og

s1" for "fdreren" og siste vers ev Fedrelandssengen.

Den Uns'enale Scene i Ber-,en sirrl "La Doheme".

13.30 Den Nasjonelc Scene i Dergen sknl i begynnelsen av

desember hn premiere på Puccini's berdmte opera "La B
oheme". Pröve-

ne har alt tntt til o‘; oI nA i full gang. Teatrets nyengasjerte

kraft, sangeren rne Hendrichsen, vil synge Ludophes 
parti og el-

lers er tentrets besto krefter med.
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D5r nrbeidsformidlineen skilles fra tr edekassene?

10.00 I den siste tid har sp5rsmålet om å skille arbeids-
formidlingen fra trygdekassene vert oppe til dröfting. Fra trygde-
kassehold har det wert uttalt nt en slik ordnine utvilsomt vil ve3re
en fordel, da arbeidsformidlingen krever stedig mer arbeid bl.a.
sem f3lee nv nt ettersp5rs1en etter nrbeidere til jord- og skogbruk
bker for hver tjd Etterhvert som arbeidsmengden har 5ket, har dette
gått ut over syketrygdens interesser og det er n5dvendig at det blir
en endring i dette forhold. rbeidiiic11ingen som har så store
oppgnver, b5r derfor bli on egen selvstendig institusjon. "N.T.D."
har hatt en samtale med direkt5r Gullberg i I5irektoratet for .Lrbeids-
formidling og Arbeids15shetstryedom disse spörsmål. Han uttaler at
man i sentralndminIstrasjoner prins3plt holder meget sterkt på den
gamle ordningen da det byr på menge og stere fordeler at arbeidsfor-
midlingen er henlagt under trydekassene. Imidlertid har en nå pla-
ner oppc om at det i srJige tilfeller zåledes i byer med omlie-



gende bymessig beby,,;gede str5k - kan opprettes felleskontorer for
arbeidsiormidlingen og her vil den d bli skilt fra trygdekassene.
sin alminnelighet utover laYldet vil den gamle ordningen bli holdt

oppe da det er så mye av arbeidet som h5rer rre.r sammen at de4, cr
mest hensiktsmessie at det hele administreres av forretningsföreree
for trygdekassa. Blir arbeidsmengden stor så får man tn den hjelp
som beh5ves.

Ili:2e2.terettsdommer" Vasbotton 22LnIvnt til landsleder for N.S. Ju-

rist ;ruppe. "B rås'ef" Breien opinevnt som hans stedfortreder.

17.00 Til landsleder for N.S. Juristeruppe har N.S. "förer"
oppnevnt "h5yesterettsdommer"Vasbotten. Samtidig er "byråsjef"
Leinh. Dreien oppnevnt som landslederens stedfortreder deglig å
forestå juristeruppens arbeld.

Vest-Viken Fylkesorganisaslon  arrangeruc sönda m5nstring i Drammen.

17.00 SUndeg arrangerer Vest-Viken Fyikesorganisasjon on
storstilet fylkesm5nstring i. D2ammen. Man venter stor deltagelse
fra byer og bygder i Duskerud og Vestfold, og alt tyder på nt Drnm-
men kommer til å oppleve en m5nstring av de sjeldne. Stevnet åpner
med fylkesstabse k1.1d,30. En time senere holdes förerm5te med
utdeling av oppnevnelser. Dotte blir det st5rste förermöte som er
holdt i Vest-Viken, idet omlae 100 politis'e f3rere deltar. Samti-
dig arreneerer N.S.U.F. en tilstelling i Drammens teeter. Her blir
det bl.n, tale av jentelnndsiederen Kirsten Saltvold og kontorsjef
Thersnc3s. 1(1.12.00 spfller stnbsmusikken på Dragernes torv. K1.14.0C
blir det eitt en mid'eg for fbrermbtets delteeere. 1(1.16.30 finner
det sted en stor oppmarsj av hirdavdelingene med parnde. K1.17.00
arrnngeres et mbte i Kinepaleet med tale nv "minister" Fuglesang.
En rekke norske oe; tyske ejester vil ove=re fylkesm5nstringen,
som vil omfatte deltagere frn Larvik i s5r til Hardangervidda i
nord. Etter hve "N.T.D." orfcrer er det hensikten at årets fylkes-
mönstring skal dnnne opptnkten til feste årlige höststevner i Vest-
Viken.

Iy_sk håndverk-utstilling i Dergen.

19.30 Den tyske utstilline "Håndverk og Tuknikk", som tid-11,N 
ligere her vært fremvist i Stockholm og Oslo, kommer nå til Derf;er
og blir åpnet den 12. november. Utstillingen omfatter et meget
representativt utvelg av mesteretykker fra tyske håndverksskoler
oe de fleste e,rener av håndverket cr med.



Side 3, Meldinf,er fredag 50. oktober 1942. NY.554.

Iysk soldatheim i Kirkenes. Tale av TerbOven. 


17.00 Atter er en tysk soldatheim blitt innviet. Denne

geng ytterst mot nord, - i Kirkones. I mai iår var arbeidet med
heimon så 1angt fremskredet at man kunne ta oppholdsrummet i bruk,

hvor soldatene allerede har hntt mangen hyggelig stund, ikke minst

takket vae.re de e1skv,2rdige Röde Kors sdstres forpleining.I mel-



lomtiden er også de övrige rum blitt ferdige, offisersheimen, skri-

ve- og lesewere1se, underholdningsrummet, biblioteket, gerderoben,

o.s.v. For noen dager siden ble heimen hdgtidelig åpnet. Det sette

en okstra spiss på begivenheten at Leichskommissar Terboven., sammen

med sine nr3rmeste medarbeidere hadde kommet deh -1,;nge veg for å

delta i innvielsen. I sin tal_c r..tte.1te :1;,eichkommissar Terboven bl.a,
at man kan takke de tyske soldater på nord-fronten for at Norge

ikke cr falt sorn bytte for bolsjevismen. Kirkenes er blitt et sym-

bol for det tyske ro1k. Denne nye soldatheimen er uttrykk for den

ybrytelige trO som binder heim u; fron sammen. Der Reichskommissar
overrekte deretter soldatheimen til den kommanderende general for

et alpejegerkorps, som i sin takketale fremholdt at heimen först Og

fremst or Leichskommissar Terbovens verk. Den er mdnstergyldig i

sitt anlegg og flere tusen tyske soldater har her et hdvelig til-

holdssted i sine 1edige stunder. I forbinde1se med innvielsen fant

det sted en konsert i den store salen som rummer over 600 mennesker.

Ingen mindre enn den finske sangerinne Aulikki Rautavarre under-

holdt de tyske soldater Med senger av Brahms, opera-arier og finske

folkesanger. Denne nye soldatheimen er blitt bygd ved frivillige

bidrag fra befolkningen i Gau Westlelen-Nord,

Nordfiord og Sumimre_Bil1aar hatt rekordtrafikk siste år. 


19.30 Nordfjord og Sunnmöre Billag har hatt årsmdte i

Stryn. jxrsregnskapet VJ2‘r at laget har hatt rekordtrafikk siste

år. En har kjört inn 318.0c3.00 kroner mot 240.000.00 kroner ifjor.

Det er ialt kjört 42.000 passasjerer i rute mot 35.000 året fdr, 3(/,

9.200 utenfor rute.

D3dåfall.

13.30 Fabrikkeier Hermann Heuschke3, er d5d 66 år

gammel. Han kom for flere år side1 Tyskland til Norge, hvor han

grunnla denrstore pölsefabrikken i Lingebu.

,D5dsuly,:kke.

10.30 En arbeidsulykke som kostet en mann livet, inntraff

i Killingdal gruver i :11en onsdag. En arbeider ble overkjdrt av

sjaktvognen og fikk begge lårene knust. Han ble straks kjdrt til

sykehus hvor han imidlertid avgikk ved ddden en kort tid etter.

Dom avsagt i interessant erstatningssak.

10.00 Herredsretten i Eiker, serenskriver Thune som ene-

dommer, har nå evsagt dom i den erstatningssaken som Gunnar Helth

anla som fölge av klorgassulykken i Mjdndelen for 2- år siden.

Retten har frifunnet Norges Statsbaner, men har ddmt firmnet Hans

Brun, Oslo, og Mjöndelen Cellulose til å dele erstatningen som ble

satt til 11.910.00 kroner, altshnoe mindre enn kravet löd på.

Saksomkostninger ble ikke tilkjent. Hans Brun ble ansett som en-

svarlig for at tankvognen ble overfyllt av det flytende klor, hvil-

ket ble ansett som årsak til ulykken, og Mjöndalen Cellulose ble

ansett som farlig bedrift i lovens forstand og derfor veare objek-

tivt ansvarlig. Saken går hh entagelig direkte til Höyesterett.
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Arbeidstjenesten i Rogaland.

13.30 På et mbLe for fylkesformennene som ble holdt tirs-
dag forelå det bl.a innberetning fra arbeidstjenesten i Rogalark
om det Erbeide som er utfrt sommeren 1942, spesielt for jordbruWt.
Fylkesformennene og fylkesmannen har med stor interesse merket seg
det arbeide som av arbeidstjenesten er utfört i Rogaland for å
hjelpe befolkningen til öket produksjon og for dette arbeidet har
fylket uttalt sin uforbeholdne takk og anerkjennelse.

Pris- og  rasjoneringssaker.

10.00 Prispolitiet opplyser til Finnmark FolkeblEd at det
nå blir slått kraftig til overfor prisnvertredere i de forskjeliige
deler ev Finnmark. På Kirkenes er det således ilagt b5ter og inn-
drag,else på opptil kr. 20.900.-.

18.00 Prispolitiet i rudbrandsdalen har nå kommet over
en svartebb'rssak fra Nord-Gudbrandsdalen. Hovedmannen, en skredder.
har kjöpt inn kjøtt og ost, og sammen med en del smör av egen pro-
duksjon har han sendt dette til en kleasagent i Oslo. Agenten hare
solgt varene på markedet i Oslo og til gjengjeld har han sendt dres-
ser, kåper, barnefrakker til skredderen uten å ha mottatt
rasjoneringsanyisninger. Skrederen har solgt tekstilvarene, til-
dels uten merker, til bygdefolk og an1eggsarbeidere. Skredderen haw
avgitt full tilståelse og vil få sin dom i forhörsretten, futeller
"Lågen".

Wygelig rettAsak.

18.00 Tre dypt ulykkelige mennesker kommer til å veare midt-
punktet i en rettssak som er under opp3eiling i. mandag. Det gjelder
et yngre ektepar fra Konsmo og fruens mor. Under on trotte mellom
ektefolkene grep fruens mor inn, og tek til slutt en keffekjele
som sto på komfyren og kokte og kastet den, ifnge mannens forkla-
ring, etter ham. Han fikk imidlertid hindret at kaffen kom over
ham, men kjelen fult ned på gulvet og en del av indeholdet kom
ov.er ekteparrets 2 ?1.rgamle datter, Barnet ble stygt forbrent
döde et par dager etter på Kristiansands sykehus. Hustruen og
nes mor hevder at svigermoren bare grep kaffekjelen i hånden, og
at det var et uheld. at kjelen falt på gu1ve Statsadvokaten i
Vest-Å:Igder og Rogaland har imilertid forlaigt at det skal åpnes
rettslig forunders(5kese, og -fruens mer vil bli siktet for uaktsomt
drap.

Uthusbrand på 


10.00 Idag oppsto det brann i uthusbygningen hos gårdbruker
Torvald Martinsen på Mtterciy. Eierens 5 år gamle hadde fått
tak i fyrstikker og satte fyr på halmen i underlåven. Ved iherdig
arbeide lyktes det å få ut husdyrene med undtagelse av 4-5 kaniner.
Også endel redskaper ble reddet. Men hele hrets avling av korn, höy
og halm strök med. Skaden er ganske stor.

Idrettsn tt.

19.30 Norges skbyteleder, Lksel Dehli, uttaler til en
Hamar-avis at det tegner til å bli en meget 1ivlig sköytesesong
iår. En rekke klubber har sUkt om stevnearrangement og en av de
frste dager blir terminlisten satt opp. Det blir stevner både
Oslo, Trondheim, Drammen, Hanar, Lillehammer og flere
andre byer.
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Fiskerimeldin,:c .

0.h.12.15 Drislihgfisket er fremdeles helt smått.
Finnmark-fisket. Utbyttet av dette fiske ver

mindro cnn foregående uke, Hysefisket var noe bedre, men seifisket
gikk tilbake. Hysefisket ./ar best i 'ist-Finnmark mens seifisket var
best i Vest-Finnmerk. Det meldes om agnmangel.

Troms. Til Troms ble det tilfärt mindre fisk
enn foregående uke.

Kristiansund. Noe st3rre tilförsel enn foreåen-
de uke, swlig var det bra med torsk.

.511esund, Större tilgang enn foregåendo uke, ca3r-
lig av 4Jorsk og hjse,

18,00 Som f3r meldt ligger årets brislingfiske hittil
over et gjernemsnitteår, idet det er tatt opp omlag 700.000 sklep-
per og utbetelt til fiskerne nwmere 7 millioner kroner for råstof-
fet. De samlede Stavenger-interesser i brislingfisket anslåes if31-
ge Stavenger .ftenblad til onlag 60%, slik at av de 700,000 skjep-
per skulle altså emleg 420.000 .skjepper vwe forediet i Stavenger-
fabrikkone.

Landbruksmeldinger.

0,1",.12.50 Gr3nnsakmeelkedet. 'Tinterkålen preger nå Oslo-
markedot. Det er prektisk talt ikke guler3tter å oppdrive.

SLaktemerkedet, Dra ti1f3rsel av kj3tt også
dennc uke og det ser ut til at denne uke bra som fore-



e'ående uke.

13,30 Fn .,6,33=ekaninutstilling arren,e;eres i helgen
av Lillehamme›:' eg omegn kenihavlsforening. Over 100 dyr er anmeldt.
Dommer blir kanira-flsfo-hburidets sekret.er, Djarne Larsen.

Nytt fra Danmerk.

D.L.11,30 Kongen har hatt en roli natt. Krefterne og
almentilstanden er bedre. Temperatur 37.6. Fremdeles 1itt hoste
og kortåndethet.

Kong Christien er ideg i tydelig bedring og
hans krefter er tiltatt. Det vil - såfremt i-etet uventet inntref-
fer - ikke bli utsendt noen ny hulletin f522 .3ndag.

13.30 Forfatteren Svend Loopold, som kom alvorlig
til skede ved en sporvegsulykke onsdag kveld, avgikk ved d3den på
Kommunehospitalet torsdag, 68 år gammel.

10.30 Den ekademiske lwerforsamling ved Kj3benhavn
universitet valgte på sitt mdte igår kveld professor dr. teol.
jens N3rregård til universitetets rektor fer 1943 og 1944. .

N tt fra Sverige.

17.00 I fbrste kvertal av inneve3rende budsjettår,
altså i tiden 1.7 - 30.9, ver de svenske tollinntekter på 29.68
millioner kroner, eller kr. 370.000.- mindre enn i samme tidsrum
ifjor.
13,30 L.eprosentanter for arboidserforeningene og
for fegforeningene skal mbtes den 11, hovember for 4 forhandle om
dyrtidstillegg i den svonske industri. Disse dr3ftelser vil bli
supplert av forhandlinger angående 13nnsteriffene ± jordbruket og
reguleringen av lerisene for landbruksprodukter. Den svenske presse
tillegger forhandlingene stor betydning for prisutviklingen cg for
kempon mot inflacjon.

N.ytt fre Finnland. Den finske regjering har lagt ut 2 nye statslån,
hvert n pa en millierd finske merk. Ltentefot 5% og 4%, löpetid
10 år og år, emisjonskrs 98.5% c) pari kurs. L3per frn 2.1.1943.
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