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SKJEBNE .ULJSELIG KNYTTET TIL SOR-TYSKLAND._

GS LYKKYTSKNINGSTELEGUM TII HITLEL.

0.1 12.00, "Ministerpresident" og 'asjonal Semlings
fdr?er har sendt fdlgende lykkönskningstelegram til det Stortyske Likes
fd'rer, 4.dolf Hitler, i forbinnelse med 10-års dagen for maktovertakel-
sen. (Han sperer ikke på telegramutgiftene):

Fthrer!
For. 10 år siden begynte De Deres store verk

med det mål å omsette den sanne sosialisme i gjerning og fbre det tyske
rike,mot en lykkelig framtid vcd fredelig oppbyggingsarbeid. Dette ly-
sende eksempel og forbilde fikk de internasjonale makter, som her bygd
opp sin eksistens bare folkenes ueninghet og utbytting, til g styrte
verden ut i en ny krig. Stadig stbrre krefter i Norge begynner innse
at disse kr4,gshissere dermed også er onsverlige for all den nöd som
vårt folk idog må bære. I den urokkelige tro på den tyske seir, som ex
den eneste forutsetning for en bedre og lykkeligexe framtid for alle de
europeiske folk, er jeg sammen med Dem som står som Germenernes fbrer,
klar over at Norges skjebne er uldsoli knyttet til Stor-Tyskland. Sta-
lingrad kjempernes heltemot ou offervilje vil vnre en stedig for-



manin og forpliktende for oss til å gi også det siste i dette vende-
punkt for Europas skjebne. I denne gigantiske kamptid står Ndrge ved
TyskLnds side.

Vidkun Quisling, "ministerpresident" og fb-,
rer for,Nesjonel Samling.

* "VED 10-1J:S JUBILEET" AV DIL EYVIND MEHLE. 


0.L. 19.00. Foruten overfdring av Gdhrings'eg Goebbels
talor bgde på tysk og på norsk, og en snrskildt festkonsert med rikelig
med Wagner-musikk, feiredes 10-års dagen for maktovertakelsen i Tysk-
land i Oslo Tedio med fdlgende tale av Eyvind Mehle:

Norske menn og kvinner!
Velsignede timer i motgang, i kamp og i smer-

te. I slike timer blir mennesker fddt, nasjoner oppstår og framtid blir
til. I en slik time i historien feirer en aV menneskehetehs store ånde-
lige reisninger et politisk jubileum, Det er ideg 10 år siden nasjonal-
sosillismen tok makten i Tyskland. Det kunne'Se ut som et allmektig for-
syn hadde valgt nettopp dette dyeblikket til å minnes seiren for en be-
vegelse som ble båret from av tro og offervilje, og som var födt i smer-
te eg ndd. I disse deger hamrer mot dören Vår undergangsmaktenes knok-
kelhender. Ihn i vår stue står gufset av en verden som bire kan leve
dersom vi ddr. Vi vet at slik er det. Vi har alltid visst det. Dypt i
vår rases bevissthet ligger erkjennelsen av at vi kan tåle meget i ver-
den, men en ting kan vi ikke tåle: under Asies hel dör vi.-Denne erkjen-
helsen son 14 så dypt begravd, lbftes idag opp mot lyset i manges sinn,
som lenge har vnrt mot oss i vår kamp for et nordisk Norge. Yer enn en
som hax fgtt öye pg ansiktet der ute bak vihduet, Asias'knokkelgrinende
ansikt, fdler sitt nordiske blod bli levende og protesterende i seg. De
vil ikke dö under en sjellds masses lemenaktige, franadsubbende stdvle-
heler. De vil leve og de vil seire. De vil kjempe oppreist som nordisko
mennesker. Og skel-de dd i kampen, da vil de dd som mennene fra
grad. Eva mening ville livet ellers 41a. Det finnes nok en hensikt med
den vinteren vi nå må gjennom - Stelingrad-vinteren. I slike tidex er
det at mennesker prdves. Det vil vise seg hvem som her verd og hvem son
ikko har verd. Henge som prydet seg med et portitegn, vil kanskje for-
svinne. Men ser vi ikke-a1t ideg de første v de mange, menge som uven-
tet kompler mot oss'og -;ir.oss sin hånd. Det er et utvalg som finner
sted i en vintor som denne, og denne utvelgelsens tid er nddvenalig foy
for det nye Europa som skal komme.

(Fortsettes).
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EYVIND MEHLE Oh DE SOM SVIKTEL 


(Fortsettelse). Stakkars dem som svikter idag. Den som et
eneste dyeblikk i sin sjels aller innerste ldnnkammer hnr kapitulert
overfor eia, knn aldri reise 8eg mer. Han får selv atintens bbyede

Når nasjonalsosialismen idng feirer jubile
minner selve dyeblikket om at veen fram er lang, og nt-de 10 årene av
skapende arbeid i Tyskland, av bkende folkelykke, av voksende nasjonal
makt,a.11ikevel bare er begynnelsen.til det storverk.sobare wennesker

	

'Itanskape sbm er utValgt gjennom.ndd'o(..; offeT, Milioner fra
alle kanter av vår VeXdensdel blikket mot Europas store.fdter. Også Vi
som ikke hdrer til det stortyske rike, vet hva vi hc-r å takke Ldolf
Hitler for. Hvordan hadde uten ham de europeiske mennesker idag stått
åndelig rustet mot 1;sia. Når Ste1ingrad-v4nteren engnng er foxbi og sei-
rens somner drysser åine blonster-bver'oss eller aver.våregraver,.da
skal det Europa som står fran,..vs,.re  vår  nasjona1sosialistiske takk til
.L.dolf. Hitler. Men et slikt fredens og menn-eskelykkens Europe kap vi lkke
håpe ass til eller miakke oss til. Du som idag merker gufset fra Asia

hdrer knokkelhånden på,ruten! I de kommende måneder bg år blir.det
også din personlige og, praktiske oppgave, enten du er nasjonalsosialist
eller ikke, å sette det du evner inn på R'g.jdre den jerd som vi kaller
våre fedres jord, levelig for nardiske mennesker også i framtiden. Ti-
den selv har nå skåret gjennom all propeganda. Det er virkeligheten r-
taler til oss. La oss höre på den.

1,..30NE1-1INGEN P. SPOLTULTEEIELL.

0.I,... .08.00; Idet en henvise± til tidligere F.nnonse med-
deles •at nedennevnte gjenstander omfattes av oppgaveplikten i forordnin-
gens peragraf 3 förste ledd: .

Fotballer, fotballblrer, fotballknotter, .
'leggSkinn, knebeskyttere, målnett, trenåler, fotballdommerur,.sndrerem±

tennisbPller, tennisraekerter, tennisnett, merkemaskiner
til-tennisbner, rackertstrenger, håndbeller, målburmed nett, målvok-
terhndsker, sndreremmer for håndba.11, ski alle sing over 150 cm. spes-!--
fipert etter typer (slalom-, hoppski'm.v.), stnver av.alle
slag, okibinninp,er tIv alle slag; stoppeklokker, slalonstanger med flagr.
turnskranker av alle slag;,svingstenger, turnringer, turnmatter, turn-
hest, bdylehest, turnkasse, olympiabrett, trampoline, gymnastikk-köller,
boksehansker, slaghansker, sandsekker, punching-baller, medisinballer,
brytematter, bryteantrekk, vektlbftningsmateriell og manualer, friid,c
hekker (av stål eller tre),- kuler,.diskos, spydd;' alegger,höydehopp eg
'stavhappstativ, stavsprangstaver,.sprngmatter, stafetter, rundeanVise-
re, startrevelvere med.ammunisjon, sköyter av alle slag med skdytekalo-
sjer spesifisert etter typern (.1engdeldps,, hockey-, kunstldpsskdyter
m.v.) med og uten Stbvler, (unntatt dog,skruskoskbyter og snebelskdytal')
bandyballer, bandykdller, ishoekeypucker og -kdller, idrettstrdyer,
idrettsbenklDr, treningsoveralls, turn- og gymnestikkdrakter brytetri-
koter, skdytetrikoter„ ishockeybenklcar, ishockeystrbmper, fotballstöv-
ler, bekse- og brytestdvler, kappgangasko, piggska, spesielle gymnastil
sko og sykkelsko.

Fristen for avgivelse av oppgaver forlenges
til lördag den 6 febr. d.å. innen hvilken dat o oppgaven  nÅ være  post- w
lagt. Den tidligere pålagte oppgaveplikt for skiamdring-bortfaller.

1,1t sportsmateriell som ikke cr nevnt i
foranstående liste, er inntil videre unntatt fre onsetningsforbudet i
forordningens'peraref 2. Videre er skistaver av tre unntett fra omset-,
ningsforbudet.- ,

Bestemmelser om framgangsmåten ved innser",
se av sdkneder'bm kjdpetillatelse for sportamateriell vil bli kunng
i nar framtid. För slike regler er gitt vil det .Nflre nyttelbst g inn-
sende sdkned.

fl

. Oslo 29 jan. 1943. "Fdrsyningsdepertementet
Direktoratet for Industriforsynin.
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07,00. Med hjemmel i forordning ?,v 2/12 1942 parn-
gra,f 3 og 9 har Kommunikasjonsairekteratet fastsatt at det på kjdrebOk

tebruar 1943 kan kjdpes det samme kvantum generatorbrendsel som Direk-
totatet fastsatte for januar d.å.

Det kan ikke kjöpes mere enn 8 hl. knott el-
let 50 kg. ..trekull pr motor pr. dag. Kommunikasjonsdirektoratet har

/11ti()ig bemyndiget transportutval;ene til sine distrikter om nddvendig
sette ned de fl'stsatte trekullkvoter eller å bestemme nt som.kjpele-

gitimsjon for treku11 bare kan nyttes kjdpetill‘itelse utstedt av ved-
koMmende utvalg. Sdknad om kjdpetillatelse for tilleggskvantum og dis-
pensesjon fra grensen for daglig kjdp sendes transportutvalget i dist-
riktet. For, jordbrukstraktorer, stasjonwe anlegg og fartdyer er det
ikke fastsatt besteMte kvoter. Sdknad sendes transportutvalget i dist-
riktot. Det innkkjerpes at det er forbudt å bruke gcneratorknott eller
trekull uensett kullencs st3rrelse tii husoppvnrmning e.1. fyringsfor-

i mål. Overtredelse knn medfbre straff og inndraging.
Kommunikasjonsdirektoratet.

POLITIIDLETTEN JJNDEI-L,,GT "FOLITIDEPI.LTEMENTET".

‘1" :13.00, , I sitt foredrag for medlemmer av Trondheim
politikorps idag hvor b1.a. politipresident Lange vnr tilstede, nevnte
politinc,jor Hoel innledningsvis nt politiidretten idag or blitt en
tjenestesak underlagt "politidepartementet", og har sitt dget idrettå-
kontor der.

, Det ex i det offentliges interdsse såvelsom
i hver enkelt politimanns egen interesse nt politimennene holder seg i
form. Foredragsholderen uttalte at det står hver enkelt fritt å delta

den frivillige idrett som ledes nv Norges idrettsforbund. rövene for
4 	 politiets idrettsmerke gjöres obligatorisk for alt politipersonell fra

og med ivår.
Etter å ha omtalt politimennenes enestående

innsats på alle fronter under denne krig, sluttet major Heol med on ap-
pell til alle politimenn om å nelde seg til tjeneste til kamp Mot bolsj:
vismen og til kamp for fdrer og fedrel=d.

PF,ISENE FOI STOLSEI FOLH3YET P.. VESTLihNDET.

‘r° 0.h. 08.00, Prisdirektoratet meddeler at prisene for
storsei  er  forhöyet i prissone 5 oP 6 (Mdre og Momsdal, Sogn og Fjordn:-
ne, Hordaland, Bergen og Iogaland fylker).

Prisforhöyelsen er bare gjort gjeldende for
storsei d.v.s. sei som i rund tilstand veier minst 4.5 kg., slbyd
tilstand ned hode minst 3.8 kg. og i. slöyd tilstand uten hode minst 3
kg.. Por nindre sei blir de tidligere rriser fortsatt gjeldende. Når
forhöyelsen bare er gjort ,jeldende for storsei er det for 4 ha en noe
mindre pris for den store snöresei som blir fisket under stor- og vår-
si1dfisket.

NY INSFE:TjL VED HEIME=EICONTOLET.

O.L. 08.00. "Landburksdepartementet" har nylig konstitu-
ert vevel-werinne frk. Lanveig jverland, Borre, som inspektör ved
ykrekontoret. Hun her vikariert i stillingen siden ifjor höst. Hun er
samtidig oppnevnt som medlem av styret for Statens Kvinnelige Industri-
skole.

WKDLL KNOTTFBIIKK NEDBLENT.

07.00. Orkdal Knottfabrikk er brent ned til grunnel:
med alle maskiner og omlagJ_00 111.-ferdgvare foruten 10 fnvner vcd,
meldes det fra Trondheim.
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S=STILSKUDD TIL  SKOLEBOKSÅWJI"GENE. .

10.00. Statstilskuddot til sko1eboksenlingene for
1942/43 er ndelt ut. Ifd1c;e Len cz det gitt tilskudd til ialt 3817
boksan1iner'i landet med tilsammen kr. 100.024. Tilsvarehde tell ifjor
vor henholdsvis 3439 og 90.866.

¥41i

FÖDSELSOVELSKUDD I OSLO.'

nummer.av Stat±stisk.M. :(1tdSkrift,
,for Oslo,inneholder bi a ezirekke interessante tall oi folkemengdens
bevegelse i byen i fjor&retS ferskjellige m?Ineder'. 1\ret 1942,sem helhet
viser. for förste gang p Menge ,??.r et födselsoVerskUdd p4.398..
var fbdselsundeskuddet 1 og 4ret,fdr s4 langt nede Spm

FOL=MUSEUM I STLINL.

09.00. Konsul Chr. Anker Bache har n4 reelisertsen
tanke som han og h 'ns frue tidligere er blitt enig om idat hrn p4 sin
70 4rs deu, har skjötet s.n kjente Ringve i Strinda som muww-



grd for Trondheim og Tröndelag. Semtidig her han gitt en kontPntsum pt
50.000 kr. til beste for,ffiuseet.

ULYKKER. 


09.00. En 35 4r gammel bankmann fra Oslo,,Harald
Dran,;sholt som en tid har borld p Sölhögda Turisthotell ved Lillehammer
har rt savnet sideh mandag da han dro ut p4 en lengre skitur. Man
frykter for at han er omkommet.

07.00. En dödsulykke er hendt p Espelandsmyr Sta-
sjon ved Arendal idet banevokter Kjetil Moland er blitt overkjört og
drept av tout.

07.00. En arbeider, Anders Reine, er drept under •

beld i a:3gebostadtune11en. Han ble rammet av en stor steinblokk.

SISTE.

S.L. 22.00. Offisielt meldes i London at det norske
skipet •"Bodb" er. senket:

NYTT FLL SVERIGE.

0.L. 13.35. Det svenske skip "Neva" prA. omlag 2000 brt
er senket i britisk tjenes-te. 19 mann av den 21 mann sterke besetning
savnes.

NYTT PL DLNK,RK.

12.30. Den mPterielle skaden'som det britiske
grepet mot Köbenhavn har forrsaket, belöp seg etter en forelpig
sikt til uinst 5.000.000 kr.

11.buningen av Islond Bry,ge ble opphevet kl.
13.00 ida. Bare 6-7 blindgjenere antas enn vwe-tloppdaet.

vvvvvv WVVVV vvvvvv
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De n tnevnte "bisko er' anmodes om å sette alt inn h å få d amle

meni,hetsråd med i menighetserbeidet. De ex videre anmodet om ikke

foreta se, noe.i forb1nne:19e med eventuelle resolus oner som leses f

rekestolene i Den midlertddi e Kirkeledelses navn.,

S.L.22.00 . Det norske "kirkedePartement" har sendt et skriv til
de nyutnevnte biskoper med anmodning Om at.de setter alt inn på
få de gamle menlghetsråd med i menighetsarbeidety-melder Tidningar-
nes Telegrambyrås korrespondent i Oslo.

"Biskopene" er videre blitt anmodet om ikke å foreta
seg noel forbinnelse med eventuelle resolusjoner som lesee fra pre-
kestolene i Dem midlertidige Kirkeledelses navn.

Boken "Det du bör vite om den n e tid" er bere net åbruk i skolene.

0.L.19.15 OverInrer Knut Hoel har skrevet,en bok for ungdommen
ned titelen "Det du bbr vite om den nye tid". Den er beregnet på
bruk i skolene og finnes nå forhåbentlig ved alle skolex i landet.

Boken er holdt i en nesten knmeratslig tone, som gjör
innholdet lett tilgjengelig for unge mennesker. Ingen vil etter å ha
lest boken vmre i tvil om hva som er bandheten og at Norges selv-
skrevne förer er Vidkun Quisling. Foreldre og skole forgiftet tidli-
gere barnas sind».ffier± sin vranglnre, Men de hadde sin mening med det,
for de visste hvor mottageli•e barns

Boken innledes med, at kapitel om Norges förer Vidkun
Quisling. Deretter fölger et kapitel om fbrerprinsippet som viser
nt dette prinsip ikkerepresenterer noe nytt i Norges historie, tvert-
imot ble dette prinsipp hevdet av vore beste konger. Vi'får lenger
ut i boken vite at hirden, solkorset og hilsenen og ss,1" er
gamle norske former. Sa3rlig interesSe har evenittet om "Hvorfor kom
9. april". Vi'får her hbre om de gamle .makthaveres Anaver for det SCIP

skjedde, og om Englands forstik på f4.Norge -med; i krigen p4 Eng-



lands side. Hvorfor Tyskland måtte besette Norge bare noen timer för
Englands planlagte besettelse av landet. Ende1ig,får vi höre nærmere
om ungdomstjenesten .(); den germanake landtjeneste.

Den 1. februar 1942 vil å inn son.en:av de störste dar i Norges

hiatorie. pen denner-skillet melleM eri-fOrnedrelsens. tid o en n

m'råri.kamtid for NorPe.

11.00, . ' Den 1,..febt'llar 1942 vil gå inn son. en avd.e'.störste,
dageri Nerges histOr2c. Ddrine dagen er det hiatoriske,skillet mel-
lom.en fornedrelsenå:iid og en ny rerik framtid ±0X N9rge, idet en
ny nasjonel.'-regjering'.ble.4an.A9t-  undex den mann 'fbrSrSkap som gjen-
nom et helt liv har,kjempet for'iandets Sa.k. 'tet.Vpr'derfor ikke noc
rart at 1. februar 1.fjor ble en fsstdag'som sat'tLe sItt 'Preg på alt
og alle. Og hovedstaden stod helt i,den nye, nasionalda"gb tegn. Over-
alt vaiet nOrske flaggy pg de store'festkledte menneskemesser som
ver ph bena fre tidlig om morgenen il sent pk kveld, var synlige
beviser for et folk forstPd dagens historiske betydning. 'flagen ble
anrlig spenningsmettet ved at programmet ikke var offentliggjort pk
fohånd:, alik at Taan varhenvd,st til gjetniner og rykter.

' en-etterhvert ble det da kjent at samtlige norske
(fersatt)
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(fortsatt)Den 1. februar

norske ministre hadde sendt inn sin avskjeddS6knad til Der 'Herr
RefehskomMissr.og,stiltesbc til-disposisjon'for Nasjdna1.Sam1ings
fdrer, Vidkun Quisling. I den anledning ble det holdt et möte i
Stortinget hvor Reiehdkommissar •Terboven•og•N.S. förer
var tilstede daffimen med damt1ige nerske ministre eg'en rekke fram-
tredende.tYske'og norske personligheter. Minister Hagel.in rettet på
Vegne av de horske minisexe en takk til LeichSktmsr Terboven
for samarbeidet i som Var gått, hvoretter q9hskommissar
'på"sin side uttalte 2-ordanerkjennelse overfdli~trend for
deres arbeid. Han håpet videre på fortsatt fruktbringende samarbeid
til gagn for Norge'og Europa understreket til'dlutt åt Nor e
under Vidkun Quislin s förerska vi e sin u e ri et.o selv-
s en iphe i a e.

Deretter begav man seg til 1,kershus featning hvor
den hdytidelige statshandling •fant sted kl. 13.00, med de kraftige
og manende taler.av heichskommissar Terboven op N.S. förer Vidkun t
Quisling.

folk var levende-med i det som foregikk, viste t
do store menneskemesser som hadde samlet seg i gatene nedover mot
den gamle, ærverdige fedtning.

Selvb statshandlingen i den kjente Riddersal ble er
höytidelighet som de ti1stedeværende aldri vil glemme. Den ble inn-

- ledningen til en ny nasjonal framtid for Norge, og alle fdate det
historiske dyeblikks storhet. En nordmann var igjen blitt Norges
fdrste mann. Vidkun Quisling var ministerpresident og leder for
Norges nasjonale regjering.

Over hele landet satt folk og'lyttet ti1 Vidkun
Qui:slings klare og manende ta1e som, sluttet med de stolte ord :
"Norge var et rike, det skal bli et folk.. Det er derningen som
skal gjdres av Norges regjering".

M'ed begeistring ble den store nyhet mottatt, og på
vegen fra ,,kershus var ministerpresidenten gjenstand for enorm hyl-
dest Heil og sml - ropene runget mot 'ham og.ga beviser for den
store tillit man nærte til Norges nye fbrer. Den historiske hendel-
de på 1,kershus.gå gjenklang i alle kretser, og bybildet i Oslo ble
utover dagen og kvelden preget av begeistrede og festglade menneske-
masser. Overalt Sh man det nye Norges symboler, og den nasjonale
ungdommen med sine uniformer, dannet et festlig innslag i bildet.
Det var ikke vanskelig å skjönne at noe stort var i.gjære da kvelde
kom. Gatene i sentrum fyltes av folk og dagens begivenhet ble .liv-
lig kommentert. Åtlles tanker og gode önhker gikk til 'den-Mann som
nå hadde fått.an.sveret for nasjonenå liv, Vidkun Quisling.,Hans
utrettelige arbeid gjennom mange år hadde nådd sitt dtdre vendepunkt.
Og snprt skulle han få erkjenne alle norske nasjonalsinnede menn og
kvinnerS .-takknem1ig1.et. Gatene vax i ldpet av kvelden blitt sverte
av folk, og omlag 20.000 mennesker var samlet på Karl Johan og i.de
tilstdtende gater da'den.store.defileringeh.for fÖrersn,tok til.
Over 4000 hirdmenn.og hirdkvinner, avdelinger av UngdOmetylkingen,
kvinnelig og mannlig arbeidstjeneste, politi'og-en avdeling rekrut-
ter i. Wa-Ifen SS marsjerte taktfast med tnd1e fakler forei sin fdrerw
som.fra Grand Hotells balkong mottok' togets og mengdens hyldest.
Kampsanger tonte gjennom.lufta, og Be11 og sg31 ropene runget fra
mange tusen mennesker. Det va*r en o mars' o en be ej,siriluj=
ikke noen,17. mai.kanovise mn en 1 .

Langsomt beveget då storeimenneskemasser seg bort
fra Karl Johan ogfraM.til de store kinolokalene i sentrum. To fes4
mtster skulle danne en'verdig avslutning, nem1,ig et möte i Nationaliff
teatret Med taler aV minister Fuglesang 6g miniSter Lunde og et ung-
domsmdte i .Saga Kino'med.tald av ungdemsfbreren, minister Stang.
Og'oUsse mötersstod ikke tilbeke'for dagens dVrige begivenheter. De
var fra fdrste stund preget aV stolthet og begeistring,.og en uben-
dig vilje til innsets,for det nye Norge under Vidkun Quislings fö-
reX'skap.

(fortsatt)
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De 1. februar 1942. (fortsett)
Ir•

•

S4 var den.begivenhetsrike dag slutt, den dag som
dRnner innledningen til et nasjonalt gjenreisningsarbeid i Norg,e.

dette arbeid vil bli fullfört, for det nye-Norges monn og kvin-
fler går med begestring; tro og offervilje inn for den store oppga-
*e. MinIster FugleSangs sluttappell i hans tale rA mötet i National-
teetret uttrykte de p,er-,pektiver som I. februar 1942 ga: "Idag rek-
'ker vi hånden ut t1 n norske kvinner og menn. Ingen rå lenger
Vimre i tvil om at Samling seirer. 12 s4 dagen idag gi oss
kraft til fortsatt L I Og la nss sverge f5r vi forlater hver-
andre at ingen motstand ha1 avnoJd fra å fullbyrde Vidkun
Quislings liVsverk.

 • 

1, februar 1942 betegner et avgjdrende vendepunkt
Norges hdstorie. Ved den hdytidelige statsakt på .4kershus overtok
Vidkun Quisling regjeringåmakten og utnebnte deretter selv sine
ee3ne niniatre. Vi fikk en handlekraftig nasjOnel regjering til
lede den sivile forvaltning og administrasjon i samerbeid med okku-
pasjonsmakten, Dermed var Norge gått over fra å vmxe et lammet demo-
krsti, til å bli en livskraftig fdrerstat. Det fdrste punkt i Nasjo-

. nal Zemlj.ngs program: "En handlekraftig, norsk rikaregjering uav-
ongig av.PEIrtiPOlitikk", ver blitt en realitot. 1. februar er en

milepel i.Nasjonal Samlings kamp for 4 gjenvinne.Norges frihet og
seIvstendighet og å skape en sund og sterk stat. De ganle partiene
med sitt.evindelige kjevl, sine gruppe- og klasseinteresser, sin
evneldshet og udugelighet, fdrte Norge uvegerlig mot aysrunnen,
-hvj,lket Nasjonal Samling gang p4 gang påviste og.advarte mot. Men
sterti;ng og regjering 'vendte det. ddve dre til og Vi dpplevde den

r ,9--8Pri.1 1940, og det-som fulgte. Den fxihet det gamle styre ved
ain venvittige politikk spilte bort for oss, er det den nasjon2le
egjering og Nasjenal Samlings store og vanskelige oppgaVe4 vinne

februar var et skritt på vegen. Da ble det solide grunn-
lag for den kommende utvikling skapt. 1 dpt år pom nå er gått, er en
rekke,viktigp oppgaVer i" samsvar med Nasjonal SRmlings program blitt
gjennomfdrt og her brakt oss nmrmere målet. Ved en rekke tiltak er
landsdelene knyttet festere sammen. tiksenheten er blitt mer enn en
tanke. På det Ökonomiske, sosiale og kulturelle område her Ilkssty-
ret grepet inn og skapt sundere og bedre forhold. Hensynet til fol-
kPfellesskapet, fellPanyten. og nasjonens liv har stått i forgrun-
nen: Regjpringen har bevist'både at den er sterk og handlekraftig
ogHat den.i'alt aitt brbeide har folkets vel for itiye. Kjærlighet til
fdrelandet, tro på Norges frnmtid og det norske folk har preget
dons virke. Den har i dol; året som er gått fdrt oss et langt stykke
videre mot det 1,t1å1 alle sanne nordmenn higer etter. Men ennå står
,meget'igjen. Enhå er.det store oppgayer som må löses för folket og
landet er gjenreist og friheten vunnet. Og enhver må vmre klar over

-at det endelå..ge resultatavhenser av at det sluttes opp om den na-
sjonale regjering, som i gjerning har vist at den kan fdre det ner-
ske folk'fram til en,lys o lykkolig.framtid. Det kreves samarbeid
,på alle områder og en positiv innstilling til det nye som bxyter

Det nytter ikke,å tonke på personlige interesser og å sette
seg'opp mot utviklingen. Nyordningen i Europa er allerede en reeli-
tet; noe som alle nå rå forstå og innrette seg deretter. Det er
innlysende at gratis får vi ingenting. Slapphet eller likegyldighet
kan ikke 'bringe reåultater, bare arbeid og offer. Bare i kreft aV
vår egen vilje til og til å ofre for land og folk, kan vi
nå fram til det nål alle nordmenn har. Alle krefter nå derfor fdre-
nes i et positivt samarbeid for Norges framtid. Det er en dddsens
alvor1ig nödvendighet sOm blir forstått av stadig fler. Ett'-årsdagen
for dannelsen av d(,n nasjonale regjering bdr vmre en oppfordring til
alle.gode krefter om å gjöre en aktiv innsats i uegenyttig samarbeid
til 1Deste for land og folk. Og denne dag bör også samle alle len
takk til den mann som framfor noen har mren av at vi fikk en 1. feb-
ruar 1942. Uten Vidkun Quislingbs klersyn og idealisme, hens utrette-
lige kamp,.hens åldri'aviktende tro på folkets og landete framtid;
Ville det sett mörkt ut for Norge idag.
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N.S.stevnet i Trombb..  "Fer  NOrd-Uor e er det en Sk'ebnetime Uten like.

Nå gjelder.det landsdelens innlemmelse i-Soviet-SaMveldet eller fort-

satt liv under noxsk 2VT`2".

17.pc Den store vintersamlingen, N.S.stevnet for de tre'nord-
ligste fylker, ble åpnet Tromsb lbrdag. En flaggsmykket by hilste
ddltagerne velkommen til hpningsmbtet som ble ho1dtVerdensteatret.
En representativ forsamling var mbtt fram med hbgtSående tyske og
norske representantcr i epissen. Mbtet ble åpnet med fedrelandssan-
gen, hvoretter redakr Eriksen leste en prolog forfattet av ham
selv. Fylkesförer Hoff heldt velkomsttalen hvor han ss3rlig kom inn
på den idealisme som preger Nasjonal Samlings kamp. Vårt ideal er
Europas ideal , uttalte fylkesföreren, og for å virkeliggjbre våre
mål, må enhver leve etter de ord som fbreren har gitt oss: "Vi skal
v-re gode nordmenn, gode germnnere og gode europeere". ben nord-noix-
ske befolkning kjemper vår kamp ph nordfronten i det verdensoppgjör
som nå raser. Oppgavon er å holde denne fronten mot faren fra bst.
Ekspedisjonssjef Klevenberg overbrakte fbxerens hilsen til vinter-T
samlingen. Han begynte med å sitere Gunnax Heibergs oxd: "Det fins
timer i et folks liv som betyr mere enn 10 år. En slik tiMe opplevex
vi nh..For Nord-Norge ex det en skjebnetimd utdn, like. Nå gjelder
det landsde1enå innlemmelse i Soviet-Samveldet eller fortsatt liv
under,norsk styre. Derfor  må folket våkne opp og ta fatt på de oPP-

pver som Der Ftthrer har tildelt Norge, slik at det kan bringes
frelst og frii gjennom krisen,

Endrirwer i ras'oneriiigsforskriftene for ost.

17.00 hasjoncringen av ost. Direktoratet for proviantering  og.
rasjonering har gjolt fGlgende endringer i rasjoneringsforskriftene
for ost:

I 10. rasjonering.speriode som stxekker seg frn ag med
15. fobruar til og ned 51 mars 1943, kan det mot merket E.161 ,På
DIrektoratet for Proviantering og Lasjonerings ekstrakoxt for. tiden
25.1. - 18.4.1943 ellt merket 8 G.1 på .ukerasjoneringskortene
for uke nr. 8 (;'L5.2. -  21.2.1943)  kjöpes og selges: Ehten: 200 gram
gammelost e1le  o3t  cleC, 20 % fettinnhold og deroyer. 11er: 400 gram
ost med feytinnhold rid?.r 20 % unntatt eskeost, gammelost, kjerneil
melkost kaseinost  (2,--)s1)., Eller: 500 gram eskeost med fettinffir
hold under 20 %.•Eller: :CUO gram kjernemelkost, kaseinost (sbrost).

Endrin(fer i forskriftene om forbud mot bruk av tekstil-

råstofer M,7. til ay visse varer:

17.00 Norges'Tekstilstyre har den I. februar  1943  med godkjen-
ning av Direktoratet for Industriforsyning foretatt endring i for-
skriftone av 17. juni  1942  on foxbud mot bruk.av tekstil-råstoffer
m.v til framstilling av visse varer. Etter denne endri,ng er det
forbudt uten,enmtykke aV Norges Tekstilstyre å bruke sytråd laget
av tekstil-råstoffer Jd1 erhverysmeesig framstilling av innleggs-
såler. Tokstilstyye kc,n egså bestemne den mengde sytråd en produ-
setav.innlegssr bruke til framstilling av,denne vare for
egen rcAnj.ng eller .som J.eiearbeid. Endringen trer i kraft straks.

Ny ordftlrer i Herv'ku=.

17.00 "Inen.:esciertementet"- har_oppnevnt som,ordfbrer i
kem.r2 Lundestad'lyistedenfor de4.dligere,

Oppnevilte kjbpn&nniSbjbrn.Moe,,semlbses fraivervet  på  grunn  av
•flytning fra kommunen.
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JA21.ex.:takker .uiali£-'fai.r l k5nsknin4steIef7rammet.

22.00 - Der Fthrerher,sendt-4miniSterpresident"isling
tölgende telegran fra sitt hovedkvartexi-

hilsen anledning av 10-årsdagen for nasjonalsosialismens makt-
overtagelse i Tyskland..Den gigantiske kamp i öst*for kuropas
frihet, eksistens og'frantid avgjbr også definitivt de gernanske
folks.Skjebne: Denne kamp mh og vil derfor også bli fdrt til seir,
og denne seir vil f(!re med seg rik velsignelse for alle de folk
som består den uende1ig harde prve skjebnen nå har stilt dem pk.
Det norske folk har i Dem funnet en nrer som klart har erkjent
denne situasjon og hnr trukket konsekvensene av denne erkjennelse.
Om få dager har Del herr Ministerpresident og den norske nasjonal-
regjering innehatt Deres embeter i ett år. Måtte det i de kommende
åx vmre Dem og Deres medarbeidere forundt å la hele det norske
fOlk forståsin skjebnetime og före det mot en lykkelig framtid.

.edolf Hitler.

TelePramvekslin mellom Quislin o Terboven i anlednin, av 1. februar.

22.00 "Ministerpresident" Quisling har sendt Reichskommis-
sar Terboven fölgende telegram:

Herr Leichskommissar. I en tid som er så betydnings-
full for alle europeiske folk, feirer den nasjonal-sosinlistiske
regjering i Norge den förste arsdag for sin mnktovertngelse i be-
visstheten om hvor vanskelig de oppgaver er som ennå står tilbake

löses. Jeg föler en oppriktig treng til å takke Dem, Herr Leichs-
kommissar, for at den historiske begivenhet i året 1942 fant sted,
og for den handlekraft hvormed De har fremmet våre felles oppgnver.
Jeg er meg bevisst at Norges framtid avhenger av de tyske vkpens
seir i kampen mot de i öst framstormende horder, son vil tilintet-
gjöre folkene, og av mitt folks erkjonnelse av at England og Itmeri-
ka ikke kan redde det fra dem. Når Europas folk forener seg til
forsvar mot bolsjevismen og det heltemodige tyske folk foretar en
generalmoblisering av alle sine krefter, da vil vi også öke vår
innsats i synli, grad. Åale krefter nå settes inn for seiren, -
herned går Norges nasjonal-aosialistiske regjering og med den det
norske folk inn i framtiden.

Vidkun Quisling.

Fra Reichskommissar har "ministerpresident" Quisling
mottatt fölgende telegram:

Herr Ministerpresident. Jeg takker Dem herteligst
for de hilsner som De har sendt meg i nnledning RV ett-arsdagen for
dannelsen av den nasjonale regjering i Norge. Den harde kamp som vi
står oppe i for byeblikket, gir ikke plass for festligheter hvormed
vi allerede nå kunne eare det som De og Deres kampfeller har gjort
for Norge o, for hele den germanske sak i löpet av det år som ligger
bak oss. Det vil bli forbeholdt et seinere tidspunkt. Idag gjelder
de 4J å konsentrere alle krefter og å sette dem inn i störst mulig
grad, for i samsvar med den nettopp offentliggjorte proklamasjon av
Der Ftthrer å slå tilbake og tilintetgjöre definitivt det asiatisk-
bolsjevikiske stormlöp mot dem som har skapt og opprettholder kul-
tUxeni verden. Det er germanernes historiske misjonmed det tyske
folk som midtpunkt å kjempe i förste linje i denne kamp, for bolsje-
vismens seir ville bety den definitive ti1intetgjörelae av den ger-
manske og dermed også den norske kultur og av alle dem son represen-
terer denne kultur. Enhver germaner som er seg bevisst sin opprin-
nelse og sitt ansvar overfor sine forfedre og dem som fblger etter
ham, må derfor vmre villig til å sette inn ell sin beslutsomhet i
kampen for å tilintetgre den bolsjevikiske verdenspest. Jeg vet at
nettopp De, herr ninisterpresident, er helt og fullt overbevist on

(fortsatt)

Hexr Ministerpresident, Jeg takkex Dem.for Deres
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guisling or, Terbovenutveks1er te1e,7rammer: (fortsatt)
. .—

riktigheten herav. Den erkjennelse som De i Deres kamp har gitt
Der Pthrer og det .tyske folk, er,det beste bevis for detd.. Det er
derfor idag mitt mest oppriktige ?Jnske at denne Deres erkjennelse
må gripe stadig mer om seg i det norske folk, tii velsignelSe for
Norge.og til velsignelse for det germanske fellesskap;„ Jeg hilser
Den og Dered kampfeller i oppriktig kampforbundenhet

Terboven.

'vvVvVVVVVVVvvvv
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41hpUISLINGS "N_SJON4,LDG". I PESS=SMENS TEGN. F.LLTIMJTET HOLDTES I 


XLINGENBELG XINO OG IXKE F. J.JELSHUS. TELBOVEN IGNOLEL HELE ...:.L..;LNGE1,2NTET

OG. EL PL.VLENDE. OUISLING LEFSEL.OG LOSEL. SPJLSM"LET FOD„N0LGE ET V2LE  

ELLET.,IXXE V2ILE. DET NOLSKE FOLX HJ GLOVT FOLBLUTT SEG. KI=N VIL BLI

LikTT I FLED. QUISLING NGILIPEL SVELIGE OG DFT FOLHOLD SVELIGL TILLITEL.

EN NWSX LEGSJONI STOCXHOLM. SKLE4.EBILDET BOLSJEVISMEN DLS FLAM P!,NYTT.

19.15. Det var dyp pessimisme og ingen festivitas
som preget Quislings fdrste "nasjondldag", ,rsdagen for opprettelsen av
"den nasjonnle regjering" og Quislings utnevnelse til "ministerpresi-
dent".

kringkastingen var det intet festprogrem.
Bare tiden fra kl. 19.15 til kl..21.10 var overlatt arrandrene av de
tyske myndigheter, c>2denne sendetid gikk for det meste med til en over-
föring fra partinötet ned Quislings tale.

Idktignok ble det flaget i Oslo og solkors
og NS emblemer prrnget p. alle offentlige bygninger, sporvogner og
flagstenger, men det vnr intet fakkelteg, oppmnrsjen pg. Slottspinssen

•vnr ingen.. stormönstring, festlihetene i Den Löde Sal pg, Slottet be-.
grenset seg til en utdeling av utnevnelsesbrev til höyere befal i ,r-
bei.dstjenesten, og höydepunktet, festmdtet rled Quislings tale, var
mac)g fargeldstforuten at det holdtes i Klingenberg Kino og ikke pg,
.1cershUs son mn kunne ha ventet ville hn blitt innvilget av
det trke Leichskommissrit. Terboven glimret ogsfk ved sitt fraw3r og
syns a ha ignorert fullstendig nele arrangementet.

re heil og s,31 rop som forekom i kringkastin-
gens overfdringer, hadde ikke den samme glöd som tidligere, og noen  be-
geistring kunne ik.ke spores. All seiersbevissthet var borte og det hdr-
tes mer ut som om Quislings tilhengere var kommet sammen for trdstes
enn for demonstrere sin makt og velde. P. Slotssplassen var det bare
enslige tropper som representerte de forskjellige NS organisasjoner,
hird, politi og Germanske SS Norge, og kun 3 sveiter av 1.,rbeidstjeneste]
var oppstilt. Inntogsmarsjen av Sigurd Jorsalfar som spiltes hver gang
ruisling opptrg,tte p4 arenaen, fullförtes aldri og begeistringsropene
löd glisne og lite overbevisende.

(Quisling selv derimot syntes sikker og selv-
bevisst. Kanskje er man na3rmere sannheten hvis man sier han syntes fan-
denivoldsk. Hans tale var bedre formet og mere presist franfört enn tid.
ligere og varte i det hele vel en time og et kvarter. Det hdrtes ut sorr
on han ng. cr kommet til erkjennelse av hvilken situaåjon han er i. For
ham syns et ware eller ikke ware gjelde. Dypt i sitt indre syns han
ogs tilfrets med utviklingen, at hans spg.dom for ti P4r siden om den
truende fare fra öst ser ut til i oppfyllelse. Idag.m enhver inn-



se hvor alvorlig stillingen er og hvor rett han hadde, trdster h n seg
med. For fdrste gang nevnte han muligheten nv t Tyskland knnskje kunne
tape krigen. N fgr det bwe eller briste. Hans framtidige linje er
klar. ialt m. settes inn p4 opprettholde maktstillingen s lenge det
er mulig. Enng. er det hp selv om det er aldri sg, lite.

jl'ET I KLING:NBELG. 


O.L. 19.45. Höydepunktet i "den enkle og verdige feirin:
av dagen f'nt sitt uttrykk.,i p?,rtindtet med Quislinis tale i Xlinnen-
berg f:ino kl. 20.00 m)nd,g 'kveld.

(Fortsettes).
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MOTET I KLINGENBELG.

(Fortsettelse). Til erstatning for akershus var scenen pyn-
tet med 4kershus festnings gamle silhuett. Samtlige "ministre" som kun-
ne ware tilstede var mbtt fram. Likeledes ledere for Nasjonal Samlings
smrorganisasjoner, en rekke hbyere tyske militmre og sårede frontkjem-
pere fra Den Norske Legion og Waffen SS.

Presis kl. 20.00 ankom Quisling med fb1ge
og ble mottatt med 3 tre heil og wel-rop. I det offisielle referat
het det "med kraftige og taktfaste" heil og aml-rop.

Partiets generalsekretmr, "Minister" Pugle-
sang besteg deretter talerstolen og bneket velkommen.

I en kort adresse understreket hnn hvilken
betydning denne dagen har i Nasjonal Samlings historie, jn i hele Nor-
Ges historie. Og han fortsatte:

La meg også gjennom kringkastingen få sende
en hilsen til de tusner av trofnste kampfeller fjern og nmr som er sam-
let rundt hbytalerne ikveld for å hbre vår förers budskap til oss. Den-
ne hilsener först og framst xettet til våre frontkjempere. Jeg vil på
fbrerens og partiets vegne sende dem en hilsen og en takk for den inn-
eats de har gjort på Östfronten, fre Leningrad til Kaukesus. De kjemper
idag den hårdeste àg mest ekjebnessvangre kamp Europa noensinne har ut-
kjempet for sin eksistens og sin kultur. Motta en takk fra oss og bring
den videre•til alle trofaste kampfeller derute som med livet som inn-
sats' kjemper for Norge og Europa.

Et Rr er gått siden tusener av kampfeller
,fra Lindesnes til Nordkapp samlet seg her i Oslo for å oppleve den his-
toriske stund da föreren overtok regjeringsmakten, fortsatte Fuglesang.
Det har vmrt et begivenhetsrikt år, rikt på kamp og.rikt på erfaringer.
Vi kjemper for den tro vi ,er gjennomsyret av har livets og framtidens
rett. Skjebnestungt alvor preger kampen idag. Store, avgjbrende begiven•
heter ligger foran oss. Llle er vi klar over situasjonens alvor. Og vi
fbler trang til å stanse opp et byeblikk og se hen til vår förer, hbre
ham tale til oss og stake ut veien framover for oss. lubrytelig tro-
,skap qg tillit til Dem fbrer og "ministerpresident" ber vi Dem tale til
OSS.

QUISLINGS TaLE.

O.R. 19.50. Kampfeller, begynte han.
Vi mennesker skal leve i denne verden, og vi

skal skape den til en slik verden nt den er vexd å leve i. Vi nordmenn
skal leve i dette landet som våre fedre har ryddet og bygget. Hvert
slektledd skal verne om det og bygge det slik at de ,kan etterlate Norge
til sine etterkommere som et land verd å leve i for en nordmann. Den
almen-menneskelige plikt står sdrs klart og krevende fram i de store
vendepunkt i folkenes og verdens liv. Og når skulle denne plikt vmre
hbyere og helligere for oss nOrdmenn enn nå i vår tid. Hele verden stri,
der og skjelver i en krise så dyptgående, så omfattende og så voldsom
at verdenshistorien aldri har sett maken. Spbrsmålet er for Norge i dy-
peste mening det samme som Hemlet gikk og grunnet over: å vmre eller
ikke vmre. Men i livet or ikke bare denne hellige plikt som jog talte
om. Der er også en hellig rettferdighet. Der cr en moralsk verdensord-
ning. Der gis visse livslover både for den enkelte og for folkone som
de må leve etter hvis det skal gå dem vel. Den nemesis som går gjennom
livet kan det synes som den enkelte undertiden kan slippe unna for. Men
et helt folk unngår den aldrig

Det norske folk t sitt nåvmrende slektsledd
har grovt forbutt seg mot,disse folkets livslover. Det er ikke nbdven-
dig å gjenta her i enkelthetene hvorledes de gamle ledere årelangt svek
sin hmalige plikt mot det noxske folk og forrAtte landet vårt. Jeg vil
bare framheve at det ikke var de tidligere ledere og alene den gamle in
solvente eg dekadente såkalte elite som or skyld i Norges ulykke. Men
det er hele det norske folk hvis store masse i sin politiske likegyldig
het og i sin selviske og selvopptatte materialisme godtok og opprett-
holdt et slikt 1 'ndsforredersk oa landsbdeleggende regime.

(Portsettes)



Sile 3. e1diner mandag 1 fobr.  1943. 	 Nr.648. 


TJUIsLIN•s 


(Fortsette1se). Et folk hr dot styro det fortjener oi dets
skjebne blir deretter. Det er en sannhet vi i disse g,r har sett bekref-
tet i den ene curopciske stat etter den

Don 9 arril utlöste den ser: ogsg, i vrt eget
land med dr=tisk kraft. Det cr denne sammenheng mellom skyld og straff
som jeg her vil understreke, ikke for polimisere not nocn, men for
det norske folk oki erkjenne sin ogen skyld og brJde. Det er s;ennhet

erkjennelse som det norske folk frnmfor alt trenger n. r2.,r nye fnxer
trekker opp omkring oss og truer vrt folk dödeligere enn noensinne.
Se:nnhet oe,erkjennolse skal derfor ogs donne dac fiSrst og fr=st tjene.

Quisling omtalte deretter f.,-rsd2gen fOr den
"nsjewle rejering". Den 1 febrwr 1942 ble grunnstenen L:6,t for det
nye Norge i den store nyu verdensepoke som vi n4 st4r 13 tersklen til,
ut-L.lte han. Muligheten ble ::'g,pnet_for det norske folk til igjen med e-

en kreft g erheide seg opp :17den evrunn hvori det hadde styrtet seg.
Derfor cr den deg vi idag minnes en stor deg i Korges historic. Virke-
li större enn 17 mai 1814. Större enn 7 juni 1905. Men denne storhet
.vhenger ;tv den en1het og kraft vi nytter mulighetene ut med.

Jeg minner om -t det v.e.r ved Tysklands im(3te-
kommenhet og nerkjennelse, et dette viktige skritt ble gjort muli. Men
rejeringen ble ikke utnevnt ev de tyske myndiheter. Den ble cknnet ved
norsk tiltk p:g grunnlg .;\7 N sjonel Samling som den encste eksisteren-
de og lovlige politiske orgnnisnsjon i Nore, o; etter en frem.nc;<sm4to
som Norges hbyesterett ikke f:tnt noe g innvende mot. Vi sitter i kraft
av den nsjonnle, revolusjon, og vi har idn.g hele smfundspppartet i

I et r her den nrsjon-:le regjering ng, ut-
övet denne myndighet og mer og mer befestet sin stilling. Derved er
ejort et stort skritt i retning av gjenvinne vgr selvstendighet og
byre ct nytt, fritt og stort Norge. Nr selvstendighetsverkets videre
utvikling ikke cr blitt merkert ved ytterligere rewi,uleringer s4 skyldes
dette den frmtidige ordning i Europa, og i wardeleshet det frmmti-



dige forhold mellom Tyskltmd og Norge, enn). ikke kan fstlegges i det
enkelte s1cnge krigen legger 1;eslag p& alle krefter.

Det bidrnr heller ikke til t fremme .2rbeidet
at en del prester og Iwcre her lget brk. Prester og 1-3rere som er sg,
forblindet eller fbrvillede t de ikke engeng forst?Ir et de i höyden
oppnr det motstte  .ev  hin de tilsikter, hvis de de overhodet drives av
en god vilje.

1-srerne de vil jeg nevne at skole-
ne n arbeider no=lt igjen sg.vidt krigsforholdene tillnter det. Det
omstritte Lwersmbnndet, som ble brukt som et slett JÅskudd til lage
politiske nksjoner i skolen - hensikten med det er jo w-retn 1,3rer-
stridens egne og faglige interesser det str n!‘, f:st org.nisert.
40% 'v 1ndets smtlie lrwere cr n. lojele medlemmer av Lwersmbandet,
i enkelte fylker opp til 60%. Oalo st?vr drligst med ea. 25%. liv de 860
tillitsm=sstillinger i s:mb:ndet er samtlige 96 fylkes- og kretsleder.
stillinger bestt ned NS-folk, og ea. 90({, av lag1edcrstilli.gene. I.J-
rerksjonen som jdepropagndaen ute i verden gjorde til ot verdensnum-
mer med resolusjoner frn alle knter nv kloden, her nits ftt et tem-
melig fln,ut resultet for ::ksjonens trdtrekkere. Og hva deres ofre en-

lutr de bere oppridd skade seg selv og sitt land. Jee vil ikke,
fortsatte Quisling, nnbefPle noen i framtiden stikke kjepper i hjulet
for Nesjonal Snmlings frijöringsverk.

Ned hensyn til de endre ndons helter som
strider for London og Moskvn, nemlig Kirkeopposisjonen med de tidligere
bisper i spissen, s4 h3r vi funnet mest mulig burde nelisjere c"em p4
grunn av deres personers ubetydelihet i h4p om et do dog cng'ng selv
vil komme til fornuft og wrnnhets erkjennelse. Ettex smstemmie utta-
lelser fra hele 1:Jidet lreier det seg i virkeligheten bre om et for-
holdsvis lite mindretall, det anslÅs til en 60-70 personer, men dette
aktive og oraniserte mindretall terroriserer under ledelse av den
kalte Midlertidige Kirkeledelse og de tidligere bisper, det flerdobbel-
te antall, enten'ved simpelthen true dem eller ved innbilde dem at
kirke (); kristendom cr i fare, hvilket er en usnnnhet for s-;-,,vidt de
sikter til NS.

(Fortsettes)
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UISLINGS T/JJE.

(Fortsettelse). Men det ville vrc en reelitet og en sannhet
hvis de mente bolsjevismen, men det cr dettopp det disse folk ikke gpr.

Jeg vil nytte .rnledningen til nok engangR
slå fst at hverken regjeringen, kirkestyret eller Nasjonal Semling har
lagt nocnsonhelst hindringer iveien for den kirkelige og religibse virk-•
somhet. Fra enkelte hold har det også 11-33rt lngt et uriktig innhold i
NS' pregrempost "kristendommes grunnverdier sknl vernes". Det er bl.e.
blitt sagt at det er prestegårdenes grunnverdier som skal vernes for
NS. Jeg vil for å rydde vekk enhver misforståelse her igjen slå fast nt
meningen med denne progrmposten er et selve kristendommen i vårt folk
sknl vernes. Nasjonel Samlings progrRm gir den norske kirke garenti fox
et Guds ord skal forkynnes purt og rent og sakramentene forveltes retts-
lig. Vi har ikko grepet inn mot noen geistlig for hnns religibse tros
eller forkynnelses skyld. Når det et fåtell genger hnr hendt nt en geist-
lig ex blitt irettesett her det alltid skjedd fordi han har misbrukt sin
kristendom til politisk renkespill. Når kirkeopposisjonen sbker å inn-

. bilde seg og endre legender om overgrep mot kirken, så er det utilbbr-
lige vrangforestillinger om ikke frokk svindel. Vårt bnske i denne så-
kalte kirkestrid som nitså ikke er noen kirkestrid, men en lovstridig
og ukristelig nksjon nv politiserende prester og lmgfolk, det er at dio-
se villedte må bli fbrt tilbake til sannheten, og at kirke og kristen-
dom ikke blir misbrukt til å så hat og splittelse i folket, men bli en
åndelig og nesjonnl styrkelse for det norske folk i denne skjebnesvengre
tid son kaller på alle gode krefters medvirkning.

Jeg for min del har heller ikke noen imot at
kirkon fremholder sin mening on et riksstyres kristelige plikter, like-
son jeg i det hele tett tåler godt å hbre snklig kritik. Men så vi
også 15å vår side kunne forlange nt det likeoverfor kirkefolket ikke pre-
kes oppsetsighet, men etter skriftens ord lydighot mot bvrigheten, og
det mencs ikke til het og splid, men til risjonel ±'orsoning og kriste-
lig fordragelighet.

nnledning av den nnsjonale regjeringsover-
tkelse 1 februnr 1942 ble som kjent utgttt et 20-bres frinerke med
mitt bilde og med en tilloggspris på 30 bre til veldedige byemed: De
internesjonele ketalogpriser på disse frinerker noteres nå mcd 3.25
schweizerfrnnes pr. stykk d.v.s. noe over 3 kr. Jeg vil ikke nettopp
påstå at denne prisstigning - 500% - er et uttrykk for regjeringen in-
te=sjonnle kurs (latter), men Over 3 kr. for et brukt 20-öres fri-



merke ar dog ikke dårlig. Det or en realitet, men propagnndaen not oss
er lnget. I elle f211 er dette dobbelte trekk gnnske betegnende for men-
teliteten i de plutokrntiSke demokrntier.

Quisling kon videre inn p regjeringens ar-
beid i det forldpne år og sn bl.e.

På tross alle v-nskeligheter er ikke bere
hele statsmaskineriet og semfundslivet noldt i uforsturet geng, men
det er oså gjennomfört en rekke positive tiltnk til utbygge det nye
Norge pom nå virkelig begynnor å tn fast form. Også on rekke viktige
lover,<I7rmge av grunnleggende knrkter, er utarbeidet og vcdtatt.

For det förste er ordningen av statens styre
festlngt. Likeledes er en ny konmunnlordning med msvar- og fbrerprin-
sippet i det vesetnligste gjennomfört, og nrbeider til alninnelig til-
fretshet over hele lendet.. Det kan nevnes nt semtlige fylkesnenn og 805
av ordförerne nå er NS.

En annen stor sak og et frantredende trekk
i det nye Norge er i.rbeidstjenesten. I 1942 hnr omkiiw; 16.000 unge
nordmenn gjort arbeidstjeneste. Den nennlige arbeidstjeneste har nå ca
1.800 fe,ste befelingsnenn, og org»nisasjonen er stort sett gjennomfbrt,
Loven om don kvinnelige erbeidstjeneste er også ferdig utarbeidet.

nin tnle på l'ikershus under st2tsakten 1
februer 1942 uttlte je,,; at re2jerincn måtte bruke ell sin kraft for
å lbse forsyningsspbrsmålet. Jeg nppellerte til nringslivet og til
bbndene og fiskerne og oppfordretdem til å gjbre sitt ytterste for å
bke produksjonen for 1,rndets skyld og i deres egen interesse. Jeg er
gled ved å kunne konstatere nt alt dette i n11 fnll i en vcsentlig grnd
er blitt fullfört.

(Fortsettes).
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WISLINGS TLE.

(Fortsettelse). Tross at v nskelihotene nok ikke bre ikke
-‘7r overvundnc, men ifne krigens gang or blitt större, hr vi kommet
oss igjennom O har til utsikt mefl Tysklnds hjelp også fortsntt å kom-
mc ,:jennom hvis vi al1e, prti, st:t og folk locr kreftene til. Fra
Tyskind er fo=ledi,2et importert o. 180.000 tonn korn, ca. 50.000
tonn sukker og c. 13.000 tonn fett slik rt den del av det ridvendige
bchov til neste h3st skulle ware dekket som vi ikke solv hPr direkte
dekninsrunnl- for, o2; som vi ikke kunne oppnå deknin for vcd bytte-
J:vtaler mcd tredje lend. Vi skulle således 1Y: utsikt til å klarc
oes fram til den nye tWst.

Mon det er to ting som jeg, jerne vil pcke
på foluten nok engng å understrcke et elle må legge goviljen og, kref-
tone

For det fbrste et dotte er 1115dvendig i be-
trktnin ev et Nore för krien var det slettest se1vbergede iand i

• Europa nest Vår höyc levest'ndrd berodde på vår skipsfart c)2;
vår hvlfnst, og kilvparten av våre levnedsmidler tok vi inn over sjd-
cn. Hvorledes ville vi i denne tid vT3re stillet f.eks. uten dot nye pro-
dukt forsellulosen for hvilket dot siden 1 februnr 1942 er it opp og
jennomfÖrt et pror:m fox 200.000 tonn. Folk må forstå at kri betyr

v=ske1igheter for forsyninene, svn man1er.
For det annet må folk sanne1ig også på dette

område kon.me til n:ronde crkjennelse v Lt det norske folket selv er
skyld i savnene v...nskelihetene, og at det uten NS, rojeringen og
Tyskland i virkeli ';hcten al1crede forlengst ville ha hatt huncrsnöd.
Hve4 det do stente p4, ,odtok (); holdt ved wkten. De trodde de ster
to h3yre, venstre, s;rbeiderprti o.s.v., på en herr H=bro, herr
Mowinckel, herr Nygårdsvold etc. Men det som de i vikreligheten stemte
p. ,jennom disse personer vr på krig, okkupasjon, på kber, p. hunors-
nöd ct brenascl c) =dre livsfernb,:lenhetor. eD], nesten halv-



parten av folket stemte på bolsjovismen, o den nnen kr:lvprt p dem
som ryddet voicn for bolsjcvisnen. I srinhet det norske folk burde vre
takknemli for det hittil har sluppet så forholdsvis billig fra det.
Frnmfor »it burde dot norske folk v,.3re glad og takknemlig over at for-
synct i sin nåde ved Tysklands hjelp - uten deres een fortjenoste -
hittil har holdt bolsjovismens reds1er borte frn Nores F;renscr.

Dot cr ikke min oppave å underholde publi-
kum og s3ke ha noe interes=t å fortelle. Det er fordi at jog har
noe Livorlid c) vikti å si, nt jeg i det helc tatt taler id, fort-
satte

Vi står idag foran en utviklin hvor krigen
mer og mer ntar karktoren »v on tot,U vordenskrig. De internLsjonale
krefter og de vordensmakter som under jödisk overledelse bekjemper akse-
maktene o; mcd det Europa, er bestt av en så demonisk vilje til totnit
å tilintetre den gorffinnsked europeiske hovedmkt at noe kompromis
synes utelukket. Lmerika beherskes »v jödene, ifrikn av jUder c).; »mcri-
kansk nedorintellidens. Europ:', bolsjcvisert°d den europeiske kultur
tilintetgjort, det er de 'ystre framtidsutsikteme hvis politikken til
triumviratet Churchill, Loosevelt, Stalin skullo seire. De kommer ikke
til seire ..(bifall), den trekanten. Men vi må nllikevel rekne med
tirL2; som kan v-.3re Ödelegende nok. Selv om vi er overbovist on et Tysk-
lnd 17.1 seire tilslutt, så er det nå åpenbert for alle hvilken lumsk
o  farlig fiendc bolsjevismen er. Og vi må spörre oss selv. Hvis Tysk-
landstak på bolsjevismen skulle glippo, om enn bare forelbpig, f,eks.
i NordLussL_,,nd, vil den finske h3r da kunne holde stand not do röde
h=asSer. Hva vil du si du norske byoder som under vinterkrien 1939
vålnet forbitret til innsats for Finnland - om enn utwnfor skuddhold -
men SOM nå slår ditt bye til jorden? 0 ,  tror du de röde armeer c); GPU
ville'stoppe med et Sovjet-Finnlnd, og ikke strks s3ke videre mot Lt-
lanterhvot for å virkelijöre Luss1ands gamle dröm, hvis de kan, da

kjenner du dem ikke.
Etter vinterkrien ble den såk1te ,11.tonome

Sovjetrepublikk i 3stkarelen utfyllt med de avståtte omrg,der av Finn-
Lnd og opph3yet til forbundsrepublikk i Sovjetsamveldet under navn av
den Karelsk-finske Sovjetrepublikk..

(Fortsettes).
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QUISLINGS

(Fortse-ctelse). Hensikten med denne Sovjetrepublikk er ikke
bere 4 1=e grunnleget for hele Finnl uds bolsjeviscring. Hensikten er

mnt-3 beser for bolsjevisering ev hele Norden, den Skendineviske Fö-
(ler etive Sovjetrepublikk. Oe en eteppe p4 veien til dette n41 ex Sov-
jetrepublikken Nord-Norge som Enelend og emerike nå her stillet Moskve
i uts:ect, je her lovet Stelin, hvel'ved de egentlig bere oppfyller en

evtale mel:om Moskv o det n4irerende norske enigrentperti i Lon-
lcr.

I bilog 121 til Stortings-dokument.nr. 8,
den såklte Quisling-sek, opplyses bl.a. ot eeneralstebens etter-

retningskontor fro svensk side, som mn har grunn til 4 tro cr p4litelig,
her mottatt meddelelse om -t det skol ve3re truffet en hennelig overens-
komst mellom det Norske .i-rbeiderperti og Sovjet-Lussland bl.e. g4edne
ut p4 at aprtiet er forpliktet til 4 utf3re hvelkensomhelst ordre fra
Moskve uansett om sprsm4let gjelder norske eller uten1nndske anliggen-
der. I tilfelle ev revolusjon skel Nord-Norge danne en r4dsrepublikk,

sovjetrepublikk, uevhengig 217 det övrige Norge, Sovjet-Lussland
forplikter seg til finensielt, politisk og milite3rt 4 understötte den
nerske revolusjon.

Trygve Lic som n4 er s4kn1t utenriksminister
i i'Jondon, hvor hen sammen med sin venn, sovjet-embessaddren jöden Maiske,
lenserer progremmet on Norge som bro mellom Sovjetsenveldet cg Vestmak-
tene, var dengeng ennå ikke justisminister. Men i midten av tredveårene
ver hen i Moskve og meldte erbeideridretten inn i den röde sportsinter-
nesjonele, dc som skulle ve3re den röde femte kolonne stormtropper i bol-
sjeviseringen

En bolsjevisering i Norge vil bety ot frihet.
eiendemsrett, fomilieliv, rett, religion og kultur, fedreland og folke-
reeiJt blir tilintetgjort under et blodig jödetyrrani, og tusener etter
tusener ev nordmenn drept eller deportert..Jeg skrev om det allerede i
1930 og uttelte et etter russisk erfaring ville en bolsjevik-revolusjon
i Norge kreve mellom 300.000 ()_;' 400.000 menneskeliv. Erfaringene fra de

Stnter har bekreftet disse tall. Men nllikevel antPr jeg nt de
under de nåveerende :rorhold hvor en 3deleggende krig og den forferdelig-
ste hungersnddville stbte til, ville veere levt ensatt. Men m4 forstå et
hvis noe slikt skulle inntreffe, ville Norge og Norden bli den forferde•
ligste krigsskueplass mellom elle de stridende verdensmakter. Hvis Tysk-
lands tek i Norge skulle glippe, eller Tyskland selv bukke under, tror
du da at England og Ilmerika kunne redde oss fra bolsjevismen, selv om
de ville? Det er klart et hvis Tysklend teper krigen så hnr Skndinnvia
incil sjense. Det er disse muligheter som det norske folk n4 m4 se i
dynene. Det cr denne-dödelige fere som det må gjöres elt i menneskelig
makt for 4 evverge.

Hva skel vi gldre? For det 'fbrste må vi sette
vår lit til Tysklends seicr, og vi m4 ejöre hve vi ken for å lette Tysk-
land denne oppgeve.

For det ennet må vi selv utvikle v4r egen
nesjonele kreft. Det norske folk må samle seg om NorT,es nnsjonle regje-
rilig ();: dens nasjonale prornm, og st4 fullt oe/ helt ved Tysklends side
i en sluttet og sterk germensk blokk som ken were en gerenti for Europae
samling og nyordning, og som ken st4 for elle stöt.

Tro ikke et jeg fisker for med selv eller
for v4r re,sjering som do,g er hele Norges rejering or; ingen partiregje-
rin. Nei jeiT; ber for Norges skyld og deres egen, mine lendsmenn.-Jeg
eppellerer til elle landsmenns fornuft, til deres nesjonelfölelSe, de-
res gode viljo og sunde selvoppholdelsesinstinkt. En okkupasjon er all-
tid en belestning for et folk n4r en ikke er kler over 3t det er mer en
beskyttelse enn en besettelse. De tror men ofte et men skel f4 det bed-
re om det skiftet. Men vhis Englend sdkte 4 besette Norge og dette ikke
ble evvist ev de tyske stridskrefter, ville det bety et lendet ble en
opprevet og ruinert krigsskueplass med hungersnöd og all clendighet.
Jeg ken ikke tenke meg et noen nordmenn for nlvor önsker dette. Det ken
ofte synes 4 ve3re venskelig med ern=ingen og forsyningen. Men hverledee
ville det bli hvis Norge ble krigsskuepless mellom Tysklend, Lusplend,
Ene;land, iemerike og Sverige. Eller i et Sovjet-Norge som ver et„spring-
brett for verdensrevolusjonen. Bruk din fornuft lendsmenn og fri de6
fra fortrollingen.
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.1JIUING$ TALE,

(Fortsott,olso). Joa oppellorer t11 den norske oonde,
SOW tross alt sitter som en fri mann på egen gård og grund . Du
synos du Ikko alltid fLr alno varer tlIstrekkolid uotalt, od du
synes det blir meaet av rostriksjoner og tvangsbestemmelser i
denne tiden. Mon i Ruoslano hor bolsjovikono tott joracn fra
bOndono oa juaot millionor ottor millioner av dem i döden. Baro
i 1932-1963 sultot Stolin bovIsst 6 milllonor binoor til dide for
ovinc>o holo bondestanden inn i de kommunistiske sambrukonos

slavorI, som skullo sikre don Rido a.~s oa krIasinaustrions
forploinind på bindonos sultelönn.

Jod appolloror til doa norsko orooidor.
Du tror kanskjo enni. 1);,Jovjut—t.aradiset, mon i virkolighotun or
uot knapt noon oom måtte betale bolsjevismen slik med blod og
savn bom de russiske arbeldere, og i Norao villo dot ikko bli
ondorlodos.

Joa okkelloror til do norsko proster,
hvorav on do1 ennå står kå den samme front som den
om hvem domproston av Monnouth uttolto på det onaolsko kirkom5to
i Oxiord 20. jull l97 ot "Kommuniomon er moonosko—samfundot
orUonisert mot God". Men du norske prost som stompor mot broccon,
au 61;1 do I uine otille stunder f5le noe av det uhyrlige i ditt
standpunkt. Gj5r ooa noo for å rodde din caon sjol, ou styrt Ikke
ondre i fordervelsen. I stodot for å 1es3 opp felske hyrdebrov burde
kreotene i dag, hvis de virkelig er kristne og kjender sin tid pg
sin hollige plikt, be kirken om at Gud vil roado Noraos folk fra >
bolojovismons raserl. Do burdo mano folkot tll somholu ou vmkthold
mot dan audl3se bolsjevismen som åpner sitt fresende gap mot
Euroka oa Nordon.

sist, men Ikko minst ckpollorsr 4ou, til de
norskokvinner. Inaon toper mer unuer bo1sjevlsolon onn kvinnSno,
lnaon llaor moro. I Norae ville dot b11 oobbolt tilfolle, ou lkke
til beskrive. I Russland har •boIsjoylkanehos de nasjonale
eurokeiske minorIteter ofte slapt mennene og barna vekk fra sine
familier, og påtvungot kvinnono, j5dor, basjkiror og kirgisor
for bovisst å, ödeloggo nasjonon og rason,

"F5roron"kon dorpå inn på forholdot til
Sv.riao. Holt sidon 9. opril 19O0, oa I soruoloshot sidan 1. fobruar
1942, er jea personlIg og Kasjonal Samling, og i det siste året "don
norsko nasjonclo roajorina" mod, olltt systematIsk bekvaskot i sroaodt
oom holo don svenske rresse, regjoringspressen innbofattet, på en
måto som baro kan karaktorisoros som on forstorket fortsettolso av don
trafikk parti—prosson drov hor hjommo innt11 bogIvonhotonos utvikling
nokså bratt brakto don til taushot, sa han bl.a, J vot ikko på
hvIlkon tic aot or olittintornosjona1 kutyme og commo il faut å la
brossen i ot land syst$matisk og jtadig skjollo ut på dot grovosto
rogjoringon i ot vonnligsinnot naboland — on rogjoring som aldri har
forotatt ot onosto uvonnlig skritt mot dot svonsko folk ollor don
svonsko stat, og baro 5nskor å stå på don bosto fot mod dom, Allo
disso skrivoricr or imiulortiu ottor vre .rforingor her hjomme
i 1ongdon vorst for sine opphavsmonn, og lar do uberdrt (?). VI cr
morc tronot onn den svenoko journoliston som nenate sea forleden
på grunn av den torror han ble utsatt for, fordi han hadde Vært så
uheldig å si sin mening og skrive en artikkel i en svensk avis mot
Bordar-v som i Svorlao or utrokt zil noruisk ;2-,ndshoro. Boskjedno
forarinoor til ånuuhoroor, m.on si.

Llko lIto offisoror Got oss at aen svonoko
statskirkos ledelse blander segdirekte inn i norske forhold og
feeks. ved kur6r moddOlor"Gon såkalte midlertidige kirkeledelse" ot
do svonsko Diskopkormod 1.1m41,se av biskop Bloch otöttor aom
coros aksjon. Det Viser bare ot ao svonsko prelator moc clt uitt
prunkonde ykkersteprestellge skrud enten er falskt orientert om
forholdene i Noroo, o1lor ot do cr liko skr5po1ido kristno oom flere
mv uores norsko br5dre. Mon vi okol I oll fall lkKe le oss forledo
til blande oss inn i svenske forhold.

(Fortsottos).
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PWLINGS TALE. 


(Fortsottolso)u Det er baro et par tnG.som jer, oojorno
ved donne anlodning ville Gj;Jr,ooppmerksom på. FOr-dOt f'irsto-or vl
kanskjo allikovol ikko så illo som maa vil ha oss til 5. Sv-r1Go. Kanskjo

'z vi ooså 1 virkolighoton ytot det svonsko folk on ikko ubotydolig
tjonosto vod M.,notad 5. 1931 oG sororo vod våro avsldringor av do
marx1stiske norsko la_dsforrodorske virksomhot og vod

tka, vår ihordigo,kamp mof dom forilloadrot ool :4:aktIsk on kommunistisk
revolusjon i Norgo, som vol hollor ikko villo latt Sverige uberbrt.
Det var jo nettopp bolsjevikonos n å å fast fot i Norg“or sh å
bolsjevlsoo holo Nordon. Og hvcr2,odes vIllo dot ogontli,g-gått, mod
$vorl'go, bvis tyskorno ikkohaddo kunnet gjonnamtdre sIntokkup4sion,
Morl Norgo og Noroa ver blItt 4culass får storkrig og med bolsjovikono
holt :4kkort som aagr!..por tra Ust. Og finner man ikke at vi også gyir
$vorigo on stor tjenosto iår vi nå offektivt kan bidra til å holdo
14rigen vekk fra Norgoe gronso_og i særdoloshot bolejovikono vokk tra
Nord-Norgo. Svonakeno vet jogodt at hvls bolsjovikeno tår Narv1k, så
ville do  også  ha i all tall Kiruna og Tornotrask tor å kunne bruke
Ofotbanen og Narvik havn, Etter oppdagelson av Ge store malmlalor,

• byGnIngen av Ofotbanenog av Narvik harn or appotitton voksot sikkort
til Luloå. Den jornbanotorbindolso fra Murmanak-banen gjennomNard-
ginnland som bolsjovikono tiltvang sog ottor vintorkrigon pokor jo
dIrokto på Luloå-Narvik. For ikko å talc om at dot har vmrt bo3sjovikonc
oplan holt  fra 1918 av  å arobro holo Skandinavia, som on av do viktigsto
otappor i vordansrovolusjonons vidoro utbrodolso.

kikw '
"Fdroron" novnto vidoro"don norsko om1grant.

rogjoringon"og dons logasjon 1 Stockholm. Dot or lkko baro ukjonto
stdrrolsor i Svorigo holo donno flokk av rdmto part1politlkoro som nå
markoror å roprosontoro Norgo uto i vordon, for ikkoa talo om do to
lodondo'"såkalto nordisko politikoro, folkofrontmannon Mowinckol og
jdon Hambro", fortsatto han. Don sisto opptror nå. i ny rollo som
arboidslodor 1 Amorika, så dot var riktig som jog i sin tid skrov at dot
boroddo på on ron slump at Hambro var blItt hdyros faror og at han kunno
liko gjorno mod sammo froidighot spillo arboidorlodor. Han har avsliirt
sog solv. Mon når man i Svorigo onnå tar Horr Trygvo Lio alvorlig som
Norgos utonriksministor og lar Moskva-agonton Tranmml ha frio hondor 1
Svorigo, da må dovo "somothing rotton in tho stato of Swodon" I
Svor1go kan man cAog ikko være holt ubokjont mod at nortallot av don
norsko omigrasjonon Ikko or do noråko patriotor som do Gjorno utgir sog
for. Dot virkoligo forhold or jo dot at omigrasjonons lodoro, hva onton
do s1ttor i Svorlgo, England ollor Amorika, så godt som uton unntagolso
nottopt,or do sammo folk som forblindot og forfdrto dot norsko folk og
brakto dot i ulykko. Dot or disso folk solm or skyld i 9. april. Ikko

4,.vi. Dot or dom som brakto kriGon inn på don skandinavisko halvdy. Mons
" vi i. Nasjonal Samlinghovdot at både Norgo og Svorigo haddo all intorosso

av i follosskap å arklære sog ndytralo i allo do stridighotor
, som

oppstod utonfor doros områdor, og av i påkommondo tilfollo å vorno donno
n5ytra1itot mod foronto kroftor, og at Norgo burdo rusto for å bli on
fullgod partnor i on slik politikk, som dongang villo ha kunnot fro fram,
mon som nå or bogravot for alltd.d av bogIvonhotonos utvikling. Dot or
alltiduklokt å fostå ovordrovon11t til folk som or r'imt ollor jagot
hjommofra. I smrdoloshot or dot uklokt når man har mod sliko folk som
disso å gyiro som or fyllt av hat og hounlyst og av hjomvo til sin
tapto profitablo goschtift, og som alltid haw drovot dobbolt ongolsk ollor
russisk boL.holdorl.

"Fdworon" honVondtesbg så til s1no kamp-
follor i Nasjonal Samling. Vi-hår sammon tatt på obS don ikko lotto
oppgavo ?1,nro dotto skakk-kjörto og vanskoligo norsko folk volborgot
gjonnom donno storo vordonsomvoithing, byggo ot nytt Norgo og sIkro dots
plass og solvstondighot i don nyo ordning som stigor fram av vordons-
stormon, uttalto han bl.a. Vi or mango nok til å gjonnomf>5ro donno
oppgavo, baro vi har nok bogoistr1ng, nok onorg1, nok tro og utholdonhot,

(Fortsottos)
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QU1SLINGS TALS.

:(Fortsettelse).
Nbr vi nå sor situasjonen skjpes, og vet hva som står på spill, må
vi opparoiho en hvitglddondo faat:j.s110 for saken, Vi må stadig mor bli
on holstöpt, displInart kamporganisa,sjon av godo kamerator og kampfollor,
on  malbevisst og fanatisk bovogolso som mod sin storko follosviljo, sin
idoalismo og sin fasto tro kan oloktrisoro og samlo og f5ro holo dot
norsko folk. Nasjonal Samling or folkots salt, Nasjonal Samling og
don nasjonalo rogjoring or ot uttrykk for dot norsko folks vilje til  å
lovo, ot bovisst uttrykk for dots solvoppholdolsosdrift. Dorfor må
var rogjoring og vår bovogolso sotto sog i gjonnom på tvors av all
motstand og om n'idvondig uton honsyn. Dot har vi plikt til, os dorfor
også rott til. Mon vi skal gå rolig fram, mod forståolso, klokskap og
kråft. Hvor onosto nordmann må nå ta stillingon opp til alvorlIg
overvoiolso. Også våro motstandoro som utviklingon solv nå sotter
sjakkmatt. Dot skjor storo omiagningor i folkots sinn. Dot morker on
ikko minst på don starliGo st:I.gondo strdm av tillitsfullo honvondolsor til
'"rogjoringenu og parJ:iiot,ta alloslags menoskor rundt om i helo,landot,
utonom bovogolson, oR ikko minst fra do brodo lag i folkot. Do 8or på
,pss som sin naturligo tilflukt og stdtto i ndd og vanskollgo tider. Dot

ot tillitsvotum mor vord onn ot tilfeldig flortall i partipolitlkornos
Storting. Allo klart filondd og klartsoon0e monneskor i det norsko folk

, vil innso at vi nå m4 ones og samlos for å mdto on stor fare, sluTtot
'Fdroron". Vol or dot så at det kan også uforskyldt gå Ga1t mod ot folk
som mod don enkolto. Mon hvis folkot sviktor til sin skjobnotimo og
glommor sin hdgo plIkt, da går dot i all fall sikkort galt, og dot
kanskjo for alltid. Fdlgor dot dorimot kallot og gjör offorvIllig og
holtemodig fullt ut sin skyldighot, som nå dot tysko og dot finsko folk,
da gjir dot sog ottor livots lover vordig til on lykkolig framgang og
framtid og vil oga, fr ollor sonoro oppnå don. Dot vil lovo, solv
gjonnom c1d og nedorlo. I dag kallor Norgo högt p& sino monn og
kvinnor. Vi fdlgor klot, Norgo, Gormanion os Europa er nddt til å

• soiro for ikko å g,?L u.LdOr.Dorfor skal vi også soiro.

(Slutt).
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'22ISLING.
TFOrtsettelse).

Etter euislings tale besteg "minister" Fuglesang atter
eibetalerstolen og bekreftet den troskapsed alle kampfeller ear svoret

"Föreren". Dan eden bryter vi aldri, uetalte han, og vi lover åt). felge
Dem gjennom alle kamper og alle farer til seiren er vunnet. Tre.ganger
Hell og 3n1 for ver förer. Metet ble avsluttet med siate vers av "Ja
vi elsker".

"HVA GJELDER DET IDAG?AGELIN.
0 . • 0.3 •

I dag for et ar siden dannet Vidkun quisling sin
nasjonale reRJering. Ingen var i en slik grad berettiget til e overta
ledelsen i Norge som euisling, ti I erene fer 1940 eadde ingen så
ofte og se intrenRende som nan advart det norske folk mot e ge den vek

• som den marxistiske regjering Negeardsvold Teotat var slett inn pe,
og som,.nva euisling offentlig paviste mette före like inn i krigen,
og ogse faktIsk ferte til kregen. Det norske folk glemmer nurtig, men
,det ville mnre nyttig, evis folket holdt seg denne ubestridelige
ikjennsgjerhingeefor byet. Ved h blade i gjennom den norske eresse fra'
tiden för 1940 kan enever lett overbevise :eg om at dette er sandt.
Man kan mnre uenlg om mangt og meget i Noege, men/en ting er alla nord-
menn i deg utvilsomt ganske enig, nemlig at kregen ver en nesjoeal
ulykke for vert land, og at den tlyktede merxistiske reejering endde
kunnet opprettnolde fraden og nöytreliteten, nvis denne regjering eaddevrer
sin oppgav, voksen. Selv om Puis1ing ikke nedde kunnet henvise til'noe
annet enn til deh omstendighet et enn geng pe gang og med stort otteee
trykk advarte mot denne marxistiske politikk som ville fere Norge
like I ulykkem, se ville ean bere ev denne grunn ee e5ert seg fertjent
til nele det norske folks tekknemligeet,

Men nuisling er ogse en nv de fe som tidlig forstod og,
kjempet imot den fare som ligger 1 bplsjeVesmen, I dag star den bolsje-
vikeske fare sa tydelig og truende i est, at nvet mann og nver kvinne,
ikke bare i Norge, men i nele det skandieeviske norden ikke mere ken
lukke eynene for denne fare. Dee som gir seg eid til a teeke over
nistorien, vet at Russlend i eundrevis ev ar nar trengt pe for a komme
fram mot vest. Russland vil frem til Atlenternevet. Den enklestp veg
er vegen tel Narvek og Tromse. Og eve der vil skje, nvis Russlend ferst
sitter fast 1 Nord-Norge, det kan nver enkelt nordmenn gjere seg an
forestilling om. Med ubegripelig kottsynnet tror menge nordmenn enno
i dng et det bolsjevikiske.Russlend, nvis det skulle vinne krigen. vil
bli steende ved den finske grenee og nt Amerien eg eeg1end vil beskytte
Fennland frn pe ny a bli innlemmet i Russlend. Og selv om Finnlend
skuIle,bli utslettee, se tror folk nt Russlend skild og eodmodig vil
stense ved den norske grense. Men benytter ner det eeeument, et Russ-
ltind de vil mere se svekket et det ikke mer vil vesre estend til e:eere
imperielistisk politikke Enno ideg öker det russiske kjemperikes
befolknibR Med eae 3 millioner meanesker pr. er. Heilken grunn skulle
et se,rrikt Russlend hn til heflig og esrbedig e stense opp ved Norgee
grenser som eporrer vegen til Atlanternevet? Hvilken nordmenn som hnr
noen militnr demmekraft ken for elvor tro at skandineviske armeer
ville mnre istand til e stanse russerne ved grensen, nur Finnlend og
Tysklend först var knust? Og selv om eeglend og Amerike, evis Tyseland
bret semman, ville stötte ee skandineviske lend, tror virklig noan nord
menn da for elvor, rt desse land ville mnre sterke noktil e sette et
effektivt stopp opp mot russernes videre fremtrengen mot vest? Nei,
der finnes bere en makt som er istend til a stense bolsjevismene frem
trengen i Europn, og det er Tysklnnd. eg derfoe finnes dot bere on vog
som Norge ken ga, nemlig vegen ved Tysklenes sieee som fri solvstendig
nasjon..

Denne politikk ee likefran tvenesmeseig betinget rv v r
geogrefiske bellieeneete eem euisliees redgiver i utenrikepoliteske
spersmel vil jeg understreke, et e•S, og den nde,erende nerske"regjerine:
eldrig eer fert en politikk som skel tjene fremmede interesser, men
bare eer fere og vil fere en norsk politikk, d.v.s, en eolitike's i vert
norske feerelends entresse. Vi legger ikke noe skjul pe . ,re LD
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tfortsettelse).

vi tror uten noe forbehold at var felles ideologi er den riktige.
Med stoltnat ag glede er vi oss 2ullt bevisst det resemessige slekt
skep mellom vare 2 folk. ›Mei sma er innstillet pa mrt
vennskep med Tyskland, ft5rer*-1 fbrst og fremet i vart eget folks vel
forstatte intresse. Vi er fast overbevist om et Norge ville na fatt en
bedre skjebne, hvis Quisling nadde hatt den politiske ledelse i Norge
i arene fn• 9. april 1940. Men nå må det norske folk i dypeste'alvor
bli klar over. at Englands seir også ville bety bolsje-



vismens seir. I 1939 .overfalt det bolsjevistiske Russland Finnland.
Dengang ronte hele den norske nresse på njelp for Finnland, ja, sagar

mot bolsjevismen. Men det som dengang var riktig, kan det
17,e galt i dag, bare fordi det sterke Tyskland er marsjert opp som
Finnlands forbundsfelle i kampen mot bolsjevismen? Hvis Norge i dag
nadde direkte grense med Russland, er jeg overbevist om at nver
eneste nordmann ville se denne dödsens alvorlige bolsjevikiske fare
nøYaktig pa samme mate som Finnland og vi ser-den. I den tungQ og
alvorsfulle kamp som Tyskland förer mot bolsjevismen i d.g, ma
ennver nordmann forsta, at det for vd.rt fe(17eland er blitt en livs-
nödvendignet a finne sin plass ved Finnlanus og Tysklands side,
I dag gjelder det ikke mere eller mindre fölelsesmessige betonte

 119' sympatier aller rIntipatier. I dag gjelder det =e eller ikke være
for det norske-folk og for hele det europeiske Norden.

(Slutt).
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4..,UDIENSER.

19.00. Degens offisielle program ble innledet ved
at Tepresentanter for Germanske SS Norge under ledelse av SS Obersturm-

‘
ftthrer Lindvig, av hallomannen keldt oberst, kl. 11.30 avla besök ø4
Slottet og overrakte "mlnisterpresidenten" et album.

Kl. 11.45 kom SS Sturmbannfthrer Neumann,
Leiter des Insatsstabs, 1Å. offisiell visitt og kl. 12.00 pertiets riks-
ledelse. P. vegne av de tilstedeve3rerde riksledere og landsledere fram-
ber -generelsekretw Fuglesang deres hilsen og lykkdnskinger i anlednine
dagen.

Kl. 12.35 ble regjerings medlemmer mottptt
av ministerpresidenten. "Minister" Hagelin overrakte Quisling et vek-
kert norsk sdivkrus fra "regjeringen". Senere p4 dagen mottok Quisling
"hdyesterettsjustitiarius" Mohr som overrakte "hdyesteretts" hilsen og
lykkönskninger.

0PPMJ SJFN PY,SL0TTSPLI.SS3N .

0.h. 19.15. Oppmarsjen med appell p. Slottsplessen fant
sted kl. 14.00.

Med front mot Slottet hadde mindre evdelin-
ger av rikshirden, fdrergarde, hirdmarine, ordenspolitiets beredskaps-
avdeling og Germanske SS Norge tatt oppstilling. P höyre side av plas-
sen sto stabsmusikken under ledelse av dirigent Birkedal, kvinnehirden,

og jentehird, og rett overfor dem guttehird og tre sveiter fra
erbeidstjenesten.

Presis kl. 14.00 kom Quisling ut p=. Slotts-
plassen.

Hdytideligheten ble innledet med at hirdsjef
politigeneral Mdystad meldte ev til "fdreren" som hilste dem med et
Heil eg Seal, kampfeller i motsetning til det vanlige. Goddag, soldater.
Noe svar kunne ikke hdres, Men skal ifdle det offisielle referat ha
v=t rungende.

Etter at stabsmusikken hadde spilt "Norge,
vrt lund" skrie(Jtet "föreren"RV fronten ledsaget RV bl.n. ungdomsföre-
ren, generalmajor Möystad, general Frölich-Henssen og stabsjef Thronsen.

Quisling rettet deretter en kort appell til
de fremmötte avdelinger.

Verden er idag delt i to fronter som str
midt oppe i en kamp p. liv og död, sa "föreren" bl.a. Kempen gjelder
hele F.opas seir eller undergeng. Vrt fedreland hnr funnet sin plass
p=i den ene frent i overensstemmelse med landets trndisjon og livsinter-
esse. Enhver nordmann som forstr sin tid og vil kjempe for 1t som er
godt og rett, vet hor hans plass cr. Ken du tvile n4r du ser den for-
tvilte kamp som hundretusener av Europas ungdom idag kjemper? Kan du ste
uberdrt 21r du tenker p dine kemerater sOm kjemper i dst. Kange av dem
er allerede falt p slagmarken og erin mange fler er sret. De cr falt
som offer for den etore ide de kjemper for.

	

Det som er hendt i disse deger kaste lys
over hele utviklingen. Vi vet fra historien nt det ofte er de f4 som
kjemper for dekke mengden. Derfor plikter vi yte alt, leve eller
db.

Quisling takket deretter hver enkelt fra der.
nesjonale bevegelse (); regjering for den innsats hen har gjort, og fram-
hevet et tiden som kommer vil kreve öket innsats av alle som en.

Han sluttet med ordene: Norge venter av alle
nordmenn at de gjör sin plikt.

Höytideligheten ble avsluttet med "ja, vi
elsker" hvorpg de forskjellige evdelinger marsjerte av.

Blant de tilstede=ende ver samtlige "mini-
stre" og en Tekke fremtredende represententer for tyske og norske myn-
digheter deriblant Generelarbeitsfthrer Bohrmann, politipresident A,sk-
vig og en rekke andre.
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EII-;STJLNESTENSBEF.L OVELIEKKES SINE UTNEVNELSESBLEV.

0.1,. 19.15. Etter höytideligheten på SIottsplassen imid-
des fnnt det kl. 14.45 sted en oppmarsj av ./T-befa1 og rekrutter samt
krianelie arbeidstleneste fornn Slottot hvor Quis1ing 1edsn:get av bl.n.
"minister" 1,x.e1 Stan o enera1 Frölich-E:m.ssen inspiserto nvde1ingene,

Stnbssjef od briedeförer Bjerklund overle-
verte fo=sjonene hvoretter Quis1in ,2;. hilstc bcf let og skrittet fron-
ten  av.

Det hbyere i et antall av 50 samlet
ser (.,erpå i Den höde Sal på Slottet for å motta utnevnelsesbrevene ev
"ministerpresidenten". Snmtli-Ae "ministre", regjeringssekretser Trane,
kensellisjef Lundesgård oiprosentanter for den tyske arbeidstjeneste
var tildtede,

Hytide1igheten ble innledet med musikk kvor-
etter general Frölich-Henssen talte.

.Vi er stolt i vårt virke. Vi har erfart at•
arbeidstjeneste er ,3restjeneste, uttalte han bl.a. 0ppdrager6jerningen
er =sversfu11 og krevende, men arbeidet for folk og land gir vilje og

tkraft, i.,rbeidet med jorden sveiser fbrere og ungdom sammen i kj,erIiphet
til fedrelandet. Gjennom arbeidsopplevelser skal ungdommen lære å ta
riktig må1 av forgegne slekters innsats og re fdrenes virke.

Som et synlig bevis på våre rike tradisjoner
og som symbol på de skatter vår jord gjemmer, fortsatte han, her jeg vee
mange sakknAiges hjelp.latt utfre en kopi av et norsk sverd fra om.
krine år 60 funnet av Olev og 1:dchTrd Killinaland i 1933 under nybrott-
eil)eid '11a.rtemo.

Generalen overrakte sverdet i etui til "mini-
sterpresidenten" som takket bweeistret. Sverdet er utfört i stål med
,s,51v håndtak og er rikt prydet mcd gull og stener. I forsiringene ses
solkorset.

Quisling foretek så utdelingen nv utnevnel- -
seebrevene assistert ev 1,xel Stang som kalte de enkelte fram og leste
oep utn=elsen: "Miterpresidenten" gjör vitterlig: Brigadeförer X
fkr fnst stilling i Lrbeidstjeneston fra 1 febrwr 1943 å rekne.

Blant de kan nevnes fölgende:
Brigadefbrerne Karl Oskar Karlson, Johan

Dahl, 2,rnt Fossli, Odd Strand, ? Nettum, nestbrigadeförer I[arl Gålås
oa en til soril forfremmes til brigndeföre:ce, brindefdrer rne
Sunde, nestbriadefd..cerne Pjarne Kerkhus, Ole /rndreas Gausdel, Torlcif
Kep.TeJn(?), Gottfried !layer og Lars i£rnold Skaset, fylkinsfJrerne Harall
Gee.J •,rvesen, Henr.j. Jons Skogsted, ;,rne Karlsen, Jnn Eikeland', Bjnr-
ne Even, Erling Siguld Odd Lange, Odd Bjbrktorp, Per Kristiwe
Eerue..(?), Johan Hovli, Johen Hovden, Karl Lammers, Sverre Martje:-
sce., Kre N:-Jdjord, 0e Henrik Gimoon, 1,rne Oddberg og sveitfrer Lambea
som snmtidig forfre=es, 1.,ylkingsförerne Leidar Tonning, Johannes Kris-
tien Vetlesen, Lolf S-t3IM OC; Einar Sigurd Syversen.

Mytideljey_eten sluttet med förste og siste
vers ev "Jn, vi elsker".

JUBILEWSFLSTLTCHFTELI TTO1:DHEIM, 


0.I, 19.00. 0;så i Trondheim ble årsda_;en for dennelsen
-v "den n sjon'le re,jering" feiret med en rekke tilstelninger, opp-
marsjer o.l.

På festmötet om kvelden talte bl.n. fylkes-
förer Lojst d.

D3DSFLL. 


18.00. Skipsförer Mertin Virik, Sendnr, er avg',tt
ved döden, 70 år gemmel. Hen v r i sin tid skipper og hvnlfaner nord-
på, föxer -v seilskip o,s;senere nv flere lampskip.
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OLO.eVISENB OM 1. FEBRUU.

12.w0. Morgenavisene bringer idag forruten
eeeetarer -Lee1 1. .Tebre r også en menc;de billedstoff fra "statsA-J

hanelingen"pI Akersl.us
Kommentarene går for det meste ut på A

framneve det viktigo ereide som "den nasjonale regjering" har
utljrt i det forlöpneåret.

"Morgenbladet" skriver bl.e. at det ennu
gjenst‘r mye elit og strev fbr målet, et gjenreist Norge og et fritt
folk, er nådd. Men vi er 1ne: på vei mot dette nå1et og ikke minst
viktig er dee ot Ilerdet undey dette arbeidet er holdt rent for
bolsjevikkisk innflytelse.

"Morgenposten" skriver i sin lederartikkel
bl.a. at ett år er ikke noen lang tid når en tenker p det store
arbeide som skr1 utföres, M.1eb ligger ennu et langt stykke fram og

'erever av enhver god nerdmann at han er istand til tydelig å se
ifee hva som er best for hem selv og for hans lond og at hnn
inereter seg deretter.

N.S. I 1YDC eeER QUISLTN(

0. 'fl Ved et n3te i Bodö NS ble det sendt
fö ede -e-eegram til "ministerpresidenten":

FO 18, Nordland, semlet til minnu om
1. 3'eellter 1942, takker Dem "Norges förer" for Deres utrettelige

-2'or fiire vårt tradisjonsrike norske folk frelst og fritt
ut e ens ragnaråk. Nordland s1r samlet om Dem i denne tid.
Bcf, "Y'rer" - Vi adlyder.

Heil og sml.

FISKILFLGSKOLEN SKAL REALISERES.I .ÅLESUND. 


07,CO.
hold e ai Oslo opplyser
ple.eeee fiskee

Yermålet,
Aueto -d

eesultatee

"rylkesmann" Rvadsheim son fortiden opp -
ab kommiteen som ble nedsatt for g utarbei4e
i hesund er i. full cktivitet.

Ålesunds kommune har bevilget 10.0efe
av har mrn en sg.den fiskerfce;skole ps

eihr vmrt i virksomhet har 4en gitt

21.eu. Oslo Turnforenings boksestevne i Oslo
&51edeg ble en DublikumssuksessemQd en rekke harde og drametiske kamper
med teknisk boksing av hy klasse.

Kveldens beste kamp gikk i lettvekt nellom
Thor Lbvås, Viking etavangrr og AIF's tidligere olympie og landslag-
bokser Hkon rntzen frr Nationl, Sarpsborg.

I Mellomvekt bokset Kell Hrsen mot Eincr
Westmenn fre oss. Llf 5d.egård seiret overlegent i weltorvektklassen.

ULYKKEL.

Trondheim: Dampskipsekspeditör Bir)3er Svendsgård er
omkomme-6 idet han i mörket gikk utfor kaikanten og druknet.

To brbdre fra Vikna ved nevn Fredheim
omkom f8r hegen yed en kullseiling like i werheten av
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L4NDBRUKSMELDINGER.

O.R. 13.5. Man er nu kommet så langt med innmeldingen
av norsk korn at man har fått on oversikt over produksjonen for året.
Det viser seg at produksjonen av havre cr gått betydelig fram. Dette
har selvföleelig ikke kunnet foreg uten på bekostning av andre
kornsorter. Ftter oversikten å dömme later det også til at det er
byggen som har måttet vike plassen .

Innmeldingen av hvete er noe mindre
enn ifjor mens det for rugens vedkommende viser en liten stignine.

Det har hittil vært meget vanskelig 4
få tak i havregryn i Oslo. Man regner nu med at dette forhold vil
rette betraktelig på seg idet det er kommet inn til byen adskillige
kvantum, av kavregryn.

'YTRE RX\TDL SBLGEE SINE KOMMUNESKOGEFL.

O.R. 12.00. Dot meldes at Ytre Lendal kommune har
solgt sine kommuneskoger til Olav Spåsmo for en sum. av 140.000
kroner.,

WREVEIC Tr,D FORSGRUNN.

O.L. 12,00. Det er utarbeidet planer for et stort
1-33reverksted i Porsgrunn som bereknes å v3.3re ferdig i august iår.
Verkstedet skal kunne ta imot 300 elever oe uteksaminrere 100
elever pr. år. Elevene vil bli inkvartert på et internat son skal
opprettes i Porsgrunn i forbinnelse med skolen.

SJJMiÆNSSENDINGEN.

O.P. 23.30. Fölgende hilsner ble sendt:
Sverre Karlsen. Kom hjem. Fra Wilhelm 7:arlsen,' Brunnunddal.
Bjarne Fredriksen. Fra far, -Fredrik 1,ndreassen.
Gunnar Ellefsen, fra Inge.
Sverre Gjermundsrbd, fra Esther.
Jens Magdal Jensen, fra mor, fer og Solveig.
Olger Evensen. Kom hjem. Hilsen Edith Evensen.
Llf Hamborg. Kom hjem. Hilsen .ånders Hamborg.
Maskinist itnton Sundfdr. Hilsen alle tre. Melly.
Herman Johnsen Bådstangen. Fre familien.
Ole Knutsvik, fra familien Hagen.
1%sbjörn Paul Norddal, fra familien i Målöy.
Sigvald Bergland, fra Signe og Lud.

Polemikken gjaldt denne eang de to Liberty-
skip som ble overlatt den norske regjering den 29 og 31 januar.

Skipene er overlatt til "tjeneste", ble det
sagt. 1.1tså ikke til de norske redere. Det hele var derfor bare et dip-
lomatisk taskenspill, og skipene vilde som så mange endre i tur og orden
havne på hivets bund. Det ble slått fest med forakt at hittil bare 21
skip på tilsaHmen litt over 100.000 brt var blitt overlatt 4en norske
regjering til erstatning for alle tapene i. krigen.

NYTT FL FINNLÅND.

S.I. 19.00. Det finske skip "Nylikovski" på ca. 2700
tonn grunnst,3tte imorges utenfor Wridsort. Skipet står hårdt på (;runn,
o, det k(n ennå ikke sies om det 11. berges. V,-.3ret er stornfullt.
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DLNM.K.

• 24.00. Ldrdrg ettermiddg fore:ikk sprengingen
'1v de ciste uckeploderte bomber fra det britiske flyanr,rep pg Köben-
h,9vn. ,ort tid etter,:t de fdrste bomber var cksplodert, brdt c'et ut
brnn i et av husene sou ble rtim4;. 1)-t lyktes bli herre over ilden
ilöpct av en times tid. Under brannen cksploderte de siste borbone ned
et dredövende ')rak. En rekke vindueruter ble knust, men ellers oppstod
ingen m-teriell kkade. En pouon ble lettere srct.

D.R. 12.30. L1n regner med nt 0,?, 200.000 mennesker
har strdmmet til de bambeherjede steder i Köbenhavn for se p4
ödeleggelsene.

D.L. 12.30. De nyc mbrkeleggingsbestemmelber for
Dmmark trw ikraft idng. Ifölge disse bestemmelser vil mrke -
legging opphöre klokkan 7.15 om morgenen og begynne klokken 17.30.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Regj cringenci In2o rmas jonskontor. .

3. -Pobr-r 1943649.
TTLLTebruar.

Fortrolig.

Nve a..rrestasloner arresterte er hö esterettsadvokat

1-ndrear Stv].en og d,7k1,ey oder

S.h.22,00 Oslo meldes om nye arrestasjoner. Blandt de
ay'restele er hbesteetvokat .;aldreas Stdylen og kontro11-1,2gen

Pdor Pryd. En st?,,ende offiser, Einar er av-
skjJ*p..,e sin

cc motorar(3,v lory" havarert.

21.30 ifl,lko2åtnnes motorfertby "Florby" har vært utsatt
fof havni ved kaien hbianger, idat det sprang lekk og måtte land-
settea I Det var hidirvi. tomt da ulykken inntraff idet det
bddc los;Jet las-Gon like dr. Bergnia.?gsdamper vil assisterc havaris-
ten og biii.ge den ndvendie hjolp.

Nyc

21.00 "Innenriksdepartementet" har oppnevnt bonde Sivert
N. Sandblåst snm nrdIrer i F.astad kommune.

"Dapartementet" har oppnevnt fUgende ordförere og
varaordförere i ,wt-gder fylke:

Dyp,'åg kommune: ordförer kyJpmann Åtnders ,..mbj5rnsen,
varaordförer bondc Leif Bones.

Floata kommune: ordfUrer skipsförer Bjarne JaeobseN
varaordförer skipErer Jens Johnsen.

Öste Moland kommune: ordföror bonde Kristen Landbui
varaordfdrer bonde ,dolf Engesland.

Iandvik kommune: varaordförer bone Nile Neset.
Iveland kommune: ordförer folkehöc;skolelwer 4515k

Fjermeland, varaordförer bonde Olav Bakken.

Fra *uristverdenen.

21.00 "Justisdepartementet" har ansatt cand. jur. Kåre
Bing som ekstraordins3r dommerfullmektig ved Moss sorenskriverembete.

Som dommerfullmektig ved Bamble sorenskriverembete
er ansatt cand. jur. Harald Jansen.

Kontorbetjent II ved Kristiansund byfogdembete
Mathis Petrus Skjölsvik er ansatt som kontorbetjent I ved samme
embete.

Ekstrabetjent ved Kristiansund byfogdembete Half-
dan Husby er ansatt som kontorbetjent II ved samme embete.

Som kontorbetjent II ved Vest-Telemark sorenskri-
verembete er ansett Landi jydne.

Cnnd. jur. Finn Koren er autorisert som fullmektig
hos advokat Odd Hardeng, Halden.

Dödsfall. 


21.30 Ber;en. Dr. Olaf Lothe er aw;ått vcd döden, vel
80 år gammel. Han ver fÖdt i Bergen, tok medisinsk embetseksamen
i 1890 or; praktserte i sin födeby Bergen, hvor han hadde en stor
praksis.

11.30 Bodö. Overingeniör ,rne Olai Langeland er avgått
ved d5den i sin heim i Plosjöen, 70 år gammel. Fra 1923 - 1942 var
han overinPeniör ved Nordl-mdsbancanle,,;et og han var ansett som
en framrakende fa,;mnnn.
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Dbdsul kker.

12,30 Ovenfor Sinsen kino ble ig4rkveld 2 mann påkjört av
trkken. Den ene kom ander trikken og var död da man fikk ham fram.
Den andre ble endel kveste, men det er ingen fare for livet. Den
qmkomne oppgis 4 vwe fra .11rdal.

12.30 I et skomakerverksted i Havegsten, Oslo, er 4 men-
ner dbker avgått ved don etter å vLere blitt gassforgiftet. En femte
avevermellom liv og Wd. Ulykken skyldes en defekt gnssledning.,

Uthusbrann i aure.

1),130 Kristiansund.- En farlig brann oppstod forleden i
au.re under tresking på låvebrua: En bensinkanne eksploderte og
1c5pet av noen ft°, lajia_a_tj,er stod hele den store låvebygningen omspendt
av flammer. 2 mann aom sted i w,rheten blev overspröytet av brennen-
de bensin og klmrne dei:e2 begynte å bienne. Holdigvis hadde de ånds-
nearwerelse nok til å kaste seg ned snöen og fikk slukket ilden.
Låven brente imidlertia ned til grunaan og 18 sauer strök med. Like-
ledes hele årets av1ing og alle gårderedskapene. Våningsbygningen
var også sterkt truet, men takket vsare det utmerkede slukninasarbei-
det lyktes det å be,;rense ilden til låvebygningen.

Ett-iårsdaaen for "statsakten" akershus ble feiret ved en rekke

möter og o mars'er rundt om i landet,

11;00 Ett-årsdagen for "statsakten" på akershus ble feiret
ved en rekke mbter og oppmnrsjer rundt om i landet. I Bergen arran-
gerte Bergen krets av Nasjonal Samlina et stort mbite i Lobjena etore'
Sal, som var fullt besatt. Kretsförer astrup-Nilsen holdt en kort
tale og understreket dagens betydning, hvoretter "nreren"s tale
K1ingenberg ble overfört. I Trondheim ble dagen innledet med en opp-

. marejav avdelinger fra rikshirden, kvinnehirden og ungdomsfylkin-



gen,hvoretter det ble holdt er möte i Verdensteatret. Her pekte
po1itipresident Lange på betydningen av det gigantiske oppgjör i
öst, og regimentsförer Strbmmen appelerte til hver enkelt om aj6-
re en krnftig innsats. K1.18.30 ble det holdt et stort offen1ig
mbte i Kinoteatret med tale av fylkesförer Rogstad. I Skien ble det
holdt en hirdoppmarsj og deretter et festmöte i Bioarafen, hvor fyl-
kesförer Dahlen redegjorde for den historieke betydning 1, februar
har. I Molde har Indre og Ytre Romsdal krets av N.S. i de siste 3
dager holdt et vellykket tillitsmannsmöte som ble avsluttet med et
stort mdte igår kveld. Her telte fylkesförer Brokstad. Videre var
det oppmarsj av rikshirden og N.S.-medlemmer. Eidsiva hirdregiment
sendte idag fölgende telegram til "ministerpresidenten",:-
ning av årsdagen sender vi Dem, vår förer, de beste-ft.aker for Dem
se1V og den sak De kjemper for. I visshet om at vi ilndetDeres

• 	 förerskap går mot et lykkelig, fritt Norge, lveraVI.,åkjgalpe ved
Deres side til seiren er vunnet. Heil oa smlaaH.Ra 11. Eideiveting."

23.30 Som et ledd i Vintersamlinga bleadetI. februar
i Tromsö arrangert et möte for offentlige tjenestemenn i Verdens-
teatret. Salen var fullt besatt. Fungerende fylkesmann Pau1sen ret-
tet i et tankevekkende foredrag en inntrengende appel til tjeneste-
mennene om å gå positivt inn for N.S. og yte godt arbeid til gagn
for land og folk. Landet bygges ikke ved loyalitetserkInringer,
sn han, men ved at man går nktivt inn i gjenoppbygninaserbeidet.
avdelingsleder Klevenberg talte derpå om de viktiaste grunntrekk
i den nye statsform og påviste at den er i pakt med grunnloven,
som oaså satte nseringsinteresserne som grunnlag for representaajon
i nasjonalforsamlingen. Fylkesförer Hoff rettet til slutt en takk
til tjenestemennene som i denne vanskelige tiden gjör sin plikt.
Deres innsats avtvinger respekt 9  sa han. Fylkesföreren rettet oc,så
en takk til sentralmyndigheterne og til fylkesmannen og ordföreren
for all velvilje partiet var mott med, Tilslutt fodrelandssanaen.
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Ledskti-2 Jerndorff-Jessen om forhistorien til 9. a ril.

23.3U Den kjente danske journalist o,g forfatter redaktör
jerAdorff-Jessen, holdt iaften et meget interessant foredrag i
Norsk-Tysk Selskap om "Forhistorien til 9. april" belyst ved engel-
ske pressostemmer.

Det må v?are en gåte for enhver nordmann at folkenes
ansvarlige ledere kunne holde almenhetun i uvitenhet om Englands
virkelige planer, sa foredragsholderen bl.a. Englands hensikter ble
nemlig röpet av den engelske presse allerede vinteren 1939-40. De
engelske aviser kom hver dog med luftpost til Oslo over Kjöbenhavn,
men ingen ville forstå de engelske trusler, som ble tyde1igere dag
for dag. Norsk og dansk presse som ellers i forkja3r1ighet siterte
engelske aviser, tidde fullstendig stille. I januar 1940 dröftet
Datly Mail ganske åpenlyst de engelske planer om å bryte nöytrali-
teten til de skandinaviske land eller Balkan-landene for å oppnå en
virkelig effektiv bloksde. Churchill's radiotalc den 20. januare 1940
hvor han oppfordret de IViytrale til å klompe ned på Englends side,
vakte til å begynne ned en viss reaksjon i Norden, men den var av
kort varighet. Englands tone ble derf'or stadig frekkere. ForedragP-
holderen kom så inn på 3.tmerk-affæren, og den engelske presses '
påstand om at flåten hadde overholdt kristendommens og humanitaten9
lover, mens de samme avisers billedreportasje tydeligere enn ord
viste hvorledes man i virkeligheten hadde gått fram. Men den engel-
ske aientalitet nådde virkelig det usandsynlige da man i 1940 fore-
slog å lage en engelsk film om ",ltmark-aff3aren. Man regnet utch vi-
dere med en norsk tiflatelse til å oppts endel utendörs scener i
Jössingfjorden. I februar og mars framgikk det tydelig av den engel-
ske presse at en eventuell hjelp til Finnland ikke ville bli gitt
for Finnlands skyld, men for at englenderne skulle få en undskyld-
ning til intervensjon i Skandinavia. At England allerede lenge had-
de forberedt seg på en slik intervensjon, framgikk tydelig av Times
den 9. april. visen skrev like ut at mineutleggningen i norsk far-
vann ikke var resultatet av en plutselig, improvisert handling, men
at beslutningen om å legge ut miner var fattet av de alliertes
krigsråd den 28. mars. 1visen måtte visstnok innrömme at mineutlegg-
ningen betd et "eknisk brudd på nytraliteten". Alle disse kjenns-
gjerninger bbr brjaLge våre 2 folk til er4nnelse av Englands skyld,
sa redaktör Jerndorff-Jeseen til slutt, og de bör forplikte enhver
som kjenner sandheten, til å spre den videre.

kihwN roman av Mikk:el Fönhus.

23.30 Forfattcren Mikkjel Fönhus har skrevet en ny roman.
Den handler om nybywerlivet i Susendalen og blir utgitt i 2 bind.
Susendal som inntil for vel 100 år siden var en del av det ukjente
Norge, ble da kolonisert av innflyttere fra østlandet. Hovedpersonen
i romanen er gamle Ivar på Haugen. Som kjent oppholdt Fönhus seg her
i distriktet for noen år tilbake for å kunne leve seg inn i de for-
hold han altså nå har skildret.

Landbruksmeldinger.

14.00 I landbrt.,.,.cisdepartementet arbeider man for tidpn med
fordelingen av det kvantw fosforsyregj5dsel som man regner Med å
ha til rådighet til våren og der vil foreligge melding om  saken  med
det förste. Etter hvad "N.T.B," erfarer, kan i alle tilfellet hage-
eiere og parselldyrkere som dyrker poteter og grönnsaker til'eget
bruk, regne med at de vil bli tildelt fosforsyregjödsel i form av
blandingsgjödsel bestående av kvelstoff r  kali og fosforsyre.Vor
stort kvantum man skal få, vil bli bestemt senere. Forövrig vil bu-
reisere og slikemom har nydyrket jord og- nye kulturbeiter bli til-
Godesett, men man har ennå ikke full oversikt over hvor stort kvanta
man får til disposisjon.

(fortsatt)
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Landbruksme1diwer. (fortsatt)

14.00 Ved Den Jekniske Högskole i Trondhein har man i
den senere tid gjort forsök ned å framstille et cellulose-produkt
som kunne egne seg til revefor. Sjefinspektör Rockmann hax nå en
tid drevet foringsforsdk med dette nye foret og "N.T.B."8 land-
bruksavdeling har spurt ham hvordan han er fornöyd med resultatet.
Dessværre viser det seg at cellulosen ikke egner seg son for til re-
vene, i alle fall ikke i dun form man framstiller det idag, pvarer
han. Forddylighetsprosenton er nenlig så liten at foret blir prak-
tisk talt verdilöst. Han driver også forsök med reinmose som reve-
for, men disse forsök er imidlertid ennå ikke avsluttet.

tt fra Danmark..

11.30 En voldsom storm drog mandag etterMiddae over
Horns-herred og anrettet skade for ilee hundr tusen kroner.
Isefjordverkets kull-kran, en av de störste i Dannark, ble grepet
av et voldsomt vindstdt slik at den veltet og styrtet delvis ned i
havnen.

tt fra Sverige.

12.0u En kraftig difteri-epedemi er brudt ut i Kiruna-
distriktet. På sykehuset i GS1livare er 29 syke barn innlagt, og
2 dödsfall er alleredo inntruffet. ifle reisende til Kiruna-distrik-
tet anmodes nå om å innstille sine reiser for at epedemien ikke skal
bre seg til andre deler av landet.

11.50 Sverige velsignes av det rene vår= for tiden.
I Skåne har en allerede hdrt lerken synge og i Stockholm er gresset
på flere steder grönt og friskt. Snesmcltingen har forårsaket veri-
table oversvdmmelser i byens gatox

D.R.18.35 8 svenske skip er krgsforlist i januar, hvilket
er det störste tap som Sveriges fUlte har lidt på en enkelt måned
siden krigen begynte. Det samlede tonnasjetap beldper see til
40.000 tonn.

tt fra Danmark.

S.R.22.00 I Kjdbenhavn var det idag luftalarm fra kl. 20.00
til kl. 20.45.

vvvvvVVVVVvvvvv



4. feb. 1945.

NYHETSOVESIKT

1,cjerinens Informati

Nr. 650.
Meldiner onscL•r.,

Fortroli.

.dthESTi.SJOW.: V'LE GUDBLå.NS.,12,L.

S.Y.. 22.00. Det moldes fra officiellt hold i Oslo
at de arrestasjoner som i den sencre tid er foretatt dreier seg),
on cndel personer som cr ank1aet for s"kaltil1ora1 kommunistjsk
virksonhet.

NY "S=LEDEh". Di.GFINN0..ILLS?NTrt.FJC: T SFG TILE,XF "ETT:21FGET C;NSKE".

18.00. Di.uoktör Da,,;finn Carlsen er etter eget
3nske 13st fra sitt verv son "Nor,:;es Idrettsforbunds ski1eder"-

• 	 Etter rnmodnin,: fra "ministcr" .ksel Sten/fortsetter Dagfinn Crlsen
som x",d iver for "departementet" i spörsm"11 vedrrende skiidrett.

Som ny "skileder" er oppncvnt kretsidretts-
lEder i TclomPrk, John G. Holland, Skien.

1.her VINTELS=INGEN I TLOLSJ.

0.h. 22.00. För nvslutninen rv vintersamlirw,en i
Trons3 ble det r=rnert et fakkelto byens p.,nter.

Selve avslutninon fandt sted i Verdens-
teatret hvor "f3rcrens" tale i Oslo ble overfört .;.jennon krine -
kastingen. Fylkosf3rer Hoff oppfordrot tilslutt deltakerne til mcd
all kraft inn for lösninen av de opp;:.aver som venter ();
rettet samtidid en trk o{:;. hilsen til frontkjemporno.

QUISLING BEORDLEIL OPPENTLIG SOLG OVIL DEN 6. TYSK.:

O.R. 19.00. I -Inlednin,,; tilintetrelsen Pv den 6te
tyske Prme ved Stlingrad har "ninisterIresidenten" beordret rt
'11c kinoer, teatre, v,,rictecr og liknende et-bliscmcnter sknl
være lukket til o. med 13rdag, don 6. februrr.

DåDSP.LL. 


0.L. 19.00. G"irdbruker Torbjörn Lrw,c1-nd, Skjold er
avtt ved d3den, 80 :&r go,mmel. Han VP/ i flerc r bydciasordförer
Cd satt ellers i en rekke styrcr o nender. G"1.rdbrukor Lanp;cland
var osa cn framtredende mrnn i c'et ro1igi3se arbeide i distriktet.

Den kjendtc skolemann, rektor P. N. jstbye
Blindorn, cr Pvg.tt ved di5dcn 88 4r ,;ammol. Hrn ble crnd. phil. i
1881 (); har irwt rektor ved Fredrikstad Cd Dr=en hbycre skoler.
112,n v-r medlem av undervisnin,;srdet fr2, 1909 til 1924.

NYTT S,FT-OG WI,PLESSELI.

O.L. 19,00. Plnenc on et stort sft- og bwpresscri
lidolErldsbydene er n. brakt vel i havn, neldos fra Br;indbu. Dot

er meningen s3ke sr=boid med Gartnerhrllen i Oslo for
kihrbywot ct moderne frukt- c);
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POLTTISiJaL,

0,:. 19.00 Pr Tnsberc! moldus at pri.spolitiet har
djmt on persen til 2000 kronor ± bot, subsidicrt 60 daers fense1
for he solgt ert 611vteppc til en yerdi ,T175 kroner for 1000
kroner.

SM:„.NYTT Fr NUTE

19.00. Pået mdte i nxi. horretistin,-, er det
besluttet bcyi1(.,e 5000 kioncr til "frontkjempexkontoret".

Tirn burredstinr; har bus3ilttt opIrette
et fond p. 100.000 kroner i1 1 tdaun-.;Leav  ,In„dum. I-Lente-
bel5pet skal hyert år ot.ter knad u.tdelcs til iaiui av uformucndc

• fore3dru, njemmehdrendT,, i. Tinn Lon=c,

YTT FR,.SVPLIGL.

E.L.. 22.00. Fra kristbruddet til lste januar 1943
har den svenske flte cskortert 14740 skip, Ved årskiftet hadde
marinen uskadeliwjort 1706 miner oc 220 sprnbbyer. Til lote
januar iår cr 100 mann av mari=s porsonele omkommet under nöytrali-
tctstjeneste. 182 handelsskipor g fiskefartyer 10, 4.93.680 brt. er
ati tapt, hvorved ialt 993 mann er omkommet, Mcdrcriet den son har
s?,tt livot til som f51e av direkte krisnandliw!,, men uten. at skip
er 6,*tt tapt, utgyjr tallet på omkoilne 1011 mann. Heray cr 280
utlendiner.

Tre norsku ft.A.r.tner rmtc fra
Ihngmora i D,-.1arna. Et døgn snee satt d inidlertid i forvaring på
Solna pelitiotasjon utenfor Stockholm.

0.1.. 12.00. I Sverige cr dct opprettet et nytt stort
1uftfatselskap med sete i Gbebor&:. Firncts aksjekapital dreier se.;
om 6 millioner kroncr. Det nyc solskap skal dri7c kanzersiell luit-
trafikk c)g befordre pass sjorer. Stifternc cr Svonska RIncrika1injen,
Syenske -merika-Mexieo1injen, rederiet,VBSvenuka dloyd, ruderict

Transatlantie o{; flere andre selskaper.

S.L. 22.00. D/3 Birkaland p. 700 brt. cr .;runnst'tt i
Karlskronas skjwård.

kan svneku s:G:tboor L2rs ustav Varodell
ex dömt til 1 '=:r.s strrffarbcde fr ha ul. militæro hennolheter
om et krirende land.

vvvvvv  VVVVVV v yvvv y
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e c,1=r -orsek'P

e errestas'oner. 3 sokneJrester arrestert op f3rt til Grini. 


S.L.19.00 Fra Oslo meldes at 3 soknoprester er arrestert og
fart til Grini. Det or sokneprest Sandvik, Vinje, sokneprest Hans
Finsen (?), -ker og sokneprest Bredo Lund, Oslo.

3 britiske knm fl skutt ned ved norskek sten.

12.00 Etter hva "N.T.B." erfarer har en tysk minesveiper
og luftvernartilleri tilhörendc den tyske krigsmarine skutt ned 3
britiske kampfly ved norskekysten.

Forbudt for private å anvendo gjcngivelse av rikets se-1 eller riks-

vå net i noen form. Forbudet omfatter )-så sal av P'enstander som av

rivate er dekorert med riksvå net eller sePlet.

	

19.00 "Ministerpresidenten" har den 14. januar iår under-
tenet fUgende beslutning angående bruken av rikets segl og riks-
våpnet:

Da rikets segl op riksvåpnet bare må benyttes av
statens myndigheter under utövelsen av deres offentlige virksonhet,
oppheves punkt 4 i Kongelig Lesolusjon av 20. mai 1927. Det er for-
budt for private å anvende gjengivels,, nv rikets segl eller riks-
våpnet i noen form.

Etter den nevnte kongelige resolusjon hadde private
en betinget adgang til å anvende riksseglet eller riksvåpnet til
dekorasjon. Lespekten for rikssymbolene tilsier imi'ilertid at det
bare er statens myndigheter som bör ha adgang til å benytte dem, og
en endring i denne retning er altså nå innföxt i og med "minister-
presidenten"s beslutning. Forbudet mot å bruke symbolene som deko-
rasjon omfatter også salg av gjenstander som av private er dekorert
med riksvåpnet elier seglet. I denne forbindelse minnes det om at
misbruk av rikssymbolene etter straffeloven kan medföre böter eller
fengselsstraff inntil 3 måneder.

ordförer i Hemnes kommune.

	

21.30 "Innenriksdepartementet" har oppnevnt lensmann Johan
Selsoth som ordfiirer i Hemnes kommune, Nordland, istedenfor den tid-
ligere oppnevnte, bonde Trygve Langseth.

f lkeskontors'ef ved Telemark f lkesmannsembete.

	

21.30 "Innenriksdepartementet" har konstituert rådmanns-
fullmektig i Skien kommune, L.ndreas Kroshaug, som fylkeskontorsjef
ved Telemark fylkesmannsembete.

Fiskerimeldiwer.

	

20,30 Etter de meldinger som foreligger om Lofotfisket, ser
det ut til å v2.3re line-småbåtene som fortsatt gyir de beste fangster.
For enkelte vr har man nå også forskt seg med garn, men hittil har
driften med dette bruk ikke vært rekningssvarende.
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Dödsfall. 


11.30 Trondheim. Verdals eldste innbygger, Johannes Stor-
stadmo, er död i en alder av 101 gtr.

19.30 Flisa. En av de eldste innvånere i So15r, enkefru
Id.ette Skjöthaug i snee, er ek3d 100 år og 7 måneder gnmmel. Hun var
helt til for kort tid siden i utmerket vigör og fulgte godt med i
tiden.

7.00 Under et drikkekalas på Vinmonopolets varer foxleden,
satte en arbeider i seg sh store kvanta på kort tid at han avgikk
ved döden, meldes det fra Sogndal i Sogn.

Politisaker.

7.00 Det meldes stadig om tyverier i :desund. Det siste
er tyveri av 15 tonn fiskemel fra en fabrikk I byens nrhet.

11.30 Politimesteren i Lofoten og Vesterålen har gitt
Lofotposten endel tall til belysning av kriminaliteten i disse di-
strikter siste år. Det er gledeligvis rrieget beskjedne tall, idet
både tallet av domfelte personer og antailet ev drukkonskapsforseel-
ser er gått ned. Derimot er det utferdigot noen få forelegg flere
enn hret för.

10.00 i Gjövik arbeider for tiden med en snk
som omfattes med den störste interesse i distriktet. En Gjövikmann
har gjort stor forretning med en tobakkserstatning som han har sendt
ut på markedet. Produsenten hedde fhtt g,odkjennelse for prisen under
den forutsetning at vesken veido 50 g:a12, men prispolitiot her nå
konstatertat eskene bare veide fra 29 bil 26 (ram. Den pröve son var
forelagt direktoratet bestod dessuten av ,-;anske andre blader enn de
han senere sopet opp i skog og mark. Da onsetningen av denne bedrbve-
lige tobakkserstatning har wart meget livlig i hele Opland, kan Gy5-
vikmannen vente et alvorlir; oppgjr for sin usmakolie si)okulasjon
i folks tobakkshunger, skriver Vestoplm(1..

Barakke-brann i Sauda.

21.30 Jtavaner. Fra Sauda moldos at det ved 2-tiden inatt
bröt ut brann i oli bnrakko som liger like vod turiethotellet i
Saudasjöen. Til tross for at det samlot ceg et stort s1ukningsmann-
skap, var det uråd å f.g,‘ bukt med ilden. Den Lltorematarrkken brente
ned. To hus i nærheten, skelehuset of ot v"inin.;shus, vax be.,-;;e sterkt
truct og c'et begynte å svi i ver;;;eno, mon on c;reide til slutt å bor-
ge husene. I barakkon brento alt, bl,a meget verlifullt innbo, kjök-
kentby, matvarex o.s.v. Drt eamlode sk-'de ex meget betydelig .

i,ndrebranner.

23.30 Fersund. Våninshuset og uthusby,,i,nin.,,eno tilhörende
gårdbruker Androassen på Lista, brente igår kveld ned til ri,runnen.
En hest og 2 kuor brunte inne, foruten all avling,, hunets innbo og
en menffle fiskerodskaper som strök med. Bieron lidor ot etort tn7)
da bare våningshuset og hoston var 2ssurcrt.

24.00 Troms. Vhning,shuset til Nils M. ICarlson i Skjerv?iy
brentc forledon ned til grunnen i löpet av en times tid, og alt inn-
bo or;lösre strök med. Familien som teller 10 nedlemmer, stål helt
ribbet for alt. Huset var elt for lavt ausurert og innboet var ileze
forsikret.
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Landbruksmeldinger. Nories Bondesamband utb gges.

18.30 Varaformannen i Norges Bondesamband, bonde Jbger
Leirvik, uttaler i en samtale med "N.T.B." at sambandet har tatt
opp arbeidet for å få bbndene til å gh over til å fbre gårdsregn-
skap i större utstrekning enn tilfellet har =t. I disse dagene
er det sendt en henstilling til bondesnmbandene om saken. Herr
J-2ger Leirvik forteller ellers, at den organisasjonsmessige utbyg-
ning av sembandet skrider raskt framover. Cistfold er som kjent fer-
digorganisert, oc i Nord-Trbrideleg og Telemark er nrbeidet snayt
ferdic. Også i Sbr-Trbndelag er en langt på veg.

Fbrste amgeng av unghestskue i 0 land er ferdif,Y.

19.30 Brandbu. Fbrste ongang av unghestskue i Opland er
ferdig, og statskonsulent Björnstad sier i en samtele med bladet
Hadeland, at det i rlle distrikter har vært store skuer iår. En må
mer enn 20 år tilbake i tiden for å finne liknende tilslutning.
Skuene har tildels vwt ujevne fordi alle som har unghest melder dem
inn til bedömmelse for om mulig h oppnh sløyfe. Men nhr en fhr skilt
klinten fra hveten, viser det seg at det er mye god hest utover byg-
dene.

Vågå Tamreinla', har k'b t 700 tamrein fra Nord-Trbndelag.

7.00 Det nystartede Vågå Tamreinleg har kjbpt 700 tamrein
fre Nord-Tröndelag og flokken skal i nær framtid driVes over fjellet
hele den lange veg til Vågå.

S ortsn heter.

7.00 Som kretshhndballedere for Jst-Opland bg Oslo er opp-
nevnt henholdsvis Kåre Kristiansen, Hamar, og Gunnar.W. Tanding,
Oslo.

N tt fra Denmark.

S.L.22.00 Dansk kringkasting innstillet idag sendingene fra
kl.12.40 til vel k1.13.00 av militære grunner.

9.30 1 Helsinki ble det idag undertegnet en dansk-finsk
handelsavtale for förste halvår 1943. .vtalen omfntter et varebytte
til en verdi av onlag 40 millioner denske kroner hver veg.

N tt fra Sverige.

21.30 Et svensk fly som idag, drev övelsesflyvning er ikke
vendt tilbake til sin flypless. Flyveren har sannsynligvismistet
orienteringen og er nbdlandet. Besetningen bestod av 6 mann. De un-
dersbkelser som er satt igang har ennå ikke fbrt til noe resultat.

S'bmannssendinc!en.

0.L.23.30 Det var idac foredrag av Peter Stensbb om Englands
krig mot sivilbefolkningen. Han fortalte bl.a. om bdeleggelsene i
Bercen ved det britiske flyancrep natten til 15. juli 1940 da 113
beboelseshus ble bdelagt.

Hilsener: Rolf Cato Olsen fra A±tur Olsen. Sverre
Kjs3r Hensen fra MOT og sbsken. Brandt Hansen fra Ingrid Hensen.
Rolf Hjelle fre mor, far og sbsken. Marius og Leif Fredriksen fra
Merie og barna. Torleif Å,sbjbrn Kristoffersen fra Luth og Jorun.
William Solheim fra hustruen. Ernst Wilhelmsen fra alle hjemme.-

vvvvvVVVVVvvvvv
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kimpr"Innenriksde artementet": Disrikts1s3ge i jstre Toten, H.M. Schönby
me e cs et er sd na nvskjed fra og med 10de februar 1945.

"Eirkele'artementet": Lektor ved Kristiansand renlskole, J. B.
V77enme de es avs jed fra sitt embete fra lste februar for g flyttes

vcr til å gjdre tjeneste i rektorstilling ved en kommunnl hdyere
almenskole.

"De t. for A.T. & Idrett": Distriktsl-sage K. Fredriksen utnevnes til
wic er 1,1g y kings Örer i arbeidstjenesten fra og med lste februar.

Kvartermester i arbeidstjenes-uen,
N. Gulbrandsen utnevnes til midlertidig sveitförer i arbeidstjenesten

. frn og med lste februnr 1943.
Sveitförer Fjdrtoft meddeles ,vskjed

fra og med lste mars 1943

& Folkeo 1 snin sde)artementet":
Se re r i 'Cultur & Folkeopplysnihge-

departementet" H. M. 9,1holm konstitueres som byråsjef i samme
Udeprtement" fra og med femte februnr 1943.

"Justisde artementet": ..vokat J. Bothner Grimsmo kanstitutrgg
som eommer i S avanger byrett.

",rbeidsde artementet": Postfullmektig C. K. Holm konstituereg
som postmes er i Hars ad fra og med lste juli 1942.

Postmester H. Kollert konstitueres80M

postmester i Kragerd fra og mcd lste juni 1942.
Postfullmektig F. Thyncs konstitueres

som postmester i BIdW5 fra og med lste november.

FE3 - OG PL,NTEki,SJONEEING.

"Landbruksdepnrtemehtet" hnr den 23de
januar 1943 utferdiget fo-ordning om bruk, omsetning m.v. av visse
sorter frd og planter til jord-og hagebruk. Forordningen omfatter
fdlgende frö - og planteslag:

Engfrö, (timotei og andre gressarter,
kldver (); andre engbelgvekster),

Eotvekster og hagefrö; (klrot, mpe, for-
sukker, sukkerbeter, gulrot, rödbete spinat rotpersille, kruspersille,
pastinakk, matlök, purre og selleri) og pIanter matlök, purre og
sellcri.

snlgeller omsetning av de ovennevnte frd
planteslag kan kun sk,je på den måte s-)m forordningen besteLmer.

tilvisning av fri og planter gis av
jordstyret etter sdknad på bestemte Skjem-er, Sdknadsskje=er fåes ved
henvendelse til jordstyret: (Ibyene forsyningsnemda).

.,KSEL S TILBE FEL MTEED.,LEN.

22.00. "Fylkesförer" ,,ksel 's har nu nvsluttet
en foredra;sserie i isterdalen hvor 3j.an har t-lt på en rckke mdtcr i
de fleste bydene. Han nt de viktigste oppgnvene son NS stiller
sine medlemmer kan uttrykkes i ordene: "Verv nye tilhengere oc utdann
dem selv": Den viderc utvikling i Norae -vhenger nv den enkeltes inn-
s te, utt:41.te han. Til dem som står utenfor NS s "fylkesfdreren" at
passivitet ikke kan hjelpe noen gjennom en krisetid or; han henstillet
derfor til alle som har fellesskapsfilelse om g t- del i lösningen

AV

de felles samfundsoppgver.
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politiskolen. Det drives trening fire timer i uken under ledelse v
"NorgesIdrettsforbunds" friidrettstrener, Carl Silverstrand.

OBLIGI,TMRISK IDEETTSdVELSER VED POLITISKOLEN.

O.R. 22.00. Friidrett er no blitt obligatorisk ved

•

kihr
POLITIS,,KER.

Oslo: En kvinnelig konduktr ble torsdag morgen
overfalt som forsbkte rane hennes pengeveske. Det lyktes dog heldig-
vis ikke og fyrene tok tilslutt tilbens og kom seg unna.

Politiet p4 Romerike gjorde forleden en
go angs idet det ved en arrestasjon ev en innbruddstyv kon undervmr
med en tyveriaffnre av större dimensjoner. Det viste seg nemlig nt
tyven hedde begtt innbrudd hos mesteren for denne affmre, og de
videre undersökelser f5rte til arrestesjon av den skyldige, en oslo-
mnnn.

BUSSEN KJ(jRIE OVER LEGGE TIL SM PIKEN.

12.00. En tre r gemmel pike i Kvinesdalen ble
igår overkjört av on buss. Hjulene eikk over begge leAgenes hennes
men som ved et under holdt begge leggene og den lille pike ble ikke
tilföyet noen skade.

FISKERIMELDINGEh.

0.D.. 19.15. Om sildefisket er det stort sett sparsomme
meldinger. Dog hnr det vmrt meldt om endel fiske ved Möre. Fnnest -
forholdene hnr imidlertid ikke vert særilg eode siste d5gn oe det er
vel mye godt rsaken til de spersomme meldineene.

Om drivgarnfisket meldes at det idag ble
tntt endel gnnske pene frigster pSvinöyhavet og ved Lund3y. Iengstene
varierer imellom 2 og 250 hl. pr.

I Hjeltefjordsdistriktet var det igr
mindre enn i dc foregende dnger..Pnngstene dreiet seg om 15 og
20 hl.

Frn Korsfjordsdistriktet meldesat det cr
tntt fangster p opptil 10 hl.

Snurpefisket cr det dr1ig mcd. Det mcldes
om enkelte sm frigster ved Lautingen. I Korsfjord er det tattt et
pnr fangster p 500 og 1000 hl. Frn Espe= moldes om on fanst
1500 hl.

notfisket.

SJiWNSSENDINGEN.

O.R. 23.30. Det ble ideg sendt fölgende hilsinger
Olav eg Torstein fra Fer. Kom hjem eller g!, ilane.
Johan Livem. elt vel her. Hilsen fra
Merkus Knudsen. Hilsen fra F-r.
Drödrene Normenn og Sverre. Her er ingen n3d. Vi vet et

dere cr tvunget til seilez fer
Englend. Tro ikke p". 1.3gnene fra
London. Tro bere pi Oslo. Hilsen
frn deres söstro.

trling rdvard Ber;lund. Vi lennyter ettordee som er
tvunget til seile for de ellierte.
Kom hjem hvis du knn.eller g ilend.
Du tjener ditt lnnd bedre ved
sitte i konsentrnsjonsleir.

dilliem Ber,elund.
Olov Dottnstuen. Hilsen frn far og Hnlvor.

Det er for tiden ingen meldinger om land-
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O.L. 19.00. Det C,:nske nrsjonalsosirlistiake arbeider-
pPrtis hovedoppgeve er 3.vmre med i 3. drnne det nye Europe, uttalte
partiets leder, Fritz Clussen p. et partimte i Kbbenhavn idag.
Han frrmholdt Pt hvis sg, gelt skulle skje at Sovjetrusslnnd vinner
denne krigen da vil det ikke bety Pnnet en en redselsfull katrstrofe
for hele den siviliserte verdcn. En tsk scicr derimot vil bring,c
cvig fred og lykke over menneskeheten.

14.00. Un(ler opi-,ryddingsrrLeide i ruinene ctter
det britiske bembeawrep p K5bennavn fandt man i ettermiddag liket
IV den forsvunne sjff5r. Som ::jendt hPdde mrn ikke sott noe til
ham sidon let byeblikket Jo bombeengrepct begynte. Det viser seg nu
at h-n hadde forsökt 3.söke dekning p3. den n=cstc eiendom og er

vcien blibt drept og beL;ravet rv de srmmenstyrtede murnesser.

11.00 I en leilighet i Köbenhavn fandt man
ettermidd,-.g liket av en 26 8T gammel kvinne. Kvinnen har

vært i ct par dögn og det er ting som tyde- p3. t hun
er blitt kvalt. D3ren til leiliheten var brutt opp og alle skuffcr
og skap pnet.

NYTT FLI SVELIGE.

0.L. 22.00. Loven om bcrensin; av aksjeselskapers
utbytte er nu utferdiget og tr2r ikrPft lørdag. Fra og med denne dnr;

er det forbutt 3. utdele höyere beldp cnn angitt i loven, dvs, i
reelen seks pst. Hvis utdelingen har vært hbyere de warmest farc-

. gende 3.r kan imidlertid utdelinr,en ir o;sg forh3yes ut aver 6 %
etter gisse n2rmere an,gitte regler.

NYTT FRÅ, FINNLAND.

14.00. Finnlands forsyningssituPsjon er nu
vcsentlig bedre enn forri;e vintcr, heter det i en melding fra K3ben-
h-:vn. Denne pi.st=d ble fr'msatt av den finske forsyningsminister
Lamsy under en pressekonferanse i K3benhavn hvor hen hr.dde et kort
opphold p3. hjemreisen fra Berlin. Brödrasjonene i. Finnlendl sire han
videre, er stbrre enn de var ifjor. Potctforsyningen er bedre. MPn lider
ingen nöd. Den milde vinter har ogs3. brakt en lettelse.

vvvvvy VVVVVV vvvvvy
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le1dlng-13rdag 6. febrLur.

Fbrer- og ansvarsirinsluet gjenromfrt  i ligninsvesenet. Viktig lov

vcdtatt av "ministerpresidenten".

12.30 F3rer- o. ansvrsprinsippet gjennomf3rt i lignin -
vesenet.Viktid lov v ".u.iisterpresidenten.

Finensdeprtementet meddelor "Minj.sterpresidenten"
har den 28. januar Ri.3und3rt,net erlav om undringer skatte-
lovene for landet og foa byene av 18. -1.1.gust 1911.

Etter de nyc bestummelser skal ligningsrennd,
ligningsutvalg, overlining'snemnd, s-arskilt klaenemnd og fyl-

kesskattestyre ledes av formennen med de 3vrige medle=er som rg,dgi-
vere. Formannen skal i m3te med medlemmene legg,e fram de saker som
etter skattelovene skal avgjres av nevnte instanser. Er et medlem
uenig i det vedtak formannen (<13r, plikter han si fra og kreve sin
meninc bokfört. Gjer han i:cke det, ansces han som cnig ned formannen
og medansvallig for vcdtaket. Stemmegivning finnur ikke sted.

ligningsnemnd, 1j.c;nir,„.srgd og ligningsutvalg er den
fast ensette forretninaf3rer for liningsvesenet (ligninessjef) for-
mann. For forretningsf3reren oppnevner ordföreren en veramann som
utöver formennsvervet rÅr forretningsföreren ikke kan gjUre tjeneste.
Formann og veraformann i overlig,ninsnemnd oppnevnes av ordf3reren.
Oppnevningen mg. godkjer'les av fylkesskattestyret. Dette ken nrsom-
helst löse den oppnevnte fru vervet. I fylkesskattesty::et cr fylkes-
mannen lovbestemt form-in o;; skatteinspekt3ren nestformann. Nr et
möte i fylkesskattestyret ledes av ska.tteinspekt3renson nestformenn,
utöver han den myndihet som cr tillegt formannen. I Oslo og Beren
oppnevner Finansdepertementet en nestformenn blant fylkesskattesty-
rets endre medlemmer.

Bestemmelsene i skattal(wene skal vedbli c. ejelde i.
den utstrekning de ikke endres ved bestemmelsene i den nye lov. Det
cr sg,ledes ikke gjort endringer mcd hensyn til antallet av medlem-
mer i de forskjellige ne_injer og rg_d, funksjonstid, inhabilitet cte.

Wdsulykker. 


12.30 Dot er gg,tt n;nngard i fjellet etter Oslomannen, Hareld
Drangsholt, som forsveit n en skitur i forrige uke. Letingen ga in-
tot resultat og vil n. bli innstillet.'

12.30. En arbeider fra jvro Eiker, Martin Holden, ble igg.r
drept ved en sprenningsuly::ke i Yore. Et mineskudd gikk ev og Holden

• fikk hele stenspruten Ovel seg slik at han d3de pg, stedet.

Oberst Sundlo holder foredrag om Soviet-Samveldet og den fare det all-

tid her v--3rt for den europeiske kultur.

12.00 Nurdlendjnger bosatt i Oslo var torsdar; kveld s=let
til en kameratkveld i 1urnhallen. Ombudsmannen for waYingslivet i
Troms, Sigurd Fredriksen, holdt et meget interessant foredrg om
Nord-Norge. Han pekte p de rike muli 'heter landsdelen har o.7g
viste n3dvendigheten av finansieringen av dens =ingsliv og indu-
stri. Nasjonel3konomisk har vi ikke rgd til la vg.r nordligste
landsdel ligge, uten at den rikdommer blir fullt utnyttot, under-
streket teleren til slutt.

Videre kserte oberst Sundlo om Soviet-9enveldet or;
den fare det alltid hur vv)rt for den vest-europciske kultur.
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Forhendlingene om vareutveksling mellom Nore og Sverige for 1943

, *eno tatt. Den tidliefere avtale forlonget med 1 måned til 28.februar.

12.30 Den 26, januar ble forhanlingene om vareutvekslingen
mellom Norge og Sverige gjenopptatt. Den tidligere avtale er ende en
geng blitt forlenget med en måned, til utgangen av februar. Forhand-
lingene om den  framtidige  vareutveksling vli bli evsluttet ved ut-
gangen  av februar.

Kr. 228.000.- avsatt til f lkesskoleb gg forlpland.

12.30 På fylkesskolebudsjettet for Oplar.d for 1943/44 er
det bl.a. avsatt kr. 228.000.- til skoleby, kr. 20.000.- til skole-
hagep.rbeidet c)-; kr. 20.000,- til leike. pinsser,

De internasjonele skdyt)ldp i Oslo og Famar er avl st d, de tyske löpe-

. re som skul3e delta ikke har fåct permIsjon. 


12.30 De inerrisjoncle sköya:e]dp i Oslo or, dcmar 14. og 16
ds. er avlyst da de  tyske  ldpere som skulle delta ikke  har fått  per-
misjon. Ldpene vil nå bli crrange,.'t e)mnejona1e ldp, men drntoene
blir forendret. nisse kr eTnå ixke f'pstsptt.

PatentsPken ar,)teker  Hnnsen mct hosshavet 'or la=nnsfett.

12.30 La.,,=nnsretten har hele ;_lenne uke bohnndlet patent-
sake.-1 cpoteker Hansen mot hosshavet, meldEs det fra Skion. Hansens
prosessfullmektig, höyesterettsadvoka'G T stonen ga en me,et ut-
fdrlig framstilling av saken, og hans rdegjrelse tok Ross-



havet  nötte  med 2 prosessi:ullnoktiger, hZyesteretts,ndvokntene nonsen
og Valentin Voss, som behandlet hver sin side ev spdrsmålet i inn-
legg som hver tok en dag. Deretter fule pertsforklaringer av apote-
ker Hansen og konsul Johnn Resmussen, som er en av Rosshavets diepo-
nenter. Seken kommer til å foTtsette ct eodt  stykke ut i noste uke.
Noe bestemt påstandsbelöp er ikke fremstt, men det er sterc boldp
det dwol.cr sc(; om. Maksimumse,rensell er til kw. 400.000.-.

Nye  forhandliner i kirkestriden ?

S.R.22.00 Fra Oslo neldos E;t "biskep Kvpones ha oppsökt en
hbgtstående geistlig person som ber stått utenfor kirkestriden, og
spurt denne om han tror det ey muJig å få nye forhandlinger igang.
Han fikk hertil det sve.r, at opposisjonen framleis pyinsipielt dn-
sket striden bilegt, men nt iet:Ingelsene entagelig ville bli mer
vitående enn under terhnndlingeno ihöst. Det er tydelig at Quis-
lingene dnsker forhandlingene gjenoppt,-4tt.

Nytt fra Dannerk.

D.h.18.35 KronprInsen mottok idag på ma1ienbor den tyske be-
fullmektige, dr. Best, og den danske stats- og utenriksmirdster,

kilip,Nytt  fra 	

D.R.1835 Svensk-dansk vareutvekslingsavtale er inngåt-t i hom.
Sverige skal levere treprodukter, jern, stål, maskinvarer eg kjemj.e-
ke produkter.

Det er forbi med det milde v iSerige. I det nord-
lie;e Phy landet notertes 14 kulderader of det e22 frost sydph.



8. feb. 1913.
OFFICIELLT. 


22.00. "Innenriksdepartementet" har oppnevnt den
• n4vnrende varaordförer bone, S'mson Byre som ny ordförer i Fister
kommune, Iogaland istedetfor kaptein Ottr G. Espedal som er löst fra
vervet. S3M ny varaordfdrer er oppnevnt bonde Johannes Hovda.

Den nåv-.3rende varaordfdrer bonde Egsmus
11111FVarhaug er oppnevnt til ordfr3rer og bonde G. E. M. Ueland som ny

vargordförex i Varh-ug kommune.

NYTT STOLT NS STEVNE I TIOMSj TIL SOMYELEN.

O.R. 19.00. Fylkesfdrer Hoff uttgler 3t har 311
‹;runn til & w3re forndyd med det store NS stevnet som nettopp or
holdt i Tromsd. Han opplyser videre nt det til sommeren vil bli
-rr.mgert et enda större stevne med deltakelseogs'& fra Nordland c)/,

Finnmnrk fylker.

SILDEDLIVEh FOLLIST. 9 M.NN OMKOMMET.

' 00.00 En usedvanli; trist hendin„; hcr funnet sted
i forvannet utenfor Soluid i Sodn & Fjc,-d,'ne nntt til fredag. En
;v driverne som deltok i sildefisket har forlist på dette stoe og

1111, samtlige 9 ombordvigrende ,nts 4 vnre omkommet.
',ot dreier sog om motorkutberen "Hrvbryn"

M 48 Hj, som var hjemmehörend i Moltustran3. Det var on kutter på
52 fot, byiget i 1916. Len-mnnnen i Kagrav forteller til "Morgen

at det er drevet iland et lik freda; morr;en og dossuten har
man funnet vrakroster av kutteren.

De omkomne cr: Skippo; Pgul M. Moltu og
hans to sönnerNikolgi og .smund Moltu, hans bror 2smund N. Moltu,
brddrene Mars og Hide, Petter Tarberg, Nicolas Nilsen og
endelig en mrnn ved navn 5 unanger. Det har hittil ikke v-3rt mulig
f?], rede 11Å fornavnet. Samnanger var fra Gjersvika i Sande på Sunnmdre
mens deövrie,e hdrte hjemme i Moltustranda. Skipperen Paul Moltu,

' broren .,ismund Moltu og Petter Tarberg etterleter seg hustru oe flere

OVERKJjRT OG DREPT 1.sr TOGET.

22.00. Lördag morgen inntraff en dJdsulykkepå
Myrvold stasjon idet en ung ble overkjört av toget og drept på
stedet. Den forulykkede Let Arno Lrnesen og hdrte hjemme p.??, Myrvold?

l'irenda1: Det underslÅtte belöp i den tidliuere
omtalte postsck ved renia1 postkcntor hvor et landpostbud skulle ha
undersltt 10.000 kroner er nu segct til 18.000 kroner. Mesteparten
av pengene er g!],tt til pokerspill.-

Drammen: En skinnvarefabrikant i Drammensdistriktet
er cv prispolitiet forelagt 9000 kroner i inndragirj.g for å ha tatt
for hdye priser.

Kirkenes: Prisretten for jstfinnmark har behandlet
en omfattende smugler og svartebdrssak som hnr vakt stor oppsikt.
To arbeidere fra Kirkenes har tusket til seg finske bekledningsvrrer
som strömper, dressex og dameundertby i store mengder. Dels fikk de
varene gjennom en finsk sjfför, dels ved egne besök over grenson.
Siden solgte de w.rene til hdye priser i Norge. De to arbeiderne fikk
begge fengselsstwaff og det ble inndratt varer til et beldp av nesten
10i-000 kroner.

NYErTGOVff

Legjeringens Informasjonskontor.

654. Fortrolig.
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NYTT FR,

O.R. 14.00. Ritza.us By/4 bringer en oppsiktsvekkende
. melding om at de mendsjuriske myndigheter kter innskrenke ell
protestv:ntisk kirkelig virksmhet. gi_edes er ellc misjonsskoler nu
blitt lukket. Det opplyses at ogs dmsk virksomhet cr sterkt remmet
idet alle prestestillinger er opphevet. Det cr derinot ikke rört ved
hospitaler.

19.10 I 1942 onkom 24 dmiske fidteru ved krigs-
forlis. Derned er ialt 91 fiskere omkommet ved krigsforlis siden
krigsutbruddet.

NYTT PP SVELJGE.

'S.R. 19.00. I Kiruna, kirke blc deb igr holdt en
minnegudstjenste over de seks flyverne som omkom ved bombefly
u1ykkell Noy2-1?nd i foi'igc

To svensko milit-yrflyverc ble drept ved
en f-.yveulykke ved Venersborg tidlig morgen.

vvvvv VVVVV vvvvv



NYHETSOVELSIXT
Fra

hegjeringens InformasjonskPnter.

9. februar 1943-Yr. 655.
mnd ei

Fortrolig. 


Gjennomföringen av fbrer- og ansvars rinsi pet i ligningsvesenet.

Form=en avg-ör sakene etter eget ,)mdömme. De övrige medlemmer er

kun rridgivere mcn de likter å utt1e seg om de foreliggende saker. 


7.00 Som alleYede nevnt i NYHETSOVELSIKT Nr. 653 har "mini-
sterpresidenten" unde-t-uenet en lov av 28. januer 1943 som gjennom-
frer frer- og ensvar.,prinsippet i ligningsvesenet. Loven omfetter
endringer i skattelo, qe både for landet og byene.

Etter d: nye bestemmelscr skal ligningsnemnd, lignings-
råd, ligningsutvale, overliningsnemnd, warskilt klngenemnd og fyl-

. kesskattestyre led_s lv formen, en med de övrige medlemmer som rådgi-
vere. Medlemmene pl;L;er å uttrtle seg som de foreliga,,ende saker, men
foxmannen avgjör saLiecttar 0,;et om(Eimme.

Forövrig h :.ses til NYHETSOVELSI= Nr. 653.

Det s.11 i4rholdes  fulL end _artiui. c);; realskoleeksamen mens det

ifjor b.o gitt vitnesbyrd på ;;runnlag av stand.unktkarekterer. Erfa-

ringene fra if'or frister ikke til fortsettelse å denne måte. Det blir

derfor iår fullstendig eksemensröve men ikke hemmelig sensur.

12,0 UndervLsningrådet her besluttet et det iår skal holdeS
fullstendig artium og realskoleeksamen, mens det ifjor ble gitt vit-
nesbyrd på grunnlag av standpunktkerakterer. Undervisningsrådet mener
at de erfaringer en gjorde i 1942, ikke frister til fortsettelse på
denne måte. For å hindre videre utglidninger, har Undervisningsrådet
derfor bestemt nt det skal holdos fullstendig eksamensprC)ve iår
alle skriftlige fag, og dessuten skal den muntlige prC.ve utvides til
2 fag. En annen nyhet er en forcnkling av sensorapparetet. Iår skal
falm'eren gå inn som sensor ved siden av den som Undervisningsrådet
peker ut. På den måten blir ikke sensuren som tidligere helt anonym.

13 norske leiionrcr har mottatt utmerkelser for sin innsets å östfror,

ten. En av dem har fåtl, ernkorset ev 1. klesse.

7.00 13 nors1:e ler ionrer har mottatt utmerkelser for sin
innsats i kampen mot lolsovismer, meddeler Fritt Folk.

Disse er: Jemk,srset 1. klasse: Legion,3x Obercharfth-
rer Ålrne Nilsen, Jernkorset 2. klase: Legio=Untersturmfthrer
Sophus Kehrs. Legio= Oberchar21hrer Kjell Kracht. Legionær Under-
charfthrer Finn Hoff. Legionw Undercherfthrer William .-.ndresen.
Legio= Eottenfthrer Johan G. k,ndersen. Legiowar Sturmmann Frode
Berggren. Legiom3r Sturmmann Rutenbeck. Legion-,3r Schttze .r•ne Dalen.
Legio= Schttze ̂lfred Olei Olsen. - Krigsfortjenestekorset klasse
II med sverd: Legiorrar Undercharfthrer Eivind chtbeler. Legion-er
Rottenfthrer Gunnar Valle. Legio= Sturmmann Ige Thorp.

kihr Trov4Y Mölle i Vikeb gd brent ned til grunnen.

12.30 Haugesund. Trovåg Mölle i Vikebygd brente ned til grun-
nen igår formiddag. W511en hadde for tiden mellom 10 og 15 tonn korn
eg mel på lager, og alt dette strWc med. En vet ikke hvordan brannen

(fortsett)
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TrovA Mölle i Vikeb gd brent ned til grunnen. (fortsatt)

er oppstått. Ilden bredto seg hurtig og i löpet av en time var möllen
samt et tbrkehus brent ned, Skadon er ganske betydelig. Trovågs Mbl-
le var den eneste i distriktet. Den var bygd i 1882. og er flere gan-
ger blitt modernisert og utbygd.

Tekstizas'oneringen. Sklerpcde kontrollbostemmelser.

12.) For 4 h-inr.2eat uvedkommende gjör bruk av rasjone-
rin bs1egitimasjoner foi ke;ap av teksti1varer, har Diroktoratet for
Industriforsyning den E, lobruar 1943 i medhold av paragraf 6 i for-
ordning av 23. desember 19/D om rasjonering av tekstil- og lgarvarer
m.v., bestemt at de hand1e.lde ved salg ev rasjonerte tekstilvarer,
skal kreve kjöperens  c:._timasjenskort framvist. Når det foretas
innkjbp på vegne a-v  en annen, skal kjöperen framvise skriftlig full-
makt fra vedkommende, .'ullmakten må were datert og lyde på navn. Den
som foretar innkjöp fol ot barn, skal framvise fullmakt fra barnets
foresatte hvis barnf.c lkke höreJ til kjperens husstand. Skriftlig
fullmakt er ikke nEd;eer.tig når en ektefelle foretar innkj,5p på don
annen ektefelles veraee.

Bestelinelsene trer i kraft straks.
Overtredele:e eller medvirkning til overtredelse av

bestemmelsene er strafhar og kan modf3re inndragning, jfr. forord-
ning om straff for sverbandel or; snikhandel av 28. januar 1942 og
foieruning om rasjonejug av og lprvarer m.v. av 23. desem-



ber 1940 med endring av 2. noveuber 1941.
Oslo, c. fabrula:' 1943.
Forsyningsdeparteuentet. Direktoratet for Industrifor-

syning,

Soknepest Hansteen, menighet i  Oslo, tar offontlieg avstand

fra d=x, 	 kirkeledelsc o iiediegger sitt embede.

S.R.U9.00 Soknoprest riansteen ble utnevnt til sokneprest i
Uranienborg menighet, Oslo, ved nyttårstider. Han var tilbudt bispe-
stolen i Jagder, men avslo. Under sin preken sist söndag den frsto
han har holdt i siaa nye menighet tokk han avstand fra den nye
kirkeledelse og opplyste samtidig at han nedla sitt embede. Han opp-

samtidig at han hadde innsett at hans mottagelse av embedet,
hadde vakt menighotens forargelso. Hansteen er svoger av avWde
biskop Lunde.

Innsamlingen til Norges:Ilelpen  er kommet op i 4 millioner kroner, 


I Oslo bos ises 500 barn o det er opprettot matstas'oner A 20 andre

steder i landet.

D.L.18.35 Den svenske innsamling til Norgeshjelpen er 1(4 kommet

opp i 4 millioner kroner. I Oslo bespises 500 barn og det er oppret-
tet mats-'5asjoner 20 andre steder i Norge.

En 24 år  t;ammel norak flktning arrastert i Stockholm for forskjellige

forbr telser. Han er tid1iere straffet i Norge. 


0.L.12.00 En 24 år gammel norsk flyktning er arrestert i Stock-
holm for forskjellige forbrytelser, bl.a, har han stjålet en hånd-
veske fra en ung dame. Han er tidligere straffet i Norge.



Side 3. Meldinger mandf: 8. februnr 1943. Nr.655.

Fiskerimeldin;er.

0.L.19.15 Storsildfisket. Det er idag bnrc kommet meldin2, om
en snurpef-n-st i hjeltefjorden på 1000 hl. En mener at det er sand-
rnlig at det vil bli flere snurpcfn;ster på snmme felt.

.14andbruksmeldinger.

0.b.13.50 I forbinnelse med rasjonen nv honning til bnrn, er
det faststt nye prisbestemmelser. Maksimalprisen er satt endel opp,
således er prisen frn detnljist til forbruker for honning i lbs
vekt kr. 6.45 pr. kg.() i glass kr. 7.25 pr. kg. Disse priser gjel-
der 1942-produksjonen, for tidligere års produkSjon gjelder de gamle
priser.

Norgesmesterskaput på skyter. F,ns En restnngen seiret i £,11e löp. 


7.00 Lbrdng og sdndsg ble Eoy;esmesterskapet på sköyter
avviklet i Drammen. Mesterskapet hadde samlet god deltagelse, men
på grunn av de dårlige forhold ble resultntene ikke så gode som ven-
tet. Hans Engnestangen var atter desidert best og suiret i nlle lbp.
De beste resultster ble.

Senior. 500 meter: 1. Hans En;nest-,,n‘gen, Hamar, 46.
jivind Wolff, Oslo, 47.1. 3. Finn iodt, Drammen, 48.3. 3000 me-

ter: 1. Ennestangon 5.35. 2. Yngvnr Hnnsen, Drammen, 5.48.2.
Wolfl 5.52.1. 1500 meter: 1. En nestar-en 2.29.3. 2. Wolff 2.36.6.

3. Yngvar Hnnsen 2.42. 5000 meter: Hans Engnestangen 9.41.3. 2. Er-
ling Mikkelsen 9.42.8.

Junior. 500 meter: 1. M. Kj-arnsli, Hamar, 50.5.
2. 4.“gnew B. Larsen, Hamar, 50.8. 1500 meter: 1. Lolf Johsnsen, Hamnr,
2.52.3. 2. Thorstein Lbken 2.53.5. 3000 meter: 1. Thorstein Lbken
6.02.5. - Juniormestor ble Thorstein Lbken fra Hamar.

I kunstlöp for senior seiret Ingebor,); Mirsebom,
Hamar, og i junior den 12-rige Annie Yadsen, Oslo.

"Ministerpresidentens" premi tilfallt Hens Engne-
stangen, Hamar.

Dbdsfall. 


21.00 Fru misjonspreat Marie Horne, fbdt Wiig, er avgått
ved dbden i Sunnfjord, 73 ,,Pmm, 1. Fru Horne, som va- Stavanger-



dame, reiste förste gang til Madagaskar i 1894 og Var 8in mann en
god hjelp i hans arbeid på 'lisjonsmarken.

Dbdsul kker.

21.30 Et uhell som kostet den 22-årige Elbert Olsen livet,
hendte i lesund lbrdag kveld. Sammen med noen andre var han i et
selskap og ut på kvelden gikk han en tur ut i gangen, Senere fant
man ham liggende bevisstlbs i trappen med stygge sår i hodet etter
fall. Hnn ble strnks kjUrt til sykehuset, men hadde fått brudd på
hjorneskallen og livet stod ikke til å redde. Han var disponent for
P. Olsens Mbbelforretning i

21.00 lesund. En 4 år gammel gutt ble imiddags overkjbrt
mens han skte på kjelke. Han kom i full fart nedover en bratt bakke
og kjörte rett inn under en forbipasserende bil. Han ble brakt til
doktor med en gang, men han hadde fått så stor sknde at han nvgikk
ved dbden.
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Innrullerinp av arbeidst 'eneste likti e 1943. 3e11e mannlipe norske

etatebor ere eom iår f lier 1 år skal melde se for ein rodeforetander

21.30 Innrullering av arbeidetjenestepliktige 1943.
Alle  mannlige norske statsborgere som  iår fy1ler 19  år

skali tiden 1. - 10. februar 1943 melde seg for sin rodeforstander.

Hvis noen ikko vet hvem som er hans rodeforstander,
fås opplysning hos lensmannen eller politiet.

Forsömmelse vedrdrende ovennevnte meldeplikt er straff-

4rbeidstjenesten.

N ordförer i Kristiansund og n varaordfdrer i S'ernard kommune.

bar.

21.00
Kvendbd som

ordfdrer i
kihr  oppnevnte,

"Innenriksdepartementet" har oppnevnt ingenidr Lars
ordförer i Kristiansund kommune.

Handelsmann 0. Nygård Talje er oppnevnt som ny vara-
Sjernardy komr= .e, Rogaland, istedenfor den tidligere
1-nrer Daniel Ileita, som samtidig er last fra vervet.

Odd Fossum holder foredrag på Kongsbol“. 


18.00 Landsorganisasjonens leder Odd Fossum holdt i helgen
et foredrag på Kongsberg om organisesjonens stilling idag og i fram-
tiden. I et greit oppbygd foredrag ga landslederen et interessant
tversnitt over fagbevegelsen i. det liboral-kapitalistiske Norge den
gang staten var . . . (resten uforstålig).

Pris- oi ras'oneringssaker.

	

21.00 Siste kapitel i en större svartehandelsaffære er av-
sluttet i forhdrsretten i Stavanger. En utenbys maler i 40-årsalde-
ren ble idömt 6 måneders fengsel og kr. 1000.- i bot, subsidirt
40 dagers fengsel, for å ha drevet ulovlig omaetning av kjött i tem-
melig stor målestokk. Han vedtok dommen.

Lövenskiold - Vsekerd og I/S Bwums Verk har bortleid en rekke fiske-

vann i Oslomarka til Oslo aker o_ B73rum kommuner. Kontrakten p'elder

foreld i for 10 år.

	

21.30 Befolkningen i Stor•Oslo har som kjent god enledning
til å nyte friluftslivets ,leder men for mange har det vesrt et sa-Vn
at det har vært liten adgang til farskvannsfiske. Datte savn blix nå
avhjulpet idet Ldvenskjold - V3kerd o7, 1/5 Brums Verk har bortleid
en rekke fiskevann i Osiomarka til Oulo, .eker og Bwuri kommuner.
Kontrakten gjelder foreldfig fox 10 år.

Den norske filmen "Unge vil er" hadde idag premiere i Oslo. Filmen er

satt isoene av Walther F rst.

	

21.00 Den nerske filmen "Unge viljor" hadde idag premiere
i Oslo. Filmen som er satt iscene av Walther Pyrst, skildrer de
sosiale forhold i Norge i 1930-årene, særlig gjeldskriseni jord-
bruket og fagforaningskampenes terror på arbeidsplassene.
hovedperson er datteren av en rik industrimann og on arbeidersäLL
som bryter overtvert med dot bysamfunnet de er vokset opp i, eg

klew
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Filmen "Unge vil'er". (fortsett)

finner et mål og store oppgaver for sin unge arbeidskraft og sin
fedrelandskjw1ighet på et nybrott. Men fdr de kommer så langt, har
de bee,e fått se og föle hve samfunnet har å by den oppvoksende
slekt. Med krass realisme rulles også opp den skjebnesvenere gjelds-
krise i vårt jordbruk i årene fdr krigen.

Filmens unge par spilles av 2 debutenter, Xarl
:,eård jstvie og Eline Christie. Store roller har videre Einar
Tveito som Björn Storhaug, Martin Gisti som arbeideren og Johan
Hauge som industrimannen.

Det skal op rettes et "Fo-rskningsfond for landbruket i Troms or Finn-

mark f lker".

18.00 En rekke jordbruksautoriteter i Nora-Norge har
nå satt seg i spissen for å få ppprettet ot "Forskningsfond for
landbruket i Troms og Finnmark fylker". Det er et veldig område for
forskning både i jord- og skogbruk i Nord-Nor„);e. I Troms og Finnmark
fylker er det et dyrket jordbruksareal på 574.000 dekar på vel 20.000
bruk. Men det skal •=e 812.000 dekar udyrket men dyrkbar jord der.
Det kunne kanskje opprottoe minst like mange nye bruk rom de vi alt
har der nord. 1-ivkastningen repreoenterer nh en verdi av omleg 20 mil-
lioner kroner pr. år, men dette be1dr bdr kunne Ukes med opptil 50%
ved planteforedlinr; og '.L-drede driftter.

Nordiske Skinnauks'oner L.M.1Tik avslutter förste del av februarauks'onal,

21.30 Nordiske Skinnauksjoner A.M. Vik har avsluttet
förste del av sin februarauksjon i Oslo. Av sblvrev er solgt ca.
1400 skinn som gjennomsnittlig har utbrakt kr. 517.-, med hbyeste
pris kr. 1190.-. Ca. 1000 platinarevskinn er omsatt, gjennomsnits-



pris kr. 696.-, hbyeste pris kr. 1040.-. - Videre er ousatt 900 blå-
revskinn til gjennomsnittlig kr. 386.-, hbyeste pris kr. 710.-, og
av mink ble solgt 80% av de frambutte 2.250 skinn. Gjennomsnittlig
betaltes kr. 282.- og hdyeste pris kr. 425.-. - Auksjonen fortsetter
i denne uke og vil vwe avsluttet fbrstkommende lbrdag.

411by Omkommet å fiskefeltet.

23.00 Bergen. En ung mann fra Halsondy som var ombord
på Vervågbåten "Norli" er kommet bort på fiskefeltet. Hvorledes u-
lykken hendte vet man ennå ikke. Gutten hedde vert iland og sent
sdndag kveld skulle han gå ombord iejen. Siden her man ikke sett ham.
Den omkomne var i 20-årsalderen.

Brann i Halden. En dpme omkorynot i flammone. 


22.00 Halden. Et 2-etag,es trehus i Halden ble stygt
ddelagt ev brann ideg. Det viste seg dessverre også at husvertens
hustru, som var alene i 2. etasje hvor brannen oppstod, var omkom-
met i flammene. Hun er sannsynlievis kvalt av rdyken.

Ledninisskd ten "Oskar T brin " redder et fiskerfartö med 6 mann.

22.30 Til Eedningsselskapet er det kommet meldine om
at redningsskbyten "Oskar Tybring" natt til sdndag reddet et fisker-
fartby med 6 manns besetning i svr sjb. FertUyet lå og drev i bren-
ningen.
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Kriminals'ef Schartum gir alle kvinner det råd at de ikke går ute

alene etter Wrkets frambrudd. Det semme 'elder eldre menn.

1£visene har i den senere tid kunnet bxinge en rekke
meldinger om hyttetyverier og andre innbrudd som er begått av for-
holdsvis unge mennesker, ofte fra gode heimer, som på an eller an-
nen måte er kommet i slett selskap. En av "N.T.B."s medarbeidere
har hatt on samtale med krimincalsjef Schartum, som opplyser at for-
holdet ikko på noen måte er så alarmerende som presse og publikum
afte later til å tro, En rekke av den siste tids innbruddstyverier
er visstnok begått av unge mennesker, men i mange tilfeller her poli-
tiet ment at det ver tilstrekkelig å rette en henstilling til for-
eldrene om å holde bedre 33re med barna. Det er jo en kjent sak at
eldre kamerater ofte kan ha en uheldig innflytelse på unge mennesker,
og her gjelder det i. förste rekke et foreldrene er på vakt og er seg
sitt nnsvar bevisst. Bestemmelsen om ab barn under 16 år ikke skal
være ute alene etter klokken 21.00 står framleis ved makt ? Ja, det
gjör den, men det er en mulighet for at den i den senere tid ikke er
blitt så strengt gjennomført som den buxdo. Jeg har derfor ideg gitt
beskjed om at bestemmelsen akal håndheves på det strengeste. Det
har forekommet en del overfall i den senere tid, er dot ungdommen

	

kitir
som er på ferde også her ? Både-og. lørkleggingen har jo gjort det
svaart lett for lyssky individer å operere uten å bli forstyrret.
Jeg vil derfor gi alle kvinner det råd at de ikke går ute alene etter
lairkets frambrudd. Det snmme gjelder eldre menn. Hvorledes er for-



holdene i våre naboland ? Jog tror eg kan si, at de i  alle feld  ikke
er bedae enn i vårt land, slutter kriminalsjef Schartum.

En rekke bnder i Eiken og  HFagebostad  anmeldt for urikti,e o gaver

over husd rbestanden.

22.00 parsund. En mann som arbeider på  Lista  er idömt 75
dagers fengsel for ulovlig wasetning av kleskort. Han her vedtatt
dommen.

Dessuten er en rekke bbnder i Eiken og Hwebostad an-
meldt for uriktige oppgaver over husdyrbestanden.

Nytt fra Dannark. 


S.L.22.00 Det var  idag luftalarm i  Ky5benhavn og on rekke andre
byer i Danmark, men det er ikke meldt on noon skader. I Ky3benhavn
varte alarmen fra kl.. 13.00 til kl. 14.10. Esbjerg hadde luftalarm
2 ganger.

Nyt.t_fraSverige. 


13.50 Den kjente svonske kunstmler anders Zorn's Mdsbo
ble idag overdxatt den svenske stat. Donasjonen som or den störste
stnten her mottatt, omfatter Zorn-gården og Zorn-museet i Mora, ar-
beidar av Zorn til en verdi av 3 millioner kroner, og selve ddsbo-
ets beholdning 5.75 millioner kroner. Hele donesjonen representerer
omlag 10 millioner kroner. 4',nders Zorn Wde som kjent i 1920.

vvvvvVVVVVvvvvv
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'Y FFICIELLT. 


18.00. "Departementet" har oppnevnt tollforvalter
E. Wvholdt som ny ordförer i Mo kommune, Nordland, istedetfor den
nåwsrende ordförer Harald Ekker som löses fra vervet.

"Departementet" har videre oppnevnt kjöp-
mann Ilarald Ekker som ny varaordnler istedetfor den nåwarende som
nu er ordförer.

'Departeuentet" har oppnevnt bonde Olav
Olsted til varaordnrer i Vestro Gausdal komuune.

"T)epartementet" har oppnevnt nåvrende
ordf3rer bonde F. J3ger , Leirvik, som ny ordfbrer og bond- Jermund
Homo sou ny varaordförer i Foldereid kommune.

"Departementut" har oppnevnt bonde Faul
Nuvstad til ordförer og bunde Thol Olstad til veraordfbrer i Sel
kommune.

."Y MIDLW.TIDIG LhNDSLEDER

0.L. 22.00. V en h3ytidelighet i formiddag ble
fylkesleder for NSH i Duskerud, Erling Tåholdt, innsatt som midler-
tiig fungerende landsled-r for NSII.2ils. e ver bl.a. lands1edelsen
for NSH og representanter for parti og stat med gonoralsekretr
"minister" Fulesang i spissen.

R5r "minister Fuglesang overrakte den nye
landsleder utnevnelsesdokumentene kom han i en kort tale inn på det
landsanlige arbeide Nesjonal 8emlings Hjelpeornisesjon utförer.
Innen NS er NSH den institusjon som kanskje mer enn noen annen allerede
nu kan oppvise resultater. N3H ur nesjonalsosielismen i praksis, og
derfor av den aller st3rste betydning for vår sak, uttalte "ministeren"
og önsket den nyc lendsleder hell og lykke i hans arbeide.

Lendsleder Tråholt grep derpå ordet og
rettet en tekk til "föreren", som har betrodd ham denne store og
krevende oppgaven. NSH skal 1-are menneskene å hjelpe hverandre, sa
landslederen bl.a. og jeg håper et vi gjennom gjerninger skel erobre
det norske folks tillit.

Dt5DS LYKKER.

Ringebu: I Venabygd ble to gutter igår tatt av et
sneskred på lyseterkampen inne på Venabygdsfjellet. De ble fbrst
funnet om kvelden av frlk  som var drett ut for å. leite etter dem. Den
ene [;utten, en attenåi?in;, hadde brukket begge lårbenene og ver temme1i
forfro3set etter å ha ligget i sneen i ni timer, men han kunne allikevel
rope om hjelp. Man tror h-n vil kommo fra ulykken uten varig men. Den
andre gutten, den 16 årige Kåle Myhru ble senere funnet ,"3d, i. sneen.
Han vax eneste s3nn av g„'årdbruker Hareld Myhre.

Ber,;en: I Eaksevåg ble en ti - tolv år gammel c,utt
i ettermiddag overkj.ört -v en bil og drept.

Oslo: Byggmester Toodor Liseng fre Våler cr idag
omkommet ved en ulykkc på Iör ved Oslo. Han holdt på med et bygg og

Layar så uheldig å falle ned i kjelleren. Fallet var ikke mer enn et
winr meter, men h-,n fåelt så forkjp,rt at han brakk nakken og avgikk vcd

dbden kort tid etter. Han ble 49 år gammel og etterlater se,-; hustru
og 3 barn.
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POLITIS1,KER.

Oslo: ct lager i lir'us=nsg:.-Ln ur det i den
-selieTe tid forsvunnet 2U00 kilo sukker, er konnet inn p. 1et
ved hjelp av falsk nökkel. Sukkeret vnr larret i 50 kilos sokker.

BorP;en: lEontrollnemda i Dergon har i den siste
tiden knepet en del tobakkshnndlore som hnr svin7,1et mcd kvotene sino.
En har ti1sttt g hP sol c-,t 2500 sif;aretter 2or 25 ;re pr. stykk.
en forretning hn,r det vBrt innbrudd to ganger i den siste tidon o Pll
tobakken or blitt stjlet, mulJer Morcnavisen. D cl.ot siste inn-



bruddet fandt sted daen etaï st on av nemdss kontroll3ror hadde
besUkt forretningen, har man en bestemt mistanke om nt ihvertfll
det siste innbruddet cr fingort. Jet er brnkt p det rcne at ved -
kommende tobakkshPndler har brrkt strre pnkkor mod tobakk mod seg
hjem.

Bergen I Dnle fabrikker i Bruvik har man i
• lenr;cre tid konstatert a.bt det cr foregåtttyverier av skjortotUyer

of; lakentöyer. Tyvone hnr gg.,tt fa..o med stcr frekkhht idet de endog
har stjglet stoffet ut av vevstelne. Å±t ialt C2 det stglet 120
meter stoff til skjorter og mete -2 lakentdy. 7 porsener har va3rt
implisert i saken oa disso G2 ru. a2restert. Prnktisk talt ;11t det
stjålncer kommet tilretto.

BERGENS=EN NERU GRUNNST0TT.

20.30. Bergensbten Lcrva 'runnstJt-t. i forrige
uko i Svinestien nord for 1.5rvik. 1\TovE, -7nr p sydående da uhellet
inntraff. Skipet liger nu med mnstene under vann. Boset14ingen kem
se iland i god behold. Ersakou til grunnsttinen or s-nnsynligvis
at skipet kom for lant til lac2.nstro i. leden med aktcrondon. Bergings•
mulighetene vil bli undorskt. Ne= er 2500 tonn or byet i 1904.

DiDSFALL.

Overle Carl Meyer ved statens kyst -
hos'FI-= i Tromsd er avgått ved döden, 51 år gPmmel.

NYOPPIN5RT HOTELL I PAUWE TWNT

o.r.19.00. En stor nyoppnrt hotollbyr,nin,:; av tre
cr brent nee til f;runnen i FausRe ndtt til tirsdag. Man holdt p 'ucd
innrcdningen (Dt'TIct var meningen at notellct skulle V2Ie ferdic til
våron. Skaden er meget betydeiir. Erannrs,tken kjenncr man forel?Jpig
ikke noe til, men man tror ac brannen skyldos en bronnende koksryte
som stod i annen etPsje for vc-'.rme orp rummone.

HILDMESTERSWET I  V2LNEIDEETT.

0.L. 19.00. Hirdmestorskapet i wernojdrett skal iår
P.rranp,eres i GTg,knllen ved Trondheim i da;one 6 or;7 mars. I Hcl,gen
ble det i Nnmsos avviklet en sköytekinkurrense mellom likshirden o‹;
wehrmacht. Likshirden seiret med 837 poewl mot tyskornes 787.

SJiM.4NNSSENDINGEN.

0.L, 23.30. Sjdmannssending,n idn inneheldt bare en
hilsin, nemlig fra Elinor Nesla, Bergen til hennes fPr. Hun fortaltc
hvor strålende nit cr hjemme oc;bP ham endeli-; om å se kommc seg
hjem p. ett eller annet vis.

Videre var det en kort talo av rqd.to-
tel,rafist Lolf Berg.

Fortsatt.
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SJj11/12,NNSSENDINGEN.Fortsatt.

Han fortalte at Hndelsdepartementet i
London skal sette igang et nytt radiokursus for skipsradiotelegrafister.
Han var veldig indignert over at kurset koster 50 eller nesten

— 1000 kroner og det var helt bort i vegene at elevene skulle betale
‘11111.„. alle disse pengene selv. For, som han sa, skolen CT jo satt igang for

å skaffe folk istedet for de som satt i konsentrasjonsleire.
Dessuten heter det videre i betingelsene at elevene må forplikte seg
til å tjenestegjöre i handelsmarinen. Ja, stakkars de arme synderne
som bet på den kroken. Nei! Do kunne vEsre ganske sikker på at de
ville bli puttet ombord på ett eller annet krigsskip i den engelske
krigsmarine. Hn sluttet med å rette en henvendelse til alle
nqrske sjöe;utter,som ånsker å radioskolen, om å komme hjem hvor
slikt no ikke forekommer " og dessuten har vi bedre radioskoler her
o de cr retis".

NYTT PI D.4NMI,LK.

D.L. 12.30. ftalerm ble gitt i mange byer i Danmark
igår natt. Kjåpenhavn hadde ol.edes tre 1armer og kjåpenhavnerne
magbte tilbringe ialt 3 1/4 timer i til:fluktsrommene. Hittil CT det
ikke kommet inn noen rapporter om at det cr forvoldt noeij. skade,
ffibulanser måtte flere oteder rykke ut, men de fleste tilfellene djalt
sykdomstilfeller i tilfluktsrommene.

22.00. Etter den voldsomme stormen i de siste
dagene cr det drevet inn et stort antall miner på den danske vest—
kyst. Bare en enkelt minår har iggr og idag uskadeliggjort 20 mi,ner.
F1ere steder langs kysten er det anrottet Skader på eiendom som fölge
av de voldsomme eksplosjonene.

En mifle drev idag inn pg Skagen havn og
cksploderte mot molocn med et brnk som vekket hole byen. Heldigvis
kom ingen mennesker tilskade.

Tåstrup teglverk er inatt herjet v brann.
Skaden anslås til mellom 100.000 og 150.000 kroner.

NYT FI SVERIGE.

D.E. 12.30. Fr Steckholm mcldes nt et stort cntall
fremmede fly ble hårt OVET Sydsverie inatt og flere steder gpnet
luft=net ild. Serlt livila var luftv-,3rnilden ovcr Tr-allebor,; ved
21.30 tiden. Luftv-3rnild ble så hårt over Malmå ved 22.30 tiden.
.110 fly flåy i 5st1i; retnin

NB! I nr. 655 v NYHETGOV LSIKTEN har det sncket seg inn en tcykk
feil. I meldin,;en om s)kneprest 1-1nsteen, Uranienborg menihet i
Oslo, skal det på slutten hete: "Hanstecn cr svoger av avdide "minister
Lunde,"

vvvvv VVVVV vvvvv
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Lbteilun sleiter i Reichskommissariat Dr. Richert holder fore-

rag for formennene i. F lkenes Landbruksrhd samt N.S. f lkesbondelede-

re om den sentrale stilling bondon inntar i n ordnin en i Euro a.

00.00 N.S.B.G. - Nasjonal Samlings Bondogruppe - har inn-
kalt formennene i Pylkenes Landbruksråd samt N.S. fylkesbondeledere
til et 2 dages möte i Oslo for å drfte en rekke viktige problemer
forbindelse med bindenes innsats i det produksjonshr som nå be-

gynner.
abteilungsleiter i Reichskommissariat, Ibteilung

Landwirtschaft und Ernfflirung, Dr. Richert,holdt ph m3tet et bredt
anlagt foredrag om den sentrale stilling bonden inntar i den nasjo-
nal-sosialistiske nyordning iEuropa og dermed i kampen mot den ger-
manske rases diJdsfiender, nemlig bolsjevismen og den internasjonale
j3dodom.

Dr. Richert kom bl.a. inn på hvilke oppgaver den ger-
manske bonde har å löse i denne kampen som betyr et va.3re eller ikke
vare for hele vhr kultur.

En av tesene i den i.ternasjonale jödedom er den tota-
le ti1intetgy5relse av bondestanden. Og de var ph god vei til å nå
dette mål. I Tyskland var shledes för maktovertagelsen, over 20 mil-
lioner b3nder kommet fullstendig i den jödisk-kapitalistiske vold.
I 1932 var den tyske bondes vilje til å leve på egen jord så svak
at flukten fra jorda antok katastrofale former. Först gjennom nasjo-
nalsosialismen lyktes det å redde bondestanden og dermed en av de
viktigste faktorer for bevaringen av den germanske rase.

Dr. Richert henvendte seg sh til de norske Wnder og
uttalte:

Dere elsker fedrelandet og den jord dere arbeider med
og som deres forfedre dyrket. Dette er et av srpregene ved den ger-
manske rase. Tror dere at en slave av det bolsjevikiske system som
ikke får beholde mer av sin jord enn at han kan opprettholde livet
av det, en slave som utsuges av et tvers i gjennom falskt system,
kan Imre bonde i samme betydning av ordet som dere ? - Dere er stolte
over å vare individualister. I 5sten har man en veldig grh  masse  son
kritikkl3st kjemper for undermenneskenes fanatiske ideer.Dere kan
f3lge slekten tilbake i en årtusengammel historie. I 3stens rasekaos
finns ingen slektshistorie, der finns ingen familief3lelse, derfor
er familiebegrepet der avskaffet og familiens og slektens hellighet
tilintetgjort. Vi germanere respekterer og hbyakter kvinnene. Mors-
b(grepet er hellig hos oss. I Soviet er morsbegrepet forhhnet.

Tror dere norske 19inder på hjelp fra Englend og Jime-
rika ? I disse land lar man jo bondestanden forkomme og synke ned
til en lavtstående proletarklasse.

Det er bare en makt, fortsatte Dr. Richert, som kan
motstå det kaotiske, bolsjevikiske system. Denne makt er Tyskland.
Vi står foran en verdensomveltning. Det er ulvetider og nUdstider,
som det heter i Edda-kvadene. Og vi vil kjempe for at vhr rase ikke
skal gå under. Vi vil kjempe med samme tro og idealisme som heltene
fra Stalingrad.-

Mellom vesten og C.sten står  den nordiske verden. Den
oppgave som skjebnen har tildelt oss, er h bevare Europa og sikre
vhr rases framtidige besthen. Denne oppgave erkjenner vi og vi vil
13se den.

Dr. Richert sluttet sin tale med å si: Enhver norsk
bonde står idag foran skjebnona hsyn, om han vil ellor ikke, så
må han ta sin, beetemmelse. Og hos alle dem som det ennå ruller vi-

(förtsatt)
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Dr. Riherts foredra . (fortsatt)

kingeblod i årene, skulle avgjörelsen Nmre lett. Han må bekjenne
seg til kampen mot bolsjevismen. Til den endelie seir over j3de-
dommen er nådd. Först da vil vår rase og våre folk va3re sikret et
liv som våre etterkomnere i alle tider vil takke oss for.

Professor Worm-Mtllers tale i Colosseum under vinterkrigen i Finnland.

22.30 Den bblge av sympati som gikk over vårt land ved Soviets
brutale overfald på Finnland hösten 1939, er vel ennå ikke glemt

ros våre egne vansker. Av alle de Finnlandsmbter som ble arrangert
un(k)r den rinsk-russiske krigen i 1939 - 4C er vel mötet i Coloseum
dr-) s,;3rste Over 2000 tilhörere var samlet for å höre taler av de
to finner, redaktör Amos Andersson, Hufvudstadsbladet, Helsinki, og
fhv. utenriksminister Hachzell, foruten professor Jac. Worm-Mtller.
Vi hitsetter et utdrag av "lWorgenbladet"s referat fra mötet den 21.

• deser.iber i Colosseum. Uthevelsene er gjort av bladet.

Divisjonsmusikken spilte deretter "Karelska marsjen" og
da bifaldet omsider hadde lagt seg, kom professor Worm-Mtller til or-
det og begynte med å si, at russernes brutale overfald betegnet en
ny fase ved deres krig. Det var nemli fbrste ga å 125 år at vårt
folk fUlte seg i livsfare e . som e e e ris stbt g ennom oss
a vi r e a He sin ors var om ar er • e var 3rd e ang her

hemme a a e ar ler unne i eni e om e o samme her var ikke
s rsma e om rus er --ra mi oner mo mi ioner men bare om

e ra oP ru a e ma • ra ig i a • er s r verdener mot hve1-
åri'd7esom a rj. ffan orenee : Friheten mo es o let. a eren eiter e
Cr-Eiter u rag av en u 3 e ige ins e os er ands yrikk, om fånrik

Sven Dufia og alle de andre. Og et av tidens lyspunkter er at
dissi ord ikke lenger er dikt, men virkelighet, de kjemper jo der-
borta på broen hvor eneste dag. Finnlands heltemodige kamp viser oss
hva et lite land kan klare. Det herder ogs. vår vilie og styrker og-
så vårt mot og vi ser, at selv et lite folk aldri kan overvinnes når
det vil leve. Den glede vi f3lte da Finnland ble fritt og stod opp
av ffirket, kan vi ikke se vekk fra, uten å krenke noe verdifullt i
oss selv. Her gjelder det idealer vi har håpet at Folkeforbundet had-
de realisert. Statsmyndigheternes nytralitet er noe for seg selv,
dette er noe for den enKelte av oss, vi vet at finnene kjemper for
nc,e mer enn det land vi ser på kartet. Og vi vet at Finnland nå ikke
tren er ord men handling. Humanitr..er hje p er bra, men vi ma 3rst og

rems sen e ma erie jelp. (En kraftig stemme fra galleriet: Vi
sende soldater. Og bifallet braket lös.). Mannerheim-linjen er ikke
bare Finnlands, sa professoren til slutt, den er oså vår og alle
vesterlandenes. Forstår vi det, da blir Finnland aldri deres.

St rmann Holst skildrer våre s'öfolks ul kkelige sk'ebne i alliert fart.

00.00 På et meget vellykket mote som N.S. arrangerte igår,

skildret styrmann Holst våre sjöfoIks ulykkelige skjebne i alliert
fart og sine spennende oplevelser som tvangshyrt og eneste nordmann
mbord i en engelsk 13000-tonner. Man fikk et  klart  billede av hvil-
ken katastrofal mangel på sjöfolk de allierte lider under. I Hoists
nannskap var 8 nasjoner representert. De fleste var rett og slett
berme som tidligere ikke hadde fEr2t til sjös. Etter en eventyrlig
reis, ble skipet oppbrakt og senket av et tysk krigsskip i Det In-
diske Hav. Så gikk ferden med fangene til Bordeaux i Frankrike r  og
på denne lange reisen var ikke et eneste britisk krigsskip å se. Det
var den britiske blokade. Omsider kom styrmann Holst heim, og han kun.
ne snart konstatere, at forholdene her heime ikke på noen måte var
slik som de var utmalt i den britiske agitasjonen.
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P lkin 4 Gudbrandsdal holder hirdfrerkurs. 


- 23.30 Fylking 4 Gudbrandsdal har holdt hirdf5rerkurs på Otta.
Kurset var ledet av fylkingsfiirer Tallerås. En har gjennemgått ekser-
Sis, instruksjon og kommandoföring, skiinstuksjon og sangpå kurset.

Gårdsbrann på dvre Eiker.

	

23.30 Tirsdag oppstod det brann på en gård i Bingen i Övre
Eiker. Huset brente totalt ned og hele avlingen og endel redskap
strek med. Ilden skyldtes en 3 år gammel jentes lek med fyrstikker

låven.

Brannul kke i Vega Brönnb sund.

23.30 Forleden inntraff en brannulykke i Vea, idet en para-



finlampe eksploderte under påfylling med den fnge at det tok fyr i
oljedunken. Ilden bredte seg hurtig og et lite hus ble så skadet at
det ikke kan brukes. Mannen og konen 1 huset ble stygt forbrent og
måtte sendes på sykehus.

Iiimer5dsulykker.

	

22.00 Moss. En ugift arbeider i 30-årsalderen, Petter Espeli,
er faldt i lensedammen ved Mossef,:ss n og druknet. Antagelig har han
tatt ei1 vei i merket.

Askim. Ln druknin„;sulykke ur s5ndag kveld inntruffet
i C3yern. 2 unge mennesker fra Enebak, Ingeborg Sletta og 114kon Tarje,
skulle sette over 5yern på sparkstUtting. Midt ute på sjöen kj3rte
de i en råk og druknet.

Wdsfall. 


00.00 Eedaktör J. Bonaa, Brönnöysund, avgikk ved döden natt
til onsdag, 62 år gammel. Bonaa ble födt i Sörfold i Nordland og kom
i ung alder til Brönnöysund, hvor han i mange år drev agenturforret-
ning. I 1941-42 var han redakt3r av Br5nn3ysund Avis.,Han har inne-

k	 hatt en rekke kommunale tillitsverv, og var kjent og aktet i vide
kretser.

Tekstilras'onerinen.

	

18.00 Tekstilrasjoneringen. I medhold av paragraf 2 i For-
skrifter av 6. oktober 1941 om levering av rasjonerte tekstilvarer
M.7, til bedrifter og handlende, har Direktoratet for Industrifor-
syning fastsatt nye merkeverdier ved gjenkj3p som skal gjelde fra
og ed 15. februar 1943.De nye gjenkjöpsverdier er lik merkeverdie-
ne ved godskrift på merkekonto. De er tatt inn i vareliste nr. 3,
som utleveresi forsyningsnemndene fra og med mandag den 15. februar
d.å.

For de varers vedkommende hvor det er foretatt spesi-
elle endringer på vareliste nr 2 er varenes listenummer oppf3rt
på side 4 i den nye vareliste.

Fra og med 15. februar 1943 godkjennes bare gjenkjöps-
bevis som er utfylt med de nye gjenkjpsverdier. Gjenkjbpsbevis som
er godkjent för nevnte dato, og som det ennå ikke er levert varer
mot, tillates ikke tilbakef?3rt utstederens merkekonto.

Oslo, den 11. februar 1943.
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En hermetikkfabrikk å Stord her bef nt å rodusere eildefilet o

ro n- o melkekaker i stor stil.
4

23.30 En hermetikfabrikk på Stord har begynt å produsere
sildefilet og rogn- og melkekaker i stor stil. På den måten får en

44h, utnyttet sildens innmat.

Fiskerimeldin er.

0.R.19.15 Storsildfisket. Snurpenotfisket: I Hjeltefjorden er
det tatt fangster fra 150 til 450 hl. E1lers ingen nye meldinger.
Drivgarnfisket. Godt drivgarnfiske i Eire. Det er tatt fangster fra
40 til 330 hl. Fangstene er jevne og pene.

St. Thomaskirken Filef"e11 skal b es o ig'en.

22.00 Noregs Ungdomslag har som kjent besluttet å bygge
opp igjen St. Thomaskirken på Filefjell. Laget vil nå sette igang
en landsinnsamling, slik at alle kan gi bidrag til arbeidet med den-
ne sak.

Quislin op ir tanken om straks å o rette "Arbeidssambandet". N ord-

ningen må forelb ie stilles i bero mLner t skerne å grunn av for-

holdene stfronten.

S.R.22.00 Fra Oslo meldes at Odd Fossum har erklmrt at det
for öyeblikket ikke kommer til å oprettes noe Arbeidersamband. Tys-
kerne skal ha erklmrt seg enig heri, idet Itvik1ingen på Ostfronten
gjör at nyordningen forelöpig må stilles i bero.

N tt fra Sverige.

S,L.19.00 Den norske statsborgeren som ble arrestert den 25.
januar, ble idag Wmt til 8 måneders straffarbeid for ulovlig etter-

§iw
retningsvirksomhet og u1ovlig besittelse av et radioapparat. En an-
nen nordmann som var tiltalt for delaktighet fikk 3 måneders fenesel.
Dommen ble gjort betinget. En svenske som også var innblandet i saken,
ble idömt 5 måneders fengsel.

S.L.19.00 2 korporaler omkom ideg ved et flyhavari i nmrheten
av Göteborg.

0,L.12.00 I 33'ipet av tirsdag ettermiddag og kveld, drev et str-
antall sperreballonger inn over Sverige i traktena om Ystad, Fal-

sterbro og Hålsingborg. Samtlige ballonger gikk i nordbstlig retning.
De forårsaket ingen skade.

0,R.12.00 En ballong forsynt med en sprengladning dalte igår
ned i en skog i nmrheten av Norrköping. Det dreier se;; antagelig om
en såkalt sabotasjeballong av soviet-russisk opprinnelse. Under bal-
longen var det festet en beholder, som rummet sprengladningen og om-
leg 4 liter bensin. Tenanordningen fungerte ikke ved nedslaget. Noen
militære eksperter fra Norrköping ble tilkalt og fikk ladningen til
å eksplodere ved å skyte på den.

0,R.12,00 Den svenske legasjon i London har fått ordre fra Uten-
riksdepartementet om å nedlegge protest hos den engelske regjering
mot at engelske fly krenket svensk neSytralitet mandag kveld.

(fortsatt)
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N tt frE. Sverije. (fortsatt)

12.30 Mellom Italia, Sverige, Finnland, Danmark og Tyskland
er det inngått en avtale om levering av trevarer, heter det i en mel-
ding fra Berlin til "Stockholm-Tidningen". Man venter at Sveriges
oversjbiske trevareeksport, som er f-lt bort på grunn av krigen, der-
ved skal kunne finne nye markeder i Italia, Tyskland, Sveits og andre
europeiske land.

Nytt fra Danmark.

D.L.12;30 Den tyske befullmektigede, dr. Dest, var igår på be-
sök i 'rrhus, hvor de derværende dansk-tyske forening arrangerte fest
i den anledning.

D.L.18.35 Den tillatte fettprosent i fLite er nedsatt fra 18-20
' til 13-15 %.

D.R.12.30 På Kardeminnes börnehjem i .:,rhus er 5 småbarn avgått
ved döden på grunn av epedemisk lungebetendelse. Mange andre barn er
syke. En skal nå forsöke me(2. serumbehandling.

N tt fra Island.

21.30 Siden krigsutbruddet iar 61 sy5folk satt livet til
som f:.)1ge av beviselige krigshendelser, mens 104 er omkommet ved
ulykker som etter alt å dörnme må regnes til samme kategori, opply-
ser sjefen for det islandske redningsselskap. 165 menneskeliv er
således gått tapt på havet som fölge av krigen. I samme tidsrum har
Island beviselig mistet 6 skip ved krigsforlis, mens ytterligere 10
skip etter all sansynlighet er gått tapt av samme ,zrunn. Disse 16
skip utgjbr i tonnasje neston 1 til 10 av uen islandske flåte.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Me dinPer. torsdaP. ebruar.

BLIGTORISK KVINNELIG .ktEBEIDSTJENESTE.

0.E. 19.00. Forberede1sene til den obligatoriske
IrTinne1ige arbeidstjeneste er nu i full geng, og etter hva stabs -
leder, fru Bergquist l'indresen opplyser vil det i förste omgeng
antake1ig bli innkalt 3000 jenter til arbeidstjeneste sommer. Dc
vil bli fordelt på ca. 80 leire rundt om i lendet og utskrivingen
vi foregåx fre de större byer. - Fra landbruket vil det ikke bli
tale om å utskrive noen.

SLNNSYNLIGVIS EKWIEN VED WREESKOUP,NE

0.L. 19.00. IP3rersko1erådet har meddelt at man kan
gå ut fra nt det vil bli vanlig eksamen vcd 1?ererskolene iår,

• skolene skal for alle tilfellers skyld sendu inn standpunktkarakterer
för påskefelien.

144IIIITL.RNLGRUPPE INNEN NS FOR BRN. UNDER 10 R.

18.00. Landsleder for kvinnehirden, Randi hoberg,
opplyser at organisesjonen i den n=meste fremtidan vil starte
nasjonal samlings barnegrupper. Gruppene skel omfatte bern i alderen
4.7.10 år. Barne skal på mdtene drive leik og gymnastikk, få h3re
cventyr og bli undorvist i enkelt parktisk arbeide samt h3re for -
tellinger fra vår historic osv.

SKINNYLLKEDET.

0.L. 12.00. På Oslo Skinnauksjoner L. V. Håzteds
februarauksjo4 som ble avsluttet torsdag ble det betalt 1180 kroner
som h3yeste pris for ot s31vrevskinn. Markedet var forövrig uforendret
fest og prisene vel hevdet fra desember for pletina, sJlv og blårevskinn
FOT mink ver det swlig stor interesso mcd stigende priser. Gjennom-
snittsprisen ble for mink kr. 287.26 og h3yeste pris 403 kroner.
Prisene på rödrev lå noe svakere enn i desember, antakelir; ca 10 c/c.

Fra WiTOS skinn og pelsberåder i Löyken
cr det natt til torsdag stjålet 2 ferdigpakkede pakker med skinn av
platinn, sdlvrev og kelv til en samlet Verdi av 70.000 kroner. Man har
intet spor etter tyvone.

Ifjor hast ble det i Moss atspillt et tre-
sFrItdreme hvorved tre menn og en kvinne mistet liget. En menn slapp
savidt frP det, men ble omtrent blind. Denne mann, en 54 år gammel

- mbllearbeider, stod ic;år for lagmennsrettstinget i Serpsborg. Det ble
avhört en rekke vitner og dommen falt f3rst igg,r ettermidd g. Tiltelte
ble d3mt til fengsel i ett år og for 10 år fred3mt retten til å stemme  
offentlig? og å oppnå offentlig tjeneste.

OSLO: En 17 år gammel pike stod idag for 4,kers
orh3rsrett siktet for on rekke bedragerier og et grovt tywri. Hun

har delvis operert utenbys, bl.a. i Trondheim, hvor hun narret fra en
dame 350 kroner under påskudd av å skaffe töyer for pengene. 1n rekke
andre damer er bedratt for bel3p fra 60 til 100 kroner som hun lovet
å skaffe strömper for. Dommen 13d på fengsel i seks måneder ube-~
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ULYK.6.1..

Oslo En 40 år gammel arbeidor i Bygland,
1=ts Holle, or ifilge eu moldin til gloladet emkommet vcd en
mi.neringsulykke. Skuddet gikk av under 1adingen og Helle fikk lade -
stokken i macn.

En dame i 45 års slderen ble ikveld på-
kjrt on drosjobil på rådhusplassen i Oslo o s. stygt skadd nt hun
(1,1cfbr hun nådde fram til sykchuset,

0:ESJONSILONG NTD I JS= TOT'EN.

En observasjon,ballong or falt ned ved
forsktgård p& jstre To,Jon, Den bestod av et ,:,:ummihylstor mod ot

ci: p:a 50 eer Ei. blikkboks som fulgte med tnder&Acs nu ev et

Nores Idrettsforbuns brytestevne som
finnc sted i Turnbalon i OH10 d2n 21de febr= er blitt ut-

satt til 28de februar.

Nor[Yes 7:drttsforbuns brytolcder
rboior for tideil med 1 sette e.ig en dregkanturnerj.ng. Det cr

ut innbydelse til politiet, .-rboldstjcnosten, landsorganisa-
sjuneh o6 Norges Idrettslorbund.

• S,J="2-

et mUte sum SL.Weicre i Vrdal har
holdl forbinnelse med spörs.inålet om utnyti;c fjellbeitone i bygda
blo 	 opplyst at det kan skaffes beite ti] 12000 sau ellor det tre-



cv deA nå=ende tJ.111.

j'J" T

22.20. uL=diruksdepartementet" har pny oppn2vnt
mcdor o varamonn til landsrådet for beimeyrkot. Sol-Jmedlemer2
kons-al Erling jensen, Trondhoix, fc".Jr== Bauksjef Jens 1.angfc1dt,

S. og fru Dor'thoe Y-pxård, Som varamenn:
Lonfeldt, Oslo, disponent N. Sb.3nning - 01Sen, Tjnsberc

o skolestyror Per Haugen, Dovre. Som dt offent1iges representant i
tyrot-; for lendsentrelen for små:Lndustri har s=e ur-tepartemont"
oppnovnt ingenir Lilif L=gfeldt, Oslo L-ac disponont h. SchJnning

scm varo::lann.

SLL,NYTT FÏ7 NO:GE.

1;2.00. FLocpsku-rs,:ne for skosarbeidore i Red-
rdyiiii er blitt enestende vollykkee. Det er holdt opptil 7 kurser
cilh:elic bygdor og det or regnet ut at crbeidseffoktiviteten i skogen

opptil 30 % når ei'beide. elerc riktig bedmndling av red -
sk2pn.
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-NYTT FRL SVERIGr.

S.L. 22.00. De fire stats13se personer som ble
arrestert i Witeborg for en tid siden er nu blitt dbmt til fengsels-

‘ strnffer fra 2 tr til 6 måneder for spionnsje.

S.L. 19.00. Den svenske 3verd3tbefa1ende har sendt
ut ,21 degsbefaling til alle de svenske befelingsmenn i h=en hvori
han henviser til den store hmrmanövren som skal finne sted. Hen sier

d-gsbefalingen at 3velsene må bli utført p en slik må,te at det er
all grunn til å vwe fornøyd mcd det svenske forsvnret. I dngs -
bea1ingen heter det videre at disiplinen frnmfor2lt må opprettholdes.

Hver befnlingsmann må, vmre et forbillede
for soldntene.

Det vil i forbinnelse med 3velsene bli
utdelt et orienteringsbled til soldntene hvori de vil få et innblikk
i verdenssituasjonen sett frn et svensk synspunkt.

D.R. 12.30, Over 20 av dex st3rste svenske ungdoms-
oxginisesjoner her sendt en delegnsjon til Stockholm for å unders3ke
muli t-;hetene for et sawrbide med foreningen Norden.

Nitly 0.L. 12.00. Dct opplyses nu at den 23 årige norske
emigrnnten som folleden ble arrestert i Stockholm, har utgitt seg
for å vwe diploma,t. Dl.a. hadde han på et hotel, der han stjP1 700
kroncr, representert seg som norsk etteche. For '5,gjre inntrykk på
folk h,ndde han anlegt en liten film-mustasje i beste amerik,--Insk
stil.

10.30. Det viser seg nu at den beryktede spion-
benden som ver ledet av bolsjevikken Sidorenko, ikke nbyde seg med
spionesje ved de svensiu_ panserregimentene, men ogs'l hadde forbinnelser
direktc til boforsfnbrikkene. En kommunistisk verkstedserbeider
Ker1skog Bofors distriktet stod igå,r fox retten tiltalt for 'å
ha ,itt opplysninger som kan skade lendet nlvorlig. Saken som har nmx
forbinnelse med Sidorenko - nffmren ble behandlet i fem timer for
lukkede direr. Letten besluttet deretter å avsi dommcn 10de mers.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Me -inper redag  ebruar.

Fortrolip.

13 nordmenn dbmt til d3don ved kripsrett i Oslo. Dommen er ikke full-

byrdet og benådningsandra-en,le or innsendt til Terboven. De dbmte er

fra Kristiansand-distriktet op i alderen 20 til 30 år.

S.L.19.00 Fra Oslo meldes at 13 nordmenn fra Kristiansand-
distriktet er dbmt til dbden ved krigsrett i Oslo. 3 er dömt til
fengselstraf. De er alle i alderen 20 til 30 år. De skal bl.a. ha
drevet bvelser i bruk av håndvåben. Dommen er ikke fullbyrdet og
flere framtredende nordmenn skal ha inngitt benådningsandragende
til Terboven.

Knut Hamsun o. fordrer ungdommen til å avholde seg fra sabotas'ehand-

linger. 


S.L.19.00 I anledninc; av de sabotasjehandlinger som i den se-
nere tid har vmrt forbvet mot tyskerne på Sbrlandet, har Knut Hamsun
sendt ut et opprop til ungdommen hvori han inntrengende henstiller
til den om å avholde seg fra sabotasjehandlinger.

Qus1ing på fullt tilbaketop i kirkestriden. Kirkefolket c) den norske 


reat innb s nå til å vmre med å å ska e fred oa orden innen den nor-

ske kirke. Selv de tidligere biskoper skal - å visse betinelser -

ha den fulle frihet til å virke som ordets fork nnere.

21.00 Til Noraes menigheter. En meddelelse fra Kirkesty-
styrelsen.

SUndag den 17. januar ble det i en rekke kirker
opplest en skrivelse fra den såkalte "Midlertidige Kirkeledelse"
til Norges menigheter. Denne skrivelse er et nytt forsök på
skape splittelse og uro i menighetene ved mot bedre vidende å la
det få utseende av at det nåvmrende statsstyre foretar naktovergrep
mot kirken og kirkens menn. På en tendensibs måte stilles begiven-
hetene på hodet for å gi det utseende av at prester hindres i å
forkynne Guds ord og at prestenes streikeaksjon har son mål"å ver-
ge kirkens indre liv og Guds ords frihet."

Det må påny slås fast at Kirkestyrelson ikke har
satt og ikke akter å sette "kirkens indre liv og Guds ords frihet"
fare. Kirkefolket og den norske prest innbys nå til å vnremed

på å skape fred og orden innen den norske kirke på tross av-de så-
kalte lederes stadige forsbk på å holde striden gående. Når det
sies at Kirkestyrelson idag treffer foranstaltninger som forhindrer
prester fra å virke som ordets forkynnere, vil vi erkiwe at enhver
prest skal ha den fulle frihet til å utfbre dette verv uten inn-
grep fra statsmyndigheternes side, forutsatt at han avholder seg
fra all statsfiendtlig virksomhet. Den samme frihet skal også de
tidligere biskoper ha, dersom de avstår fra å opptre son biskoper
og visitatorer og ellers inntar et korrekt forhold til bvrighet op
statsstyre. Kirkestyrelsen bnsker å påknlle alle sindige krefter
såvel innen presteskapet som kirkefolket, slik at året 1943kunne
bli et fredelig og positivt byggende kirkeår.
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Officielt frn "reg'erinasmbto 11. i:bruer 1943.

18.30 Innenriksdepartement

1. Statsva1at medlen av NOIUS akytterlag, horr M. Norum,
7.ses frn sitt verv frn 1. febrw,r 1943 reane.

2, Obarst K. Sundlo oppncvnes fra samme tid som stats-
valgt nedlem nv Noraes Skytter1aa.

aberalaytnan So=red med.deles avskjed i nåde fra
fast1bat officersstilling fre 23. fabruay 1943.

Premierlytnant med kapteins ared, K.M.R. Xrefting, mcd-
deles evskjed i nåde fra fastlönt officersstilling fra 10. februar 1943.

Konstituort fy1kesna,in 0V. Hasse] utnevnes til fylkesmann
i Hedmark fra 15. februer 1943 reane,

Eirkedepartemenety

Lektor Syvertsen utnevnes til lektor vad Kristiansand
L2rersko1e.

Finansde artementets

1. varamann i Norges Banks dircksjon, kontorsjef I.
Vetlesen, löses etter söknad fra sitt veyv fra 10. februar 1943 reg-



ne.

Direktr Christianscu oppnivnes son 1. varamenn
i Noraes Banks direksjon fra 11. februar 19:3 til 31. desember 1944.

Kultur-  og Folkeoulylnider)artementet:

3ekretwr i Ku1tur- oa Folkeopplysningsdeparementet, E.
Linde, konstitueres son byrsjef i samme departement fra oa med 1. ja-
nuar 1945

Japartementet 'ar .rbeidatil3rese c)Y Idrett;

Nestsvoitfbrer J. Laatianscn forfrommos til sveitfbrer i
.arbeidstjenesten fra oa, med 1. deaember 1942 å

Justisdc nwtenentet:

Byfoal i Trons, L.D. MaclsS, nedaeles i henhold til lov
om aldersrenscr for affentliac bjenosemenn, avskjed fra sitt elibate
fra o; ned 1. npril 1943.

Fra .uristverdenen.

18.00 Justisdepartemenet har ansatt cand. jur. 1,nne-Marie
Odland som dommerfullmektig ved Haugcsund byfogodembete.

Ekstraordin:ar dommerfullmektig ved Strinda og e1hu so-
renskriverembete, Ingrid Schei, er cansatt som dommerfullnektia ved
sa-.1me embete.

Som ekstraordimr dommerfullmektig ved samue ambete or
ansatt cand. jur. Per 0. Isnkson.

Som dommerfullnektig ved Sarpsborg byfogedembete(Jransatt
cand. jur, Lagnar Kolstad.

Depertementet har ansatt Ingvald Mrgensen lugestad 80rn

kontcybctjent II ved Sunnhordland sarenskriverembete.

eand, jur. Ole Borgersen er nutorisert som fulimckti
hos Ilyesterettsadvoket Edvard Årstad, Stavanger.

Cend. jur. Ingvald Falch cr autorisert som fullnektia
hos advoket S. Frisvold, Vågåmo.
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Ny landbxuks1a3rer  ved Mdre og Lonsdal f lkes landbruksskole.

18.00 T. en teoretial- landbruksLarerstilling ved Möre og
lomsdal fylkes landbrukssko1e på Gjermundnes cr ti1satt landbruks-
kandj.dat Ingar Brenn. Han cr fidt i Nord-..urdn1, Oplend, 1897. Han
tok eksamen ved Norges Landbrukshögskole 1937 og ved Oslo Iærersko1e
1939, og er for tiden ti1satt i Lrbeidstjenesten, Gjdvik. Det var
14 sdkere til st111inaen.

Foxordning  om omeetning o, avgivelse av sportsmateriell. 


19.00 Idet en benviser til tidligere annonser, meddeles at
Direktoratet for Industriforsyning i medhold av paragraf 5 i forord-
ning av 27. januar 1943 om omsetning og avgivelse av sportsmateriell,
og etter samråd med Departementet for JIrbeidstjeneste og Idrett, her
bestemt nt fölgende sportsmateriell skal v_we unntatt fra omsetnings-
forbudet i forordningens paragraf 2, slik at disse varer fox framtidea
kan selges fritt uten kjdpetillatelse:

Skibindinger av alle slag, dog unntatt typen "Kanda-
har".

Ski av furu av alle slag unnsett stdrrelse.

Ski av alle slag av stbrrelse ikke over 180 cm.

Lengdelöpsskbyter uten stdvler (blikkspann).

Oslo, 13. februar 1943.

Forsyningsdepartementet. Direktoratet for Industrifor-
syning.

Ikrrestert for ulovli besittelse av radioa arat.

19.00 En mann som bor i warheten av Kabelvåg er arrestert
for ulovlig besittolse av et radioapparat. Han vil nå få et meget
elvorlig oppgjdr med politiet.

2-etas'es våningshus å Hvaler nedbrent. Eieren var kaDtein Wilhelm.

19.00 Fredriksted. Natt til igår brente et stort 2-etasjes
våningshus på Hvaler, tilhörende kaptein Wilhelm, DE1familien kom
heim om kvelden, fant de hele huset omspendt av flammer. Bygningen
brente ned til grunnen og alt innboet strök med.

Grand  Hotell i Gjdvik her'et av brann.

22.00 Idag morges ble Grend Hotell i Gjövik herjet av
brann. Det lyktes brannmannskapet å begrense ilden til loftsetasjen
som imidlertid ble helt ödelegt. Irennskaden er stor i de dvrige eta-
ajer.

Skofabrikken "Kurant" Tistedalen her'et av brann.

22.00 Torsdag kveld brdt det ut brann i Skofnbrikken
"Kluant", Tistedalen. Det lyktes å begrense brannen til en fldy
av febrikken, som inneholder lager og kontor. Lageret antas å
vmre helt ddelagt, men ellers er ikke skaden så stor.

Turiatforeningens h tter stenat i åsken.

23.30 Den norske Turistforening medde1er, at foreningens
hytter på fjellet skal holdes stengt påsken iår.
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3 russiske flyvere som nbdlandet i Nord-Noree omrin•Yet o dre t

. etter lemp med tyske soldater.

22.0() Nylig inntreff ved en fjorddrm i Wr-Vnraneer en
epis:,de som utscatte en familie fox en temmelig hård phkjenning og
vakt adskillig omerksom.r_et, 3 soviet-russiske bombeflyvere som an-
ta-Lig etter en kamp hadde måttet nödlande et sted ph vidda, trengte
see etter noen de-,;-ers omflnkking inn i en avsidesliggende heim og
truct folkene på livet om noen av dem forsökte å varsle tyske vakt-
postor. Men kon' i huset så ollikevel i et ubevoktet öyeblikk sitt
enitt til å ke,xime ut bnkda:e og 13r til ne3rmeste tyske militmrstasjon.
Det varte ikke lenge för noen soldater var på pletten. De fikk hus-
lyden ut oe i sikkerhet, o; dn bolsjevik-flyverne, som hadde rikelig
med våpen oe an2urisjon, ikke ville overgi seg, måtte do tyske solda-
ter beleire huset Dut oppstod kamp som endte med at russerne ble
drept for eii eeen stedighet. Huset og innbo ble så ramponert under
bate"ejen, at familien ette skaffes husly og undorhold et annet sted.
De tyske militme myndigheter har eitt uttrykk for sin anerkjennelse
oe har belönnet familicr for dens fedrelandssinn. Det ble oblikke-



lig satt igang reparesjen av huset og nye möbler ble skaffot tilveie.
Dessuten har familien fått en ekstra påskjninelse. De hnd denne famil-
ie har vist, er betegnende for innstillineen hos befolknineen i gren-
sedistriktet, selv om den ikke alltid har höve til å gi scg sh drama-

kki, tiske utslag. Man har fått Uynene opp for at don kamp Tysklrnd farer
mot bolsjevismen også eg kanskje i f5rate rekke er Norc,,,es sak, skri-
ver bladet "Kirkenes."

Dödsulykker.

18.00 Ombord i et kystskip inntraff det lördog en ulykke
eem krevde . menneskelier Den 30 år gnmle etyrmann 4,1fred Lanefeldt
fra Landdy ved Mandal og den 18 hr emle matros Olav Wrensen ble
undervees stekt forgiftet og mhtte vcd ankcmsten til Oslo strnks inn-
legees oospitalet. Styrmann Langfe3dt avgikk ved Mden ighr p

mens le,er e.e_ er at Sarenson vil stå det over. ersnken til forgift-
nineen cr ikke brrkt endelig ph det rene.

22.00 •n mineringsulykke som kostet on mann livet, mens en
annen fikk s'eyege skader, inntraff forleden i Slagen, neldes det fra
T3nelecre En yet ennå ikke hvordnn ulykken har foreghtt dn bare de 2
var

Piskerimeldinuert.

29,00 Ti1inansdepertementet hnr etter hva det opplyses stilt
garanti for et belöp av mill. kxoner for utlån av Norges Bank
under torskefiskeriene i 1943.

22.00 Svolvser. reiskere og f'.skearbeidere i Lofoten vil nå
få utdelt kaffe, idet Porsyningsdepartementet har stilt omlag 4.5
tonn kaffe til Norges Rhfisklags disposisjon.

19.00 Fredrikstad. Det har i de siste daecne mrt usedvanlig
rikt brisliwgfiske i Sponvika, etter hva det blir meldt til Fredrik-
stal Blad. Sjen stod i kok og det flommet Rv fisk.

Landbruksmeldinger. 


0.L.13.50 Kjött- og fleskeprisene vil ikke bli 3ket, idet en
mener at prisen ph melken gj3r at lönnsomheten er tilstrekkelie til-
gedesett. Dog vil prisen ph sau- og lammekjött (semt ull) bli phlagt
noe for derved å oppmuntre produksjonen. - Hvis det pålegees en eård-
bruker å sende kjött til et distrikt hvor prisen or lavere enn i hens
eeet distrikt, vil han få kompensasjon utbetalt av strten (vedk.de-



Side 5. Meldinger fredag 12. februar 1943. Nr..659.

Skremselagitas onen med hens n til faren fra dst. Pressen i Norie

fortsetter å sitere uttalelser som falt under vinterkriaen i Finn-

lend.

	

21.00 Husk på at russerne gir ingen pardon der de går
fram. Det så jeg selv. - ;£v en kjent Oslo-direktörs uttalelser
under vinterkrigen i Finnlend. -

Blendt alle de nordmenn som ga uttrykk for sin
sympati og beundring for Finnlands tapre kamp under vinterkrigen
1939-40, finner vi også den meget kjehte Oslo-direktdr Egil Jordan
som i begynnelsen av desember vendte tilbake fra en reise til inn-
land. - I et intervju med "Morgenbladet" den 5. desember utteler
direkt3ren fdlgerle:

"Jeg tror den finske mentalitet vil seire. Det
finske folk har to uvurderlige egenskaper: De har an utrolig energi
og de er kloke mennesker. - Og bak det hele står foaterlandet, som
det eneste og det stbrste. Jeg skulle gjerne se Dem sende en appell
om å slutte opp om Finnlands sak så sterkt jeg kan. Husk på at rus-
serne gir ingen pardon der de går fram. Det så jeg selv."

Hva Try= Nilsensa under vinterkrigen i Finnland.

"Det er Finnland som ofrer idag, la oss huske at
Finnlands kamp også er vår kamp. Våre granner er utsatt for over-
grep kvinner og barn skyteS ned med maskingevmrer."

I en hovedstadsavis finner vi nedenstående referat
av en tale som fhv. ordfdrer Trygve Nilsen holdt på en Finnlands-
aften i Uthevelsene er gjort av bladet.

Ordfdrer Trygve Nilsen grep deretter ordet og ga i
en kraftig og uredd tale uttrykk for de fölelser som idag besjeler
ikke bare Norge og Norden, men hele verden.

"Våre granner er utsatt for et overgrep som man
aldri skulle tenkt seg mulig. Kvinner og barn skytes ned med maskin-
gevmrer fra luften, og ikke bare byene, men også landsdistriktene
bambarderes. Jeg f3ler meg overbevist om at den nordiske samfdlelse
aldri har vmr s er ere enn cen er i ag, og vare granner har krav
pa a en e p vi an gi, r n y ra i e or in rer a vi an ta
a- iv ce ve ron en. en enkelte frivillige er reist. Oe mre være
dem for det. Men vi som sitter hjemme kan hjelpe på uendelig mange
måter. Vi skal være med å hjelpe så langt våre evner rekker, og vi
skal vmre klar over at alt vi kan skaffe hver eneste dre - er et
vidnesbyrd om at vi også er med, selv om vi ikke deltar aktivt. Det
er allerede ydet stor hjelp, men det er allikevel lite vi har ofret.
Det er Finnland som ofrer idag, og la oss huske, at Finnlands kamp
også er vår kemp.

uislin om bols'evismens redsler,

	

21.00 "Hittil er vi spart. I sannhet, det norske folk
burde vmre takknemlig over at forsynet i sin nåde ved Tysklands
hjelp uten deres egen fortjeneste - hittil har holdt bolsjevis-
mens redsler borte fra Norges grenser". - ("Ministerpresident" Quis-
ling i sin tale 1. februar 1943).

N e krets-friidrettsledere i Fosen o Inn-Tr3ndelag idrettskretser.

	

18.30 Norges Idrettsforbunds friidrettsleder har inntil
videre utnevnt Thomas Leira, Rissa, og Leidar Syvertsen, Stjördal,
til krets-friidrettsledere i henholdsvis Fosen og Inn-Traindelag
idrettskretser.



Side bMeldin er freda 12. februar 1943. Nr.65 .

"Finansminister" Fredrik Pr tz 65 år.

21.00 "Finansminister" Fredrik Prytz fyller sbndag 65 år.
Han er fbdt i Oslo, men tilbrakte barne- og ungdomeårene i Skott,
land hvor faren var sjbmannsprest. I 16-årselderen kom han heim '
og ble student i 1897. Han fortsatte videre på Krigsskolen og den
Militmre Hbgskole hvorfra han ble dimittert med utmerket eksamens-
resultat. Etter å ha studert språk og militmrvesen i Frankrike og
Tyskland, reiste han til Russland og tjenestegjorde i 1908-9 ved
Viborg regiment i Novgorod. Sistnevnte år flyttet hen til Lrkangelsk
hvor han opparbeidet en av de ledende trelastforretninger i Nord-
Russland. I 1918 var han handeleråd ved den norske legasjon i Lenin-
grad, og en stor del av tiden bestyrte han legasjonen som charge
d'affaires. Finansminister Prytz og ofbreren" bodde dengang sammen
Leningrad, og Prytz deltok med stor iver i "fbreren"s utarbeidelse

av retningslinjene for den nordiske folkereisning i Norge, som aene-
re er blitt Nasjonal Samling. Prytz arbeidet nå en årrekke for Uten-
riksdepartementet med en ordning av norske og britiake fordringer
på Russland. Han deltok dessuten i en lang rekke internasjonale kon-
feranser i flere europeiske land. Da bolsjevikerne erklnrte et de
ville gjbre opp sin gjeld med utlandet i konsesjons form, gikk Prytz
inn for denne linje og sluttet på vegne av britiske og norske
ringshavere konsesjonsavtale med den ruseiske regjering. Han ble så
leder for den norsk-britiske erstatningskonsesjon i Nord-Russland
1922-23. Da russerne begynte å omlegge sin politikk, ble koneesjonen
likvidert, og de norsk-britiske fordringshavere oppnådde takket ymre
herr Prytz's utrettelige arbeide, delvis erstatning for sine tap.
Dette var den eneste konsesjon som i det hele tatt ga noe overskudd.

‘, 	 I alle disse årene var Prytz stadig i kontakt med "fbreren". I 1933
kj3pte han Store Fosen gods i Trbndelag og har seinere drevet dP:tte.-
Ved siden av var han N.S. landsleder nordenfjells. Me "fbreren"
dannet sin regjering 9.  april 1940, ble Prytz utnevnt til finans-
minister, men var avskåret fra å komme til Oslo da forbindelsen
lom Trondheim og hovedstaden var brutt. Fra 10. oktober 1940 var han
konstituert som fylkesmann i Sbr-Trbndelag og ble 2. februar ifjor
utnevnt til finansminister.

N tt fra Dannark.

22.00 Siste nummer av Dansk Sjbfartsblad inneholder en opp-
stilling over de ofre krigen hittil har krevd av den danske sjbmanns-
stånd. Siden krigens utbrudd og til utgangen av 1942 har 922 danake
sjbmenn satt livet til som fblge av krigsforlis, derav 342 i 1942.
45 danske skipsfbrere er omkommet, derav 11 i det siste året.

N tt fra Svexi e.

22.00 En artikkel i den engelsk-orienterte Stockholmsavisen
".i,ftontidningen", anbefaler Finnland å overlate til Soviet-Semveldet
Hangb. Artikkelens forfatter er .alva Myrdal, den kjento demokratiske
sosialbkonom prof, Gunnar Myrdals frue. Hos alle tenkende mennesker
i Sverige har forslaget vakt stor harme. Det fbles som et knivstikk
i ryggen på ikke bare Finnland, men også p6, de svenske frivillige som
i 1941 deltok i Hangbs befrielse. "Å-kftonbladet" retter det skerpeste
angrepet på fru Myrdal. Det erklnrer at det er utrolig at et slikt
forslag kan stilles av en nålevende svensk kvinne. Enda merkeligere
er det at en svensk avis kan trykke noc slikt. Stort lenger kan vel
den anglo-bolsjevikiske agitasjonen i Sverige ikke nå, heter det til
slutt.

23,30 En ung mann ved navn Blumenberg ble forleden arrestert
av'politiet i Sockholm. Blumenberg skal bl.a. ha drevet våpensmugli3g,
og ulovlig salg av våpen og sprengstoff. Etter hve "ftonbladet" opp-
lyser har Blumenberg ymrt medarbeider i den bolsjevikiske avisen -
"Trots lat", og den nmr beslektede kveldsavisen ".ftantidningen".
22.00 De 4 statslbse utlendinger som er blitt arrestert
Gbteborg, er dbmt til straffarbeid for spionasje og ulovlig etter-
retningsvirksomhet, henh.v. 2 år, 1 år, 10 mndr. og 6 rindr.
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LOV. 


O.P. 19.00. "Ministerpresident" vidkun‹ ;uis1ing har
den 21, januar 1943 undertegnet un ny lov som cir skattf/ihtet for
alle krigsinvalider.

"ULOVLIGE"RADIOAPPARATER.

O.F. 19.00. I Byf har man kommet ovcr 2 "ulevlige-
radioapparater. Apparateno blr lunnet hos nocn ungdommor. Lensmannen
i Bø har konfiskert apparatuno og tre personer er arrestert i denne

- forbinnelse.

PGLITISAKEE.

O.R. 19.00. Fra Sarpsborg meldes at sjaaffør Haakon
Hovden som for en tid sirlen kjørtc bussen sin utfor kaien i Sarpsborg

" htorved 4 mennesker mistet livut, cr blitt dømt til 1 aars fengscl for
uaktsomt drap. Han var undcr paavirkning av alkohol da ulykken skjedde.

Fra Drammen meldes at man ennu ikke har
funnet de tyvene som for noen dager siden stjal for 70.000 kroner i
pelsverk i Eøyken. Dot er utlovet en belønning paa 5000 kroner til don
som kan gi opplysninger om tyveno.

PY TYSW PPOGPAMPOST I OSLO RADIO.

• O.F. 12.00. Deutsche sendun;.- i den "norske"kring -
kasting aapnet siste søndag sin nyc programpost "Unscr ronntag -
nachmittag" med en stor konsort i Aulaon for soldator som cr stasjonert
i Oslo. Don nye programpost danner paa sett og Vis et motstykke til
"Froher Wochenausklan" som likeldes arrangeres for soldater i. Bjørno-
viksaLcn hver lørdag. Mens don sistnevnte hovLdsakulip- bLveger seg i d.n

lettere genre, saa dyrker man sønclag den symfoniske mucikk, operacn og
don klassiske operette. Progrmmot cr saerlig b?,scrt pae dc soldtsr
som i fredstid likto aa gaa pa en god konsert.

OLDFUNN PAA JAEPEN.

O.R. 12.00. I cn torvmyr i Klepp paa Jacren er det
nylig funnet en trespade som antagelig Skriver seg fra vikingctiden.

TOBAKKSTYVERI I OSLO.

24.00. I et tobakkslager i Oslo cr d_ct gjort
innbrudd og stjaalet lp baller røyketobakk. Tyvene er kommet inn vcd
aa bore en aapning i veggen.

0.-. 19.00. du Kors i har se,tt icng: for-
antaltninger for sa skaffe bybarn vinturopphold paa 1raut.

?2.00. redningsckjøytn :Fritjof diisc har
utenfor Icrgen berget on fiskekutter.



Me1diner 1J,3rdu 1"5„ fsba= 194. PT. 660

"JO/MAMMFUr)INGU.

0.r. '23.30. T -;-pM:T=Jononi ble d,t som
van1iu paa lsftdagor sondt et undOrholningsprogram.  -Lt  hana1Lt cm
gammel skipper Jom nu var aatt i -opp1a2' oc son  ikk med  p1anor om
aa gifto seg.

NYTT F.T:k ,

	

19.00. Politiot i G;ptcborg har arretut venk
tatsborger ved navn Pctrs fo-r ha».de gitt opp1yHninr

cm kipafacn i ero1sk atboi ar c r:( on ann,on
an1cdning ha(k, han ogsaa 2itt opplysningeY til on tysk
statsborger. ved beLmo an1cdninger hadde han mottatt -c::agoboøp for
sino opplysningor.

	

19.00. F1ore kjondte svensko kvinnx hay satt
sg; i spissen for on hjolpooruriasjon 7Jem cka1 am1-e inn i11y til
aa hje1po jødelparn uom paa av k in blitt hjoraps,

v vv vv WiTP.7 v vvvv
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Legjeringens Informasjonskontor.

15. februar 1943. Nr. 661. Fortrolig.

Tille,slov om straff for understdttelse av folke- or stntsfiendtlig

virksomhet. 


22.00 "Ministerpresidenten" har underte ;net en til1e-;slov
om straff for understdttelse av folke- og statsfiendtlig virksomhet.

Loven bestemmer at pen,;er eller andre gjenstander
som nyttes eller tilsiktes nyttet til å yte noen ökonomisk hjelp i
strid med tidligere lov om straff for underst3ttelse av folke- eller
statsfiendtlig virksomhet, skal inndras ved dom uten hensyn til
grunnlovens bestemmelser.

Lov om skattefritaking for ersonex som t'eneste, c5r i We,ffen SS og

den norske Legion.

	

22.00 "Ministerpresidenten" har undertegnet en lov om
skattefritaking for personer som cr 4 anse som skattepliktige
Norge og tjeneste,;jdr som frivillige i Waffen SS og den norske
Legion.

Lov om im resario-virksomhet. Vedkommende må ha tillatelse fra 1K111-

tur- og Folkeo 1 sningsde)artementet".

	

22.00 Det er vedtatt en lov i regjeringsmdte om at den
som vil gjöre seg nTering av å formidle engasjement for opptredende
kunstnere, må ha-tillatelse til dette frn'"Kultur- og Folkeopplys-
ningsdepartementet".

"Minister" Fuglesang holder tale å hirdens kulturaften,

	

23.30 Hirdens kulturaften fredag ble som kjent en stor
suksess og "minister" Fuglesnngs manende tale formet seg som en
appell til det norske folket om å bygge videre på det nasjonale,
kulturelle grunnlag. Til slutt uttalte "ministeren" at oppgaven
for vårt folk idag må vwe å finne tilbake til seg selv9 og på det
grunnlag reise det nye. Vi må 1=;3re å frigjdre de evner og krefter
som bor i oss, og vi mh vite at det bare er som nordmenn vi kan
gjdre vår innsats i det germanske samarbeidet. Hirden er klar over
dette, og den har sett det som sin oppgave å före denne kulturkamp
til den endelige seir.

Dddsulykke. 


22.00 211esund.,Ved Sauda Kalkverk er det hendt en ulykke
som krevde den 53 år gamle Mnthias Torsets liv. Under arbeidet'ved
verket, lösnet en stein og Torset greide ikke å komme seg unda.
Han ble stygt tilredt og ddde kort etter av kvestelsene. Han var
enkemann og etterlater seg 4 barn.

S'åför Håkon Hovden ble k'ent sk ldig i unktsomt dra .

23.00 Sarpsborg. Sjåfdr Håkon Hovden som vnr tiltalt for
uaktsomt drap, idet han ifjor vår kjörte utfor bryggen i Sarpsber
med den fdlge at 4 personer druknet, ble 15rdag kjent skyldig og
iddmt 1 års fengsel.



Side 2. Meldinger s3ndeg 14. februar 1943. Nr.661.

Utdra av Quislinps tale 1. februar 1943. "Hvis T sklands tak å bol-

s'evikene skulle li e ".

00.00 Et varsko. "Selv
vil seire til slutt, så er det nå
farlig fiende bolsjevismen er. Vi
b3lger fram og tilbake, hvorledes
sider, og vi sp3r oss selv: Hvis T
le g14.ppe om enn bare forelöpig
vil den finske hr da kunne holde
Hva vil du si, du norske bror som
forbieEret til innsats for Finnland
som nå slår ditt 3ye til jorden ?
vil stoppe med et Soviet-Finnland
,Itlanterhavet for å virkeliggjtire
De kjenner du dem ikke". - "Mini
1. februer 1943.

Planer om utvidelse av trekull roduks'onen.

23.00 Det arbeides i cU.sse dager i Oplend med en rekke
planer om utvidelse av trekullproduksjonen, og målet er å anskaffe
både Vestlandets og Nord-Norges fiskerflåte brennstoff til motorene.
Planene er nå kommet et langt stykke fremover og i nr fremtid ven-
ter en 12 tildels store retortanlegg frn Sverige. Disse vil straks
bli fordelt utover landet.

N tt fra Sveripe.

22.00 Forleden natt stormet politiet en nattklubb i Stock-
holm. Det har nå vist seg at klubben var en sentral for narkotike.
Politiet har arrestert en 19 år gammel kvinnelig apotekerelev, som
synes å ha vwt den drivende kreft i foretagendet. De den unge damen
ble arrestert, var hun på rannen av semmenbrudd på grunn ev narkotika.

23.00 Fabrikkbygningen til Munters Industri-ksjeselskap
utenfer Stockholm ble söndag morgen herjet ev brann. Skeden ans1åes
til omlad 2 millioner kroner. Fabrikken produserte papiremballasje
od isolasjonsmateriell.

S.R.22.00 Det er for tiden den rene invesjon av miner på
Sveriges vestkyst. Således ble det idag meldt om 38 drivende miner
og deesuten om et stort antall selvdetonerende miner. Flere av dis-
HO er allerede uskadeliggjort, men de dårlige veerforhold som for ti-
den hersker på vestkysten, vanskeliggjr i h3g gred dette ?,rheide.

D.R.18.35 Den svenske speidergutt-organisesjon har holdt sitt
årlige möte i Stockholm og det ble besluttet å innby så menge land
90M mulig til et stort internasjonalt stevne i 1945. Stevnet påten-
kes holdt i No2rland.

Lytt fr Pinnland..

D.L.18.35 Det er stor interesse for det finsko presidentvalg
imorgen. To av de stbrste grupper har allerede samlet seg om de to
kandidater, Ryti og Mennerheim. Det er nå klert at fremskridtspar-
tiet vil st6tte Ryti og det svenske blad Socialdemokraten formoder
at socialdemokratene vil st3tte Ryti.

24.00 Mannerheim opplyser at han ikke kjnte noc til den
beslutning som agrarpartiet hadde tatt f3r han leste om den i mor-
;enevisene. Hen hax ikke gitt sitt samtykke til å la seg sti1lc som
presidentkandidet og han er heller ikke blitt epurt.

om vi er overbevist om at tyskerne
åpenbart for alle hvilken lumsk og
ser hvorledes frontene i Russland
hele armeer tilintetgyires på begge
ysklands tak på bolsjevikene skul-
- for eksempel i Nord-Lussland
stand mot de r3de h=asser ?
under vinterkrigen1939-40 våknet
- om enn utenfor skuddhold - men
Og tror du de röde armeer og G.P.U.
og ikke straks s3ke videre mot
Russlands gamle dröm, hvis de ken ?
sterpresident" Quisling i sin tale



16. feb. 1943.
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Me inger mandar,e ruar.

HENSIKTEN! UTDRG QUISLINGS 21iLE.

20.00, Mellom Kvitehavet og Finnlahd har nesten
helt siden Sovjetrusslands grunnleggelse eksistert en egen
kalt "autonom - sovjet" republikk i st-Kare1en. Etter vinter
krigen ble denne republikk utfyllt med de såkalte områder av
Finnland og opphevet til forbundsrepublikk i Sovjetsamveldet under
navn av den Karelsk Finske Sovjetrepublikk.

Hensikten med denne sovjetrepublikk cr
ikke bare danne grunnlaget for hele Finnlands bolsjevisering.
Hensikten er å danne basis for bolsjevisering av hele Norden..aen

Sovjet/ skandinaviske federative/republikk. Det kan en lese seg til i
forbilledene til konstitusjonen for den karelske republikk, hvor
dette står med rene ord.Og en ctappe på veien til dette mål er
bolsjevikkrepublikken "NorduNorge som England og merika nu har
stillet Moskva i utsikt - ja her lovet Ste1in, hvorved de egentlig
bare oppfyller en avtale mellom Moskva og det nuywende norske
"emigrantparti" i London, sin allierte.

"Ministerpresident" Quisling i sin tale
lste februar 1943.

OFFICIELLT, NYE OLDF(iRERE OG VARAOLDFMERE. WRE OG R0MSD4=JJ.

18.30. Tustha kommune: 0rdf3rer, gårdbruker P.M.
Jjrgenvåg. Stenshaug kommune, gårdbruker og herredskasserer.Knut
Fevelen. Sbr .kra, bonde Nils 'kv4g, varaordfbrer mekaniker Kbnrad

Bolsjy kommune, ordförcr, forretningsfjrer Fredrik Rbsberg.
Kristiansuhd kommune, vareordfbrer rådmann Inge Oskar Thue. Vold
kommune, varaordförer g&Srdbruker Llf E. Bje. Sannöy konmune,ordförer
Ole Husjy. Gjensnes, varaordfjrer bonde Knut Helseth. Bremnes
kommune, ordfjrer bonde Ivar Björshol, varaordf3rer
Peder E. Bje. Grip kommune, fiskeoppkjjper Johannes Thommassen.
Gårdbruker og fiskex Jakob Olsen, Godjy til varaordförer i Disne
kommune. Bonde Nils L. Vestb3 til varaordfjrer istedenfor bonde
E. Vestbö som samtidig löses fra dette verveti Krinndy kommtne.
Heskestad kommune, bonde Jonas Dybind varaordfbrer istedenfor bonde
Lars Ordesfjell som samtidg löses fra dette vervet.

BiiNTLIVET.

	

22.00. I möte i Norges Bank den 15 februar forelå
til behandling beretning om bankens virksomhet i 1942. Utbyttet til
aksjonærene ble fastsatt til 6 %.

	

18.30. S esialhandel: iksjekurser fra Oslo Wrs 15. feb.:
stat 1937 selger 102, kjøper 101.

stat 1935 k4 100 3/4. 3i- stat 1941k 103 3/8. 3 stat 1938 s
k 103 1/4. 4% Hypotekbank 1938k 102 3/4. 33-,Hypotekbank 1941 s 103,
k 102. Kredittbankenk 127, k 125. Kredittbanken s 715e,, k 750.
Bjölvefossen k 17.50 s 17.25. Borregd s 124, k 123. Elektrokjemisk
s 130 k 122.5. Hafslund. s 650 k 635. Orkla k 277.5.Segbruksforeniner
s 1723k 1685. Unionen s 60 65.50. .gdesiden s 170 k 162. Omsatt
168.Borgestadk 255 k 250. Bruusgård Ki3sterud s 285 k 277.
/alerikalinjen s 243 k 235. Bergenske s 185 k 183. Onsatt 184.
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- NKLIVET. FOETSLTT.
Nordenfjeldske s 195 k 190. Ivaran k 285

k 277. Ocean s 310 k 305. Kosmos s 255 k 252i. Omsett 252-1. Odd
s 210 k 17.osshavet s 257 k 256 Omsatt 256. Valutenoteringene
uforandret.

Nh,ZINYTT.

22.00 Fredeg kveld ble det i Dresden arrangert
an kammeretaften for et frivillig norsk skilöperkompani som snart
skal dra til Nordfronten. Endel frivillige fra den Noxske 1e4on
og waffen SS samt medlemmer av NS gruppe i Dresden var ogs%
tiletede. Det ble holdt flere taler bl.a. av konsul Christensen,
gruppelederFischer - Jensen, SS freiwilliger W. Bang Knudsen og
krigskokrespondent Osvald Olsen.

DRIVENDE  MINE P. TLC,NDELAGICYSTEN.

O.R. 12.00. Befolkningen på en av holmene på Tröndelegs-
kysten var i helgen utsatt for en uhyggelig oprlevelse.Inn frs
hevet kom on mine drivende rett mot bya. Befolkningen ble straks
evakuert og mannfolkene gikk i båtene for å ta kampen opp not minen
som truet med å ödelegge deres hjem. Mnn fikk senket ninen på grunnt
vann og degen etter eksp1oderte den ev seg selv med et dreddvende
smell. Glessrutene på gru.dene i rr3rheten ble sprengt av luft -
trykket men ellers ble ikke noen folk skadet.

BEANNER.

22.00. Nntt til sdndeg er hovedbygningen på
gården til Gustav Såtvedt i i5vre Sandsv?3r brent ned. Familien lå
og sov o; merket ilden flirst etter et den hadde fått godt tek.
Folkene fikk reddet seg, ut i siste liten. Gårdens dvrige bygninger
ble reddet etter et iherdig arbeide. Henimot 3000 kroner i kontanter
og endel viktige papirer strdk ned.

DjBBULYKK=.

Oslo Natt til söndag skjedde en overkjörsel
nerheJJen av Ottesctad stasjon idet den 21 år g-mle Ivar Grimsgård
ble ovorkjdrt av toget og, drept.

Oslo: En drukningsulykke inntraff lördag ed
UT7TEmon.Den 10 år gamle Thor Bensdal akte ned en v•g og mistet
styringen da hen skulle passere en bru. Han felt i vannet og le
funnet etter 1* timems sjkning.

p4MANN3SENDINGEN.

0.E. 23.30.
sendingen idag

Fölgende hilsingor ble sendt i sjdmanns-
:
Harxy Johan Hansen frn familien.
Peder Emil Hansen. Hilsen til bestefer frnEva,

mnmnr og pnppn.
Konred Hensen. A1t vel hcr. Hilsen fra din hustru

Mnrie.
Margino Gjever Pedersen. Her er bra på alle måter.

Forsdk å komme hjem hvis du kan. Slutt
iallfall å seile på England. Tro ikkc på
ldgnpropegandaen fra Lorion. Hilsen fre
hele familien.

Hens Mikkelsen, Ytre Billefjord frax familien
Jnundsen.
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ODERST GiBRIEL LUND LjSI,J,TT

S.R.19.00. En melding fra Olso til Tidningarn-s Telegram
byrå forteller at Oberst Gabriel Lund or satt på fri fot etter å ha
sittet i fengsel i 33 måneder.HPn var som man vet en PV de fbrste
Norge å bli dömt til d3den etter okkupasjonen,men ble sonere benådet .

NYTT PPu SVERIGE

D.R.12.3o. Stockolms Pvisen Social Demakraten har i dag
en artikkel om et av krigsproblemene hvori det heter:Sverige kommer
til å måtte ta sin del av ansvaret for utviklingen i Norden etter
krigen.Det vil bli en lang overgans periode,heter det videre i artik-
klen,hvor hvert land må gripe sjangsen og .17,2re forberedt på hvad som
kan oppstå. Et enig og samlet og bevepnet Norden hvor hvert land
opretholder selvstendige forbinnelser med Stormaktene vil lettere
for å klJnne gy:Sre seg .gjeldende i kampen for tilvwelsen enn om hvert
land går sin egen veg.

S.R.19.00. Den tyske -Minister i Stockholm har nå
offisielt nedlagt sitt embete.

NYTT P D.t..NMLLX.

D.R.12.30. Det er framkommet planer son går ut pA å
opprette under underjordiske nMeentraler i KDbenhavn for å okspedere
de vigtigste samtaler under flyalarm.Flere steder i provinsene er slike
centraler allerede opprettet.

' Vestkystcn av Danmark har hatt en livlig
helg med hensyn til drivende niner. V2rst gikk det utover HirshPls
hvor un mine eksploderte på bunden Ev havnen innenfor noloen og
formelig dekket husone i stor omkrods med mudc'er. Sprengstykker ble
Blengt; innover byen og alle butikkrutene bleknust. Ingen mennesker
kom til skadc.

Do siste dagers storm har forutsaket store
oversvömnelser i distriktene ved Limfjorden.Iallt er ca. 14.000
t3nner lag,t under vann og gårdbrukerne der omkring n53rer alvorlige
engstelser for hvordan det skal gå med årsveksten på grunn aV de store
sa1tmengder som ble liggende igjen.

D.R.18.35. Man frykter for at den danske bergningsdamper
"Björn"er forlist med mann og mus. Det er nemlig i dag drevet i land
vrakgods fra båten.

D.R.12.30. Kronprisen mottok iformiddag den nye Slova-
kiske sendemann Minister Matus Cernak og den nye Portugisiske ekstra-
ordinT2re sendemann Francisco igramonte Y Kortijo som begge overrakte
sine accreditiver.

NYTT PRÅt FINIJ;d\ID
Nors Svens og Dansk radio.

President Ryti ble idag med overveldende
stemmeflertall gjenvalgt som President for en embedsperiode av to
år. iv ca. 300 stemmer fikk han 269.De øvrige kandidator fikk f3lgende
stemmetall: Kottilainen 4 stemmer,Stahlberg, Mannewheim og Manner
fikk bare en wbemme mens resten av de 300 andre stemmesedler var
blanke. Dette er fCirste gang at en finsk president blir valgt i to
embetsperioder på rad.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Meldinger tirsdag 16. Tebruar.

Fortroli.

Quisline; har hatt Wte med artiets riksledere og fylkesförere. 


22.00 Nasjonal Samlins f3rer, "ministerrresident" Quislii
har i disse dager hatt möte med partiets riksledere og fy1kesf3re-
re. Dette mbte er det f3rste på det nye år. En rekke aktuelle
spörsmål bla dr3ftet, og retninslinjer for partiarbeidet i de kom-
mende månecl.er ble trukket opp.

F.,:= 1 - Utdrae., av Quislings tale den 1. februar 1943. 


22.00 "Behöver jeg fromdeles fortelle hva en bolsjovisering
i Norge vil bety ?

Frihet, eiendomsrett, familioliv, rett, xeligion og
kultur, fedxeland og folkerett, tilintetgjort under et blodi; jbde-
tyranni, of; tusener etter tusener av nordmenn drept eller depor-
tert.

Hvor mange ?

Jeg skrev om det allerede i 1930 og uttalte at etter
russisk erfaring ville on bols'evikrevolus'on i Norg.e kreve mellom
300.000 og 400.000 menneskeliv. Erfaringen ra de baltiske stater
ar be re te cisse ta . 2en allikevel antar jeg at de, under de
na.vrende forhold hvor en Udeleggende krig og den forfm‘deligete
hungersn(5d ville stöte til, ville det ip.are lavt ansatt. -"

"Ministerpresident" Quisling i sin tale 1. februar
1943.

N.S.U.F. i,;angsetter kurs for oir,,lm'ini-sledere op. instrukt3rer.

	

22.00 N.S.U.F. begynner nå det f3rste kursus for oppl-
rin›;sledere o;; instrukt3rer på Koppang. Det deltar 40 elever i
kurset som varox til 25. februar.

Fhv. lensmann og bankdirekt3r Lars 0. Eskeland avgått ved döden.

	

19.30 Stavanger. En av Logalands mest kjente og aktede
menn, forhenvmronde lensmann og bankdirektdr Lars 0. Eskeland,
Hetland, er avgått ved d5den i en elder av 79

Nordenf'eldsko Dam_ski sselska s årsreenska for 1942.

	

22.00 Det Nordenfjeldske Dampskipsselskap hadde i 1942
et driftsoverskudd på vel 1.3 millioner kroner. På representant-
skapsmbte ble det besluttet å utdele 6 % utbytte til aksjonmrene.

IdS Fiskaren's årsrePmska for 1942.

	

22.00 Dergen. Fiskaren har holdt årsmöte i Bergen.
.L.rsmelding o,g regnskap ble opplest og godkjent. Det ble vedtatt
å dele ut 5 % utbytte til aksjonærene. Karl Vadöy og kontorsjef
Bruland ble gjenvalgt som medlemmer av styret. Fra för står i
styret direkt5r M.. KårW, formann, og M.L. Skjold.
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Fiakerimeldinger.

0.R.19.15 Vå..^8j3dflasket, Dette fiske har også idag vært
hindret dårligve. Deb er be-a, innkommet me1dinger om noen få
fangster, bl.a. om en snurpenotfangs på 400 hl. i Hjeltefjorden
ved Bergen.

Landbruksmeldiner.

0,L.13.50 De nye prisor på såkorn viser et tillegg pik4-5
dxc pr, kg.

Gr5nnsakprisene viser den vanlige oppgang. Idag
ble khlrotprisen forhdiet med I öxe ettcr å ha w3rt uforandret
lengere tid.

De'; er nå lalt innuleldt 112.000 tonn korn, Etter-
meldingeh går sent, således ble dot siste uke bare innmeldt 1284
tonn.

Hvordan g?,,r deac mcd undersdkelsen av såkornet
iår ? spdr "N.T.B." bestyreren av Statens Frdkontroll, dosent
1Crosby.

Vi her hdgsesong nå og det er hittil lnnsendt
omkring 13.000 prdver, sverer hai Det er omleg 2000 flere enn ved
samme tid ifjor. Resultatet er Wtde og. Fra Vestlandet har vi ikke
mdtatt så mange prdver. Serlig fra Hordaland og Möre er det meget
viktig at det snarest mulig sendes inn pröver til undersdkelse, da
men ellers ikke kan ha noon sikerhet for et såkornet cr brukbart.
Både fordi kornet or av dhrligere kvalitet enn van1ig og fordi det
til våren er viktigexe enn noen gang fdr at det nyttes fullverdig
shkorn, vil jeg gjerne understreke dette sh sterkt jeg kan, utteler
dosent Krosby. Og de haster, deas fdr vi får prövene inn, desff
stdrre håp er det om at v. kan ercie å få unda alt i rett tid. Hor
er nok såkorn i landet, men det tar sin tid å få det fram mud de
begrensede kommunikasjoner vi råder over nå.

Fiskeskinn eaner se, r'odt til skotdv,

22.00 Etter hva kontorsjef Dahl i Norges Lerstyre opp-
lyser i on samtale med "N.T.B." arbeides det nå sterkt innen gar-
verfaget på å utnytte fiskeskinn forskjellige ting. Steinbitt-



skinn egner seg således godt til skutdy. Videre har man i den siste
tid forsdkt å garve bruadeskinn til bunnler og hhbrandskinn til
bunnler or; fettler.

Nordiske Skinnauksjoner A.M.Vik. 


22.00 Nordisko Skinnauksjoner Vik holdt auksjon
I. - 13. februar ihr.De oppnådde priser for sdlvrovskinn var ube-
tydelig svakere enn i desember. Blårev noe fastere og platina om-
trent uforandret, Mink var sterkt etterspurt og prisene viste stig-
ning. Firmaets noste auksjon holdes i slutten av mars.

Sportsnyhete./..

22,00 Idrettstinget for Östfold er sammenkelt förstkom-
mende helg i Fredrikstad. Det reknes med at ialt 70 xepresentanter
vil mdte til tinaet, hvor det bl.a. vil bli utnevnt endel nyc SMT-
idrette- og kretsledere.

22.00 Et spi1lelag på 8 tippera vant 1274 kroner på en
8  kroners kupong siste helg. Forövrig ga I. premie for 11 riktige
1154 kroner,
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Dyre Vå  åpner maleriutstilling i Kunstnerforbundet i Oslo.

22.00 Dyre Vå cr en moget produktiv og allsidig kunstner.
Det er fJrst •g framt som billedhugger han har skapt segt et nevn,
men den maleriutstilling han åpner imorg,en i Kunsnerforbundet i
Oslo viser tydelig at han også som maler har noe på hjertet. Ut-
stillingen omfatter vesentlig de siste par års produksjon, og her
er en sann rikdom på motiver. Både landskaper og portretter viser
at man har for seg en meget &Brpreget kunstner, som har funnet
fram til sin egen stil også i malerkunsten. Blant de ce. 40 bille-
der er londskapene i ovorveldende majoritet, men her er også en
rekke portretter.

En vakker redningsdåd.

00.30 Notodden. En pen redningsdåd ble sist i forrige
uke utfårt på Heddalsvatnet, hvor fru .gnes Kaste reddet en ung
gutt som holdt på å sette livet til. Gutten rodde en prem og had-e
de en annen pram med noen rår på slep. Plutselig gikk den siste
pram under og trakk prammen med gutten med seg i dypet. Gutten var
flink til å svömme men anstrengelsene ble allikevel for store for
ham og han ville sikkert ha bukket under hvis ikke fru Keste, som
tilfeldigvis befant seg i båt på vatnet, hadde oppdaget den
gutten var i og resolutt grepet inn. Etter atskillig strev fikk
hun gutten ombord i sin båt og berget ham til land.

N tt fra Danmark.

21.30 Det er innkommet melding til rederiet Leuritzen om
at rederiets damper "Grethe" er krigsforlist i Middelhavet om
margnen den 11. februar. Hele besetningen er reddet og befinner
seg i spansk havn. Skipet som var på reise fra Valencia til Sår-
fransk havn med last til Danmark og Norge, var på 1563 br,reg.
tonn. Etter hva Ritzaus Byrå erfarer, skyldtes forliset torpede-
ring i spansk sjåterritorium.

21.30 Som kjent har Svitzers bergningsdamper "Ejårn" vmrt
savnet siden 1årdag. Man antok at skipet var brudt ned av de vold-
somme stormer som har rast de siste dager. Tirsdag er det imidler-
tid funnet •vrakstykker som tyder på at fartåyet er blitt mine-
sprengt, sannsynligvis utenfor Jyllands vestkyst. Besetningen be-
stod av 7 mann som alle hårte hjemme i Esbjerg hvor "Bjårn" var
stasjonert.

D.R.12.30 En har nå plikt til å anmelde hvor meget
en råder over, og det kan bli spårsmål om ekspropriasjon, dog
fore13pig bare reservedekker.

N tt fra Sveri.e.

D.R.12.30 Den svenske båt "Kungsholm" skal i november måned
vwe senket under troppetransporten til Nord-frika. Det, forelig-
ger dog ingen offisiell bekreftelse.

Nytt fra Finnland.

00.00 Den finske regjering trådte tilbake ikvold. Som
kjent ex det kotyme i Finnlend at regjeringen stiller sine tabu-
retter til disposisjon etter et presidentvalg. Medlemmene av den
avgåtte regjering fortsetter i sine embeter til den nye regjering
er dannet.

D.R.12.30 I Berlin har man mottatt meldingen om Rytis gjen-
valg til president med tilfredsstillelse, skjönt den ikke kommer
som noen overraskelse.

vvyvvVVVVVvvvvv
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Utdraa av Quislings tale den 1. februar 1943.

	

22.00 En okkup2sjon er alltid en belastning for et folk,når en ikke
er klar over at det er mer en beskyttelse enn en besettelse. Da tror nan
ofte at man skal få det bedre on det skiftet. Men heri tax man feil, ti
seinere erferinger viser at man har fått det verre. Hvis England tenkte
på å besette Norge, og dette ikke ble avvist av de tyske stridskrefter,
ville det bety Ft landet ble en opprevet og ruinert krigsskueplass med
hungersndd og all elendighet. Jeg kan ikke tenke meg at noen nordmann for
alvor tenker dette.
•

Die Deutsche Schule i. Oslo

	

3hule/22.03 Die Deutsche/In Oslo her nylig sendt ut sin årsoversikt for
'skoleåret 1941 og 1942, som tydelig fortellernt skolen til tross!for de
ekstraordin=e forhold setter alt inn for å gi elevene en utdannelse som
er i overensstemmelse ned de strengeste krav. Skolen ble opprettet under

kiliwmeget vanskelige forhold, men takket vare det enestående arbeid fra de
tyske myndigheters side lyktes det å åpne den allerede den 8 september.
1940. llerecle fdr krigen var det tyske skoler i sytten europeiske og
fjorten oversjUiske byer. I Skandinevia ble den förste tyske skolen St.
Petriskolen i Wbenhavn åpnet allerede i 1576.1 vårt eget land hadde vi

merkelig nok en tysk skole på Kongsberg fdr Bergverksbyens Gymnasium ble
åpnet i 1735. I de fdrste årene hadde detto gymnrsium to linjer: en tysk
og en norsk. Den siste tyske skole i Oslo ble i 1894 overtatt av  den pri-
vate Bemle Pikeskole. Etter denne tid var antallet PV tyskere i Oslo
forholdsvis lite. Plnnene om å oprette en Tysk skole i Hovedstaden lot seg
av forskellige grunner ikke realisere.

Da Die Deutsche Schule In Oslo tok til i 1941 hedde en 77
elever. Ved slutten av det förste skoleår var tallet steget til 160.
Barnehaa,en for barn fra tre til seksår som ble åpnet en måned senore hadde
39 eleVer . Undervisningsspråket er tyskpmen norsk inntar selfngelig en
meget bred plass i undervisningen. Norsk er f. eks, hovedspråket for nors-
ke elever på alle alderstrinn. Det sies seg selv at en slik skole nddven-
digvis nå stille forholdsvis store krav både til 1-arene og elevene,og un-
dervisninen må legges an på en ganske annen måte enn på en alminnelig

livskole,Saarlig vanskelig har det vart å tilfredsstille de krev som måtte
stilles til undervisningen i tysk og historie, men man cr allerede på
god ve;; til å overvinne vanskelighetene på dette område.Elevene på Die
Deutsche Schule får en mer en alminnelig allsidig undervisning,og skole-
planen onfatter foruten de vanlige feg,kunsthistorie,musikk,norsk hein-
stedslwe,latin og tysk og norsk historie.Studienrrt Herbert Reimer har
skrevet en neget interessant artikkel om kunstundervisningen ved skolen
og forfatteren viser hvorledes elevene i de forskjellige klasser får opp-.
gaver som på det ndyeste svarer til deres eldertrinn og deres spesielle
anlegg. Det blir også lagt stor vekt på gymnastikkundervisningen ,og ved
en rekke stevner har elevene i året som gikk visst hva en fornuftia under-
visning i kropskultur kan före til. Eleveantallet ved Deutsche Schule dker
stadig,og etter at elever fra byer utenfor Oslo har sökt om å bli opptatt
har man funnet å måtte utvide skolen betraktelig.For un,;dom utenbys er det
no også opprettet en elev-heim som står fullt rustet til å mdte de krav
som vil bli stillet også i framtiden. Die Deutsche Schule In Oslo har yp-
perlige lwerkrefter. De fleste av laarerne er forholdsvis unge ,og skulle

k således hp de beste forutsetninger for å forstå ungdommen og gjdre den
skikket for framtidens krav. lt ligger derfor vel tilrette for det nye .
skoleårlog det er ingen tvil om at skolen forsett vil fylle sin oppgave
på beste måte. Skoledirektör er Studienrat Willi Behrens.
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Takkskrivelse fra Reichskommissar Terboven.
22.00 Natten til den 25.janunr 1943 reddet skoledirek•Wr Olnf Halvorsen
sammen med elevene Kristen Risar,Even Rolle og Nila Skadmestö en offiser,
en underoffiser og fire soldater fra den tyske forsvarsmakt frn å drukne.I
en skg1.17P1sP uttrvIckPr Der Reichskommisser sin annerkjennelse og takk over-
for HkoledirektUr Halorsen og de elever som så hurtig grep inn. Samtidig
ber 4Q)T Reiehskommissar skoledirektör Halvorsen om å motta et belöp ev 1000
kroneX'og envende dem til fordel for elevene etter beste skyinn.

B rås'ef Tveidt i Kultur o Folkeo 1 snin sde artementet i et
inte v u me Fr o or e er:

22,00 Kultur og Folkeopplysningsdepnrtementets kontor for kulturprope-
ganda prbeider for tiden med mange atore og viktige saker,og byråsjef Tveidt
fortel]er PXitt Folk Pt det er knyttet en rekke faste institusjoner til kon--
toret."Blernt disse kan regnes norsk ettergrenskingainstitutt .Like ens er
Norges Ungdoms441kAyttet,kontoret: Videre hnr kontoret tait opp nrbeidet
med å lage.M Rititteltdk oVer alle norske minnesmerker samt å utnxbeide et
kartotek-k,.1» rio1's1b hns-bnere.Itnrtøteket vil omfatte utövere av alle
kuristaor heit fra de e'ldste tider til de som lever idag, Xartoteket vil
sledqø kommd til å omfatte overordentig mange navn, Det er bestilt tyve tuse
korttlden vi regner med å få bruk for langt flere."Fordelene ved dette er
ette min mening aV Vidtrekkende betydning" sier Byråsjef Tveidt og forsetteT

tå klarlegt hele vårt kulturliv ,og ikke mindre er det av betydning
gb.fk åilgjort hvilke kunstarter det er som samler den stUrste interesse
idhdets forskjellige distrikter, samt hvilken del av forket det er som
,~)st har bidrntt til kunsten.
lb,

Landsor anisas'onens formann Odd Fossum taler til arbeidere i
Fredrikstad,

0.E.17.00 Igår ettermiddag ble det holdt et stort bedriftsmbte ved
Fredrikstad Mek.Verksted hvor formannen i Landorganisasjonen Odd Possum
gav arbeiderne en oxientering om situasjonen idag og om arbeidet i tiden som
kommex ,samt om den forestående sammensluttning av arbeidernes fpglige
Landsorganisasjon og Norsk arbeidsgiverforening til et Norsk ,\rbeidssemband.
baleren framhevet at hen ikke hadde til hensikt med disse bedriftsm3ter å
drive politisk propagandPpå arbeidsplassen,men å klarlegge situasjonen for
arbeiderne.

"Det som kan redde det Norske folk "sa taleren videre"er fmg-
dyktiheten at vi kan produsere mere og derved hevde oss ute påmarkedet .
Dette kan utelukkende skje ved at man har solide og dyktige fagarbeidere".

Han appellerte til arbeiderne om å stå samlet og solidarisk
i oppslutningen om sin egen organisasjon. "Glem ikke at denne situasjonen
er en overgeng ,og glem ikke hva det har kostet å bygge opp nrbeidernes
rganisasjon" sluttet Fossum.

Odellösnin ssak i. Bearum.

22.00 Den meget omtelte odellösningssak vedrörende (5vre Overland
i Bwum der som kjent var en del ev den store eiendom som gårdbruker
Peter Överland testemønterte ti1 selskapet "For Norges Vel" er no brakt
ut av verden idet odelskjte ifölge hsker og B?3rumel budstikke igår er
•utferdiget til odelslbseren Ole 1)eter Rosted. Innlösningssummen utgjorde
ifnge odelsovertaksten 300.000 kroner.

Rels risene holder se stabile.

0.R.19 Nordiske Skinnauksjoner har holdt auksjon frn den 1.til 13.
februer iår. De oppnådde priser for sölvrev ver ubetydelig sterkere enn
desember. Blårev noe fastere og platine omtrent uforandret.Mink var sterkt
etterspurt og prisene viste stigning.Firmnets neste auksjon holdes i elutten
av Mars.

Diverse rettsaker o smån tt.

Pra Trondheim melder N.T.B. var et beskjedent parti 7å femten
e tyve kaffeWnner den direkte fOran1ednng til et byretten iRxonheim
igår kunne benang.een eak-som omfattet otpmöte av fire t4.1talteogYen

.av.byens indre '.:orretn.ingsdrivende stod tiltn1t i for-
binn4se med dpn berbmme1ige knffesakheX i byen. Tiltalen'gjeler overtre-
delse av Pris og joneringshostermel,ser,3g saken var for såvidt Pv hdyeet
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Diverse rettsaker  og smånytt.(forsettelse)

besynderlig art. Men den hrr sin store interesse med det spörsmål
som reiser  se;,  nemlig om mrn krn foreta inndragning 2V en vare eller varem
verdi når varen overhode ikke hr:2 eksistert. Det har den nemlig ikke i det

tilfelle, De seks hundre kilo kale det er tale om er båe kj3pt og solgt
'en at en eneste nv de impliserte har forvisset seg om nt partiet overhode

eksisterte.Når saken mot de fire ur ferdigstår enno ijen oppgj3ret med mrn-
nen som satte hele svindelen iverk uten å ha mere kaffe enn en prbve på
femten r tyve kaffeb3nner å vise frnm. Hnn har avlrgt full tilståelse for po-
litiet og det venter ham et alvorlig oppgjör.

Kriminalpolitiet har no oppklart to store tobakkstyverier som
fant sted i fjor hJst og i mitten av januer i Bergen. Ved den siste anledniw
ble det stjålet ikke mindre en 40.000 sigaretter. Herav er 20.000 kommet
tilrette. Det er foretrtt seks arrestasjoner i aff,3rene,elle gutter i atten
års alderen som hittil ikke har hatt noe utestående med politiet.

Den k'ente fiskeski er Ivar . fra lesund omkommet.

?2.00 I formiddng inntraff et forlis ved Honnsteinen fyr utenfor
lesund. En motorbåt på 35 fot ble kastet rundt av en vindrås cog den ene av

to ombordv:erende: den kjente fiskeskipper Ivar 1\Tkken fra :,lesund omkom
ten var innkj3pt til Troms3 og skulle föres dit av eieren Peder Vilendius

p, Skjånes i Fana. Först skulle man imidlertid til Tj3rvåg for å hente en
motoi og de var på veg dit da båten ble tatt av en kastevind. Vilendius
klarte å klamre seg til båten til hjelpen kom mens Nakken forsvant • Bare
ti munutter etter at båten var kantret kom "Fram 3" til ulykkestedet og tok
opp Vilendius .Man rfikk da 3ye på Nakken et stykke borte og fikk han ombord.
Livet vav imidlertidig utslukt idet alle opplivningsfors3k var forg>ves.
Skipper Hakken ble 53 år gammel.

Et annet drnmatisk forlis fant sted utenfor Heldeland ved Bodö,
En 44 fots sköyte som var på vei til Namsde fra Hemnesberget kom opp i et
forrykende uwer og under man3vringen kkAntet kjöyten helt rundt og drev på
et skjs9,r. Den ene av de to ombord=ende ble hengende fast og gikk undex
men den andre dukket opp og ble berget inn til land. . Den havarerte kjbyite
ble brakt inn til Hemnesberget for reparasjon melder Helgelands Blad idag.

Sneskred i Gudbrandsdnlen forårsaker ulykke

Fra flere steder i Gudbrandsdelen meldes om store sneskred inn
fjellene i det siste. Ulykken i Venabygdfjellet forleden da som kjent en

ung gutt omkom har fornnlediget nt lensmannen i Ringebu til å komme med et
alvorlig varsel til ljellvandrere om å vise stor forsiktighet.

Sj3mannssendingen

O.R.23.30. En mann hvis navn ikke kunne oppfattes angrep emigrrntregje-
fingen i London som var solgt til selve fanden det vil si jödene. Han brukte
kraftige ord mot den forenwarende Utenriksminister 1E:oht og minnet sjöfolkene
om L]tmark-aftbuen og J3ssingfjorden hvor den Norske Marine hadde dirret

hat mot overfnllsmennene. Hrn sluttet med å si at alldri ville Nygårds-
vold-regjeringen vende tilbake til Norge og anmodet sjöfolkene on å, slutte i
d3dsseilassen for engelsmennene og j3dene.

Fölgende hilsener ble sendt:
Til Ole Johannes Johannessen fra Hammerfeat. Gi livstegn,
alt står bra til hjemme.
Til Vilhem . Hilsen fra Mor,kom hjem.
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Ntt fra Sverige

S.L.22.00 De svenske :dledere har holdt et stor Wte i
- tockholm hvor sprsm,å1et om nye dyrtidsti1legg..: ble diskutert.Det ble ikke

dd fram til noe resultat ds srbeidsleerne var uenige på flere imnktex.
De sknl mbtes igjen i den aller n=ermeste framtid.

15 drivende minex ble idsg observext langs avenskekysten.

8 Ile uskadeliggjordt.

Nytt fra Finlnnd.

D.R.le 35 I nnledning President Rytis gjenvalg til Finlsnds
President hsr Marskalk Mannerheim sent Presidenten et lykke3nsketelegrsm
hvori han tnkker Presidenten for den kraft og forståelse han har viåt

de finske folk i disse vanskelige tider og 3nsker President ilyti styrke
og lykke i fullf7irelsen av sitt nnsvnrsfulie embete.

I ot tkketIem til Marskalk Mannerheim takker
Pres::dent R:yti Marskalken for det styrke han har gitt det finske folk som
tross vanskelige tider kan se fram til en lysere framtid.

I en uttalse av Tidninarnes Telexambyrå pjengitt ovcr
dansk radio heter det st President Rytis gjenvalg til Finlands :r2resident-
skap 3deleer det 133.1) de Lllierte merto med hensyn til muligheten av en

•Finsk separatfred med Soviet Samveldet

vvvvvVVVVVvvvvv
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SKOLEDIEEKTJE REDEEE ' 6 . TYSIELE.

kile, O.E. 22.30. Natt til 25. januar iår reddet skole -
direktbr Olaf HaLvorsen sammen med elevene Kristen Risan, Even Kolle
og Nils Skromesto en offiser, en underoffiser og fire soldater fra
å drukne. I en skrivelse uttrykker der reichskommisar sin aner -
kjennelse og takk wg'erfor sko1edirektbr Halvorsen og deelever som
så hurtig grep inn. Samtidig ber der reichskommisar skoledirektbr
halvorsen om å motta et belbp på 1000 kroner og anvendedem til for-
del for elevene etter beste skjbnn.

SELSK PET FOL. NO"IG S VFL HOLDFT 'DI:EKSJOTTSWTE.

22.30 Vcd scmlet direksjonsm3te idag besluttet
Selskapet for Norgcs Vel enstommig å s3ke "landbruksdepartementet"
om tillatelse til å ekspropriere jvcr1ands4ården i Bmrum som Eernhard
Eostad nylig har fått odelslbsning på. åverland gård ble som bekjendt
skjenket tii Selskapct fo/ Norges Vel ev dens cier, Peter dverland
for at den skulle brukes til fors3k og stamse-1.avlsgård og selskapets
dircksjon har funnet at faglige hcnsyn tilsicr at gården forblir
udelt.

GUTTEHILDEN FEIREE 9 2>J,S JUBILEUM.

0.E. 12.00. Det cr 19. fcbruar 9 år siden grunn -
steinen til Wsjonal Samlings guttehird ble lagt. Guttehirden har hatt
utrettelige kjempere som f3rere og har hatt cn rivende utvikling
gjennom årene.

• DJDSULYI=L .

Bodi: En uhyggelig ulykke fandt sted. på .,,ndenes
i forrige uke. En tre år gammel gutt som lekte på marken kom under en
traktor oc ble overkjbrt og drept.

Trondheim: Ved lasting i Ila i Trondhoim 13snet for-
leden en del av lasten og rev med seg to cv arbeiderne raset. Den ene
av dem, Gabriel Avlbs, ble helt begravet. Det tok ot par timer fbr
man fikk grevct ham fram, men da var han ikke lenger i livet.

Troms3: En fem år gammel pike kom forleden akende
necover en bakke i Troms3 og kj3rte rett på en bil. Sammenstbtet bar
så voldsomt at piken dbde med det samme.

LOPOTWET.

22.30. Igår inntraff et forlis på Lofothavet.
En bråttsjb begravet en skbyte med fire manns besetning, 2 av dem
omkom mens det lyktes de to andre å redde seg. Begge de omkOmne etter-
later seg hustru og flere barn.

Det meldes videre om en drukningsulykke
i .Usfjord i Vesterålen idet on ung fisker fra 3ksnes er omkommet

fiske. Han holdt på med setting av linc og ble dratt overbord.



Side 2. Meldinger torsda 18. februar 1943. Nr. 655.

5000 KRONER TIL LEGIONEN.

22 30. Ordföreren i Langesund har besluttet å
bevilge 5000 kronex til den norske legion.

LANDBRUKSMLLDINGER.

0,R. 13.50. Det meldes at tbmmer#ugsten nu går bra
over hele landet. Leslutatene er stort sett bedre enn mnn hedde
reTlet med. For Opland fylke viser det seg at pr. lstefebruar ver
allerede 40 % av det fastsatte kvantum hugget ogi enkelte av
kommunene var reslutatet enda bedre. Således er Vardal kommune
ferdig med sin kvute.

Også framkjiringen går riktig bra og det
f2.stsatte kvantum er for Oplands vedkommende praktisk telt full-
fOrt.

Prbavlskonsulent Lier opplyser at
cerspUrselen etter settepoteter av stamsedevl er så stor at man

ikke kan tilfredsstille behovet. .Xxsaken til mangelen or at man
ifjor var sterkt utsatt for plantesykdommer som öde1a store mengder
settepoteter.

‘1\TC:GESMESTERSKLFET P. SKI.

22.30. Alt ligger nu vel tilrette for et årets
norgesmesterskappå ski, som skal arrangeres fbrstkommendel..brdag
og sbndag, skal bli så vellykket som mulig. Arrangbren som er Bm.um
skiklubb har nedlagt et stort arbeide foran mesterskapet.

NYTT FRA SVERIGE.

O.R. 19.00. På LinAholmens verft ble det onsdag sjb -
satt et dampskip for rederiet A/b Bifrost's regning. Skipet som fikk
navnet Ludolf, er på 3000 tonn dw og skal settcs inn i kulltransporten.

S.R. 19.00 Den svenske regjering har besluttet å
opprette en forsverets forskingsnemnd på 7 Medlemmer under ledelse
av Nobelpristakeren prof. Siegbahn. Nemnden skal bl.a behandle
forsering og samordning av pågående forskningsarbeide innen forsvaret.
Forsvarnministeren uttaler at det bör legges vekt på naturvitenskapelig,
miliUrteknisk forskning, basert på fysikken og kjemien, for om mulig
å oppdage endog principielat nye forsvarsmetoder og forsvarsmidler.

S.L. 19.00. Den svenske regjering har besluttet å
godkjenne avtalen mellom marineforvaltningen og Gbtaverkene og Eriks-.
beggs M.ekaniske Verksted om nybyggingen av en krysser på hvert av
verlteno. Etter hva socialdepartemontet erferer vil hver krysser
komme på 74 millioner kroner, eller tilsammen nm.rmere 150 millioner
kroner. Man kjenner intet til leveringstiden, men det er sannsynlig
at skipene vil kunne være ferdigbygde tidligst i 1945.

NYTT PTtA Di.NMARK.

D.L. 12.30. 100 års dagen for Burmeister & Weins
grunnleggelse ble feirot i K3benhavn idag. Dessuten blir det utdelt
ratiale til funksjo=er og arbeidere til et samlet belbp av 900.000

kronei.

vvvvv '',711-71717 vvvvv
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Fortroli .

"La oss så ikke glemme at T sklandskamp også er Nores og Europas

kam og at T sklands seir vil bli vår seir."

•

12.30Det finnes vel ingen som i fullt alvor vil bestride
at den langt overveiende del av det norske folk i bunn og grunn all-
tid har •=t bolsjevik-fiendtlig innstilt. Vi nordmenn kan med rette
rose oss av å besidde en h3y kultur og sivilisasjon, og er derfor
når det kommer til stykket fullt klar over at bolsjevikene med sin
komplette mangel på respekt for menneskeliv og kulturelle verdier
represonterer et system som vi bare kan mgre avsky og forakt for.

'Likevel finnes det folk her heime som idag ikke bare
ser med likegyldighet på den bolsjevikiske fare, men til og, med luk-
ker dynene for den. De luller seg inn i en falsk forestilling om at
den fere som truer hele det europeiske kontingent likevel ikke er så
overhengende. Når bare krigen er s1utt, vil det nok bli ordnede for-
hold igjen slik som i de gode, gamle dager, mener de. Vi er med vårt
inngrodde livssyn immune overfor bolsjevikiske teser og agitasjons-
metoder og lar oss ikke påvirke det minste av dem.

Slik resonnorer mange.

Imidlertid er ikke bolsjevismen bare en teori. Den
er - som heichsminister Dr. Gdbbels meget treffende erk1=2rte under
sin store tale igår ikke bare en terroristisk lwe, men ocså terror
i plaksis. Den lar seg ikke stanse av argumenter. Europa kan bare
reddes fra bolsjevismen ved hjelp av det som den selv forsdker å frem-
me sine egne mål med, nemlig maktmidler. Og nettopp denno kjennsgjer-
ning skulle gjdre det klart for enhver nordmann, at bare Tyskland kan
de= opp for flommen i 3st. Engelskmennene og amerikanerne kan så-
visst ikke gjdre det hvis den tyske forsvarsmakt skulle bryte sam-
men. Et blikk på kartet og litt sundt folkevett er mer enn nok til å
overbovise en om det. De siste månedene har vist at Europa må sette
inn allo sine krefter for å gjöre det av med den russiske fare. En-
hver nordmann må forstå at også Norges skjebne avgjdres i öst og at
det norske folk bör gjdre sin innsats sam= med de andre europeiske
folk.

Tyskland fJrer an i kampen mot bolsjevismen, det
minste vi andre kan gj3re, er å stjtte det ved vårt arbeid, Nå gjel-
der det å erkjenne faren og handle deretter.

Det tyske folks tillit til den endelige seir er urok-
ket. Under massemJtet i Berlin igår ble hole den tyske ledelse gitt
det kraftigste uttrykk for sciersbevissthet og kampberedskap. La oss
ikke glemme at Tysklands kamp også er Norges og Europas kamr, og at
Tysklands soir vil bli vår seir.

"Ministerpresidenten" har vedtatt å dele ut en"Statens Litteretur.ris".

13.00 Byråsjef Bjarnes i "Kultur- og Folkeopplysninsdepar-



tementet" opplyser til Fritt Folk at "ministerpresidenten" etter for-
slag fra departementet har vedtatt å dele ut en "Statens Litteratur-
pris" på kr. 10.000.- som årlig skal tilfalle forfatteren av årets
beste skjdnnlitter23re bok. Statuttene er nå under utarbeidelse, og
fdrste utdoling vil gjelde bokhdsten 1942. - Det kan videre opplyses
at statens forfutterstipendier nå deles ut til dobbelt så mange for-
fattere som tidligere, samtidig som det enkelte beldp er forhdyet fra
kr. 500.- til kr. 1000.-.
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Fiskerimeldinger. 


0.r..19.15 Vårsildfisket. Det er fortsatt ingen nye meldinger
om fangster på Mrekysten, men der er grunn til å tro at fieket vil

, kunne gjenopptas når vwet bedrer seg. I Haugesunddistriktet er det
tatt en rekke mindre fangster,- også her er fangsforholdene for tiden
dårlige. Fra Wrlands-kysten er det ikke kommet nye meldinger.

Stort anle- undeoppf3rin, for utvjinng av tje3retres re m.m. Flere

andre anlegg planlagt.

11.00 Lillehammer. I Murud len i Heidal er det nå under
oppföring et stoxt retortanlegg for utvinning PV tjretresyre m.m.
imlegget su får on papasitet på 10.000 kbm. fururötter i året, kom-
Mer på kr. 250.000.- og dertil trengs en driftskapital på minst kr.
100.000.-. Hele anlegget kommer fra Sverige og skal monteres av sven-
ske ment3rer.

Det er også planer om et liknende anlegg i Skjåk
idmenning med en kapasitet på 6000 kbm. i året. Dyggesummen her be-
regnes etter et forel3pig overelag til kr. 140.000.- . Et mindre an-
legg er også planlagt inne i Espedalen, - Hvis man får tak i et tran- .
sportabelt anlegg, er det meningen å flytte dot mellom Espedalen og
Lkremoen.

kay
Wgfjellskommis'onen har fastsatt firensen mellom Lom i Gudbrendedalen  og

Luster i Sogn. Luster har anket k'ennelsen.

0.L.12.00 H3gfjel1skommisjonen har nå fastsatt grensen mellom
Lom i Gudbrandsdalen og Luster i Sogn. Luster har imidlertid påenket
H3gfjellskommisjonens kjennelse og saken vil derfor komme for HUgste-
rett.

H3nseholder som söker om kraftfor til h3ns må for likte seg til å levere

den foreskrevne e'imengde r. höne.

11.00 Omsetning av egg. Det er nå gitt nye bestemmelser om
omsetning m.v. av egg. Bestemmelsene gjelder også for Nord-Norge.

Enhver h3nseho1der som söker om kraftfor til höns,
må overfor Forsyningsnemnda forplikte seg til å levere den i forord-
ningen foreskrevne eggmenffle pr. hbne.

For3vrig henvises til Forsyningsdepartementets kunn-
gj3ring i dagens avis.

30 un-dommer Wtlagt for brudd å bestemmelsene om offentli dans.

0.P.12.00 Svo1vr. Politiet har bötlagt 30 ungdommer som har
gjort seg skyldig i brudd på bestemmelsene om offentlig dans. De hadde
brutt seg inn i en rorbu og laget dansemoro, Det ble en kostbar for-.
rbyelse. En ev deltagerne fikk således kr. 150.- i bot, mens de øvrige
fikk bter fra kr. 20.- til kr. 50.-.

Risör b tin bevilger kr.500.- til frontk'em erkontoret.

O.R.12.00 byting har bevilget kr. 500.- til frontkjem-
kw perkontoret,
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P'litisaker.

	

, 11.00 En 20 år gammel Oslo-gutt med et langt synderegister,
har stått for Lillehanmer forh3rsrett, tiltalt for en rekke tyverier
i byens omegn. Gutten som tidligere er id3mt st3rre ubetingede feng-
selsstraffer ved J.ker og Eidsvoll forhörsrett, fikk denne gangen 9 må-
neder ubetinget. I formildende retning tok retten bLa. hensyn til at
.;1.itten meldte seg selv for tyvoriene,

0..L.12.00 Prisdommeren i Vesterålen har påMmt en rekke tildels
meget grove pris- og rasjoneringssaker. En kj3pmann har således fått
kr, 1670.- bot og inndragning samt 30 dager betinget fengsel for 4 ha
solgt manufakturverer uten klipp, tatt overpris og for delvis å ha gitt
feilaktige opp;ysninger til rettsmyndighetene.

	

12.00 En fosterfordrivelsessak av alvorlig karakter er for
tiden under etterforskning i Ris3r. Etter en rassia arresterte politiet
4 kvinner. 2 av dem ble 13s1att etter et par dögn og den tredje ble
'13slatt igår. Den fjerde er innlagt på sykehus. Saken ventes å få et
stort omfang.

	

»12.30 3 anleggsarbeidere fra Oslo som arbeidet på Dombås,
kvartet forleden med seg endel klr og inventar fra et hotell. De er nå
id3mt 3 og 5 måneders ubetinget fengsel. Den ene fikk dessuten en til-
leggsstraff på 60 dager, mens den andre fikk 45 dagers betinget feng-
el i tillegg for å ha omsatten del av tyvegodset.

	

00.00 Mandal politi har oppklart et tyveri av en hel del ra-
sjoneringsmerker fra en forretning i Mandal. Tyveriet viser seg å 'mre
begått av 2 unge gutter som igjen hadde delt merkene med en tredje.
Den ene gutten har politiet i de siste årene hatt meget bryderi,med,
og det var besluttet at han skulle sendes til en guttehein. Mens han
ventet på plass, benyttet han altså tiden til å begå dette tyveriet.

	

23.30 Bergen. Prispolitiet i Bergen foretok igår kontroll
ombord i en av rutebåtene da skipet kom til byen. I lasierummet ble
det funnet noen kolli kj3tt og smör som hverken hadde avsender- eller
mottakermerker. I alt var det 12 kolli kj3tt med en samlet vekt av
omlag 300 kg.

	

23.00 Gj3vik. Under en arrestasjon på Gran lensmannskontor
igår inntraff det en neet dramatisk hendelse. Den kjente gårdbruker
og skil3per, Lars Smedsrud, skulle arresteres, men för noen fikk sen-
set seg, hadde han grepet til kniven og kjörte den lynsnart i hodet
på en politikonstabel, som fikk et dypt stikk bak 3ret og nedover mot
halsen. Smedsrud satte straks på d3r, og det lyktes ham å komme unda,
idet han fikk spent på seg skiene og satte innover mot Gran .1menning.
Her blir han jaget idag av 2 skipatruljer, en fra Oslo og en fra Gj3-
vik, melder "Vestopland",

3dsul kker.

	

22.00 En ung gutt, John Kåre Björlykke, cr onkonnet under
garntrekning i Samfjorden, idet færingen som han og hans bror befant
seg i plutselig gikk rundt. Broren ble reddet av en tililende båt.

	

22.00 Stavanger. En 30 år gammel blikkenslager, John Marton
Johannesen, er omkommet under arbeide med å reparere takrenner på
Stavanger Tekniske Å,ftenskoles bygg. Tauct som han hadde festet rundt
seg gikk istykker og han falt 12-13 meter ned og ble drept på stedet.
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, 00.00 Innenriksde artementet:

Overlege og direktör ved Eg Sinnsykeasyl, T. Smith,
meddeles avskjed i henhold til aldersgrenseloven fra og med 1. juli

kily 1943.

De artementet for Arbeidst'eneste o• Idrett:

Kvartermester i Arbeidstjenesten, A. Andersen, utnev-
ne.a til midlertidig sveitfrer i Arbeidstjenesten fra og med I. februar
1943.

Kvartermester i Arbeidstjenesten, 0.A. Holmen, utnev-
nos til midlertidie sveitförer i Arbeidstjenesten fra og med 1. oktober
1942.

Sveitförer H. Fossbråten meddeles i henhold til sknad
avskjed fra Arbeids4lenesten fra og med 1. mars 1943 i medhold av for-
ordning av 17. april 1941 om Arbeidstjeneste for menn, paragraf 7,

. punkt A.
Sveitförer H. Wåler meddeles avskjed med virkning

fra 1. mars 1943 i medhold av forordning sv 17. april 1941 om Arbeids-
tjeneste for menn, paragraf 7, punkt C.

Sveitfrer J. Peed meddeles avskjed fra og med 1. feb-
ruar 1943 i modhold av foroldnine av 17. april 1941 om Arbeidstjeneste

‘9, for menn, paregraf 7, punktC.
Justisdaeartementet:---

'L Byråsjef i Justisdepartementet, P.C.T.K. Hassel,
meddeles avskjed fra sin stilling i medhold av lov av 7. januar 1943
nr. 1,

2.  Sekretmr t Justisdepartementet, A.N. Höyer, ut-
nevnes til byråsjef i samme departement.

Sorenskriver i Dalane, E. Figensehou, meddeles i med-
• hold av lev om aldersgrenser for effentlige tjenestemenn av 14. mai

1917 nr. 3, jfr. Sosialdepartementets forordning av 5. desember 1940
om tillegg til lovgivningen om aldersgrenscr, avskjed fra sitt embede

• fra of; med 1. juli 1943.

Dommer i Oslo byrett, P.L. -aiekelos, meddeles i hon-
hold til lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn av 14. mai
1917 nr, 3, jfr. Sosialdepartementets forordning av 5. desember 1940
om tillegg til lovgivningen om alLersrenscr, avskjed fra sitt embete
fra og med 1. juli 1943.

44.
Stabssjef  Thorvald ThTonsen konstituert som oberstlytnant i Ordenspoli-

tiet.

	

00.00 "Ministerpresidenten" har den 1. februar konstituert
stabssjef Thorvald Thronsen som oberstlöytnant i Ordenspolitiet.

En helli mis'on. Utdra, av "minister resident" QuiSlines tale 1.2.1943. 


23.30 I stedet for å lese opp falske hyrdebrev burde preste-
ne idag, hvis de er virkelige kristne og kjenner sin tid og sin hellige
plikt, be i kirken om at Gud vil redde Norges folk fra bolsjevismens
raseri. De burde mana folket til samhold og vakthold mot den GudlJse
bolsjevismen som åpner sitt frmsende gar mot Europa oe: Norden.

"Ministerpresident" Quisling i sin tale 1. februar
ktir,1943.
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Firdmarinens politiske o pgaver. hirdmarinef3rer Bertel Brun.

00.00 I likhet med Likshirden og Hirdens Flykorps, er Hird-
marinen en politisk kampfermasjon innstiftet av Norges förer, Vidkun
Quisling, i pakt med urgamle, særnorske tradisjoner.

I sin brede alminnelighet har Hirdmarinen som oppgave
å fremme foxståelsen av skipsfartens betydning for vårt lands eksistens
som kulturnasjon og av at det ejelder å forberede oss til å bygge opp
flåten vår,- og gjennom yrkesmessig og ideologisk opplwing å utdanne
dyktiee og nasjonalsinnede sj3folk til å bemanne denne flåten når tiden
er inne til det. Men det b=2rende element i dette arbeide er, som for
Hirden idvrig, dens rent politiske oppgave.

Denne er da fdlgende:

Innenfox sitt område vil Hirdmarinen kjempe for at
Norge under Nasjonal Samlings oe Vidkun Quislings förerskap igjen skal
bli fritt og selvstendig under full likeverdighet, og for at det igjen
skal bli stort.

I full tillit til det löfte som er gitt vårt folk av
Det tyske liikets fdrer, vil Hirdmarinen vwe med på, med alle til rå-
dighet stående midler, å kjempe skulder ved skulder med det tyske folk
i dets og hele den germanske verdens skjebnekamp mot det tre-hodede
uhyre jddedommen, bolsjevismen og verdensplutokratiet, i erkjennelse
av at et intimt samarbeide med de vrige germanske folk er nddvendig
for å bevare den nordiske rase.

Som förerens politiske soldater ph sjden,, vil Hi,rd-
marinen arbeide for 4 gjennomsyre vår sjömannsstand med praktisk nasjo-
nalsosialisme ved å fremme slike egenskaper som tapperhet og troskap,
disiplin oe kameratskap i samsvar med det som alltid har vrt de beste
norske sjdmannstradisjoner. - Samtidig vil Hirdmarinen arbeide ener-
gisk for en slik bedring av sjdmannsstandens sosiale kår som står i
rimelig forhold til en innsats for livberging av vårt folk og dens opp-
gave som spreder av norsk kultur i alle verdensdeler.

4. Som ledd i kampen for å gjenvinne vår frihet og selv-
stendighet, vil Hirdmarinen med all kraft stdtte opp om arbeidet for
en rettsordning på havet. 'Et arbeid som har særlig sterke tradisjoner
hos det norske folk fra gammel tid. Det britiske imperiums motstand mot
etablering av en folkerett på havet, har fört til at vår sjdmannsstand,
under flere tidligere kriger hvor vårt folk har vært ndytralt, har v..D3rt
uten enhver rettsbeskyttelse. Vårt mål er da å skaffe verdens beste
sjbmannsstand like rettsbeskyttelse til sj3s som til lands.

I samsvar med punkt 29 i Nasjonal Samlings program,
vil Hirdmarinen med all kraft arbeide for å holde oppe vår skipsfart
og stdtte norske skipsfartsinteresser i de strdk som omfattes av Nor-
ges livsrum på sjden. Med sikringen av den germanske kultur på det
europeiske kontinent, går en hevdelse av sjögermanernes hittidige le-
dende posisjon på alle hav naturlig hånd i hånd.

Hirdmarinen vil ellers hos sine folk fremme den samme
faste disiplin og gode soldaterånd som våre frontkjempere er besjelet
av. Den vil kjempe for en uavkortet gjennomfdrelse av Nasjonal Samlings
program og innenfor rammen av fdrerens partiforordning av 14. november'
1941 hensynsldst motarbeide og forfölge det internasjonale og enhver
annen form for frimureri, klikkedannelse og korrupsjon.

Frontkamerater som er kommet heimI Kampfeller som ennå
ikke har funnet sin ilaes i Hirdens rekkerl Meld dere inn i Hirden.
St3tt opp om den eldste og mest tradisjonsrike politiske kampformasjon
i Norges historie. Vår fdrer, Vidkun Quisling, reiste den selv til nytt
liv og til ny historisk innsats i det nasjona1e gjenreisningsverket.
:7drerens vilje ligger uttrykt i hans ord : "Hirden er ryggraden i Nasjo-
nal Samling". Det er nå hdve til å vise at fdrerens vilje er vår lov.

Med Vi.dkun Quisling for et fritt, selvstendie og stort
Norge.
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Per Gynts död. - iv Hans Falk.

22.00 I lrdagsnummeret av Deutsche Zeitung in Norwegen
• offentliggjr Hans Feak eh arti under denne overskrift som det

er umaken verd ±o/ noennver å leee.

Han innleder med noen byeblikksbilder fre Nor,;e den
dagen Stalingradkampen var slutt og framhever den sordlshet og like-
amlhet som preger visse lag av befolkningen mens kampen i (3st raser som
verst.

Noen plakater, skriver Hans Palk videre, fanger vår
oppmerksomhet. Denne dag da kampen om Stalingrad er endt, henger de der
og reklamerer for kurser i selskapsdans og smrlig i stepp.

Skulle bolsjevikene noen gang dukke opp i Norge, vil
nok også de sette pris på slanke norske pikebehs hvirveldans. Det
spirs bare på hvilken mhte

Og rundt om i småbyene går hundrevis av unge, kraf-
, tige menn i middadstiden omkring på ströket med hendene i lommen, uten
å djöre Guds skapende gran. Det er deres arbeidsinnsats på Stalingrad-



daden.

Vi vil slett ikke påstå at dette gir det riktige inn-
trykk av hele det norske folk, skriver Hans Falk videre, men de nevnte
foreteelser kaster sine beskjemmende skygger over flertallets ansten-

‘, dige arbeje:L. Vi noterer oss disse kjennsgjerninger uten å felle noen
dom. Hvert land har jo sine skikker. Oss gj.5r ikke kritikken noe. Det
skyldes ikke hovmod, dertil er den skjebnens opgave vi har fått alt
for stor og högt hevet over den slags småligheter. Oss er det like-
gyldig om noen folk i byeblikke-t omfatter oss med kjmrlighet, hat eller
likegyldighet. Yieterien vil sh allikevel få galden til å stivne i
munden på dem. - Tyskland vil mestre skjebnen og scire,- i nödsfall
også alene.

Men, presiserer forfatteren av artikkelen, den kraft
som trengs til å seire får vi ikke ved å vente ph noe under. Xraften
får vi av sund selykritikk, og otter vår mening er det nettopp mange-
len på selykritikk som har stedt det norskc folk i så stor nöd. Til
syvende og sist kan intet folk tvinges til å gjöre noe for sitt eget
beste. Selv den mest fremrakende nrerpersonlighet står naktesL5s over-
for et folk som ikke vil. Den underbere kraft som overvinner enhver
nödstilstand ligger nettopp i folkets enhet, og det har Norge ennå ikke
forstått.

Vi tyskere har alltid trodd at Per Gynt bare var en
glimrende scenefigur, sprunget ut av un dikters hjerne. Men nh begynne/
vi etterhvert h tro et Per Gynt virkelig representerer nordmanne19.1 at
nesten 3 millioner Per Gynt'er,- unnatt dem som sttter HasjonEl Sam-
lings kamp,- gjir hva de kan for å gå utenom alle vanskeligheter og
slippe å få de bitre lmrdommer inn på livet.

Stort sett har det norske folk hatt det godt i det
siste hundreåret, og i de siste årtiene har det endod hatt det meaet
godt. Mon det har vist seg at dette "gode" i lengden ikke har vmrt
godt for folket.

Med en naturlovs regelmessiehet har det vist sca at
. bare nden tvinger ot folk til h fle seg som et folk,- son et folke-

samfund eller folkefellesskap. Noe norsk folkefellesskap finnes ikke,-
bortsett fra dem som står i Nasjonal Samling. lle de vanskeligheter
det norske folk har å kjempe med, fra matvareforsyninden til arbeids-
kraften, kan föres tilbeke til dette faktum. Ethvert folk som ikke er
et folkefellesskap vil bli overmannet av skjebnen.

'Det faxligste ved hele situasjonen cr at skjebnen
ikke lar vente på seg. Den forlanger et klart-ja eller nei- snaxest
mulig.

(fortsatt)



Side 7. Meliner fredag 19. februar 1943. Nr.666.

2er Gynts d3d. Falk. (fortsatt)

Et bctecnunde trekk ved nordmannen er at han fn-it
må stilles ansikt il ansikt med faren, fbr han begriper at det er
fare på ferde og '2J1gelig handler. Men det er jo ikke noe kunststykke.
Selv hester og kve,' slår ring når en ulveflokk ns3rmer seg,. -Uet 20. år-

kiv hundre har ikke plass for slike typer. Vårt århundre krever kamp mot
c,en forferdelige fare. Og den som ikke ofrer sitt blod, nå ihvertfall
kunne arbeicLe.

En slik omstilling betyr revolusjon i det daglige
liv i Norge, men revolusjon gj3r man ikke når man har kontortid fre
9 til 4 og s-pisepause attpåtil.

Gjennomsnitts-nordmannen vet overhodet ikke hvor godt
han i virkeligheten har det. Han har fullstendig glemt hvorledes det
kan gå, eller kunne ha gått, om Norge ble slagsplass for tyske, bolsje-
vikiske og engelsk-amerikanske styrker.

* å tenke.
Han sitter bak det tyske forsvars dekke og har glemt

Men gjorde han det, ville han takke sin Gud for at
Tyskland virkelig gj3r så.

Noen lyspunter gis det dog. For noen tid tilbake
talte len norske sosialLlinis'uor om sine erfaringer fra sin Tysklands-

‘, reise. Han påvisto hvilken uh:);*re arbeidspotential som nå samler seg
opp for etterkrigstiden, og at Norge kunne erobre seg en pless i det
kommende germanske sterrum, hvis det uoppholdelig satte inn alle sine
arbeidskrefter.

Ltnisteren krevde derfor arbeid, arbeid og ntter
arbeil.

Nå må hundretusener av never ta fatt.

Den revolusj-m=e parole for Norge er "ilrbeid".

Det som massene vil er arbeid i fellesskap og for
fellesskapet, og det er også Nasjonal Samlings mål.

Norge står foran sitt avgj3rende valg. Ennå engang
kan det velge,- men det er siste gang.

Vi er overbevist om at den deg vil komme dc det fri-
hetselskende og selvbevisste norske folk vil gh 13s på do brennendo
aktuelle sp3rsmå1, og ikke, som Per Gynt, gå utenom.

3mannssendingen.

0.11.23.30 Det ver idag foredrag av kaptein jyvinl Hansen om den
germanske rases kamp.

Det ble dessuten sendt en del hilsener

Finn Gulbrandsen frn familien. Sverre Gjermundsr3d
fra Esther. Matros Håkon Nilsen : "Din kone og din s3nn har det brn".
Kaptein Malthe Hansen fra Hjallë. Bjarne Luud fra mor. Erik Finberg fra
broren. Kåre hbrvik fra far. Even S3rensen fra Elln. Steinar Jensen fra
Gjert.

N tt fra Danmark.

S.11.22.00 De kommunale vR1g i Dnnmark er utsntt et år.

D.K.12.30 Fredrikshamn Jernst3peri er nedbrent, skaden belöper
seg til over 1 million kroner. Brannen skyldtes en reduksjonsventil som
sviktet.

D.L.12.30 Det skyller framleis mange miner iland på Jyllands
vestkyst.

vvvvvVVVVVvvvvv
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Fortroli .

Sör Fron reste ård ved Lillehammer brenner ned

0.L.12.00. Ved otte tiden idag morges br5t det ut brann i
hovedbygningen på Sör Fron prestegård. Det var brannpumpe på gården,
men ilden bredte seg med rivende fart. Hele bygningen ble brendt ned
i. löpet av en times tid. Fra hovedbygningen bredte ilden seg til
forpakterboligen et stort toetasjes hus som inneholdt et Molbergrom
fra dikterens opphold i Norge. Også denne bygningen ble totalt ödelag1
Det eneete det lyktes å redde på prestegården var arkivet og endel
klmr.Fordvrig brendte alt opp. Sör Fron prestegård ble herjet av branr
også i 1801.

En stats olitibet'ent fra Oslo stukket ned med tollekniv.

0.L.12.00. Bladet Nadeland ved Brandbu forteller om en dra-
matisk episode på Gran lensmannskonter der en Politibetjent fra Oslo
ble stukket ned av en gårdbruker. Da den omtalte gårdbruker fikk vite
hva saken gjaldt ble han oppbragt og satte seg til mot verge. Politi-
betjenten fant det da sikkert å sette håndjern på arrestanten som slo
seg helt lös og politimannen måtte trekke revolver. I samme øyeblikk
fldy arrestantenpå ham og vristet våpnet fra ham. Det ble et voldsomt
b$sketak og lensmann Snoggerud grep også inn. Han fikk imidlertidig
et voldsomt knytteneve slag i ansiktet så han seilte i veggen. Men -
imens fikk politibetjenten overtaket og kastet revolveren bortover
gulvet. Det ble igjen et voldsomt basketak og arrestanten fikk politi-
mannen under seg. I neate øyeblikk hadde han trukket tollekniven og
tilföydde politibotjenten et dypt knivstikk bak det ene Uret.

I den forvirring som oppstod lyktes det arrestanter
å komme seg ned mot gaten til Gran stasjon hvor han stjal et par ski
og aatte til skogs. Lensmannen fikk varslet 1,age som fant politibetjer
tenp tilstand meget betenkelig og fikk han sent til Ullevål sykehus
i Oalo. Her ble det straks foretett blodoverf3ring for å redde hans li

Det ble satt i gang etterforskning etter römlin-
gen. Politiet over hele 5eitlandet er varslet og det vil neppe vare
lenge fbr mennen er fakket. Ved henvendelse til Ullevål sykehus i for-
middeg ble det opplyst at det for byeblikket ikke er noen fare for
Statspolitibetjentens liv.

'119PLandbruksmeldingene.

0.D.13.50. Det meldes fra korneentralen at det er innkommet
et parti på 1.508 tonn korn. Kornsorten varierer nellom havre,bygg
og hvete. Landkornet er falt med 5% og utgjar bare 500 tonn av partiet
Transportvanskene skal vwe grunnen, sies det, til den ubetydelige
tiförsel av landkorn. Landets kornlager utgj3r no 143.000 tonn

Fra grönnsakeentralen meldes at det er kommet
en 4e1 del rabarbra og kål til byen i da,som ble fordelt til forret-
ningene og solgt uresjonert. Det var ogsa en del kvit npe,1ök og
kålrot men som kota-inn under de vanlige grönsake rasjoneringsbestem-
melaer.

Videre meldes det at et betydelig parti kål
og gulrot er fra Sverige kommet til Oslo.

Sportsnytt. 


O.R.22.00. Norgesmeaterskapet på ski begynte i dag på Bmrum
med to ren: et 17 kilometers kombinert langren og et spesielt langren.
Deltagelsen var glimrende og föreforholdene gode.På grunn av dårlige
lytteforhold var det ikke mulig å oppfatte resultatene.
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El fb1 e ödele -er frukttrw.

0.L.22.00. I den senero tid hnr et stort elgfblge hjemsbkt en
nyplanting ut tusen /2ruktt= i Sylling i Lier. Dyrene har gjordt
stor sknde og har bitt av en masse topper. To elger er no ifblge
Buskerud Blad blitt skutt,og kjbttet er disponert til fordel for skogs-
nrbeJdere. Lesten av elgfbiget er forsatt på forde så det er mulig
nt man må skyte flere dyr.

Stort t veri o pet i Drammen.

0.L.22.00. Ved Drnmens sykehus er det oppdaget en stor tyveri-
affmre. Det dreier seg om noen av funksjonwene som har stjålet bety-
delige mengder tby. Det er bIttil foretatt to arrestasjoner og politi-
ets etterforskning har ledet til at noe av detstjålne er kommet til-
rette igjen. I alt er mellom et tusen og to tusen forskjellige gjen-
stander forsvunnet melder Drammens Tiden.

Skinn risene gode til tross for  hö  e forin sut ifter.

N.T.B. N.T.B.s korrespondent i Lillehanimer har vekslet
noen ord med formannen i Norges Pelsdyrutsalg P.;.Duren som nettop
er vendt hjem fra pelsdyrauksjonen i Oslo. Herr Duren uttaler at skinr,
prisene var meget gode selv om forangFJutgiftene er steget sterkt.
Formannen opp:yser videre at en del av de 30.000 skinn som skulle
holdes tilbnke for innenlandak market vil bli eksportert.

Nytt fxa SveniG.2,

På et stort foreldrembte i Kristinnstnd besluttet
,man forleden dng å gå til aksjon mot den stigende ungdomskriminalitet
og forlystelssyke i Svorige. En komite på 25 personer ble nedsett for
å fn.;.berede aksjonen. 3niig ble "Bonniers" ukemagasin og de amerikans-
ke filmene kritisert og framholdt som de farligste faktorene for ung-
dommens moral.

Videre fra Stookholm meddelea det at en rekke hus
på en 5y ved Gbteborg ble igår skadet som fölge av mineeksplosjoner.
to miner ble drevet i land på bya hvor marines folk så gikk i gang
med å spxenge dem. Eksplosjonene ble imidlertid kraftigere en ventet.
Steiner på opp til 50 kg. og splinter av minene regnet ned over alt
slik at flere hus ble stygt pamponert.

En av spissene av det beryktede forbundet
K'em ende Demokrati Dr. Karin Schultz ble forleden kveld arrestert
or ga eucr entmeTer N.T.B.s korrespondent i Stockholm . Dr. Earin
Sehultz var på vei til et foredrag som hun skulle holde da hun pas-
serte en ung mann som var i ferd med å dele ut anti-kommunistiske
flyblad. Over dette ble den kvinneligo bolsjeviken så opprbrt et hun
gikk til håndgripeligheter. Hun benyttet dessuten anlegningen til å
si sin mening om myndighetene. Det hele endte med at politiet dukket
opp og tok henne med seg.

S.R.12.00. dverstkommanderende for de svenske stridskrefter
General 	 hat sendt ut en forordning hvor det heter at for
å styrke Sveriges oeredskap kan alle menn i vernepliktig alder ptil og
med de som nettop har ferdiggjordt sin militrtjeneste ,straks bli
kaldt under fanene. Forerdningen gjelder likeledes det svenske flyve-
våpen og den svenskemax:Lne.
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Nytt fra Finland.

0.L.19.0C. Den alminnelige mobilisering av arbeidskraften
i Finland .ffå den 15.januar sv menn fra 16 til 55 år her hittil
hatt til f3lge et frammbte av over 85.000 personer. Dette blir
omlag 15% av de innkaldte. Innkallelsene forlöper tilfredstillende
og viser bare 7% arbeidsudyktige. Omlag 62% av de innkaldte kan
settes til tungt og det aller tyngste arbeid.

0.E.12.00. Fra Helsinki skriver en finsk avis at det er baxe
Stalin og alle de sinnsyke han er omringet av som tror at Finland
ikke behöver forsette krigen på Tysklands side.

I denne forbinnelse kommenterer Oslo Eadio 22.00,
en artikkel skrevet i den engelske tidskrift "The Economist" og
hvori det heter nt Finland ville ha det bedre hvis det br3t med
Lksen. Videre heter det et den voldsomme propaganda kampanjen
som England og Lmerika har satt i gang for å få Finland til å
forlate aksen og slutte en separat-fred med Soviet viser tydelig
sier Oslo Eadio at den engelske regjering har gitt flusserne frie
hender i Norden og at. Finiand skal brukes som et utgangspunkt
for Bolsjevikernes krav i Skandinevin.

vvvvvVVVVVvvvvv
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‘'ISLING GL.,TULLLELYTI. 


0.L. 22.00. "Ministerpresident" Quisling har sendt
den finske president Lyti et telegram hvori han uttrykker sine
,hjrteligste gratulasjoner i nledninen hans gjonvnlg som Finnlands
pre ident.

NOLDMENN LEDDEL TYSK UNDELOFFICER.

Kirkenes: I begynnelsen av februar iår ble det ved
Kirkenes utfårt en redningsdåd som nu har fått sin påskjönnelse. En
'tysk ynderoffiser var falt i vannet og holdt på å drukne. En nordmann
Wilheim Lndersen, kom til og reddet ham med den alvorliste fare for
si-ct eget liv. To andre nordmenn, Trygve Lund og Johan Sundnes deltok
også i redningsarbeidet. Divisjonsgeneralen har vist redningsmennene
sin -?.nerkjennelse og utbetalt dem en berinning for deres mot og
oppofrolse.

SPN.TSNYTT. 


0.L. 22.15. Det ble i helgen arrangert V.ere sports-
stevner. I Hamer arran,gertes bykampeti på sköyter. me11o=ranmen,
H,?,mar, Gjåvik og Oslo. I denne kamp seiret Drammen.

Hedmark fylke arrangexte et stort slalåm-
renn igår. (Ikke: mulig å oppfatte hvor).

Kretsilrettsleder Brodde melder at han
nu har oppnevnt de endelige distriktsidrettsledere for Vestopland.

OSLOBLIN HJEM IGJEN FIL

OÆ. 08.00 De 100 Delobarn som har hatt et lite
vinteropphold hos gårdbrukere i Gausdal reiste igår hjem igjen. hlle
barna har vwt meget fornöyde med oppholdet.

N.S. M(5TE 1) LILLEH=Ei .

O.R. 08.00. Kongsberg krets av NS har i hel;en holc't
kretstillitsmannsmåte på Kongsberg. Ialt 150 tillitsmenn mötte fram.

DJDULLL. 


0.L. 08.00. Balestrands eldste innbyger, Rikka Linde
er avgått ved döden 98 år gammel..
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NY1T PE SVERIGE.

0.E. 08.00. Oså Sverige vil oppgi sine exterritorinle
krav i Kina. Såsrart krigen er wrer der vil saken bli ordnet ad
diplomntisk vei.

‘imr
S.E. 22.00. På strekningen Vinga - Lysekil ble det
igår meldt om 35 drivende miner. Plere av dem er alleredo blitt tatt
vare på av mnörer.

Til den svenske regjering er det kommet
inn anmodning om at det blir satt igang en större overflytting av
Estlands-svensker til Sverige. Det loekespå at noe liknende har
v,m't gjo::t tidligere men i ruindre malestokk.

Sjefen for den svenske hær, genernl
Holmquist var igår på besk i Husqvc,rna og inspiserte der hjemme
vernet

Dakeriarbeidere, konditorer og bröd -
• kjörero i Helsinborg har besluttet å gi en dags fortjeneste til
Norgeshjelpen. Mnn regner med å få inn ca 8000 kroner.

111"r Jernbanenrbeiderne i Helsin4borg har
besluttet å foreta en innsamling blandt foreningens medlemmer oR
uet c blitt testemt nt hvert medlem skal gi 2 kroner pr. mined
inntil et belp nv 5000 krener er nådd. Pengene sknl gis til
Norgeshjelpen.

vvvvv VVVVV vvvvv
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forsettelse

D.R.18.35, Det meldes fra Xdberh?.vn e,runnPV den
di'e sning på prisene p matva= Svee det ;::verske
Rikstin diskutert 3p3rsrAlet om fsett.,

.:på forskjel1le matVaxe:r.

kilde meides a:t rnan. for förste
7ene kan notexe en ,xbeidslbse

SVeXif';e.'n11et or steet med 2000,

Nytt fra. )a.nmark.

Det meldes at stywe=et fr=dels her:Jox ovex
nT,nmark o6 Sveri5e Fra Knenhavn me1dri det at dnden blste
bert taket p Norrönakirken En forbils3e::ende ble r.,E.n.met av
en planke og ble me;et skadet. Ean 1)1 kjC3t til et
hospital hvor man d6de kowt etter.

Svexie ex flere byeder der nordlic;e del
av landet fxamdeles avskåret fra utevexden p gri.r.11 ,7 stadj.
ökende

P.CL: Gr?,rdaens Nyhetsoversikt fre S:::andinaviaen misforst-
eise blitt nummerert 678. En rf lese:Nx. 677.

vvvvv7V717vvvvv

,



NYHETSOVERSIKT FLÅ,SINDINVI F.P.
Fra

Legjeringens Informasjonskontor.

23. februar 1943. NT. 669. Fortrolig.
• e inger e ruar.

Quislin, har vedtat "Lov om almindeli nas'onal nrbeidsinnsats."

I,Joven som trer i kraft straks - omfatter menn i alderen 18 til 55 år

og kvinner i alderen 21 til 40 år. - Taler av Terboven og Quisling.

0.E.20 - 22.10 Det ble idag holdt et norsk-tysk mbte i Klingen-
berg kino. Quisling og Terboven talte på mbtet. Den tidligere bebudede
moblisering ev den norske arbeidskraft er nå gjennomfbrt ved "lov om
almindelig nasjonal arbeidsinnsats". Etter loven er enhver mann i al-
deren 18 til 55 år og enhver kvinne i alderen 21 til 40 år rliktig til
å utfbre det arbeide som blir pålagt vedkommende. Bedrifter kan bli på-
lagt holt eller delvis å stoppe driften for derved å få frigjort ar-
beidskraft. Det opprettes et hjelpefond som skal forvaltes av en sam-
menslutning av nærinsdrivende. Loven trer i kraft strnks. Nærmere for-
skrifter vil bli gitt ved særskilte lover, - Loven er gitt for 4 bke
vår produ::sjon og sikre vårt forsvnr, uttalte Quisling.

Mbtet ble åpnet av "minister" Fuglesang som intro-
duserte Quisling.

Fbrste del av Quislings tale vnr en gjentngelse
av påstanden om at Europa idag er et offer for en verdensomspennende
jbdisk sommensværgelse, som har til formål å fremme den internasjonale
pdedoms verdenserobringspinner. Mnrxismen er bare et vå,pen i denne
kamp og vi ser derfor at pdene spiller den ledende rolle i Soviet-
Samveldet.

For å kunne gjennomfbre den internasjonale jöde-
doms verdenserobringsplaner, regner jbdene med 3 verdenSkriger. I den
firste verdenskrig ble Eussland erobret og de har derefter gjort Luss-
land til verdens sterkeste krigsmakt for derved å kunne bolsjevisere
Tyskland ved verdenskrig nr. 2. Den 3. verdenskrig skulle sikre herre-
dbmmet over England og Lmerik. Jbdene visste at en erobring av England
og imeriko i fbrste omgang, ville \mre til liten nytte, for da ville
Tyskland kunne knekke deres makt. Men klarer de fbrst å knekke Tyskland,
vil England og Lmerika vrsre et lett bytte.

Verdenskrigen ble forberedt nv jbdene og det er
et selsomt Og selvmorderisk skuespill vi idag er vitne til. Tyskland,
Skandinavien og England kunne ha reddet Europn. Men England sviktet
dengang det nektet å ta imot Hitlers utstrakte hånd. Og ideg står Eu-
ropas folk og Norge overfor en fryktelig trussel.

Lyspunktet idag er det europeiske kontinents so-
lidaritet. 1,11e er truet av den felles fare og dette danner grunnlaget
for et nytt og enig Euxopa. Denne solidaritet er nbdvendig for å kunne
avvise bolsjevikernes angrep på Europa.

Quisling minnet om Hitlers uttaldse om nt Norge
hadde sin swegne plass i det nye Europa. Enhver ansvarsbevisst nord-
mann må :'orstå et det idag gjelder å samle Europa. Det eneste som kan
redde Europa er en fornuftig og fast ordning under en fast hånd og
Tyskland ledelse. ret gamle Grekenland gikk tilgrunne fordi det ikke
hadde en fast ledelse og et splittet Europe vil gjbre det samme. Det
er derfor ikke unasjonalt men on nasjonal plikt å nrbeide for en euro-
peisk nyordning. Vi må gjbre oss ett med den germanske og europeiske
fellesinteresse.

Europa svoises idag sammen mot det som truer
alle land, også vårt eget land, og er derved blitt en stor festning
som bolsjevikerne prbver å ödelegge. Faren er alvorlig og overhengen-
de. Ingen ofre er derfor for store.

(fortsatt)
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uislin s tale. (fortsatt)

I en krig som denne kan meget inntreffe som vil bety
en alvorlig fare for vort land. Jeg skal bare nevne en mulighet.
Hvip tyskerne opplever et tilbnkeslag på Nord-fronten - og i en krig
er ofte tilbakesleg uundgåelige - av lignende dimensjoner som på
Syd-fronten, vil bolsjevikerne besette Finnland, Sverige og Norge
sa lengt syd som til Trondheim. Hvilken katastrofe ville ikke dette
vm'e for Norge. Og for å gjbre katastrofen total, ville vi samtidig
oplpve en engelsk invasjon.

Mange tror visst nt det ikke er så farlig fordi England
ikke vil tillate Soviet-Samveldet å ta makten i Europa. Men tenk på
tiden etter forrige verdenakrig. Da var Soviet-Samveldet ikke så
sterkt som det er idag, men allikevel klarte ikke England å sette sin
vilje igjennom. Bolsjevikernes seir ville bety at hele det europeiske
fastland og Norge med, gå,r under. Den ville medfbre en radikal ny-
ordning i hele Europa.

Derfor må det norske folk sette all sin arbeidskraft inn
for å stötte Tyskland. Tusenvis er ungdommen reist til fronten for å
delta i kampen mot bolsjevismen og hundrevis er allerede felt i kam-
pen. De som er hjemme må sette sin arbeidskraft inn i kampen. Vi ikke
bare må men vi skal. (Den siste uttalelse ble hilst med overdbvende

alle må nå fble og handle som ansvarsbevisste nordmenn,
og det er vå-r hellige plikt å anspenne våre krefter til det ytterste.
Vi må gjbre alt for å bke Vå„T produksjonog sikre vårt forsvar.

Jeg har derfor vedtntt en "lov om almindelig nasjonal
arbeidsinnsats. Den har som formål å utbygge all arbeidskraft som
ikke er utbygget og å hindre at arbeidskraft anvendes til formål som
i denne tid er unödvendig.

Enhver nersk etetsborger plikter etter denne lov å utfbre
det arbeide som blir pålagt ham. Bedrifter kan iÅlegges helt eller
delvis å stoppe driften for dexved å frigjbre arbeidskraft. Det vil
bli oppeettet et hjelpefond som forvaltes av en sammenslutning av
næringsdrivende. Neermere forskrifter fastsettes ved særskilte lover.
Den nye lov trer i kraft straks.

Etter loven plikter alle å stille sin arbeidskraft til
disposisjon, det gjelder menn i alderen 18 til 55 og kvinner i alde-
ren 21 til 40 år.

Den som idag står mot oss, nrbeider for bolsjevikerne.
Det ex enkelte,f.eks. mange prester, som lever i et åndelig mbrke.
Den forvirring som Aersker viser at disse mennesker er besatt av en
ond åndelig makt. Vi må derfor tilbunns i saken, Den innsats som nå
skal gjöres, må bli en begeistret og beslutsom nasjonal innsats. Det
gjelder å få den riktige ånd inn i det hele til forsvar mot den röde
fare. Det det nå gjelder er å velge mellom Nasjonal Samling og bolsje-
visme.

Terboven begynte sin tale med å beklage den tysk-fiendt-
lige innstilling som har hersket i store kretser av det norske folk.
Denne innstilling skyldtes tradisjon og årevis agitasjon, En har
Norge undervurdert den bolsjevikiske fare, Bolsjevismen var så langt
borte )g England var mektig og nwer ved. Man tilbad derfor England,
skjelte ut Tyskland og glemte bolsjevismen.

Tereoven skildret så de bolsjevikiske grusomheter og
brukte meget sterke uttrykk. Som eksempel kan nevnes at russerne var
omskapt til viljelbse maskinmennesker og blitt menneskedyr i bolsje-
vikiek form. Soviet-Samveldet var blitt en veldig krigsmakt med ett
mål for bye, - verdensrevolusjonen,

(fortsatt)
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rierbovens tale. (fortsrtt)

Med en fantestisk ferakt for menneskeliv ofret bol-
sjevikerne tusner av munnesker i Finnland under vinterkrigen. De mente
derved å kunne vildlede Europa for deretter å overfalle det.

Kun en mann forstod faren, og denne niann var det tyske
folks fdrer. Forsynet hadde utpekt hrm til å redde Europn. Det er Hit-
lers store misjon.

Det viste seg at Hitler hadde rett, det ver i siste
dyeblikk Europa ble reddet. Soviet-Samveldet ble i de förste måneder
tilfdyet det ene slag hårdere enn det andre, og det viste seg at det
hadde byaaet upp en krigsmaskin, som måtte vmre beregnet på å erobre
Europa, ellexs hadde den forlengst wart satt ut av spillet. t Europa
allikevel er gitt chrnsen til å overvinne faren, kan vi takke Hitler
for.

Idaa gjelder det å forsvare seg mot den bolsjevikiske
fare. Det gjelder leve eller dd.

Enkelte har sapt at Tyskland vil gjöre Norge til en
vasalstat. Dette er ikke riktig. Vi vil bare styrke samarbeidet i det
felles germanske blodsbånd Vi vil ikke ödelegge Norges dkonomiske liv,
Vi forlanger bare ansvarlige medarbeidere. Jeg må be alle tenke ndie

44,m, over, at det å stå utenfor kampen idag, er å tjene bolsjevikerne.

Tyskland har idag gått inn for total krigsfdring. Og
bolsjevikerne vil snart få fdle det tyake folks kraft.

Også i Norge er signalet hdrt og forstått. Man har,
forstått at det kreves den strengeSte konsentrasjon på alle krigsvik-
tige områder: Det er ikke når man lever på solsiden men når det er
alvor,det rette kameratskap utvikles. Og noxdmennene akal vite at de
har tyskerne ved sin side.

En blir nödt til å forsake det en er vant til. Den
som tror han kan s a uten or vf i vungeil e i beste or
am se v. Da i a .ene-s ar. me e.e det s. e o s nu ori et.

Og vi vil löse Oppgavene og derved redde våre barn og

Mdtet ble avsluttet med den tyske nasjonalsang, Horst
Wessel og den norske nasjonalsang.

Mote i Tune laP av N.S. til inntekt for fxontic'em erkontoret.

O.L.22,15 Fredrikstad. Tune lrg av N.S. har holdt et vellykket
mote til inntekt for frontkjemperkontoret.

I Narvik er det dannet et la av N.S.U.F. - det förste i Nordland.

O.L.1.2.00 Svolvmr. Det er dannet et lag ev N.S.U.F. i Narvik.
Dette er det förste i sitt slag i Nordland, men etterhvert er det me-
ningen,å danne lignende lag rundt om i fylket.

0.1..19.15 I daaens aktuelle sending ble det opplyst rt fylkes-
448" fdrerne i Nasjonal Samlings Kvinneorganisasjon i Hedmark og Opland

fylke, Vest-Vikelog Stor-Oslo, var henholdsvis fru Tilln Holter, fru
Lilly Schult og fru Marion Paidresen. Fylkesföreren i .1.1.stvikeler
fru Mrgda (?) .

våre barnebarn.
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3iskerimeldinger.

0.L.19.15 VP,:rstalfisket. Det rike fiske ved Skudenes fort-
setter. Fangstene er fra 55 hl. til 400 hl., gjennomsnittlig 130 hl.
Fiskere fra Klepp i Dokn or kommet inn med fena,ster på opptil 500 hl.
Fiskere fre Egersund har derimot fått små eller iw,en fangster.
Driv-arnfisket: Fiskere -ern Karmsund har fått fa.n,-;ster fra 200 til
275 h-J_. Fra Haugesuhd norJnver til M3re er det ikke kommet noen
meldinger.

Landbruksmcldiner. 


T(-:11ing,en av husdyrbestenden skal iår foregå
pr 1.. april, ikke som ifjor pr. 15. opril. Grunnen hertil er dels
kortutdelingen, dels at mnnge allerede i begynnelsen av april sender
dyrene på beite. - Den som T;ir uriktige opplysninger eller nekter
telleren adgang til fjUs etc., straffes etter lov av 28.1.1942 om
svarthendel. - Deg,smelkemengden skal w;s4 oppgis for derved å unngå
tvungen nedslaktning av kuer som ir mo,-;en melk.

0.L.19.50 Maksimalprisen på måke OT i Bergen kr. 1.45 pr.
stk. Etterspörslen etter måke er stor og det enbefeles alle som bor i
måkedistrikterå ta fatt på jakt ev måke.

Tollef Kilde har solt sin eiendom til a oteker Erling Moe Derntsen.

0.L.19.00 Tollef Kilde har solgt sin eiendom til apoteker
Erling Moe Derntsen. Herredsstyret har ditt konsesion.

S 3mannssendingen.

0.h.23.30 Det ble idag holdt fo-ecirap; av matros 1f Due
Odegk'd og keptein Hjelmar Scherwich.

Hilsener: Gunnar Brynhildsen fra alle hjemme.
i,nton Mikalsen fra mor. Styrmann Martin Gunhildsen fra Olaf. Sverre
Zachariassen fra Sine. Sverre Larsen fra familien i Stavander. Ingolf
acj,konsen fra hele familien. .1.nfinn Olsen fra hans kusine. Inlf Thor-
veldsen fra familien.

N tt fra Sverige.

D.L.12.30 Den svenske statsminister har i en tale fremhe-
vet et han mente at mulighete.for å bevare freden var öket.
Hvis Sverige klarer å bev,:lre freden skyldtes dette landets gode mu-
ligheter for effektivt forsvar. Men en må ikke tro at faren er over,
og det er fortsact n3dvendig å holde forsvarsberedskapen vedlike.

DÆ.18.35 Prisindeksen i Sverige er gått opp 3 points
siste måned, og utgj3r nå 144 points. Det er serlir prisen på pote-
ter og fisk som er 3ket.

vvvvvVVVVVvvvvy
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TeJ.-,jerinens Informasjonskontor
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Ecidiw,er tirJ-737. ebruar

- VISX0MMENT,,LER TIL LOVEN OM IMIlDELIG MSJO= 4,LDEIDSPLIKT.

O.R. r)8.00. Osloevisene s]År idef; stort opp
ministerpresident" uislinds med-1 lelse om loven om den rilmindelio
n'sjonale arbbidsplikt.

tiorenposten" skriver bl.a. at det
storml3p som er satt inn i 3st osa. har betydnin for Nore. Hvis
Sovjetrusserne oppnr den samme landevinnin p Nordfronten som prg,
Sydfronten vil det si det samme som at de besetter hele Nordfinnland
o hele Nordnore helt ned til Trondheim. Under presset av dette
cr det at vi tr byrdene s. lant vi kan.

"Å,ftenpostenr skriver at 3kende spenning
hr liget over hovedstaden i de siste dooene. En visste at det
ville bli truffet viktie bestemmelser.

Vi tar byrdeno mcd diedo, fOr vi vet at
det jeldler et vwe eller ikke Vi vil ikke at noen slunter
unna. Her gjelder det ikke om noen er tyskvennli eller tyskfiendtli.
Det rjolder den (ermanske (); den uuropciske kultur og vi vil ikke
tle at den gr til drunne.

O.R. 12.00. "Fritt Folk" peker i sitt kommentar til
loven am den almindelic nasjonle arbeidsplikt pg„ punkt 8 i
Nasjonel Somlinos proram om arbeidsrett oo arbeidsplikt for enhver.
Loven representercr ikke noen hy ide0 flleredo like etter nyttr
beynte man ta fatt ryS, forberedelsene til don. Man er nu klar over
at Nore ni. vl3re med i den samlede enhet som kjemper mot bolsjevismen.
Det som ideg 0g framover blir gjort av norske menn o;; kvinnor for
hjelpe til ned rjennomfUre loven vil senere gi Nore dets rette
plass i det nye Europa. Hitler har lowet oss at Nerge skal bli itt
en bestemt oppave etter krien (); vi 7:j3re det vi kan for 4 rl3re
oss fortjent til denne oppaven.

EEDOVEN EEIUDER DUDSDOSTE._

Oslo Ladio braTte idag 24. 2. klokken 0840
en meldind am at en rekke pers.oner i Kristiensandsdistriktet var blitt
dimt til d3den andre d3mt til lange tukthusstreffer. Meldinen var
dessverre s utydeli at det ikke var muli oppfatte noen detaljer
som navner og hvor mane det Det framikk imi11ertid et en
ansknin.,; om bergldnin til Terboven var blitt innvilet. Det fraw,ikk
videre at de d3mte tilh3rte en organiasjon som av Endland hadde ftt
i,oppdrac; oranisere vepnet oppr3r i Nore o i denne forbinnelse
hadde de beynt trenind i bruk av hndv4pen av forskjelli

Bendninen har itt anlednin[; for Oslo-
visene til flyte over av boundrin for Terboven og de framhever alle
hvor enestående hbysinnet og lanmodig Tyskland er med det norske folk.
"Men"! sier "Fritt Folk", "dette er absolutt sisto (;an,T; at det norske
folk kan vente nocn everbwenhet. For framtiden vil alle som blir
.-repet i slik trafikk bli betraktet som bolsjevismens forbundsfeller
eg for dem cksisterer bare en straff. Döden!

NIILMERE OM LOVEN OM NLSJON-L Å,RBEIDSPLIKT.

S.R. 08.00. I forbinnelse med loven om almindelig
nasjonal arbeidsplikt hoter det at unntatt fra loven er alle Ce som er
ansett i full offentlia tjeneste, arbeidsformidlere som beskjeftier
5 eller flere personer c); de som arbeider i fiskeri eller jordbruk eller
skobruk. Llle andre i de oppgitte aldre skal byeblikkelig melde se;;;
til sine lokale kommunale arbeidsformidlinakontorer.
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rTc3ZEUIMELDINGE2.

O.R. 13.15. Om vårsi1dfisket meldes fra jygarden vest
av Bergen at iet bare er noen få drivere der, men fors3k som har vmrt

jort viser at silden fortsatt er tilstede på dette felt. I Korsfjords-
distriktet har man således tatt fangster på mellom 40 og 80 hle

Fra Haugesundsdistriktet meldes am et rikt
og got fiske. Det ex tett noen tildels bra snurpefangster ved Hbgröy,

og Bokn. I Karmsund har det også vwt snurpet endel og fra Hest-
viken og Stokke meldes om fangster på opptil 2000 hl. Noen landsteng
og snurpelanSsteng har vært gjort og tildols med ganske gode reslutater

Om settegarnsfisket meldes fra Feio om
ganske bra fangster. I Bokn er det på strekningen Klepp til Kråka tatt
meget gode nattsettfangster; opptil 40 hl. pr. sett. Også fra Kleppöy-
grunnen og fra Siragrunnen meldes om gode fangster på 20 til 30 hl.
pr. sett.

O.R. 19.16. Met er idag ingen meldineer om vårsild-
fisket nord for Bergen. Ved jygarden fortsettes med fors3ksdrivere og
de som har vwt ute i 13pet av dagen er kommet inn med fangster fra
15 til 30 hi pr. båt. Disse drivere har grbeidet på strekningeh fra
Solsvik til Dolmen.

I Haugesundsdistriktet fortsetter det
rike fisket. Som forholdene nu ligger an er det bra chene~r for et
godt fiske i Bokn og Karmsund. Ikveld blir det meldt om drivgarns -
fengster på fra 60 til 300 hl, i Kermsund og fra 120 til 400 hi.. i
Skutefjord.

Fra Oster me1des om ganske bra fangster på
strekningen Klepp til Kråka. Fangstene som er kommet inn idag ligger
omkring 300 hl. Ved Kvitsby er det tatt fangster på fra 50 til 300
hl. og dag og nattstIbt ved Gjeitung har brakt inn fangster på fra
35 til 500 hl..

Fra legersund meldes om stort sett ujevne
men dog til sine tider ganske bra fangster,

DOBBEL RSJONiV BI,ENNEVIN OG STeK VIN.

O.R. 19,00. Åe/S VinmonoiJolet meddelor at det for
rasjoneringsperioden mars - april vil bli erledning til 4.få kjöpt
'obbel rasjon av brennevin og svake vinsorter. Det vil altså si det
semme som at men kan £4. kj3pt 2 flasker brennevin eller 4 flasker svak
vin. Utenlandske brennevinsorter og sterke viner bi1 ikke bli

gfå

kjöpt i denne periode.

MINDRE NS NUTT.

0.1. 19.00, Oxdföreren i jvre Eikor her bovilget 5000
kroner til Frontkjemperkontoret.

Ordf3reren i Ei..sbere kommuno her bevilget
1000 kroner til Ziontkjemperkontoret.

Fre Serpsbor4 meldes at NSH i Serpsbor
har opprettet en h3yfjellstasjon fox bern og mödre som venter barn.

O.R. 12.0(). Fylkesskolen i Koppang har nu avsluttet
et kursus for ungdomsledcre. Det er meningen at det i ne3r frentid skal
settee igang et nytt kursus for kvinneliee ungdomsledere.

MYE TYVERIER I MLND..L.

O.R. 120. I Mandal har det i den senere tid funnet
sted mene;e tyverier. Politiet har i denne forbinnelse arrestert en
bende p4, fire gutter. De har stjglet adskilligenökler til byens

butiklrer for 4.gjöre tyveriene enklere.
Ved det siste tyveriet som ennu ikke er

oppkleret ble d et scj'I'let 800 krener.
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NYTT

0.1. 12.00 c) 12.30. Fhv. lendbruksminister sttsminister
Thoms Mdsen "Ly er ved pg kommunehospit1et i
X3benhvn etter h jennom.'tt en opernsjon.

djcn Myhl yr en meet f=tredenr'e
skikkflls i r1,:f.nsk politikk i tiden 1920 til 1930. Som st?.tsinister
fors3kte hn f sitt ned levconkostninene i lnndet c) det ver
hns store skuffelsc nt hen ikke fikk velerne med se pg, qette omr'Ylet
1931 1,.kk hen inn som formenn i venstres 1nndsornnissjon.

D.R. 12.30. Det -.0nske Luftfnrtselskep meddeler et
det i 1942 her trL:fikkert ielt 757.000 kilometer.

NYTT PL PI=7,ND.

12.30. Den dnnske ministcr i Vntikanet ventes
hjem en ev dissc daer, Hons nevn her lene wart nevnt i forbinnelsc
med rejerinsd:-innelsen men det blir nu pg, officiellt hold i Helsinki
dementert at hens hjenkomst lier noc med den nye—r,ejerinr_;sdenne1se

Det heter Viere et h:rns besJk i Helsinki har v5-2rt pinlat
for tid

Det meldes forJvri.J; et men i Helsinki ennu
ikke er helt klr over hvorden den nye finske cljerine, kommer til
se ut.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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Fortrolie.

Den e tildeline av e,r3rinsakr - 1 kg. r. person - kenfore1ni

ikke k;bteeisvin, idet den b gger ph innf5rsel fra utlandet. 1)en

emii,e roduks'On er ikke å langt nwr tilstrekkeli.

0.1„i3.50 Den nye ti1de1ine av rrönnsaker - 1 kg. ir. person,
kan ennå ikke settes 1. sving, idet den byg.er på innfdrsel fro"ut-
1ndet. Det kommer ncik endel innenIPndek produksjon son straks blix
delt ut til kj3pmennone. Men den hjem1i-;e produksjon ex ikke på
longt n-Jr tilstrekkelle; til dekknine av den nye t11del1n Publi,kum
må derfor vsgre tålmodig.

0 fordrine on å melde see til t'eneste Ved t ske milit,(3ra'Vdelineer.

De som melder seg vil ikke bli sendt 'utenfor Noxes erenSer o- de vil

ikke fh noen kem o'f;ave. De 41ees intet olitisk bånd.

0.P.19.00 Det skal tilsettes folk til tyske avdelinger
Norge og det er framleis anlednine for nordnenn til å melde see, De
som melder seg vil ikke få noen kampopeve oe'dc vil bare bli be-
nyttet i Nore. De vil ikke bli plaet noe politisk bånd.

De avdelineer man treneeer folk til ex I-,öntgen-
avde1inen, Vaktbataljonen-of; meikkorpset til Waffen SS.

De som melder se.; vil få en kort militr utdan-
nelse. Vedk. får 80 % av sin tidlieere lönn, fri klear, tryf;dekasse
etc. - Man kan melde see til -nnahmstelle Drammensveien 105, Oslo.

Wdsulykke. 


0.L..19.00 Drammen. En 3 år gemmel pike, Eva Johansen, ble
idag overkjjrt og drept-av en lastebil. Hun spaserte sammen med sin
bestemor nedover Havnegaten, men pIutselie sprang hun fra bestemoen
og midt ut i aten og under hjuIene på lastebilen.

Landbruksmeldiwer.

O.R.13.50 Prisen på poteter er atter forhöiet og utgjör nå
17 öTe pr. ke. i etorsale.

0.R.19.00 - - Sogn og Fjordane Skoeselskap-har ifjor plantet
en mi1lion trehundretusen planter, hvilket er trehundretusen flere
enn året för. -

0.L.19.00 Det er sterkt stigende interesse for hesteavl i
Hordaland. På det forestående hestesj4 vil det ialt bli utstilt

550 hester, hvilket er adskillig fler enn ifjor.

Fiskerimeldinger.

Vårsildfisket fortsetter med _?;ode resultater.
Fre Haugesundskanten meldes så1edes om bra settearnfiske, i Karm-
sund er det tatt drivgarnfangster fre 10 til 300 hl. og det meldes
om bra fenp;ster i Skutefjord. I Skudenesdistriktet har fangstene vart
gjennomsnittlig 60 hl. Oeså frn Oster meldes om bra fan,;ster. Fra
Egersund man .ler meldin,ger.



Side 2. Nr.671.Melding,er onsdar-24, februar 1943.

Ntt fraDann.ark..

D.I.18.35 Ilt 27 d'.rnske strtsborgereOT dånt ved I:jåbenhavn
byrett for ille il virksomhet, hjelp til f311sk3ermentur, og ende1ig
utgive1se o; distribuerin nv b1adet "De Prie Tnnske". '

Det er ia1t 10 personer som ble dåmt for 4 hn hjulpet
falmskjernaenter soM i Enr,1and hadde wart i forbindelse ned Chriatmas
Måller. To fallskjer=enter har begått se1vnord, mens et 3. en flyk-
tet. Den krets'av personer - ialt 10 - som har hjulpet agontene har
fått,fra 1 år oi 3 måneder til 10 års fengse1. Den av disse personer
utövede virksomhet ville også ha wart strafbar i fredstid, men er enn
alvorlirere nå som det er fremmede tropper i landet,

12 personer er dömt for utgivelse av bladet,"De Frie
Danske"; et i11er,a1t blad som har fått en,ikke ringe utbredelse. Dette
blad h4r bl.a. oppfordret til sabotasje.

-•- • 2 personer'er dönt for h hn hjUlpet folkned ulovaig
utreiSe fra Danmark. '

'3 Personer er_dbmt for å ha skaffet tilvele fotogra-
fier av en krigsviktig otfinnelse.' Det var meningen-at disse fotografiw
skulle komMe over til Enland,derved at de.ble rykket inn-i det-foran, .
nevnte i1leca1e blad,

''119
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Fortroli .

En n 'ddetrans ort hax avgått frn Oslo til T skland. Den bestod av

120 'dder som ikke er gift med norske stotsborgere. De ';'envmrende

der vel 50 ersoner - er a13e e rorske stotsborgere.

	

S.E.19.00 En nv  jC •.ransert har avgått fra Oslo til Tysk-
land. Den bestod av 120 jddel som ikke er .gift med norske statsborge-
re. Samtlige hadde sittet i forskjelli;e konsentrasjonsleire i Norge.
De gjenvmrende jöder - vel 50 personer - er olle ;ift med norske stats-
borgere.

De norske frivillige på istfronten skol danne et nytt reginent som får

nevnet "SS Reriment Norwegen". De frivillige har i den siste tid vmrt  

på et rolig frontavsnitt og ta ene er derfor forholdsvis snå.

Jonas Lie er ikke falt ou han vil - etter et kortere o hold i Norge  

reise tilbake til fronten.

	

S.R.22.00 Fra Oslo meddeles at de norske frivillige på ist-
fronten skal gå inn i et nytt regimentsom vil få novnet "SS Regimant
Norwegen". De frivillige har i den siste tid vmrt på et rolig front-
ovsnitt og deres tap er derfor forholdsvis små.

Ryktene om at Jonee Lie er falt, medfbrer ikke rik-
tighet. Han kommer tilbeke til Norge okring 1. mars, men vil ikke rå
inn i "regjeringen", idet hen etter el kortere ophold i Norge, atter
vil reise tilbake til fronten.

N norsk - svensk vareutvekslingaevtale aveluttet.

	

S.E.22.00 Det er avsluttet en ny norsk svensk vareutveks-
.1ingsavtele. Norges Bank og Riksbanken har trukket opp retningslinjene
for det framtidige arbeid. Clearingbeldpet utgjdr kx. 105 millioner
mot kr. 112 millioner foregåendeår. v levnetsmidler vil Nores eksport
til Sverie utre 5.9 millioner mens Sveries eksport til Norge vil
ha en verdi av 7.2 millioner kroner. Sverige hadde gitt avkald på im-
portenav levnetsmidler, således er fjorårets norske eksport av fisk
til Sverige til en samlet verdi av 1 million kroner str3ket iår.For-
3vrig er overenskomsten om de finansielle betolingor forlenget.

iaitailet av fddseler i Bergen bket bet delig i 1942.

	

0.E.12.00 Bergen. Fddselenes antall utgjorde i 1942 1.52n,
hvilket er det hdyeste tall siden 1958. Da dödsfallenes antoll utgjor-
de 977,blir således overskuddet543, - det höyeste tall på 3 år.

Landbruksmeldinuer.

	

0.E.13.50 Interessen for keninavl har vel neppe noensinne
vmrt så stor som nå. Norges Kaninavlsforbund her 7500 medlemmer mot
3000 i 1939, og det er selvsa,Y,t monge kaninholdere som ikke står til-
knyttet forbundet. Det ble i 1942 holdt 30 - 40 utstilliner,hvor
det ble stilt ut frn 50 til 800 dyr. Samtlige utstillinger vor rett-
leidingsutstillinger.



Side 2. Meldinger torsdag 25. februar 1943. Nr.672.

S 'bmannssendinpen.

O.R.23.30 Etter et foredrag av kaptein Hjalmar Sehervioh
om bolsjevikane som fikk sine meningsfeller i alle land, også i Norge,
til å arbeide for nedrustning mens de selv rustet av alle krefter,
ble det sendt fölgende hilsener: Olaf Berg fra Olaf. Gunnnr Berntsen
fra far og mor. Henry Alstad, Y.rondheim, fra familien. Sigurd Jlirgens,
Moss, fra Kari Jtirgens. Odd Peddy Laxsen fra mor. Styrmann Ole Grander
Olsen fra foreldrene.

Fiskerimeldin-Yer.

0.L.13.15 Fetsild  oe, småaildfisket. I Nord-Norge har det
vrt bra fiske i foregående uke, særlig i Eidsfjord og Wfjord. Det
vesentligste er iset, en del skalanvendes til agn og litt til sild-
olje.

Torskefisket i Nord-Norge. Fisket var bedre enn
de ta faxeg'tende uker, s3r1ig i Breivikfjorden og Jksfjorddistriktet.
Både i vest-Finnmark og Ust-Finnmark var resultate bedre onn de fore-
gående uker re-u vesentlige av fangsten var torsk, hyse ble det fisket
lite av.

TarsJ_ldfisket fortaetter og det er tatt en rekke
bra fangster, både hva settegarn og drivgarnfisket angår.

vvvvvVVVVVvvvvv
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QUISLING ER IXXI FERDIG MED =ERNE ENNU. NORSKE L2RERE OG FORELDRE

SENDER Ul EN SeELET .-U.KL=NG WRERSTRIDEN HhR KOSTET STORE OFRE MEN VI

ER BEREDT TIL OFRE ENNU MER.

S.R. 22.00. le3rere og foreldre i Nor tge har ifölge en
Oslomeldin,; til T.T. sendt ut en erkl=ing ved anledningen av at den
20de februar er det ett år siden de norske 1-erere meddelte at det
stred imot deres arbeide å inn i det nyopprettede 1erersanbandet
og derved medvirke til & opPfostre barna i den nazistiske 1-ere.

Lwerstriden har krevd mange ofre, men
de har 1rt oss hva disse ofre har betydd og vi lover hverandre på
denne årsda,.en at vi er beredt til å ofre pånytt, heter det bl.a.
i erk1=3ringen.

Det påpekes at de lokale NS myndirheter
på forskjellige steder har forsbkt å sabotere de tilbakevendte 1-3rere
ved å avskjedi'e, suspendere og forflytte dem. Disse aksjonex er blitt
mjtt med kraftig motstand, heter det, og mange steder har de lokale
myndihetene måttet tilbakeka1le sine bieslutniner Odgjeninnsette
lwerne i deres gamle plasser.

Videre omtales at de 1-3rere og Ifirerinner
ved Stabekk le3rersko1e som ble arrestert i sommer ble fri,;itt etter
seks måneders internering. Da de ved.ret see for å undertegne en
erklwing om medlemskap i sambandet ble samtlige avskjediget.

"UttUTChISEETE"NOLGESMESTIRSW Y SKI.

SIGMUND BIRGER OG ,SBJ1/45RN RUUD S.MT DE FEM BLJDLENE H:NES OG FIERE

.,NDRE KJENDTE NORSKE SKILjPERE .J,RESTERT LV GEST,P0.

S.F. 19.00. Fre, Oslo meldes at det tyske sik'crhets —
politi har arrestert en rekke kjendte noxske skilöpere. .&nklaten #år
ut på at disse skilöpere på egen hånd hade arran,Yert "uautoriserte"
Nor;esmesterskap på ski. Blandt de arresterte er de tre br54rene
Sigmund, Bir/,,er o; /,sbjörn Ruud sant de fem brödrene Hånes. Noe sikkert
tall pg de arresterte er ikke oppgitt men man nevner at det dreier sw
om godt og vel 25 stykker.

LOVEN OM ALMINDLLIG Nk£SJONAL Al<DEIDSFLIKT.

O.R. 19.00. Blandt dem som er fritatt for meldeplikt
nevnes lee-ger, veterinemer, sykepleiersker, sykepleierskeelever,
tennlTeger, tannteknikere, leboratorieassistenter ete., jordmödre ();
vordene mödre etter fjerde måned av svangerskapet.

"Socialdepartementet" bestemmer videre at
utskrivingen av arbeidskraft skal foregå etter de samme linjer som til
jordbruk og skogbruk. !1Departementet" vil i ne3r framtid sende ut
skjemaer til utfylling på arbeidsformidlinskontorene.

OSLOBLRNA

19.00. Tiltaket med å skaffe oslobarn noen ukers
vinteropphold hos .U3nder i Budbrandsdalen har falt meget heldig ut.
Flere av barna som har wert på disse gårdene likte seg så fodt der at
de ejexne ville bli der. Også b3nderne er vel fornyd Med areangementet
oe fIlre av den her ytret Önske om å adoptere de barna de hadde.hos



Side 2. Seldinger fredn -26. februnr 1943. Nr, 673.

FISICERDTLDINGER,

0.11. 19.15. Om vårsildfisket er det idag ingen nyemeldinger. Dot er dog tegn som tyder på at fangstforholdene holderp å bedre scg og man regner med at snurperne vil få noen fah(?sterDet har mmrt noe settegarnfiske± i Hnugesundsdistriktet ogi Skw--snesdistriktet har man på overståtte garn fått fra 5 til 170hl. håt. Ved Skarsteinen hpr fisket ikke vært noe å snakke om.For Bohlh ligger gjennomsnittet omkring 100 hl pr båt, for det mesteoverståt garn. Ved Loteskjær er det fisket optil 15 hi. pr båt,ålt er på overståtte garn. I Knrmsund er det likeledes på overståttegarn tatt opp fra 10 til 200 hl. og ved Grönndy hnr man tatt oppendel overstatte garn, men her mangler man nærmeredetaljer.

SM..71NYTT PEA NORGE.

O.R. 12.00, Hedmark Faglige Semorgenisasjon Skal setteigang et kursus for arbeidstilsynsmenn innenfor jord og skogbruket,
Idag reiste 77 oslobarn til forskjelligegårder i E1verum hvor do sknl bo i noen uker,

NYT FRA SVERIGE. 


0.P. 12.00. I Mellomsvorige har m2n konst2tert fleretilfeller av difteri o‹; bl.a. på epidemilasnrettet i Eskilstuna hari den senere tid hatt til behnndling mange tilfeller. Hittil hardifterien bare krevet 1 dddsoffer.
D.R. 12.30. Sjefen for den svenske rikskringkrstingholdt je;år en tale i. radioen hvori han behandlet forskjellige re,:io-probleme2. Han fortalte bl.a. at man hadde arbeidet meget med spörs-målet aa en dobbelsending, altsg, en ovcrsjdisk sending på kortbd1geog en hjeumesending på mellom - og 1Pn,ebölge. Dct var meningen å setteigang en slik sending såsnnrt det nye Rediohuset ble ferdig,, ren pågrunn nv krigen måtte byggingen av huset utsettcs.

Den svsnske industribefolkning her i detsiste dket slik at den nu er större enn landarbciderbefolk4incen.Industribefolkningen teller nu 35.5 og landarbeiderbefolkningen 31.9prosent. For ti år siden VPT forholdet så noenlunde omvendt.

NYTT PRi DåNMåRK.

D.R. 12.30. Om H.M. Kongens tilstand meddeler Ritzausbyrå at der i den venstre fot som fölge 2v hans f-:11 er to sår som nulangsomt helbredes. Sårene har forårsaket en forbigående temperatur-
.

forhöyelse som hnr gjort at kongen har måttet holdo sengen noen de,ger.Hnns tilstnnd cr forövrig hclt ut tilfredsstillende.

Statsradiofonien Sluttet igår sine utsendingeklokken 6.50 nv militmre grunner og ble senere på kvelden ikke gjen -opptett.



Si'e 3. Meldiner frec-I 26. febrw.r 1943. Nr. 673.

NYTT FLA FINNLAND.

S.L. 22.00 & D.T . 12.30.
Min cr fortsatt j:kke kommet til r(Jonklarhet me0 hensyn til spÖrsmlet om rejerinsskiftet i Finnlndheterdet i en rne1din fr Helsinki. En ting er imid1ertidi. sikkert,cr at sterke rrupper inLenfor riksdn;u>skretse holer p ntstntsminister Iinde11 m rstattes ned en ny mnnn. Situasjonen ventesimitUertici Gvklaret imoren.
Spörsm,let om hvilke indrc forEl.ndrinorso skl skje i rc.erinen kommer f3rst senere. Forhandlinene omen koPlisasjonsrePjerin forts2ttcs i mellom iprtiruppene.Visse personlie hensyn synes spille inn 1-År det jeldes spn-s -mlet om statsministernn. Blonci.t kndidntene som nevntes iM .‘mr'professor Lenkiniev c) bmqkdircktör cinikko. Det kn os vEremuli ruppene ikke blir enie sttsministerkdidn.t d de vontermcin st presidenten 4r en eller nnnen persofi utenfor (ruppene ioppdr den nye rejerin4en.

Dot blir for5vrid nevnts=synli;vis kommer til bli jlen nye utenriksminister.

vvvvv VVVVV vvvvv
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KOFT OLr cryGT i M1 Kl.

0. 1 . 1.0O. !Stts/ fo/slac av handelsdsparterpcntet-
er det blitt utferdicet on ny lov :Jom tar aikL pecul foi . kort oll
mod b,-uk av apesielle firmanavn oc va:(emexker. st menircen a,
forby bruk av visse ttcnlandske firmanavn carrt varom
inneholderordene Fore, Po/c., eller Forsk.

YO -M D.!N Kj IKKI ILi IT UT 1\70-

.r.22 .00. sjefen for 0.slo arbeid kontel, ikte' Oli n
uttalcr i forbinn,lse, med loven om almin7c1i flasjonal arbei- plikt
at under incen omstendicheteY vil nocn av innkalt kommc til aa
arbide an,?.re st(N/ enn i Per:e.

IGTEN.

2.00. ret melL5ce f/a Oslo at de tLat/e sor i
lencerc tid har staatt luket paa rxunn av brenselsmanuel vil a.5,1,pne
ijen 8. mars.

L0FF GA "'D 'ICAL

O.F. 19.00. kØen aard ved KriAiansand kal ru
selces paa edel. To peroncr gjr krav paa odelsrett. en ons, ern
er en oslonann. Gaarden er verdsatt til 500.000 kloner.

0. . 19.00. Om vaarsildfisket msldes t det her-,ker
daarlice fiskeforhold paa hele st.rekninren Morc - Huund. 06saa i
'ogalant har fisket ci tc dprn  .vaert endel hindr,t.
sted,:,r ble det natt til lordc oc utpaa mo-ccenen tatt nen maa -
fand»te/. Fra LE3pevik cd Erattholmen om far:ste ar fra
50 til 1700 hl. pr. baat. Baxe tre av fancTstene var' paa 1000 hl. cp
derover, dtrstcpartcn var slumper pa,:a fra 150 til 702 hl m x" recr
las under 100 hl.

Fvs =vecn me=ld om co'C
Paa stre.knincen ICaaka - '17-sund .01holren r d(t t,tt fcrai t paa
fra 30 til 70 hl. pr. baat.

I -kucen, ("'i.L,triktet hay dtract
mindre bra. Her ha/ fancitcne m,llem 2 c)r 0 hl. pr. ba t. I

• 'kudefjorden er czkt tatt frÆJ-2tcr paa fra 30 til 70 hl. p b-t er
i KarnsundLt fra 20 til 100 hl, p/. badt.

Fra liradrannen bstet_r koirm t inn m:d
nattsettfanater paa fra 30til 300 hl.

'MAPW=INGPFL„._

/./). Com vanlic paa lrda2 bestod -

sendincen av et macot tvilsomt underholdninrprocram.



26. februar 19412?. Y- . 674.

ITYTT F.A _

	

. 19.00. in .vensk kultur og- musikk,lk -11 bli
aa,pn t i Eudopect i fOr-A, halvdel av epril m en t vil 1i fore
drag av forskj11ig art, konserter,og foreviening av ,ven k film
samt en svensk ut3ti1lin. Llandt for dragsho1d,rne blir prof c-



Ejørn Kolind,r.

A/E -vLneka JernbanevLrkLted,r had'
1942 c nettogevinst paq 2.17 millioner k,oner. Jet blir utd lt ,t
utbytte paa 6.50 kron.r pr.

	

22.00. De -Jvcriske vinterveler bli- i
P,dtersund med on høytidelipbet i Put,rund kirke. Piskop 01In vil
holde innvielsostalen.

NYTT

18.35. Torsdap- 24. februar ble clotforovet et
attentat mot medlemmer av den tyske vernomakt i Kojen?. ,:Atentatet
fandt :ted ved 20 tidcn da on hjemmelaget bombe b1e kaetet utenfor
vinduot til en skole hvor kvinnolige mdlemmer av den tyske vene-
makt holder til. 25 av damene satt og spiste aftens da bomben
cksploderte o 4 av dem ble saaret. Tiet ble øyeblikkelif: utstedt
trafikkforbud for hele onraadet emkring skolen og politiet ;'ikk
igang med aa foreta unders7ike1scr. Tranportforbudet ble opphvet ida
Hittil er imid1ertid ikko ?.:jerningsmannen blitt funnet or, politit
har utlovet en bolønnin paa 10.000 kronr til den oom kan i epp-
lysninger som kan lede til hans paagrip,1E:e.

flette er fprste ganc: at et elikt att ntat
er blitt forø'vet mot den tyske vernemakt og det ble eendt ut en :kar«P
advarsel at on gjentakelse vil kunne medfore alverlie folge for.
hele det danske folk.

NYTT FF.A

Finnland feirer den 28. februar K.11e
dagen. Pet var den 28de febEuar 1835 at den 'itcr samling at finke
helteopos blo utgitt.

nesto uke blir en ny stor radicstajon
aapnet i Finnland. Pen blir paa ear2120 st rrelso Lahti.

vvvvvv VV,I.VVg vvvvvv
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