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iTY "0,-LOV"

S.L. 12.30. I Nor,J er det blitt utstedt en
lov

If61ge Jon nye "lov" k n ".linistexpresiden-
ten" p1e;ge enhver ut::Jc besulte reider av viktif;het for st tcn
ellor ,1,istriLtet ,e1 vedkn bor.

NOLSK SKI'LP SEH-TET„

0.h, 22.00. De Forch.ccSttere Mrincepartement moddc-
ler .et et lite norsk ski-p r torpedert o, senket utonfor den sör-nmort-
k,:.nske rordkyst.

0.L. 23.30-24.00. I Sjöm=ssendingen sendtes iblgende nilsnee
Meskinnester Hjclicr ST-Jqdvi

fr Nrio , Hjelsgt. St.v - - Lcif Harld Yilsen, fre mor, fer
og Li1len 9  Biskop S'v ar. - - Johr'n Birer nslksen, fra
h-2,ns 4-,tter :Esther, J3•deronsgt, d Tteven;er. - Inolf Karl Federsw.
fra Estier (se= -resse). - -Jf J=son, fra foiermester Ja.son, mo

H=s, Hetlnd. - o{::; ;,.1fred for-
eldre og s5sken, Kaigt, T.-1,=;u;csun,2„. - - Einar Khudsen, fra familien,
Forus. nron Svele, fra familicn, Stokkeveien 23 Staw'n-
ger. - In:;cbret Eik, fre fru nnna og Grethe, St-vnner.

Snildn, fra Emilic Snildang, far og mor. - Peter Lorenty
og Jens :Denneehe, fra f2milien Lenneche. - 1.1rthur nndersen

fr.n. :ltrsten ICrogseter, Dergen. hinn Svendsby og Vider Lc:mherg, frT'
Jan hem,bcrg, Eidanger, - Johen Holm Olsen, frn Laure Eriksen, Derge

- nlf Pcderson, fra 1)1rete, Schweigrdsgt. Oslo. - -
Harry n. Lersen, fra nlf n. D-Irsen, DergJ,1 0vregt. 25. - Johennes
Olsen Haugen, Fra Sine Hnugen ng Trygve. - - Fritz E. Nilson og HP1,kw
SverJrup, fre Ine Nilson, Lanar, Sverre og Lekel, Oppegrd. - - Si-
gurd Vestrheim og Paul Gunnar Vestrheim, fra Jan Vestrheim, Sandviksvol.
Dergen. - Iletros Ole Just Johannesen, frn nnton Johannesen og mor,
Eid=ger. johen Olsen, fra Peder Olsen, Lövsnkervci 30, Bergen.

- C,corg Johan Gulbrnsen, fre Henry Gulb= 1.sen og Gudrun, Dovregt,
Oslo. - Stylmann nrne Husby, fre huth Husby, Sem pr. Wnsberg. - -
Johrmnes ?olgersen, fre Incborg GMefoss, St-Y".andgt. Bergen. - - Ha-
rald for,, -2re D.rirgot, ivreveien 5, Dergen. - - nrne Olsen, fra Kurt
Dale 1.rogseter, DerFjen. og Magne Olsen, fre fru n-,gde Olsen,
Dergen. - - Icif nnker Hansen, fre Mry aansen og Leile, Nbtterby. -
Macnus Lihaug, fre fru Gurun Lihaug , Voldsgt. Dergen. - Henrik Ler-

0; Olc, Ejirnelen 22 Eergon. - - H;n7a1c1. Iedersen
Lonsdy, fre Torghild , Livsekorei 30 :ergen.

Mcgnus 'T/essel Fredriksen,
Fra Karl Fredriksen (bror). - Stuert Erling. Helgcsen, kokk Jon dg-
land og fylb3ter iystein - - Kristin og Johen-
nes Mfiller, frc, kjip=nn ivre Strendt. Stavnger.

KnLVNECET SMD I GLUE Dil!= TIL GhUNNEN. - iKEk Gj\l) I WG SOLGT.

12.00. Hovedy„flinen pkrden 1,:nlvneset p Grue
Finnskog brente ida2, ned til grunnen anta,7,cli; som fölge av gnister

fra en glidelampe. Lyningen ble opufbrt i miton av 1700-rene or; val
av stor kulturhistorisk verdi. Gxden cies for ticlen cv kjipmenn C.

Kon:svincr, som i de sisto 'rene har drevet pensjonatsvirk•
somhet p stcet.

nkor {;:e71,rd og ker bruk i Veng 1Å. Hedmark ey
av s'rdbruker Svein Sire solgt til konsul Harald Berg o;g frue, Oslc
for en pris ev 600.000 kr. Overragelsen finner sted den 1 jE..nwr. Her-
restinget har i m3te /1.befalt kensesjon. nker gård er en ev de
strste, i Hedmerk.

2.>I
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LNIY,INGW, I SI:OTJ=JONLIDGEN.

11,00. Ved forskrifter av 30 desember 1942 som trer
kraft samme da,'hir Direktoratet for Industriforsyning foretatt end-

ringcr i forskrifter av 25 mrs 1942 om ,;jennomförina‘vforordning av
23 desember 1940 om r-nijonerini; av tekstil-og1:3rvarer m.v., s41edes
et sommerstoffsko med p'1.klebe+, cum_rds,10 og b-byskotdy med nyk skinn-
s1c for framtiden b:re kan kjöpes ogselos mot anvisnin(; fra Forsy-
ningsneix.c1,1.

STJLLETiMMELSLLG TIL SVELIGE.

20.00. Det er solgt omlag 30.000 kbm. sellulosetöm-
mer fla Solör til svenskevassdrageneiå r,meddeler Konc;svinger rbeide•
blad,

FI' fl'IMELDINGEh.

0.L. 1).35. Det ha2 heller ikke inatt wert noen melrlinge:
fre. storsilr',fisket. Ingen sikre to;;n forelierenn Å pg,at storsilden

p: vei inn mot land.
Om kyst- og bankfisket uken som i kk er

det kun sparsommo meldinger. Somvan l igved juletider har fisket leet
nedeogdelakelsen harvært11.ten.

FOP ULOVLIG	

0.L. Lensmannen i Lardal har arrestert 2 personel.
faro sdnn, siktct for ulov1is j akDc vil et alvor1ig oppgjdr ae
politt for ikke innlevert sine jaktvpon.

S71JDDPIL t JF,IV OPPL I 2150 I OFFJ,JJD,

19.00. Skuddpremien jerv Opland cr n kommet
opp he1c 210 kr., den stjrscr 2ylket hittil. Herredene yter ialt
1000 k,. og lan'bruks-',eprtowntet 400 kr. Dessuten er fylket og t‘,,m-
reinselspene mod. roT ulv er ple_nien 1650 kr.

1\ALSSE=TNJN MOT D1FTE11I 131•"5.

D::rn Gre-(1 og Brandbu i et
av omlag 1800 skal n vaksi nere mot difteri. Jet gjolder praktisk tl
all skol=lom i de to herrclex len vil begynne str,-:ks over nyttr,
og melir - 'kunne ha det nocn f.dger.

U FJE

En uag a,:nn ved nvn St raLi.gikk iggr gjenre
mee rkst0t- ng i.Oykenvik og omkom.

Julftens moen ble en mnnn funnet liencb,
forr-itt i gaten ved istbnestasjonen i Oslo. Han er senerc uwitt ved

sine On 4rskwi til P1ykkon vitos intet.

111

NSUF's  1942/45 er ber=ot til
LJJn in tL cn 12-14 =s. 15o1;liii konkurrert -11(3 skirener.
IjnLervil .kitrs Hdyfjc11shotell for ut- bli

skildcre innen NSU-11' (); OpInd, Somi_astruktdrer har
mri sl.kYet se[; 1[:,:nrImr,P3c= allon- ()(
Viksen
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In;enir -P,onde i ct kseri knit hvorfo
derfor".z

donne splid? Hvorfor ell denne
motstnnd? ivorfor vil n ikke f2j1g,e ne'd i det son skjer? Det er en
plikt for enhver nordmr= fJlgo ted sin cgen tid. Det er enhvers plik
ville dot gode. For =ge kan dot knnskje synes et det cr for lite n",

result,tor nt tilsiutninen gr,r em4tt, mon don nye tid stlsetter
sinc nonn. Drenlone heror 5,en onkelte.

Fylkesnnn Jnkobsen i on sending "Gcr-
=ske SS Norge" (vcsontlig ;.usikk):

Hvon grvnot -\rrt folk nest. De som trodde
de kunne t'erge Norog ved n'destikk, eller de som W.Y motige nok til
trosse nessene. - Vi mod l(Jftet hode inn i det nye
Det sunne norske folkevett.vil

Fru Olge Ejoncr i "Hcim og S2mfund"

4h.Vi r. yte til den ytterste grense uendeligm.ect ner enn vi plikter. Le OSS arbeide slik et gjerningene telcr for
oss. Le, oss visc t vi virkelig vil felkets vel. - I fereningslivet
er klikkdennelse forbudt. Disiplin re. gjennonsyro oss og forsts. Vi 11
erbeide p egen utvikling. La nasjonelsosi,nlismens ^.nd virkelig f -1Jk
oss. Målet cr ct fritt og sclvst;ondig Norge Lygget p den nesjonlsc-

siliPtiske ide. Hve som gnner 'evegelsen m overskygge alt (1.nnet. -Jcp
vegelscne oppgve gjoldor et vre eller ikkc v,3re for NOIGS stilling
som selvstendig nasjon. blIri h i cn I ccgelse vert etillet overfor en

stor oppgve som dchhe. lne, cn hindringer ,legges iveien for beve-
gclsons rbeid og vckst, La oss ikko fortnpc oss i den notstend vi st'd
ter Hnt og motbdr m. vi möte ned tapperhot og gld hjerte.

F-RONIKJEMPEEKONTO.ET

21.00. I et sirku173re fr Frontkjugporkontoret ho-
ter det

da julostiden er over m9. jeg (:.,jdre neg
til tc.lomann for frontkjenpernc og deres pr:5rende og si nin tekk til
nllo son hr vwt med p yte sin hjelp ved Frontkjemperkentorcts Tr-



boid. F-kkene cr ellercde i november n'''.ned begynt sin vci ut til fron-
ten i Kukasus, og i dc fdrste dngor v desember ikk störsteprten
pnkkene til Leg:ionen. Fra utenriksorgr.nissjonens kontor i Berlin cr
pekker fordelt til elle nordmenn p, lesarettene i Tyskland og til den
som liggor i g:".:rnison i det stor-tyske rike. Frontkjemperkontoret her
ogs& villet nti nlle frontkjempercs prende, og dettc har forrsaket
ct stort Erbeid. Det er klrot st vi ikke nr olle. S. fullstendi[g er
vre lister dessvcro ikko. 112tte de som ikke cr konnet med, honvende
seg til oss, o, vi til rotte p fcilen ved f‘5, sen
en nyttrspkke istedet. Det cr nok ikke til ,`k unng at vi glemmer der
ene og den nnnen, men det er on stor hjelp for oss nr de, som ikke or
komet med, melder detto selv. For vi 1-Åde vil o,g sknl he vire lister
komplett, og ingen Lör tvilc p vr viljc til kommc i forbinnelso 1-(1
c,11c. Den cr der. Frontkjemperkontoret har st;"'dig nrittet utvide s:

og vi hnr ftt floro og nyc.oppgaver som vi =11.1e mcget
gjerne ter pa oss. Vrt virke bogynner fbrst der, hvor det rent regle.
mont,f3re opphörer og hele erbeid er byggot p?1, den kmlerstslige
hu som vi gjerno vdl Vise vre gutter utc og :1C:reS iprdrende her
hjemme. tAr det fra Frontkjemperkontorets sidc og til sis noi,
1:.cr vi dere huske pt nt dette kun :kjor fordi det elninneligc hensyn
tilsir oss dotte. Frontkjemperkontoret cr de frivillige selv. Hv vi
fr inn, el c'et 171' oppgnve dele ut til felles cie og etter elles
behov. Heil og sel. Frontkjemporkontorot v/ Ornv Formnnn.

NYTT

D.L. 21.50. Den 'inske regjering h'r utnevnt sjofen fc
det militmre tr-nsportvesen, o-H,;Ist H.7. Loos, til gcnernldirektör fo
de finske st-ts—ner for 5
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D.L. 18.35. Den sven.ske utenriksncvnd holdt mötc ifor-
middag. Det er ikke blitt utsenOt noe offisiclt kommunike, men det

spörsmålet om leieskip h»r wart diskutert.
Den svenske riksdeg sluttet idag sine möter

for iår.

S.L. 19.00. En. 20-'5rig islandsk stetsborger arrostertes
idg i Stockholm siktet for ulovlig etterretning'svirksomhet. Virksom-
heteL skal ikke ha w3rt rettet mot Svcrige.

0.L. 12.00. Den svenske stats driftsbudsjett for 1942-4)
utgjör 3.682.000.000 kr., d.v.s. a„t stetens utgifter er over 10 mill.
pr. deg. Skatteinntekten stanser ved 3.646.000.000kr. Den kjente sosie
nonom professor Gustv Cassel skriver at dette er en uholdbar situesjo
Hvis staten ikke får inn tilstrekkelig mcget i form ev sketter, nå res-
ten lånes. Folkets inntekter er inidlertid :11erede så sterkt beskettet
et de ikke strekkor til for 3.r.ebehov.. St:tsgjelden ventes neste år å
komme orp i milli rder sv. kx.

0.L. 12.00. Det meddeles offisielt i Stockliolm et han-
delen med all fersk fisk eller frossen fisk som ikke henföres til fer:
iennsfisk og som ikke allerede er underiu,stet regulering, fra 4 jenu:,
skal reguleres på samme måte som fastsn,tt for 1=delen med hvittin,
torsk m.v. resjonering ev ffsk vil bli gjennoMfört on kort tid

D.L. 12.30. Kulden hIT nå Jatt inn for 1.vor i Serige
sBrlig i nord. En kuldebng‘e tren.cr seg Lrngsomt sörover. Laveste
målte temperatur hittil her =t minus 26 grader C.

10.00. I Skåne or det inntruffet et nytt tilfelle
av munn- og klovsyke denne gang i Trollen[Ns Sokn, Malmöhus Ln Beset-
m.ngen, 102 riut og 66 ,zriser: skal sinktes ned.

0.L. 1200., En ondertet skerlagensepideml h3rjer for ti.
den på forskjellig.e. stader i ILrno. 2å  r;runn a i plass=gel på, epide-
misykohusene 1]..ar man måttet ev?.kuere noc endre sykehus.

NYTT FLL DLNKLRK0

20.00. Statistikken viser at den dnskc usdyrpro-
duksjon i det forlbpne rtr cr gtt noo tilbake. For de förste 11 måneden.
av 1942 Lli: smörprodu.skjonen oppgjort til 10 mill, kg., fleskeproduk.
sjonen til 76 mill. kg., eggprouksjonen til 27 mill, kg. og kjöttpro-
duksjonen til 135 mill. kg. Nedganger i forhold til ifjor utejbr bl.a.
for sEir 15% og for kjbtt 9%. Yedwng3n antas nå t w3re kulmirort.

D.I. 18.55. Det danske prisdirektorat har fastsatt mak-
simaipriser på. drosjetikster. -.1.)e nye aiser, som omfater vognmnns-
kjörsol i det hele, trer i krft 1 janunr 1943.

21.50. Et fynsk-syJellandsk c)rdenspolitipresidiun
er blitt opprettet i .?,rhus,

vvvvvv VVVVYV vvvvvv
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Meldingor ny_ttaarsafter 1 42.

Olo Edio hadde idag hva de selv kalte
et stort  og  lødig program for nyttrseften. Dc hadde fcr anledningen
satt opp progranposten "Forges FTartid klokken 16.00 og denne pg.»st
lot til na ,:wre til rets abarna, Lon bo;Tntc med ruHikk og taleker
av barn og saa hørte vi on -a30 av "miristerpresidenten" til en stor
forsamling av barn pt..a Univolsitetsplassen. Vi gjenuir her utdrag av
talen. Foran talen sendte propauandaledcren en kort nytta,rshilsen til
PS ungdommen.

O,UISLINGS TALE

Porske gutter og jenter! Jog vil førsc faa
takke dere som representanter for Norges ungd(r,w. Jeg: vet 'rivor(an dee
hør kjGnpet, men dero vot ogeca at belønninEen venter dere.

Naar vi som eldre ser paa on slik frisk ung-
don ønsker vi mange ganger at vi var unge igjen. Jeg for min dcl ønskor
ikke aa vaere hverken eldre Gller yngre enn (_)g er. Den gjerning  leg
skal utføre kan jog nok best i i den aldor jog cr. Men jeg maa tenke
paa hvpr lykkelige dere er som kan fn.a leve deres ungdom i en tid s2m
denne. Tonk paa hvor lykkelige og dere er tross alne vansker. Jeg
hører til et slektsIedd som leyet dere. Vi kjempet o,7saa, men vi
kjempet forEjeves mot vaar tids fordc  og  hunbug. Vi hadde cgsao.
vaar tid full at bevegolse eg spenning. Joc husker hvordan vi flokket
til farvene dongang Norge ble revet 1ø2 fra sverige. Dere kan tro at
hjertene vaare brente etter aa faa ta fatt. Og vi haapet paa ct nytt
og bedre Norge. Men vi ble sørEclig skuffot.

Vi fØ)2te nasjonalt akkurat som dere føler
det nu. Vi følte at vi naatt leve videre i haapet.

Dere lever i en større tid enn den vi levet
i. Dero kan faa leve oE utvikle dere som acre skal og maa. Her cr noe
som passer med deres veson. Det cr ikke barL det at dere kan faa i
uniform. Det er jo noe som dere alle setter pris paa- Men dere vet at
her er mrlighetene for derc tri aa utvikle dore. Og dere skal faa
unytte do mulighetene. Ikko bare dere, men hele Norge skal settes inn
paa sir rotte plass slik at dere ogsaa kan faa arbeide i det stere
folkefellesskap. Staten vil nok hjelpe dere frarover, men derfor menes
det ikke at dore skal sitte ned aa vente paa at godene skal falle ned i
fanget paa dere. Doro skal kjempc dere fram. Vi kjempet for noe som da
var haapløst. Derc sal kjempo for aa nas fram til det som dere vet cr
mulig. Dere ungdommor i rO skal vaere et oksempel for andre til otter-
følgelse og dere skal faa de andre til aa følge red slik at vi enart
kan faa allo ungdommer, or halv millie gutter og jontor i Norge til
aa bli som dere. I,Cnskje kommor ikke alle til aa vaere NO, men om vi
naa regner med ca 1/10, sau er det et stort maal. Dere 8kal kjerpc for
vaare idealer. Dere skal danne kjernen i dot nye Norges ungdom. Fra dere
skal Norge i frantiden hente sinc nye førore. Men egsaa ute i verden
skal dere baerc Norge frar. Og hva er vel skjønnere enn dette aa kunne
vise verden hva dere or.

Saa vil jeg tilslUtt faa takke dore for alt
hva dere har gjort i det gamle aaret og slutte ned a ønske dere alt
godt op: god framgang i det nye aaret.

Etterpaa frlute noe hyldningslyrikk til
"fØrerons" pris lest opp av et av barn.

Dagens hevedpost paa prograrmet var det
saakalte "Tysk nersko" programmet. Det var for størstedclen tysk ou
bGgynte med en tale av reichsminister dr. Gøbbels. Denne talen ble
kringkastet over alle tyckkOntrollorte staejener og ble etterfulgt av
musikk. Vidcre var det hileiner fra alle de tyske nilitaere sjefer og
terboven. Innimellou var det enkelte innslag ned norsk underholdning,
hvor vi fikk hØre orkeotro, ensemblor og solistor mcd 1jenter soM
Willy Johansen, Willy Viet eg Lcif J. ̀ Javan.7idorc medvirket 1=andi
Eide ̀ tenn, Marit Niolsen, Arvid Nielson, Henry Erichsen og. Fritjef
Krohn.

Fortsatt.



dic,c,2.MeldirTer nyttaarsaften 1942. Nr. 616.

Klokken 24.00 ble "Deutschland,Deutschland
uber alles" og Horst Wesseisangen spillt og etterpaa kom Eyvind Mehle
med nyttaarshilsing til

"Det cr nu 1943 og det fjerde aaret da Norge
maa ta fyfigene av at det ikke opptraatte som en suveren stat den 8de
april 1940. Tunge er byrdene som da ble lagt paa oss av dem som for-
raatte oss. De kjente ikke annen kamp enn den for seg selv og sine
feller.

Kjaere norske lyttere! Dere nordmenn som
har tatt opp kampen for Norge vet det. Vi er stolte over aa.kunne tre
inn i Norges historie med byfyet rygg.

Men vi merker usikkerheten hos dem som er imo
oss. Vi ser to slags ansikter ser møter oss. Vi ser ansikter som er
direkte fiendtlige og vi ser ansikter som er tvilende. Men vi tvinger
ingen til aa kemme til oss. Vi har raad til aa vente".

Tilslutt sa Mehle at han ville hilse alle
lytterne hjemme og samtidig ville han benytte anlednineen til aa hilse
de hundre tusener av lyttere rundt omkring i verden og takke dem for
alle brevene som de har fatt i aarets lØp. Videre hilste han alle
landsmenn paa havene og de ulykkelige landsmenn som er i britisk
militaertjeneste; men frh.st og framst hilste han alle sine kjempende
landsmenn paa østfronten og haapet at naar nyaarsklkkkene ringer igjen
neste aar ville de livrftes igjen hj,emme i et nytt oe nasjona1sosialisttsk
Norge.

Tilslutt sang et kor "Du Herre som er
sterk og stor".

Siste post paa programmet var sj9fmann -
sendingen son varte fra klokken 1,00 til klokken 1.45. Denne sendire
bestod hovedsakelig av nyaarsunderholdning med musikk oe korte t(aler.

Det var ingen lokale nyheter i de norske
nyhetssendingene og programmet for vrig var meget tynt.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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OFTFjRERE OG VARAORDFiRERE OPPNIVNES FOR BYENE.  

FRITZ JENSEN I OELO FORTSETTER.

20.00. "Departementet" har oppnevnt som ordftirere
og varaordförere fra 1 januar 1943:

Oslo: Som ordförer soussjef Fritz A. Jenssen.
Brum: Kontorsjef Arthur Jahr og ingeniör Kolbjörn Berg,
Asker: Bonde öivind ixeth og Reidar Neegård.
Drammen: Overlærer Odd Viig og rådmann Peti;er Thomas Sandboyg.
Halden: Yrkeekolebestyrer Bjarne S. Schau og tolloppsynsmann

Rolf Brekke.
Predrikstad: Rådmann John Kr. Johnsen og bokhandler Arvid

Hjarrand.
Moss: Som ordfrer disponent A. D. Wallenborg.
Bergen! Som ordförer finansrådmanr Alf Johannessen.
Fana: Som ordförer direktör Harald Scholz.
Stavanger: Rådmann Harry Höst og forsorgssjef Karl 0. Karlsen.
Haugesund: Skipsreder og advokat Jakob Nyvik og skipsreder Karl

M. Thuestad.
Ålesund: Rådmann Gustav Sveen og fisker Severin Kalvö.
Kristiansand S.: 0berst1Jyt;nant Fosby og kontorsjef major

H. G. Hammer.
Arendal: Apoteker Eystein Knutzon og banemester Olav Holen.
Skien: Rådmann Jacob Engebrethsen og farver Sigbjrn Dahl.
Tromsö: Banksekretær Peder Larsen og politibetjent A.O. Gronås.
Harstad: Iierer Hans Methi og disponent Reinert Stien.

VI M1 KJEMPE TIL SEIREN ER VUNNET ELLER G TIL GRUNNE. 


FUGLESANG TEKKER H.:YNDEN FRAM TIL SINE MOTSTA:JDERE VED NYTT;RESKIFTET.

O.R. 18.00. quislings nye propagandaminister, general-
sekretær Fuglesang talte ikveld i Oslo-kringkastingen. Han uttalte bl.a.

Vi skriver idag årets nrste dag. Et års-
skifte er påny fullbyrdet. Et år preget av kamp ligger bak oss, et rag 7
narokk, som omfatter.ikke bare hele den ytre verden, men som også trek-
ker det enkelte menneske inn i det uavvendelige oppgpr. Et nytt år lig-
ger foran oss, og vi spJr oss selv "hva vil dc nye aret bringe"?

I det året som er gått er flere og flere i
folket vårt nådd fram til erkjennelse av at det norske folket er en or-
ganisk enhet, som enten samlet vil komme velberget gjennom amveltningen
eller samlet vil gå til grunne. Det året som er slutt har vist oss hvor-
ledes det nye mer og mer tar form i folket vårt og vokser seg sterkere
for hver dag. Nasjonal Samling står sterkere og fastere oppbygget enn
noensinne. Det er skapt et grunnlag for utviklingen i årene fralRover
som ikke lengre er til å rokke.

Vi lever midt i et veldig tidsskifte. En
gammel tid bryter sammen, og en ny tid tar form. Det året som er gått
har styrket oss ytterligere i vår overbevisning om at det gamle må fal-
le, og det nye bryte igjennom. Og vi går inn for å virkeliggjöre det
som vi vet er vårt folks frelse.

Fuglesang amtalte deretter motstanden og ga
en rekke eksempler på at nye ideer aldri har brutt igjennom i folket
vårt fra sagatiden til vår egen tid uten etter hard kamp. Vi har aldri
ventet annet enn kamp, uttalte han. Alltid viser flertallet den samme
manglende forståelse, og alltid blir det seir for det nye. Og til sy-
vende og sist ser vi alltid at hele folket blir overbevist og vunnet
for det nye. Vi må ikke la oss slå ned. :Det er likegyldig hvem som står
mot oss. Tåpelige trusler fra London virker bare komiske på oss. De kan
ikke stoppe oss. Vi må kjempe til seiren er vunnet eller gå til grunne.
Ennå har aldri en gammel tid seiret over de nye ideer.

(Fortsatt).
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FUGLWLNGS NYurT.=,-LF,

(Forteatt).•om ved elle store tidsskifter i vårt folks
historle, fortsatte e?' det også iciog Norgee sak og v4rt folk
framtid kampe er v op-pave idag 3. i selv våre argeste

mest fcrestå og eljenne at det er det
mål vi kjemper eg eJ laad og folk er den kraf 7E--
som driver cso,V m iLLeJe-rec.d eykjenne det uuppl3selige skjebne
fellesskap soL idag meL olk av gormansk ett, og ennå vide-
re, mellem J oi . ppgibret med boisje-
vismen i dst og undertrykkelse og ut-
slettej.se er på den meer frie gb coyges eak0 Et nederlag
for Europa vil bety TToos -eelsjeserej.ng og undergang. Dette betinger
vår plass i storoppgj3ret Dette oyn disse kjennsg;jerninger må fyllo
oss når vi idag står vod i=gangen t år. Let er Norge vi
idag representerer og bere Det ey på vegne av de
norske folk at vi nettopp :;_dag rekker hånden u:c til alle folkefeller og
appellerer til dem alle å seriee me oss i fellos arbeid og felles inn-
sats for Norges sek og Nwrgee -oramtid.

Våre -tHnker og våre nyttårsdnsker går idag
fdrst orf, framst til våre landsmenn der ute ved fronten i dat. Den ånd
og den innstilling våre fri-villigo helter er av betyr garantien
for vår saks seir også hey hjenire. Derne sakm også fylle alle vre

Ædlemmer og tillitsmenn her h-jemlLe og mnne oss j. vår innsats.
Våyo tenker gr også til våre sjöfolk som

tvinges tii å eeile i dbdsfar n Englnnd ellp sittr engelske
eller =erikeneke k3nsentYasjc11--,,Ire. Jr?kerc.oni alle et godt nytt-
år, og håper at de vil gj,Ans • i og det nye året.

a.e- cre landemenn oversjöisk, til
alle dem som er LTt vill Lenden sender vi en
nyttårshilser- La det nye Qret dem til overbevise seg om
hva som vir.tellg er eente et ':)ytår til elle som cr
norske i det inneeto n sin sjed. de ikke har vunnet fre4L
til klarhet. .7± sendey dem en nytiarsrL.aen cudi v vet at de til sist
vil aamles med oss TI:er vår

vre tenker til den
mann som reist,e nerrk?, tel "71: 'eeieeisereresident" Vidkur Quis-
ling. Fra alle steder den nye tridFrilenrk gjör sin innsats
går nyttårsriske:le til hem idapH 71 :lo-k;er ham for-att ubrytelig t:2o-
skap, vi fölger ham. ti2 er vunnet o vi håper et det nye året må
bringe leisgnelso av li asinnsts land

Og flied 'otteon nvtter vi håpet (x(1at
vårt folk m icnme vect gje- fi og at vårt folks
fremtid må fuleseng. Vi semles
alle om ledrnss"JmH eigne ,/rt dyre fedre-



land.

EYVIND EHTP TERNE

0.R. 19.15, v2gne rettet Eyvind
Mehle et nytt.3retekep til cree

er  m  1. i jerie i et nytt år, uttelte
Mehle bi.a. Det blir det fjore e•JeT et :Nrye ie idlgene et vi ikke
olJptråtte som en e-wren stet i lendet fått å

	

Tundet ensver hviler på dm.eom okd er for landets ulykker.
dcn vi er etolte over å kunne te a i,jePreis-Inger- Vi merker stadig
eet våre motatendere -vr,kler mer og J.LO :)et tragisl: å se jössingane

Vi krn ikke tvinge noeL. c vf, r -hrc. Men vi ken vent;e. Ti
mo arbeier tor 0`'W.

jeg hilser eile lyttere i Norge, Sveri
øg, Denmerk. Takk .for alle brev. Jeg hilser

oo 	 lendwrenn på havet og våre ulkkelige j.imsmmnn i de allierte mi-



Do -.Lytter i smugg på våresendInger, og jeg vet de set-
ter pris "-)n.dem. Men fret ev ad. hiiser Ncyrsce stolthet, våre
kjcmpe ed sdnner på estfronten- Et god r g JJ.rm t nyttår.

Eleil cg se,1
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TELIGFI:M=SLIUG QUISLING-HITLER OG WISLING-TELBOVEN.

O.L. 22.00. I anledning av årsskiftet har der Ftthrer
sendt fölgende telcgrem til Leehskommissar Terboven:

jeg gjefherved uttrykk for mine beste önsker
om Deres personlige velferd og oai fortsatt hell i Deres arbeid i Norge
i det nye år. Jeg knytter hertil min takk for det verdifulle arbeid De
hittil har utfbrt i Deres embete og sender Dem mine hjertclige hilsner.

Deres Adolf Hitler.

"Ministerpresident" Quisling har sendt föl-
gende nyttårstelegrnm til der Fthrer:

Ved arsskiftet ber jeg Dem, min Ffihrer, om
motta mine oppriktigste lykkJnskninger. Måtte det nye år bringe de sejrr'
rike tyske våpen det avgjörende resultat i den store germanske og euro-
peiske frihetskrig.

Qu5sling.

"Ministerpresidenten"s telegram til der Herr
Leichskommisser her fölgende ordlyd:

Herr I.E)ichskommisser. - Ved et tilbake-
blikk over det forlöpne år cr det mcg on oppriktig trang på egne vegne,
på vegne av den bevegelse jeg leder såvel som på vegne av den norske
"regjering" å uttale min takk fox den fortjeneste De har innlagt Dem
ved Deres arbeid for den fremadskridende utvikling av de krefter i det
nye Norge som lever i Nesjonal Semling. Jeg vil i særdeleshet, Herr
Reichskommissar, tnkke Dem på det hjerteligste for et De her gjort det
mulig at det ble dannet en "nasjonnl norsk regjering". Dermed ca det
avgjörende skritt for den endelige gjennomföring av nyordningen tatt.
Det er meg likeledes en glede å slå fest at N=)rge også i dette begivn-
hetsrike krigsår hnr kunnet gjire en betydelig innsats for den felles
sak, og et krigsbyrdene, trass i krigens stedig strengere kerakter, og-
så i dette år likevel har vært tå1e1ige for Norgc, på grunn av Deres og
Deres medarbeideres virksomhet. Som et uttrykk for et oppriktig kame-
retslig semhold, og i overbevisningen om et det rye r vil bringe oss
nærmere de fer_es mål, ber jeg Dem om å motte mine hjer'ueligste bnsker
fur Deres personlige velferd og om et fo-itsett framgengsrikt samarbeid
også i det nye år i våre tn germenske feLks interesse.

keichskommissar Terboven her sendt fölgende
sv-..rtelegram til "ministerpresidenten":

Herr "Ministerpresident". - - Jeg takker
Dem på det hjerteligste for do önsker de her overbrakt meg for det nye
år. jeg gjengjelder disse Jnsker for Dem personlig, for den nasjonel-
sosiel-Lstiske broderbevegelse og for "den noree regjering" i den samme
ånd av oppriktig samhold og kameretslig samerbeid. Også det forlöpne år
v2r preget av en fremadskridende koncolidering av nyordningen i Norge,
for det f5rste ved Deres bevegelses stadige vekst innad og uted, og ffl:
det andre tekket være den energiske innsats av den "nasjonele regjerin
som ble dannet i februer under Deres ledelse. Jeg er derfor fest over-
bevist om at De kan imötese det nye år med en særlig berettiget stolt
tillit, og jeg ber Dem v3re overbevist om et jeg i det kommende år  li-
kesom i det forlöpne, vil stå som kemeret ved Deres side. I årsskiftete
time tenker jeg særlig på Norges trpre ungdom som gyjr den störste inn-
sats i tro våpenbrorskap med det tyske folk i kampen mot den bolsjevi-
kiske verdensfiende. Med mine beste Unsker for Deres personlige velfer
og med knmerntslig hilsen.

Deres Terboven.

Wehr=htbefehlshber in Norwegen, generel-
oberst v. Felkenhorst gir i sitt lykkönskningstelegrem til uisling ut-
trykk for håpet om et året 1945 vil bringe eksemaktenes seir nærmere.
Da vil det for Deres vnkre land opprinne en lykkelig framtid og Deres
livsverk vil bli kronet med hell, sier han.

I sitt svartelegrem uttnler Quisling bl.a.
sin takk for den bist_nd som den tyske forsvnrsmekt har ytet Norge i
det forldpne år.

Videre cr det utvekslet telegrammer mellom
Ouisling og LeichsfUhrer SS Himmler og Generl der Polizei Lediess.
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UTENRIKSMINIS= LIES TAT,E VIN= GJUNKLf,NG I SVERIGE.

S.R., 19.00. Kong Håkons tale til De Forente Steter og
utenriksminister Lies tele over London Lodio b1e begge gjengitt i ut-
drag i nyhetsutsendingen i svensk redio ikveld.

Av den eistnevnte tele frsmhevdedessærlig
utenriksministerens poongterirg ev  den norske legjerings syn p det
framtidige skendineviske somerbeid, og hans bemerkning om et nordmenn
ver  blitt mottott mc:d elviljo i Svorige. Det ble imidlertid ikke gitt
neen kommetorer.

INVASJONSFRYKT? DE M)ESKE HALLOMENNENF I OSLO RADIO TAR OPP BEC's IDE.

O.R. For förste gang innleddes nyhetssendingene
tver Oslo redio idag ved at hallomennene tilkjennege hvem de var ved
novnangiveIse.

rets firste norske nyhetsending kl. 14.0
ble innledet slik:

Her er Oslo med alle norske sendere. Formid-
degsnyhetene idog. Det er Egi1 Natting som leser. Vi nytter hövet til
å 3neke et godt nyttår.

Egil Notting er den mest alminnelige nyhets-
leser i Oslo Rad:to. Av et undereldningsprogram senere på ettermiddagen
("Ho1lomennene underholder"j freeligikk det at Notting tidligere har v,%rt
formann i Norsk ODeraforbunds kok. Han er fra Namdalen.

Kent endre hollomenn kon nevnes Hale som nå
i 16 år her vert knyttet til kringkastingen han leste et par ov sine
egne dikt i underholdningsprogrommete- kaptein Dugstod som kl. 19.15
hadde en reportasje fra Gamle Aker Kirke med intervju av res.kap- Bsrby,
sangerinren fru Hsld Christensen? og pianisten Berge i Bergen.

1TY-IT.PSFROG=ET I OSLO RADIO.

O.E. For en gengs se:yld hadde Oslo Kadio et ganske
rikholdig program fOrste nyttårsdag.

Programmet ble innledet om formiddagen med
st den i'nngerende “Niderosebisp" Einar Lothe leste salmen "Dog over
Nosge". Kl. 10.00 brektes en Grieg-konsert i onlcdning av Griegs 100-

1945. Höymessen holdtes ov "biskop" Ludwig Dåe Zwilgmeyer
i Vestsiden kirke, rorsgrunn. De tyske formiddagsnyheter kom först kl.
14-00 i motsetning til vanlig kl- 12.30 på helligdager. De norske ny-
hetene fulgte umiddelbert etter. Ettermiddoger fre kl. 14,20 til kl,
18.00 yer viet ci tysk program, men kl. 18.00 .le sendetiden igjen o-
verlett den norske progromledolso og "minister Fugloseng holdt sin
-dyttårstele etterfulgt av musikk og wffierholdning ved hallomennene.
Nyhetene og den aktuelle sending t'ulgte som ven1ig, og kl, 20.00 brak-
tes en större nyttårskonsert ev det forsterkede redioorkester dixigent
Odd Grnner-Hegge. Her medvirket d1,a. Erling Krogh, Torgeir Audunson

proleg, Betzy Holter og Ein-r Tveito. Sjdmannssendingen - et
underholdningsprogrem - ovsluttet degen kl. 23.30.

FINNERUD TFEKKER SEG TILBAKE.

	

22.00. Fegsjef i Norges Idrettsforbund, Per Finne-
:ud, fratiei sln stilling 1 jsn, for å gå over i privat virksomhot,

En lekke tyske löpere med'bl.a. Stiopl i
sptssen skal delta i det intern,sjonsle sk5ytelöp i Oslo 13-14 februe

Det C2 også moningen ot tyskerne skol ster-
3L'2 lop 1:X"2,

	

20,00. En 20-å:dng, Odd Hensen,Sortlnd, er blitt
drept under steinsprengning på et enlegg.



Nyheter fredag l_len. 1943.  N1'. 617.

RULLE LL,SMUSS:LS MiTE MED QUISLING,

O.R. 19.30. Jeg hadde sett og hört ham fdr, men eldri
mött ham för i 1942. Jeg Ver betatt og begeistret for hans arbeid for
Norge.

• Så traff jeg ham. Mötet fant stod i et pri-
vet selskep. Jeg ble forestillet for ham, og han sa mange pene ord til
meg om min bok. "Min bok"? utbröt jeg. "Jeg har skrevet mange bdker".
cuisling smilte. "Da h-r jeg noe å se fram til", se hen. Jeg lovte jeg
skulle seJnde ham mine samlede verker ved en framtidig anledning.

Jeg gikk noen dager senere selv til 11,nm for
å overbringe min gave. Uten videre dikkederer ble jeg lettvindt latt
inn. Han så på meg, r'-:kte meg sln hånd, trkket den varmt og godt og ga
meg ot smil som jeg aldri skal glemme. Det lyste opp hele hans kloke,
norske ensik-c. Et varmt, inspirerende mannssmil. Jeg visSte. Hans smil
ga tro og sikker forvissning.

Ovenstende eiendommelige beretning 2orekom
i en sending:Hva hr gjort mest inntrykk på meg i året som gikk, nvor
også fru Regne Prag Magelsen og "teatersjef" Gustav Berg ei.??,e,CY hadde
innlegg.

West inntrykk på fru Magelson hadde "ministe
Lundes ddd, ±uen nye leilighet e+.ter 18 måneders opphold i kufferter
og hennes eget partiarbeid gjort. Hun fölte hun hadde et ansvar overo
de to progremposter: kvinnenes stilling i det nye Norge og ve?-gingen av
kristendommens grunnverdier, som hun hadde valgt som sin livsoppgeve.

"Teate:rsjef" Berg J2ager hadde sett seg for-
bitret på svarteborsen og tyveriene e,v villegriser og kaniner året
som gikk. stjele mat fra småfolk var det mest motbydelige han kunne
tenke seg. Han gjorde politiet oppmerksom på saken.

SW.RT=DEL._ . . _

22.00. En skredder på Raufoss.har ved Opland pris-
rett fått en kraftig dom for sverthandel. Han hadde omsatt ialt 54 dyr,
vesentlig griser, ulovlig. Dommen löd på fengsel i ett år, en bot på
1500 kr. og inndraging3V 9000 kr.

En forsendelse resjoneringskort har på veier.1
fra "forsyningsdepartementet" til forsyningsmyndighetene i Trondheim
wert utsatt for hm'verk. To kasser med kort var brutt opp, og det var
blitt borte ialt 34 hefter.

NYTT FRA SVERIGE.

18.00. Det gjennemsnittlige prisnivå i Sverige har
ifölge Riksbankens prisindeks vært så godt som uforandret siden midter
av november til midten av desembsr. Den totale stigning i 1942 utgjbr
omlag 7% mot 13% i 1941 og 16 i 1940.

NYTT FEA Di!INDithRK.

D.R. 21.50. Den danske konge rettet nyttårsdag et budsi<
til det danske folk i kringkastingen.

Jeg ber et 1943 vil bli et lysere år for os-
al1c, uttalte kongen bl,a. Jeg hf4per jeg snart vil bli resk igjen ettc
m_tt ulykkestilfelle og kan gjenoppta mitt arbeid. Budskapet endte me
en hjertelig hilsen til alle l[mdsmenn.

NYTT 


D.R. 21.50. Innbyggertallet i Helsingfors var ved års-
skiftet -Jel 328.000, Ev^:cuerteCT ikke tPtt med i tellingen.

vvvvvv •Vvvvyvvvvvy



NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA. 
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Regjeringens Informasjonskontor.

4._lanuar 1943,Nr, 618. Fortroli'.
Meldirw,er 1iirdujanuar.

Nye  medlem.cr av s.t.yrene fo] Uoyes Banks avdelin er.

O.R.12.00 Det er nå oppnevnt nye medlemmer av styrene for NoYges
Banks avdelinger. - Ved BodUavdelingEn er oppnevnt s,m medlemmer av
styrot: ordförer distriktsdyrIp.ge P. Scglem, Bodö, bondeförer i Nord-
land g?1,rdbruker Kåre Bertnes, oc advokat Rolf Thorne, Bodö. Advokat
Thorne var ogsh' medlem av det garli1e styre. Varamenn: Halfdan Sahl,
Martin Jensen, g Leif Raben.

"Minister" Lippestad  helder nyttårstale til de norske arbeidere i  Tysk-

land.

0.R.19.15 Fra Derlin ble det overfört en tale som "minister"
Lippestad har holdt til de norske arbeide,..e i Tyskland. Talen var
meget kort og inneholdt lite av interesse. Lippestad framholdt bl.a0
hvilken store betydning det hadde at arbeiderne utförte et godt arbei-
de. Det var nemlig av den stbrste betydning for Norges plass i det
nye Europa at nordmennene vant tyskernes respekt. Selvsagt kom Lippe-
stad også inn på det germanske 2olf,:efellesskap.

Rasjonen av generatorbrensel forjaLuar måned uforandret.

8.00 Forordning av 2. desember 1942 om omsetning og bruk av
generatorbrensel.

Med hjemmel i foYa)rdning av 2.12.1942 paragraf 3, har
Kommunikasjonsdirektoratet fastsatt at det på kjGrebrk i januar 1943
kan kjdpes det samme kvantum generatorbrensel som Direktoratet fast-
satte for descmber d.å.

Söknad om kidpetillatelse for tillegskvantum sendes
Transortutvalget i distriktet.

For jordbrukstraktorer, stasjonerte anlegg og fartöyer
er det ikke fastsatt bestemte kvoter. Söknad sendes Transportutvalget
i distriktet.

Det innskjerpes at det er forbudt å bruke generatr-
knott eller trekull uansett kullenes störrelse til husoppvarifining o.l.
fyringsfirmål. Overtredelse kan medföre straff og inndragning.

Forsyningsdepartementet. Kommul...kasjonsdirektoratet.

Fengslingskjennelse avsa t over en 20 år p'ammel norsk ami ran:t i Sverige,

12.00 Det svenske pnlitiet har knepet en 20 år gammel norsk
amigrant som har rdmt fra en interneringsleir i Småland. Etter 21ukten
drev han omkring og begikk innbrudd. Han har stjålet undertdy, lasjo-
neringskort og endel kontanter. Det er nå avsagt fengslingskjennelse
over ham.

Brann i Kristiansand.

0.T-19.00 Fra Kristiansand meldes at et hus i Tordenskjoldsgate
er brent ned til grunnen. Ingen mennesker kom til skade.

Bankreglwka ene frr  1942. 


0.R.12.00  En  rekke bankregnskaper for 1942 or allerede avsluttet.
Håndverkernes Sparckasse har hatt et driftsoverskudd på kr. 71.000.-.
Innskuddene er steget fra 9.8 milliener til 10.6 millioner.



S.:de 2. Meldin er lörda 2. 'anuar1943.  Nr.618.

Siårid Hald er den den kvinneligehallomanni Oslokrin kastin en,

0.E.12.00 Nyhetene kl.12.00 i Oslo radio ble idag opplest av
Sigrid Hald,

Dödsulykker.

0.R.19:0J Por8gun!:L. Om formiddagen nyttårsaften druknet en
2:>L gammel pike i ved

0.1.12,00 Skien. En 7 6r gamel gutt er Yverkjört og drept av
toge±,-,

Nytt ± Danmark,

D.FL.18035 Når Kongen frerleis ikke kan bevege seg fritt, E$kyldes
dette en En-ndre lesj,n hleduttredelse venstre fot. Det er ikke
på no-r mte tal_e om on forverring av hans sykdom. Kongens tils1;and e£
heit ut tilfredsstillende.

D.E.1835 Det har vT)rt strkt snefall over store strekninger av
Danmark. Sneen har voldt erdel tifikkforstyrrelser.

Njlt_fra Sverige.

S.1.22,00 Som ny tysk sendemann i Sverige er utnevnt tidligere
onarg6 7ashington, Tommsen.

8,00 Over 30,000 svensker h21 hittil sluttet seg til den
ati-kommunistiske kampanjen acm Socialistiske Partiet har satt igang,
SJitge har underte,gnet en reselucjen sm forlanger let kommunistisk
pncti opplhHning.

12.00

i “40.

Detjenncmsnittlige p.-r—shvå i Sverige h?,2 ifölge
p,isindeks vrt sL got som ulorandret siden november,
igning i 1942 -cAP.'yir oini?..g7 5, mot 13 % i 1941 g 16 %

'"-‘,-V7VVVV7V"7"7-,--7
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Regjeringens Informasjonskontor.

5. januar 1943. Nr, 119. Fortro1i. g2.
Me12112EL„Isdndag S. januar.

TURNINGEN ST°R FIAMD.LLES I

22.00 "Norges turnleder" Bjarne Pettersen har
sendt ut ct opprop til alle unge turnere. Han slår her fast hvilken
uboteJig skade det er fnr de unge å bli stanset i sin trening, ng
retter en appell til alle snm har turningen kjær g gg inn for sin
idrett med kr ft og lyst i dot nye 4let. I den forbinnelse nevner
han at "Norges Idrettsforbund" alltid stgr til tjeneste og at det
til sommeren vil bli arrmngert treningsleir i turn.

MYE UT,Y=R OG BELI=R. 


22.00. Nett til nyttgrsaften er det inntruffet
ct forlis utenfor Tjdrvåg pg Sunndre, som krevde 4 menneskeliv.
En motorbåt med 4 mann ombord, var lastet eled langved pg dekk og
under manövreringen i mdrket har man antagelig gjort en altfor brå
sving slik at bgten kantret. Folk i Tjdrvgg hdrte riddrop fra sjien
vcd 1 tiden nm natten, men fdr man fikk satt ut bgt var det forsent.
Alle de ombor=ende omkom og likeue av dcm cr ny funnet.

E,n druknIngsulykke som kostet 3 mann livet
har funnet sted i Hjelma ved Bergen. 3 Fiskere fra ggrden Hellesund
var dratt ut pg sjden i en fwing ved 11 tiden om kvelden f'01 g dra
ct sildegarn. Under arbeidet mcd g dra grnet, er de kommet for nær
en flu hvor det er stort dragsug. Dette var 700-800 meter fra land
og folk kunne se hvorlcdcs an svw sjd tok bgten og slengte den mot
fluen der den forsvendt. Det tbk lang t?Jd fdr men fikk tek i en
kraftig båt som kunne forsöke reaningsarbeidet. Det ble forsent eg
dagen ettr frit man likene av de tre fisLerne. Dc omkomne var alle
gift og to av dem etter7",ter peg barn.

En sirgelig hending cr inntruffet i S lhus
nyttårsaften nvorved to kvinner mistet livet og to andre ble sg hgrdt
sgret et de mgtte legges inn pg sykehus. Ulykken inntraff pg Visnes-
bussen som ver helt full og var pg vei ned til ferjesteden. I bakken

da/ overfor Selhus sviktet bremsene og/det'sg ut som om bussen skulle
g like i sjden, oppstod det panikk. Det lykktcs imidlertid sjauff)ren

svinge bussen mot bakken ved ferjestedet o f-kk dermed stanset
den; Noen av passi,sjerene som var grepet ev'pen_Lkk, hadde imidlertid
s]Ått ut rutene og heppet ut. En av dem, fru Solveig Jakobsen, ble
drept eg tre endre sg hgrdt sgret at de måtte logges inn pg sykehus.
En ev dem, Ingebnrg Jekobsen er senere evggtt ved ddden.

En stör-ec brann oppstod i helgen i en ev
Tönsbergs stdrste forretningsgårder. Ilden brbt ut i TInsens
bok-og papirhendel, hvor bdker og papirer for flere tusen kroner
gikk opp i rök. Brnnen ble hurtig slukket, men fUrst etterat flere
andre forretninger, deriblandt en kolenielforretning, var blitt rdyk
og vannskadet. Drenngreeken cr ukjendt .

En stdrre brann herjet nyttgrsnatt i
Kristiansand. Brannen bröt ut i et hus hvor 18 mennesker var semlet
til nyttgrsfest. Hustt biente ned til grunnen og ilden breate seg
til nabohuset, som imidlertid ble reddet fra hel utslettelse. Ingen
me nesker kom til skede.



Meldinger sndag 3. januar 1945. Nr, 619.

INNSMiING TIL FRONTKJEMPERNE.

O.R. 22.00. Ved en julefest i 'departementet fer
arbeidstjeneste og idrett" som ble holdt 19 desember 1942 ble det
foretatt en innsamling til "frontkjemperne", Resilittatet ble meget
godt idet det kom inn ialt 597.95 kroner. Belöpet er sendt til
rfrontkjemperkontoret". P. Gausdal höyfjellshotell ble det ved en
tilstelning i julen samlet inn penger til 'frontkjemperne". Her kom
det inn a1t 7000 kroner.

NY SEKPET2RI NORGGS BIR3KTEZJAG.

O.R. 22.0u. Helge Rosenberg, Vikeland er ansatt som
sekro122,:? i Norges birökterlag og redaktör av "Birt%kteren- etter
ingeniör Gotfred Chr±stiansen  sem  nu fratrw etter 15 års virke.

MUSIKKSKOLE 1) -1=EHA

(kily O.R. 22.00, En musikkskrle skal nu settes igPng
Lillehammer. Det er musikkpedagogen Reidar Wien-Andersen som har
tatt initiativet til opprettelsen av skolen og han blir også skolens
leder.

NYTT FRA SVER=.

O.R. lk,00, 145.000 br, re t;. tonn handelstennasje
er gYGt tapt fnr Sverige i året som gikk. 212 mennesker har miset
livt

Siden begynte har pverige mistet
ialt 154 hanoelsskip pg tilsammen it..ifl0 br. reg. tonn. 1011
alöfolk hir satc livet til,

23.30. Tidningarnas 2e14rambureau at
den I incJe kulidamper "Jessie" frlist utenfor Utklippans fiskehavn
lorOag. To av besetningon omtDm. Dampskipet var underveis til

k.:11 1; Laykken intrafl. Skipet var på 1400 br.rc„;,
tonn, 2-ederens mning vnT det p' kompessut sem

2(,rliset.

00,00 det tyske luftvåpen i Finnlan
inn 100.000 finske mark som generaloberst Stumpff ar
:ylkesmannen i Lapp)an, med anmodning om å etille belöbet

-;11 dbosi.sIon for de finske barn, som krigen her gjort foreldrelbse,
Belpet sLal :f:ordcles gjennom Röde  Icrs

vvvvvv VVV7V7 vvvvvy
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SVENSKEOPPRE= KG ENTLA $JG 11lGIT FOR ".kRBEIDSSKY NORDMENN".

S.R. 22.00. Don sveneke regjering her besluttr:t å opp-
rette en konsentr:tsjonsleir ror nordmenn "som har begått elvorligere
forseclscr eller forbrytelser eller har vist =1ig erbeidsskyhet".

Lciren soM vil bli henlegt til Rtingsjb ved
Göteborg, er en v fire leire scyl opprettcs for utlendinger i Svcrige.
En T.v dem - i Kopprbergs Lin - ner ellercdc vmrt i bruk noen tid. En
annen innrettes for sinnsyke.

SALBU ULLVAREr,,B= I S=JOID JEDBLENT.

O.R. 19.00. En större brann har natt til mandag herjet
i S.:11bu i Sunnfjord -1det byens ullveref-,brikk og sagbruk ble totelt
lagt. Ilden er ent-gelig oppstått i sagbrilket og he/fra bredtc den seg
til de rndre bygningene som ikke so til I redde. Skeden cr totel ide5
foruten bygningene også et ucrstattelig leger -v ullverer gikk tapt.

TYSKE SOIIATEROKIIIS 50K  RED11:17

O.R. 22.00. fo tnNn.. soldter utfirte ifjor en rednings-
dåd på Vågsfjorden idet de i siste liton fikk berget en fisker fra Ha
stad SO2 hadde kullscilt med sK båt. Redningsdåden ble av ordfrcren
i Harstad innberettet til "ministerpresident" Quisling, som nå i er-
kjeJlitlighet her gitt hver av dem en stor sölvpokel med inskripsjon.

ULYKKLi.

19.30. En grufull dErzlykke er nyttårsaften inn-
truffet på en gård i Vestre Slidie. Gårdbruker Nils Opslidrc skulle bm
re en vedbÖr semmen med sin s3nn fre sirkelsagen p4 gården. Under dett
falt han Ecd ryggen mot sirkelbladet og ble nesten skåret tvers av. Hcc
d5de på stedet. Gårdbruker Opslidre ble 56 år gammel.

22.00. Natt til söndag krevde en brann som le et
hus i Jondelen ved Kongsberg aske, ct lite barns liv. Do övrige bcbc-



cre i huset greide å redde seg ut.

18.00. Nyttårseftm senk en håbrendkutter fra Ee-
lend i Hjeltefjorden etter en kerbideksplosjon som sprengte fT:rtöyet
stykker. Det så stygt ut for besetningen, som besto av 3 mann, idet

to av dem ble kastet på sj3en og den tredje fikk alvorlige skader. 1-
midlertid kom en ennen håb=dkutter tilstede og reddet elle tre.

10.00. Tidligcre b=eformann Ole Amundsen, Gråten-
moen, Skien, cr avgått ved djiden 80 år =Mel.

FORBUD MOT SNUIPENOTFISKE I TRANGE FARVANN.

22.00. "Mint'.tcl=esjdenten" har utferdiget cn for_
ordning om forbud mot snurpenotfiske pr serlig viktige kastevåger og
sirlig trange frrvenn og sund hvor vintersildcn passerer.

Forbudet er identisk mcd et tilsv[rende for
bud ifjor vinter.

RISJR KJC)PER 15 GENERATOTTER-

O.L. 22.00. Lieör her kjipt inn 15 av Fiskeridircktora-
tets smbåtor som drives ned
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l'ISX1EInELD=R.

C.R. 13.15, Storsildfisket En forseksdriver som imor
ges _;ikk ut tll foltcnc i o3nde del nv 3ygarden vest av Bc.egen mclder
om synrte gI1l. 'Prn -,ndre ',^elter foreligger det ingcn meldinger.

HUSDYRBESN'EN D HOLDES OPPE.

14.50. I ct nyttårsintervju uttoler landbruksdirek-
tdr Thomle bl.a.

Lon evgjörende faktor for årets vellykkede
jordbruksrcsuLa cr den målbeviste og sterke innsnts den jordbrukendo
befolkning gjorde for å frambringn sterst mulige avlinger og få dcm vel
borget i nus, Det var under de rdende fornold et krfttk og en presto
sjon som ikke nlie forstår 4 vurdoye etter fortjeneste.

Når vi nå går i det fjerde krigsår er
nnturlig nok spenningen stor om hvo dette året vl bringe oss. Ï jerd-
bruket ,rbeides det allered.e ::_ntenst med ploner og forberedelscr for
kommende vekstpuriode. Alle maligheter mA nå utnyttes, alle råstoffer
skoffes tilveie i den utstrekning de er tilgjengelige, nit må klaffe
inn og olt nå v,3re på plass til vårrberdne igjen knn begynne.

Hva c-2C.et mes'L aktuelle spersmål innen j
bruket idog?

Et bestemt forhold vilcjeg nevneg svarer
lindbruksdirektercn, nemlig betyddngen ov nt vi så langt rP.d er verner
om vår Imsdyrbcstand- Visstnck at så at det cr lett rekne ut nt
vi i en gitt situnsjon best flyta en del nv vlingon son knn :nvendes
dirckte, til menneskfddc. Det cr vmskci.igere å rekne ut og helt ut
vurdcre den skadevirkning de+ vil ha om vi etter krigen blir sittende
igjen rCe bnre restene ov vår busdyrbesnd. I de fleste strek ov v4rt
innd cr londbruk nsrmest utenkeli(; uten husdy±hold. Og cr våre -eset-
ninger fdrst for .1vor desimert al det et lngt kostbart og meysommelig.
arbeid å byggc dcm opp igjen. Derfor Viljeg, slutter 1Tmdbruksdirektd-
ren, ndvrre mot at det drives noen forsert nedslnkting for å tilfrets-
stille det oyeblikkelige kra.,7 på animaikn födemidlar, Så longt det på
ncen måte er mulig bdr det skoffes for t.J_ bevnrelse nrv våre gode be-
setninger og dc nedvendige stmmer av ov::sdyr.

LITE REV I TELEMAPX-TJELLESE

12.00 . I en snntale mcd Vorden forteller en kjent
jeger på Mdstrand ot rovdyrenc syns å forsvinne fr-; stedet. Lav hor de-t.
ikke wsrt så itc -v på =nge r og det somme gj alder hauk og liknende
rovdyrslog som ci hor v-srt ploget av tidligcre arn årene. For revens veö.
kommende skyldes tilbakegangen utvilsont den store utryddelseskempnnje
som pågikk ifjor vinter, Ved hjelp av veronol og nndre fnngstmidler bl
det utryddet en mengde rev,-' r det se altså ut til å ha hjulpet. Dett
vil den stdrste betydning )åde, for oPphjelp ov smviltet og for sau-



enc som beitcr om sommeren.

SVINDEL IJDD BLENNEVINSKOLT.

22.00. En ung formuende mann fra Kopervik har i
lengre tid skaffet scg brennevin ved å kjöpe andres kort. Betalingen
hnr vnriert fra 50 til 150 kr. flasken. Det er nå utferdiget forelegg
mot 6 personer som hr hjulpet mflnnen mcd å skaffc brennevinet. Lulkte-
ne utgjer tilsommen 2.200 kr. og inndrogingsbelepet 950 kr. Samtlige
ompliserte cr fratatt sinc brennevinskort.

22.00, Dra en båt som lå på hnvnen i Haugesund, er
det stjålet 2000 esker hermetikk. 5 personer som har foretatt tyverict;
forklnrcr at do har byttet hermetikkenmcd brennevin.
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14.30. rotlyileder Egil Hocl h-r utnevnt fölgende
kretsfotb ilcdore: Col. Lyn,st d, Kristi'nsund N. for lordmdres
idrettskrets. Io1itib,jent I. Eingen, Elverum for ist-Op1,-nd i-
drettskrets. Gårdbruker Jnut lettcrst31, Homborgsund pr. Grimst-d
fo/ Aust-bder idrettskretu.

18.00. SkJyteleder Aksel 1hli hnr utnevnt fdlgende
som forbuad:Jdommere i ishockej: Gunnar Dahl, Trondhein; Håkon Ny-
hus, 0.S.K.; A;me 0nrldy, Skeid; Rolf Lie, Trygg; 0 Berg-01sen, Lyn;
Hnlvnr 11,?.nsen, Trygg.

18.00. Fru Louise Heegård som fox en tid siden le-
det Norges Idrettsforbunds kurs for utd=nelse 2V musikkledsckelse t:11
gymnstikk, ha.r mottat ot smigrende tilbud fra den verdenskjente Medrus-
sko1e om et studicopphold vcd skolen og forskjellige 1=nehc:ger i Tysk-
l=d. Fru Heegård reiste 13rdag (,c)11 2 ds. til Berlin.

'JJMANNSSENDINGEN.

O.R. 23.30. Niiytr&le hilsner:
Olav Nilsen, fra Fredrik Nilsen, Idvrdsons-

gate 23, Bc.,:gon. - Julius Andressen Vlvig, fra Elin Valvig og 1=-
na, Hauesund. - - Gi-lbrand Lorentsen og Kristinn Lorentsen, fra. Gul-
bo-rg og Stein Her=nsen, Krokiiveiin, kern. - Anton Abildsvåg, frn
mor. - - Sigurd og Torleif Ingewnn JT.edersen, fra Ingemann og Naney,
Bordy. - - Sjömennene Mereus cy,!, Trygve Iverser, fra fru Iversen, Kon-
servative-1, Halden. Hvalfangor Egil Skotne, fra fru Skotnc, Snnde-
röd. - - Meskinist Limyr, fra Puth Stinnsen, Rjuknn. - - R,?.gnar Moe,
S=defjord, fra •onkel Sigurd, Gjövik.

Unöytrale:
K_rsten og Torsten Sndgolet,

Sund, Hordaland. - - Alf E. Olsen, frr. fru Astri Olsen, St=dg2,ten 9,
Skien.

Kaptein Hjalmnr Scherwich kom med et nyttårs
budsknp til sjdmennene.

Atter et år er bak oss, et år fylt av begi-
venheter, sa han bl.c. Dagliglnge opphold i livbåter har merket sin
mann. - Nå da vi går inn i ot nytt år bringes s.jdfolkone uvilkårlig til
tenke på hvilke begivenheter han vil oppleve i det nye år. Tankeno på

hjemmet trer sterkere frnm enn noensinne. - Like för jul kon atter en
dol norske sjöm= hjem, og det varmet cn om h'ortet å se snilet i de-
res 2nsikter vod tanken på at de snart sku110 få se igjen sine kjære.
De kunne også fortelle om de stige rverrep som plutokratene i de så-
kalte demokratiske stator lot norske ejöfolk bli utsatt for. Fier og
fler velger konsentrsjonsleirene istedotfor å tn del i en krig de ikke
hnr noc med. Le har ttt sin bes]xtning som frie menn, en beslutning
som selv ikke de gemeneste slyngler kan få dem til å rokko ved.

Som mnn icnskje har lagt merke til kommer
Sjöm=nesendingene nå fdrst kl. 23.30 istedetfor kl, 22.15 som var
tilfellet för jul. Tiden fra kl. 22.15 (etter nyhetene) til kl. 23.30
opptas av musikk for tyske lyttere. Ordningen höres ut til å vil bli
varig.

NYTT FRA DA=RK.

D.R. 18.35. Den danske riksdngs to kamre er innkalt til
mdter i midten nv neste uke.

D.R. 18.35. Dmpskipet rAj:x" -v Bornholm fryktes for-
list med holo sin besJtning som besto ,v 6-7 mann. Skipet vnr på reise
fra M'kskov til Kibennn7n.
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WITT FLA SVEEIGE.

S.R. 19.00. Forhandlinger om nye hande1savta1er kommer
til å bli oppttt mellom Sverige of,2, "Norge", Danmark og Italia i löpet
av j-nur måned. En svensk delegasjon reiser den 10 janwr til Köbenhay
for å innlede hande1sforh-nd1inger.

O.R. 12.00. Den svenske mnrine fortsetter sin intense
nybyggiagspolitikk. I helgen ble en rekke nye motortorpedolÅter satt
inn i tjeaste. Militare sakkyndige erklwer at prövcne hnr vært meget
vellykkede.

S.R. 12.30. Förste svenske regjeringmöte i 1943 fant
sted igår. Riksdegen er innka1t til förstkommende mandag.

S.R. 12.30. Voldsomt snefall og sto= hnr forårsaket en
rekke trafikkvonske1igheter i Skåne i helgen. Meterhöye anedriver sper-
rer de fleste lendeveier og jernbanene har vnrt ntsatt for utallige
forsinkelser. Også i mellom-Sverige, i Uppland og Södermannlend, hnr
snefallet vært betydelig. I Norrland er det mindre med sne, men til

kar 	
gjengjeld har kulden v›,art så meget strengere. Minus 22 grnder er 11A,1t
i RikserMnsen og Happaranda.

Dansk radio melder også om sterkt snefall
på forskjellige steder i Danmark. Te1efonforbinnelsene er i uordn ovor
hele landet.

D.E. 18.35. Formannen i den svenske levnedsmiddeJkommi-
sjon, landshöfding Hammerskiöld, erkin,ror i et intervju nt den E..venske
levnedsmiddelsituasjon ew tilfretsstilleade. KOrnhösten 1942 var bodre
enn kornhösten 1941, men reservene er nA oppbrrkt. Nedslnktingen har
gått betdelig tilbake i løpet av året, og noen me1kerasjox,ering skulle
ikke bli nödvendig.

vvvvvv VVVVVV vv—vvv
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Sidnennssendinn.

Styl=nn Hnnnevig, som nylig er konmet til Norge fra
Jel?en, fortnite om hvor då ri engelsknennene behandlet de norske
sjöfolk. De nr)rske sjfolk i England betraktet som et nödven-



dg onde. De blir bare tålt fordi det er bruk for dem. Engelskmen-
nene ser p. dem med skjeve dync, og forlenger nt sjdnennene skel
bruke det de tjener i England Engelskmennone ser ned på de norske
sjbfolk til tross for nt de selv er degnererte individer. Men også
dc norske i Englard cr en skuffe2se for sjöfolkene. De er hel.c i
Englnnds vold og er nOdt tIl å gå engelskmennenes .arend. Når emgelm
nennene ikke lenger har bruk for deres hjelp, vil de nok få fble

• hvn engelsk teknemlighet vil si. Og de av emigrantklikker': som tror
at de vil bli nottatt med åpne arme rår de kommer hjem, bör hi-.rtigst
nimlig revidere sin opfetning. Hannevig Liedde snnkket med mange
hjenme, som uttalto sin store misnöyo med emigrantklikken i ELgland,
o.s.v. De nordmenn som erbeiCet.for engelskmennene fikk mindre
lönn enn den for engelsknennene ved 'teriff fastsette betnling.
En av Hennevigs venner hndde vert ombord på et skip som kom inn
til en havn i gypt. Her ble hele mnnnskapet internert, og först
lösladt otter nt den roreke konsul hadde grepet inn. Mon det var
ikke st rert =';; engelsknennene behandlet sjfolkene på en sådan
måtc, do vnr jo barc nordLenn. Hannevig tilrådet alle å 7ende hjem
til Ne_ege, og Sjöfdlk som  ver  skrent av iksnevads b:,,retninger om
hungersnöden i 1Torge, villo hnn kunne tröste mcd et det ver bedre
ned nat og drikkc i Norge enn i Englnnd.

Dot ble sondt J:ngende eilsner

Reidar Karlsen, Sendar, frn Maggi. Anders Vråmnnn
frn mor og Ise, Gunner Bnkke, Oslo, fam nor, fnr og sösken. Björn
Hnlvorsen frn mor, fnr og s3sken. Einnr rInlvorsen frn mor, fnr og
ssken. Kåre Kristinnsen fra mor far og sösken. Oskar F Pettersen
frn nor, fnr og Degfinn. Kricinn Simonsen fra hustru. Egil Arnesen
fra Hy5rdis og mor. Georg H. Dahl fra Harnld, Arne og fer. We2ner
Olsen fre Kolger. Odd Skeuge frn mor og söskon, Rolf og Tor Foss
fra mor og fer. Kerl Norvin fre Anna. Odd Normann Borg frn Osenr
Hereld Henriksen frn familien. Torleif Andersen frn mor og sbsken.
Arne Sigmundsen frn mor. Fredrik Ellefsen fr, femilion. Sigurd
Nygård fra Roif og Holge.

	

00,30 "Departement?t" har oppnevnt son ordförere og vare-
ordförere fre 1. janunr 1943:

Arendal. Som ordf?5rer apoteker Eystein Khutzen og
som varnordn'rer benenester Olav Holen

Skien. Sr)n ordförer rådmenn Jacob Engebrethsen og
som vareordförer ferver Sigbjörn Dahl.

Tromsb. Som ordförer banksekretær Peder Persen og,
som vere-,rdfdrer politibetjent A.0, Gegnås.

Dbdsulykke.

	

00.30 Trondhein. En menn fra Ottery i Namdelen, Leif
Prestvik, som 3, JJ'lecIal; var på vei med motorbåt oppover mot
Namsos, nver her shulle delt,r i et nisjonsmötc, cr ennå ikko kom-
met tilbake og en frykter for -1 hen cr kullseilet i rirket og
omkommet.
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Lendbruksme1dinger. 


0.R.15.55 Man er nå så .vant til stilheten på grbrinsrkmarkedet,
at det idag kom som en sto overxeske1se at det fra Beisland ved
Grimsted var sendt 50 kg. :ce,barbra. Prisen var kr. 3.-pr. kg. fra
produsent. Skjbnt det ogere. tidligere år er kommet rnbarbra frn Grim-
stad i jenuar måned, e dee flere år siden den er kommet så tidlig.
Forbvrig kommer det en4e1 1&.1 ug hålrot samt litt danske grönnsaker,
tilstrekkelig til å dekke de sykes behov.

På slaktem-Irkedet er det svs3rt stille om dagen.

Salg av kjbtt o flesk til tunarbeidere.

18.00 Salg av kjbtt og flesk til tungareeidere. Rettelse:
Merke 2, A.J. eg 2, B,1 på arbeidstifleggskort gjelder i tiden 4.1. -
9.1.1943 og ikke 2, A.2 og 2, B.2 som tidligere annonsert.

F3rsyningsdepartementet.

Fiskerimeldinger.

0.R.19.15 Det foraligger frnmleis ingen nye meldinger cm stor-
sildfisket.

Overkjört og drept 


23.30 Småbruker ule Cjlsecåel ble ved 13-tiden idag påkjbrt
av et tug ved Berkåk og drept. Ha:r kon kjöxerde med e lass ved og IY)-
nyftet en evergang over jernbnnen som hadde im:et brukt som vintervei.
Han hbrte dårlig men.4brte sirwt .forsiktig, Hvorledes det hele er
foregå%t er ikke godt å si, meu ey eadel småratt ved jernbane-



linjen på dette sted, som 11:.ndrer 1okeretivfbreren i å se mer eun 5
2, 6 meter frnmover. Dun omkomne er 69 år gPmmel og et',erlPter seg
hustru og flere voksne barn.

Sithy N.S,-rtytt.

24.00 N.S.H. i TelemaYk har hittil deU u omlag kr.
100.C30 CoM hjelp til trergende i fylket, breren"s julegave
kom omlag 500 personer ti1gode, Som bdrag hee N.S.H.b1.a mottatt
k2. 10.000.- frP en anonym  give

OC.30 skel i decteie 9-11. januar holde et förer-
rådsnte på Konrerudkellen Ieetshotel veu Drammen. Blant dem som vil

tilstede er ungdemsfreren "mjniser" Axe1 Stang, stabsleaer
Tiedemand-Ruad og jentelandsiuJer Eirsten Saltve1d. På mötet vil ar-
beidsra-eporter bli lact fraT og p3anene for 1943 vil bli drbftet.

Branner,

24.00 Vevergården i Stavanger centrum som bestod av 3-4
hus, hvor det var flere forretninger og kontorer, er tirsdag morgen
brent ned til grunnen. Slukntngsarbeidet var tildels meget vanske-
lig og forbundet med fare, men branno1kene klarte ved dyktig nrbei-
de og dempe ilden i löpet av 1 time. Etterslukningen tok imidlertid
flere timer. Man vet ennå ikke hvordan ilden er eppstått.

00.30 Onsdag den 30. desember brente stuebygningen på
gården Bjbrnstad i Asteddelen i Beiran ned til grunnen, meldes til
Nordlandspesten. :lden eppstod idet en av sUnaene skulle fylle olje
ever på en lampe. Herunder ekstderte eljen et ilden grep om seg
med eti rivende hast. lle fors;..;L' på slukning ve forgjevr:, og det
mese nv inr`)e eg k]e3r Etk dr2ifes xn.ed likot;oni det neller ikke
11-kes å berge et st3rre 1)engeskap. (forteett)
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Branner. (fortwItt)

2.00 Fra Bxms1A:ld meldes at det ved 19.30-ti4en idag
oppstod brann i Vega Snmv_rxelags filial på Rordy i Helgeland. Byg-
ningen bxeo ned iJ.. jr=en og varebeholdningon strök ned. Bygning
og varor vr nssurert. Hverdan br-nnen OT oppstått vet man ikke ennå,
det forretningan da byanno oppstod. Ettorforskning pågår.

Politisakor.

23,30 Cs1o. En ePfLO m i julotrafikken aå,sitt snitt til
å stjele en kjole inne i en forxetning, og putte den i vesken sin,
har nå i lonirslettan fått eh klaftig srnekk, Hun ble nemlig rairmet
av de nye straffebestemmelser cp:dommen löd på 90 dagers fengsel ube-
ting'et

23.30 Oslo. En tIng pike som i den forxetning hvor knn vnr
ansatt hadde stjålet 1000 cigaretter, fikk 45 dagers fengsel ubo-
tinget

24.03 Trondheim, 4 frekke innb.eudd or blitt forbver i Trond-
heim siste dUgn. Det förste foregikk mellom k1.17.88 og 18.30 i en
forretning i byens centrummens det onnå var ndskillig tral'ikk i gat&-
n0 og det 2Y helt uforståLLg at ikko folk la merke til det som fore-
gikk ocg grepet inm. Ty,7e1-1-aTo nemlig inn glassvinduet i dören
ut mot gton og åpnet dbron De hnr så gått inn eg fo,synt
seg med ,)o:avnrer til en ver():: kroner. Forvrig or dot
stjålet vaxer nv forskjellig alags nr,,"1.1.3sted.r.

Nytt fra Svelige.
•

00,30 Det svenake u 4ienrkadertement bar mottatt bokref-
to1se -1)å, et hele bosotningen  . 7"20s1som forlistO i Middelhavet,

reda ".ros" strandet som kjent ny.tårskveld ved dot nordvost-



ligo Polkendres. Skipet ver et nybygd L,otorskip på 3152 brt.

24.00
tall på -labger
_enger ar taro
for ekomre for

Ifölge en forelplg sttistikk utgjör det samlede
i Sverige ved år6skittet 5000, Tallet på livstids-
12, hvilket or det lavete tn11 som noensinne ex
denne fangekategoxj.,

00.50 Politiat i G-,eboxg ;.rxesterto idag 4 stetslöse
utle,idjnger for sponasje. De ne etter oppd--g av en britisk stats-
berger i Sver±ge innhntet opp_ysninger om et annet
krig-lbrende lnnd,

12.50 En kreftig snestoIm gikk igår over store deler av
Sverige_ Den rndförte edskillige 'Jxafikkforstyrre1ser. Verst synes
det å hn vwt i den söndro dol a-) lendet, I Stockholm ble omlag
2500 menn satt inn i rydningsa±be±det. Det er det s-Wrste rydnings-
mannskapet byen har trengt i lbpet a-v de 2 siste vintrene.

vvvvvVVVVVvvvvy
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SJOMANSENDINGEN.

O.R. 23.30. Sjbmansendingen begynte idqg ned en
gjenntak'else av "sjbmannens 12 J,J:-Lmnsetninger. Deretter fulgte
fblgende hilsinger:

Til styrmann Jakob Hvalseth fra Rolf.
Erling Nils Sbrum fra Synn:5ve Fjelseth- :Ragne Sveigård fra mor far
og sbsken. Eilif og Age fra nor og ebsken. Leif og Ole Torstensen
fra fra mor og sbsken. Kom hjem. Odd Omsland fra far mor og sbsken.
Kapt. Adolf Jörgensen fra Edna Bernhardt og Lillegutt.

Deretter hold keptein Hjalmar Scherwig
en tale på 1 minutt hvori han fortalte hvor dårlig de norske errigrant-
myndigheter i Nordafrika behandlet de norske sjbfolk som var
internert der og hvor strålende de sanme norske sjbfolk ble behandlet
når de klarte å kommo seg over til Europa og under Tysklards beskytter.
ving.

EtterlÅ fulgte fblgende hilsinger:
Mask. Bredo Wemann med anmodning om

komme hjem. Styrmann Erling Tobiassen frn sbsken og Henry. Kom hjm.
Konre.d og Ole Paulson Gjerde fra far mot og sbsken. Sigurd Stormyr
fra Srrinve og mor. Martin Veen frn mor. Leif og Rolf Trban fra
Gerd, mor og far. Dngfinn Sunnval:i. frn Egil og Edvard. Magnus
Thorasen fra Edna og barna.

NY NLZIKDRIFT.

10.00. Aksjetegninsen i den nye bedrift A/S
"NASJO= PAPPEMEAISJEINDUSTRI", HbnerPoss, ble meget vellykket.
Listen, som var utlag til offentlig tekning, ble overteknet med det
--lobbelte belbu ilbpet av noen timer. DeL nye bedrift har kjbpt et
stort komplks ved fossen i Hbnefoss og skal gå igang med å produsere
pappembalasje m.m. Etternvert som man får de forskjellige spesial-
maskiner vil bedriften beskjeft±ge omlag 100 arbeiderc hvorav stbrstee
parten kvinner.

"GENERAL" OARL Frd5HLICH HANSEN SEKSTI ÅR. 


O.R. 22.00. Sjefen for "AkbeiCleltjenesten", "general"
Carl Fröhlich Hansen fyller fredag 8. januar 60 år.

ULYKKER. 


Sogn. En 45 år gammel arbeider i HUyanger, Jakob
Norvik, falt forleden eelengs nedover en trapp og slo seg så alvorli
i bakhodet at han avgikk ved dbden på stedet. Den forfillykkede var
fra Norvik i Sogn,
Kristiansand. Mandag kveld hendte en drukningsulykke

1.men/ i Vegusdal idet den 37 år ganle Aslak / gikk gjennom isen 13 et
vann som liger like ved gården hans.

POLITISLKER.

Lillehnmmer. Prispolitifullmektigen i Gudbrandsdalen
opplyser at det har wert mange overtredelser i Lillehammer og Gud -
brandsdalens bygder ifjor. Av grovere overtredelser har det dog ikke
vs3rt mange bortsett fra en aff:ore i Hedmark som også forgrenct seg
til Opland. For prissaker utjbr de samlede biter 19875 kroner og det
ble inndyatt 177619 kronor. For rasjoneringssaker belbper bbtene seg
til 31860 kroner.

Fortsatt.
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Stavanger. Pris og rasjoneringspolitiet i Stevanger
og Rogaland hnr i 1942 utferdiget 371 forelegg hvorav 175 i priA -
snker og 196 i resjoneringssaker. Det er tilsammen ilagt 69115
kroner i bdtor og foretatt inndraging av 1.190.178 kroner. 37 sakor
cr påddmt rv prisretten og det ex idömt fengselsstraffer i. to til-
feller,

Moss. En dispebnont i Moss er ved prisretten
dömt til 6 måneders fengsel, 100) kroner i bot, subsidiert 30 dagers
fengsel  og  inndraging ev 428 kroner samt fradömt rotten til å drive
orhvoxvsmessig virksombet med rasjon=e verer i ett år. Siden
hösten 1941 til mars ifjor hadde hnn fra firmaer i Trondheim,
Haugesund, Oslo og Bergen fått rejonerto varer for amlag 19.000
uten å leveré gjenkyipsbevis- Vldure hadde han uten tillatelse
brukt strie til produksjon av madrasser, levert ca 2800 madresser
uten å få gnvisning, gitt feilaktige oppgaver over sinc beholdninr;er
og Gjort sej skyldig i endre forseelser. Disponenten er flere ganger
tidligere bjtelagt for evertredelser av ris-og rasjonerings -
bestommelsLne.

Oslo. Kriminalpolitiet i Oslo og Aker har slått
ned på bande som på slutten ng7 farrige å',r gjorde det temmelig
utrygt i farrciingwie rundt omicring i Oslo og ,ker, Banden har
også operert i hytter helt opp fA Rom,fike. Den bestod av 14 mann
og en kvinne og bgr i 3et hele innbructdpå samvittigheten.

Verdien av de stjålne saker eelöper seg til
oglgg 40.000 kroner, 12 nv tyveriene e2 bJgått i Aker, ett i
Njtedel og tc i Osle. Bendens med3emmer er straffet opptil 12
ganger tidligere, så det dreicr seg ogrgt om genle kjenninger av

To nv de arresterte er misteLkt for bPre heleri mens
reten sitter i det med tyverier og innbrudd.

ELGJ.:ikTEN I OPI,,,ND OG VIKIN J.AKTDISTRIKIER I:tL.Q42.

0,1t. 22.00. "Riksjgermester" Helm har gitt en over-
sikt over elgjekten i Opland og Idken jektdistrikter i 1942. I Hed-
mark fylke ble det skutt 240 dyr mot 184 i 1941, Dessuten'ble det
gitt tillatelse til å felle 100 djr i Egmer distriktet, da olgen
her gjorde ctou sl-nde på hnger og gröder.

I Opland cr det ti'lattå felle 200 dyr
og hur ble det felt 195 djr.

I Viken jektGistrikt ble det i jstfold
fylke fe3.1t 15 dyr. i.. Vestfold 80 dy og i Lkershus og Buskertd 141
dgr,

SN=MISJONEN I BERGEN HOLDEP AFSMÖTE.

O.R. 22.00. Bergen Krets av Santalmisjonen vil også
iår sgmle sine arbeidere til et to dagers samvær förstkommende helg,
Generalsekretwen Hellen vil lördag holde foredrag og sdndeg b1ir
det gudstjeneste i Korskirken.

NYTT PRA  SVERIGE. 


O.R. 22.00. Sverige slo Denmark i håndball-lands -
knmpen med 13 mot 9 mål. Kampen ble spillt for 5300 tilskuere
MMshallen i Göteborg og var meget dramatisk og vellspillt.

NYTT FRL DgNM=.

D.R. 12.30. Do sisto dagers snefall har forårsaket
trafikkforstyrrelser i Kjöpenhavn. Igår var 4500 mann i arbeide med
å måke sno.
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BOGjY Ii1Y,NE=RII, FUSA NEDERENT.

21.00. Få Logy i Fusa i Midt-Hordaland oppsto det
idag bran i Iars Solheims tnnefabrikk. Ilden grep hurtig om seg og t.
tross for at et stort ma'[Inskap gikk igang med slokningsarbeid, klarte
man lkke å bli herre over ilden. Hele s -tphuset med inventar og maskine.
og ca. 700 --tnher strik Erwinassuransen var altfor lav så eieren
lider et meget fjlelig tap.

NOLGLS IiiiNDHYPOTtkPOLENIXO STIFTET.

18.00. Norges Landhypotekforening for annen priori-
tets panteån på jordbruk og skog er nå stiftet. Hermed er en gammel
sak brakt icrden, og når den nå er realisert skyldes det bl.a. samarbei
de med Landkredittforeningen og Norges Skogeierforbund. En rekke livs-
forsixringeselskaper o.a. har stillet den ndvend-i_ge startkapital til
disposisjon.

Som styre for det nye institutt er valgt
Landkredit-Lforeningens direksjon med skogeier Asmund Enger som formann,

SKOGEIEEFOREWIUGENS OMSFT1q2"r 	 SILEN 1941. 


D.R. 12.30. If3tge Norsk Skogeierforenings årsberetning
fo/ 191.2er medlemstallet n4 oppe i 23.050.  OmsetningJn var ifjor 46
mill, kr. ellEr henimot det dobbelt,-; ev årot fbr

STORSILDFISKET LAR VENTE pT SEG. 


O.R. 13.15. Det er ikke inh1öpet noen meldinger som gir
grunn til å tro på noe enerlig storsildfiske, heter det i dagens silde-
melding. De forsöksdrivere som har vært ute, har hatt ubetjdelige fang
ster.

60 SMÅB,kGENERATORFR I BEIJK,

21.00. Som tidligere omta  har  man i Risr kjöpt
inn 15 av Fiskeridirektoratets småbåtgeneratorer som drives med trekul:,
Bergens Tidende har i forbinnelse hermed talt med konsulent liönnestad
i Fiskeridirektoratet som uttaler at det nå ialt er montert og Tatt i
bruk 60 slike småbåtgeneratorer. Om kort tid vil det samlede antall im

re noe over  100  og flore kommer til etterhvert. Fiskerne er godt fcr-
nyd med denne generatoren. Det arbeides med trekullspörsmålet, og
når det blir löst vil småbåtgeneratoren bli en verdifull hjelp.

REGULERINGSSJEFEN I BERGEN DiD. 


21.00. Reguleringssjef Jon Knudsen er idag avgått
ved döden vel 62 år gammel. Han kom til Bergen som boligarkitekt, cg
fikk senero stillingen som reguloringssjef. Han har gjort en stor inn-
sets i byens kommunale byggevirksomhet.

NY LANDBFU:=FET2P I HORDALAND.

21.00. Landbrukssekretær Ivar Bleikli fretrer i
disso dz,ger sin stilling. Som ny landbrukssekretr i Hordal=md har
"landbruksdepartemontet" ansett styrer ved Hardnnger Jordbruks- cg Ha
bruksskole på Hesth-nr, 1andbr,-_ksk=didt Johannes Sandvik
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MiLljW,3JD POT T-DNINGS=.

0.E, 22.00. Anleggsarbeider Hans Micheel Nodland. Hauge-
sund, cr twlde:t gu11med1;0, 600 kr. og diplom fla Carnegies heltefonc
for en rednint;sdåd han utfcrte unde2 dampskipet "Vindafjordms krigsfor.
lis p Skulefjorden i nove,lber 1941. Han svimte omKring på fjorden med
en kemerat som h-dde ödelagt armen, inntil det kom hjelp.

SJiMANNSSENDTN=.

0.L. 23.30. Nbytrale hilsner:
Ernet (Dåg?) senior og junior, fre Fredrik

Myhre og tanr,e. - relorleif Byggnes, fra far. - Hans Erlandsen, fre
familien. - - Stywmann Kersten Anker Bjerke, fre mor, Inger og Grethe.
- - Björn Sylling Josefsen, fra Senja og Robert. - Matros Anker
Einarsen, fra foreldre. - Olere Kornelius Pedersen, fra far, mor og
sbsken. - - Håkon Mortensen, fra din trofaste Bergljot Mikaisen. -
Matros Matnias Berge, fre Johen Derge. Sverre Jensen Wold, fra
Mathias. - Ole Predrik Ulsen, fra Per og mor. - Aspen Kari Johan-
sen, fra ?, - Birger Larsen, fra ?. - Hans Eisnes, fra 0.rge. - -
Ole Kristier Jakobsen, fra ?. - - Styr,rarn Magnus Johannesen, fre ?.
Matros Ddvard Fjeld, fra Randi. - Stuert Alf Edvard Andersen, fra
Margit. - Lars Johan Larsen, fra mor og Borghild. - Johan Vidnes,
fra Ralph. - Olaf Tobiassen Lie, ±.-1MGerd og Martha. Kokk Lal
Solum, fra u1la, Inga og Rolf.

Undytrale:
Alf os Ingvrld Nygård. Gå iland. Fra far. -

Motormann Farl Pedersen, fre Edvarda. Stuert Alf Bjdrnstad. Kom
hjem. Hilsen Sigurd cs Solveig.

Radiete-Legrafist Odd Berg rettet en henstil-
ling til sjbfolkene om å lytte på morsesendingene fra Norge. Det stoff
som sendes ut på morsen fra London, sa han, var så djevelsk utspekulert
ldgnaktig, at han kviet seg for å si hvr han mente om det.

En ung norsk dekksgutt, som vi ikke fikk tek
i navnet på, berettet om hvordan han og 47 norske sjdfolk var blitt opt
brekt til Kiwkwall av engelskmennone julen 1940 ombord på et norsk ten
skip på 11.000 tonn på vei fra Port Arthur i Teras til Norge. Oppbrin-
gelsen hadde fått det til å koke i ham, og han syntes det burde koke i
alle andre norske sjdfolk også. Han hadde mbnstret av og var nå hjemme
på permisjon fra 22 månederes kamper på jstfronten. Engelskmennene og
deres norske lckoie: i London ville han ikke ha noe med å gjdro.

INNS=INCEN TIL RjR0SMUSEET AVSLUT,

21.00, Innsamlingen til en ildsikker bygning for
Rdrosmuseets samlingey som museumsstyret satte i verk ihdst, er nå av-
sluttet, ogiscr et helt strålende resultat. Tilsammen har man fått
inn over 43.500 kr. Formannen i museunsstyret, ordfrer Grbnn, utteler
at under forutsetning av at staten yter et tilsvarende stort beldp til
fremme ev denne viktige sak, vil bygningen kunne vmre reist til Bergst
dens jubileum i 1944,

POLITISAKER.

07.00. En utenbys eier av en gård i Haldensdistrik-
tot er ilagt 1000 kr, i bot, subsidirwt 25 dagers fengsel, for ikke å

levert melk til meieriet fra sin besetning ifjor. Han hadde foret
opp en strre grisebestand med melkon.

14.3Q. En ung Lillehemmer-mann som utga seg for å
vr-ro 'ysker, grkk (pr .eden inn i en kjw3k og ringte til politistesjoner

sr hr.ra trengte og perafin til sitt arbeide f>r.1.1;
de-qne opprning noc merkelig o w.;tte igc.n6 undersökclser. Det

srideren som nå hrr tntt en dom på 60 dagers feligsel betin-
ge mod 3 ?:es pr'rietid.
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NS TILLITSL„,: ' )1E I TROYSi  I SLUTTEN LV 


0.F. 08.00. Troms fylkcsorg'nisasjon av NS ar: ,ngeror i
d_gene 30 j nw,r til 1 fc=u-,r ciet :Cörste stdrre tillitsman.ismdto i
Troms fylke. Det er satt opp ct H,ort og fyldig progiam mod fe1lesm3te-
og i'smöter for alle organisasjoi1r innen NS. Under srmlingen vil dct
ogs;, bli holdt fe11=5ter v ordf3rere og lensmenn samt ndre offent-
ligc tjencstemenn under ledelse av fylkcsf3reren og fylkosmnnnen.

••~1   •• •

NYTT FF1, SVERIGE.

21.00, Den siirile 1uftposttrfikk mellom SvcrigJ ()
de ubesatto Sovjetsamveldet knn n opprettes igjen, moddolcr
det svensko postsvre,

S.R. 22.00. 4 leidebtor "T:',sahol2,1", "Malmöhus", redo -ri,J
Nordsty.!=ns tankskipet "Uddeholm" på 15.000 tonn kom
idag inn til ddteborg med last av o1je, korn og vegetabilske oljer irs
Sdr- og ITord-kmcrika. Endel passasjercr fulgte mcd.

S>R. 12.30, En kuldabölge har satt inn over Sör- og Me.L.
lom-Sverigc. I Gdteborg måltes det imorges minus 14 gr., i Malmö minus
15 gr. og i det indre Skric minus 25 gr. Celsius.

-S.L, 19,0e. S-`ockhel Eådhusrtt dOmte idag den nvenske
statsborgor Jon Erick Axel ErieLsc:1 til 30 måneders straffarbeie, for
spionasje ikke rettet mot Sverigc.

D,,NMARK.

D.L. 21,50. Den italiense gesardt i Donmark vendw
disse dager tilbake til Roma for å overta en stilling ved det italiens,
17.tenriksdepartement. Til ny gesandt er uicvnt ..?..

S.L. 22.00. Erendselssituasjonen i Danmark er nå så aku-
at det danske forsyningsdepartement har måttet avslå over 40 söknrder
om utenlandsk brendsel. Blant de bedrifter som nar fått avslag kan nev-
nes sjokoladefabrikker, tobakksfabrikkor samt en sementfabrikk
En rekke bcdrifter vil antagelig &tte nedlegge driften.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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QUISLINGLNEERIWRER YTTERLIGFE312n NORDMENN "S=SLJSE" OG
INNDFÅR DERES FORMUER. 


2n.rx) ng S.R. 22.00. Det tyskkontrollerte NTB i Oslo meddeler
at ytterligere 12() nordmonn som befinner seg i utlandet cr blitt
erklært "stntslöse"

Denne liste inneholder, ifölge det
quislingske NTB bl.a, fölgende nnvn:

Hans Erik Gurholdt, f. 7/7 1922, Strinda pr. T.heim.
Enok Hagfnss, f. 21/4 1924, Narvik.
Gunney Hardeland, f. 2842 1911, Stavanger, Politi-

fullmektig.
Ola Elmer Olsen Haugdel, f. 24/4 1904, Snåse.
Harnld Hjert, f. 7/12 1913, meteerelog, Bergen.
Einar Johannesson, f..21/11 1901, skippr, Sandöre,

Ba1sfjrd.
GlAnnar Jyssum, f. 19/7 1917, löytnant , Meldal.
Viggn Karn Rönne, f. 1/8 1896, ingeniörkepteln,

Kristiansand S.
Olav Kvammen, f, 3/4 1911, vpl. löytnant, Kvammen

Sunnfjnrd.
Trygve 0. Lind, knptcin, Skjebstad, Halse.
Kristoffer J. Misje, f, 21/5 1915, fisker, Misje,

Fordle.
Christian Iredrik Moe, f. 22/10 1919, lbytnant,

Brdö.
Hkon Nilson, f. 15/8 1917, gårdbruker, Dlotningsvik

i Hordaland.
Ulf Bendiksen Nyrud, nrik, Nervik,
Ole Olsen Uernar, Hernar i Hjelme,
Harald Risnes, f. 2n/3 914, politikonstabel, Bergen
Trygve Rypdal, f. 3/3 2907, knntnrsjef, Gasseidet i

Borgund.
Ivar Thornes,f. 10/2 1901, tollkontrollör, Meråker.
Leiv Tjellhaug, f. 27/11 1914, vpl. fenrik, Beygen.
Leif Thorstad, f. 27/3 1903, professor, Trnndheim.
Sigurd Valvetne, f. 1/5 1913, löytnnnt, Narvik.
Loon Elies Voldorsky, f. 2/10 1898, reservelæge,

Lovanger.
Sigurd S. 1.rstad, f. 3/3 189r, skipsreder, Fana pr.

Bergen.
I medhold ev gjoldende fnrnrdning blir

ovennevntes formue i innlnnd og utlana å inndra til fordel fnr
t!statskassen". Lever vedkommende i formuesfelleskap med i Norge levende
hustru, deles felleseiet etter de vemlige regler vod npplösning av
formuesfelleskapet. De av foynnnevnte som var embetsmenn, er avskjedige»,
fra sitt embete med tap av tittel og verdighet. De som innehedde
ennen nffentlig stilling, cr likeledes avskjediget ng de som innehadde
offentlige vorv ex enticdiget fra disse.

OPPRENSKING I N.S..

S.R: 22.00. Det tyskkontyollerte NB i Oslo meddeler
det i löpet av hösten 1942 er foretatt flere utrenskinger av mindre-
verdige elementer innen NS. I november ble det ströket ialt 500 nevn
fra medlemslisten. Lmidlertid har nytegningene mer enn dekket do
medlemmer som er blitt ströket.
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112LNN I MYNTGLTEN FEM.

24,03, Fredag kveld bröt det ut brann i Yyntgaten
5, det iidligorc Pcrsvarsdepartemucts bygning i Oslo. Ilden hPdde
fått godt; i loftet og fjcrdo etEsje og brannvesonet foretok stor
utrykkin6. Etter et iherdig slukKingsnxbeide lyktes det bronnfolkene
å begrense ilden, og ettex et pa2 timers forlöp var brannen slukket.
Ioftet ug fcde etasje var da sterkt beskndiget. Brannårsnken er
±orelöpi,; ukjondt.

AVSKJE-3IGrZSER 09- U217EVNELSER.

21.50. Soknepresti Tynset prestegjeld, T Da.hlen,
medhold av lov av l okteber 1942 avskjed frn sitt embete

fr&( 7 ;;•'illw: 1943. Sc.kneprest i jime , M. Lunde utnevnes til sokne-
prest i Nbtter3y prestejeld.

Svel.tf'5rer J.L. Hartmanni: meddeles etter
s3kntte a,7kjed frP .Arbeidstjenesten fre og med lste januar
Te 0. i utrevnes til sveit.Mre- i arbeidstjeresten fra lsbe
ok-GoJel Eiu meddcl,s etter eget 3nske avsk, cd
fra ,-.rbeiddjenesten rra og med lste februcir 1943. "Oberst" Carl
Fröhljch Hansen utncvnes arbeidstjenesten of sjef
for denne med ansiennitet fra "_4m'l 1941, da hnn ble midlertidig
ansatt i cEsse cubccer.

Postfullmekt'lg F.T.L. Hald konstitueres
som postmeeter i kameos fra o meit lste februar 1943. -2ostmester
L. Harva konstitueres som postmoster i Trendheim fra og med lste
februnr

JTDEL:TJISLINGBEGIVENHETER.

19.30. Nordlendingcr i Oslo, som -r medlemmer av
arrangurte fredag kveld et ve11ykke: .mte 1 Turnhallen i Oslo

hvor fylkesfMT.cren i bordland Voss2ngen, var tilstede. Fyikesförcren
hc dt er kori; tale og understreket at NS står meget stcrkt i Nordland.

karViJore 12 hai nordlondingene i Oslo sterkt på hjertet betydningen avat de arbeider for en stadig större forståelso av og for Yordland i
de srlige l'andsdeler.

22,00, En av Neos mest kjendte kvinneskikke1ser
Thinn, er plutselig &d i en av 84 år, Fru Thinn var

fdt i Drammen, Hun er aJer11,g kjcnidH. fc,r sitt nrbeide for kvinnesaken
og hun har formann i Hlemmens V.01 og styremedlem cv
N')sb yiruce Nasjonalråd

22.00 Onsdag fersvcandt cn cldre mann fra sin
bopel i Bo2ger. Han var gått ut uten å si fra o# ingen visate noe om
ham. Idag ble han funnet dd i nærheten av Hfslund hovedgrd ved
Sarpsborg.

1930.. En drukningsulykke er inntruffot i Mo i Rar.
idet en mann i 60 års alderen, Olc Arker Lndersen fra Bosrio onsdag

gikk gjennom isen og omlcom. Han hadde 1=t et ærend i Gulpevik
og gikk sharvcien over isen hjem.
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Vcd Stevenger og Rogaland pris-og
rasjoneringspoliti cr det i den acnere tid ilagt en rekke bbter for
overtredelser av pris - og rasjoY.leringsforskriftene. Bl.a. har en
febrikkeier i Stevenger vedta'Jt et forelegg på 2000 kroner, subsidiert
45 dagers fengsel for ha kjöpt kj5tt, smbr og egg ulovlig og til
for hbyc priscr.

En stvenger mann har fått 75 kroner i
bot for å ha gitt feilaktige opplysninger m sitt ticUigere tobakks-
forbruk til kontrollkolltoret. Han ble dessuten utclukket fra å få
tobakk i et tidsrum ev seks maneder.

En hel rokke produsenter er videre ilagt
böter og jnndreging fra 125 til 500 kroner for salg av flesk til
for hbye priser.

Bodb: Prispolitict i Bodd meddeler at det i
novemfier 1942 er utferdiget 2 mulktforelegg mot folk som har tatt
for hbye priser ved skjæring av tbmmer.

En hweier i Bodö er ilagt 350 kroner
bot og innLreging av 720 kroner for å ha att for hby husleie.

desember måned utgjör det samlede belbp
av bbter 5165 kroner. I ?ret 1942 cr det ialt utferdiget 27C forelegg
til et samlet belbp av omleg 120000 kroner.

Lilleh=er: LG21,:_rikC politi har arrestert er 17
gmmmol gutt irea Strbmmon siktet fer undexslag av 5000 kronor.
Gutten hevdex å ha mottatt pengene ev tre personer fr å kjbpe
flesk for dem på svertebbrsen. Istedet her han unierslått hele
belbpet og kjöpt brennevin og tobakk for det. Gutten vil nu bli
siktet for underslag og tyvori, men seken vil sonere også bli
bchendlet som rasjoneringssvindel.

Lillehammer: En stor tyverisak har nu vært behand1et
av Torhbrsrotten i Nedre Romerike. 4 karP.(• fra Skedsmp og Lillestrbm
hnr i lbpet av siste sommer og h3st beg:'.tt omleg ct halvt hundre
innbruddstyverier i hytt er, viller og uondegårder på Romerike.
Verdien av de stjålne ting belbper seg til omlag 50.000 kroner. To av
kerene ble dbmt til 2 års fengsel, mnns de to andre fikk henholdsvis
12r) og 90 dagers fengsel betinget.

JAKTNYTT.

Skien: I Telcmark og også ,ndre stoder her spbrs-
i=t om forlengelsen av fangsttiden for rype v?,rt sterkt fremme.
Etter det distriktsjgormestes. Solbrå moddeler vil fangsttiden
imidlortid ikke bli forlenget p grunn PV et bestanden ikke vi: tåle
det.

Hamar: En skogmår ble torsag fanget i Engerdel.
Det er sjelden, at det fanges slike dyr for tiden og de den hadde en
sjelden vekker pels vil den nok gi de heldige fangere en pen ekstra-
skilling.

449, SJIMANNSSENDINGEN.

0.E. 23.30. .Sjbmennssondingen ble idag sterkt for-
stjrret slik at dot meste av den ikke kunne höres. Folgende hilsinger
kunne oppfettcs: Lcif Hereld Nilsen, beste hilsinger fra
Siinne Andersen. Tro ikke på ryktene fre London. Kristian Sandersen
fra ? Styrmenn Kåre Jensen fra bestefar. Einar Gustav fra .
mor. Kom hjem snarest mulig. Alf Solheim fre MOT far og bror. ---
Bård sbj5rn Bårdeen -2rfl mor og femilic. Eareld Amundsen fre mor.

Tilsïett holdt knpt. Hjalmar Scherwig en
tele om hvor strålende det cr hjemme og hvorden "emigrantregjerin4en'
London forsbker å selge Norge til Russlend.



4. . Meldinger fredi 8. jan.

r-RL

D.fl 2.30r LT 11,:ddeler ai som ct resultP.t nv den
ökede nikkelpreduksjon er tyTkerne nu is tand. til å
crsintte sine gamlc bl,rbstterie:: o.bg,tone 1=d bAttcrier laget av
nikkel. Disso batteri cr mego lottere enn blbetteriene og glör
det mnlig å benyttc sWyr(. (-g stelkcro mnskiner slik nt man har
kunnet 51,ce ub?,tcnes -1,1 15 til 23 knob.

S.R. 2.00. Tiegr til flere rniiLi.onur kroner cr
i de£1 senere tid blitt opprettet i Danmark til forskjelflge
kulturelle for,r1. Således har: 21åde fabrikant Carl Schepler og
hustrt i sitt testamente opprettet et legnt på omlag 3.5 millioner
kroner 1iv.s _Lnntr.:kter skal brukns til vel_.).edighetsformål. Fabrikant

Schpler var mest kjendt jennom IRM;4-f3rretringene i Kjdpenhavn
samt avdelin5ene i Island Norge Tyskland.

WYTT S;VERIGE.

S.R. 22.00. De to leteskip Urugmny og SatuinuF, kom
fredag ettrmiddag inn til Wteborq. Med skipen ful, 9 mann nv
besetningene fre de forliste Fcrtping tg

O.R. 22,00, Cjen±r Tt.logsstasjonen i Karlskrona
a-2restorte frodug en svw2sk sjömern fo forberedelser
til spi.onasje. Den arrester cppgir at motivet til hans handling

aM ökenomisk vinning.

vvvvvv 1)VVVY1 vvvvv-
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Utrensknin en av medlommer av Nes*nnal Samlin • "Dot å vmre modlem av  

Yasjonal Samlin er et rivilegium forsåvidt som det karekteriseror

vedknmmende som et kvalitetsmenneske."

	

12.00 Dot settes nå de störsto krav til medlenmene av Nasju-
nal Snmling,  og  kontrollen med medlemmwe blir stadig skarpere.

I löpet av hösten er det foretatt en stadig utrensk-
ning av medlommer som ikke ho]der mål, og i november 1942 ble det
ialt ströket omlng 500 personer fra medlemslistene. Disse utrensk-
ninger viser at partiet er på v2,kt mot dårlige elementer og at par-
tidisiplinen oppretholdes uevkortet. Enkeltpersoner som viser seg
uverdige til medlemsskap i N.S. blir uvegerlig sjaltet ut.

Det å vmre medlem av Nasjonal Samling er et privileg-
iun fnrsåvidt son det karekteriserer vedkommends som ot kvalitets-
menneske.

Pris- n ras'onerin ssaker.

	

11.30 Prispolitiet i Vestoplandene har nå avsluttet forunder-
sökelsene i den store svertehandelsaffmre i Gren og Ce förste fnre-
legg er utferdjget. Det vir bli reist tiltale mot 9 personer med
påstand on fengselsst-:aff, böter ng inndragning. Forelöpig er de+
utferdiget 15 böter. En mann snm har slektet en hest og omsett
kjöttet ulovlig har fått en bot på kr. 1000.-, samt inndragning ev
kr. 1924.-. Plere har fått böter pP kr. 400.- og kr. 3#:)0.-. En
nann er ilngt en bot på kr. 600.- og en annen en bot på kr. 500.-.
Resten or ilngt kr. 200.- i bot. Dette gjelder i alle tilfe:aer
produsenter som har slaktet og omsatt kjöttet og flesket pk ille-
gal måte. Ialt er det av de som nå or bötelagt nmsntt 10 griser,
6 kuer, 1 hest Ag flere kalver. S4M tillegg til bötene kommer inn-
dragning av omlag kr. 10.000.-. Mannen som slnktet en hest og omsntt
kjiittet ulovlig har også solgt endel korn ulovlig.




12.00 Det vnr r.eget snikhandel i östordalen i 1942 opplyser
prispolitifullmektig Jaeobsen til "dstlendingen". Hver måned har det
vmrt et betydelig antall fore1egg. I desember hi det utferdiget
29 forelegg med en bibtesum av kr. 4864.-.

Andre olitisaker.

	

12.00 En mann.i C-årene fra Stenge har hos en av pengelnt-
teriets kommisjonmrer i Åiiitfåttutbetalt kr. 1000.- på et f)rfal-
sket ledd. Han hadde kr. 600.- ev pengene i behold da han ble an-
holdt, meddeler "Östlendingen". Før kort tid Siden forsökte han og-
så å heve kr. 1000.- på Hamar, men denne geng lyxtes det ikke.

	

11.00 På höstparten ifjor var det en lang rekke innbruds-
tyverier i Ilfjorden i villeer som tilhörer Haugesundsfolk. Det
ble smrlig stjålet matvarer ng tobrkk. I disse dager er det kommet
melding om en rekke nye innbrudd på begge sider av fjorden. Også
denne gang er det mntvarer og tnbekk foruten endel nndre nyttige
ting tyvene har vært ute etter. Det er all sannsyn1ighet for at
alle tyverier står i forbindelse med hinanden, eg politiet har nå
sett igeng en iherdig etterforakning.
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•Genern " Vrtilteh Hanseen 60 å St r feet Grand Hotell med ta e av

"minister reeidentenge. "20.000 Iter ör da en nnsn f r f

1and ennomIA.T, enart-vt 000 en er föl e et er".

0.E.13.00 • ,1 enledning e, ojefen forArbeidetjenesten "general"
Prtlieh Hansiøens 60-årødag, lae det fredag kveld arrnngert en
atelning på arand Hotell t 001o. "Mtnietør" Stang og frue ver vert-
ekap og blant de mange gjeeter m 16# •117kker - såes "minieterpree$-
dent" 4$84tng og true og •antl,tie noetøke "minietre". De mange taler
ga uttrykk før den støre napularite$ pg aneeeXee "general" Pröltoh
Hanssen nyter $ alle kretør. Plinteter" Stang rettet en takktilugenerglan' fra den Nireke ungdømmen for den etere tznea. han gjar
3 ungdomearbetdet. V$dere lajpte  "m$nteterprestden%"Qu$eling, som
ssrl$g understreketImitYdningen av at ungdømmen hsr  dyktige Ledere.
Han tekket "generalen"forw4ann arbeid 3flen tiden eom ver 44$ eg
overrakte ham det offieielleutaevneleeebrev com ejef fpr.4rb%ds ok
tjenesten. 20.000 gutter gjör $dag eff jinneata fer felk ag sand gjeb!-*
nom A.T., uttalte nministerprest4entelt"tjlgutt, og enart
20.000 jenter fölge etter. Betydningen av-te kan neppeovervurder
ree. "General" Prblich Haneeen takket ftr den*tillit som var 14,at
ham, og uttrykte ein glede over forteatt å kunne få vmre med i arr
beidet for den noreke ungdommen.

N tt  fra Dennark.

D.R.21.50 Betydelige innskrenkninger i elektrisitetsferbruket
vil nå finne sted på grund av den vanakelige brense>ituanjon. Det
er heretter forbudt å opplyse butikk- og utstillingsvinduer og det.
er under overveielse å begrenue aftenlivet Ved å lukke restaurenter
etc. 1 time tidligere. Innskrenkninger bebudes også med hensyn tf..1
sporvognstrafikken ete.

N tt fra Sveri e.

S.R.19.00 2 avenske leideskip "Svenjarl" (16.500 tonn) og
"Brasil" (7000 tonn) er krigsforlist utenfor den norske kyst på
vei til Syd-Amerike. "Brasil"s besetning var 42 mnnn som alle er
reddet. Det er også sanneynligat besetningen ombord på "Sveajarl"
- 39 mann er reddet. "Sveejarl" var et av den svenske flåtes mest
moderne tankskip. Det avenske skip "Equador" som roddet mannakapene
på de 2 skip, har fatt ordre til å bringe de reddedo inn til norsk
havn.

12.00 En avenak misjonmr som nylig er kommet heim fra
India, forteller at en svensk skuespiller lever som eremitt
Himalaya. Miajonmrenfikkav folket i traktene hbre at en hellig
mann fra Sverige skulle leve der: Han kom også i kontakt med sin
landsmann, som i likhet med indiske hellige bar et klmde rundt
hoftene og hadde langthår. Det viste seg at det vnr en tidligere
seonekunatner av kjent øvensk alekt og nt han bl.n. for en del år
siden virket som filmskuespiller i TysklAnd og De Porente Stater.
En dag fikk han lyst til å trekke seg tilbake fra det urolige
filmlivet, og sbkte seg til India og Himalaya. Etter hvad "Stopk-
holmstidningen" mener å vite, er mannen identisk med den i Lin
tid kjente ekuespiller Nils Chrysander, tilhbrende en avensk offi-
sers- og presteslekt.

vvvvvVVVVVvvvvv
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SJjMALNSSENDINGEN.

O.R. 23.30, Flgende hilsinger ble sendt:
Erik Strindberg. slutt med dödsseilasen. Hilsen mor eg

familie.
Kristian Moland 2ra hans hustru. Alt vel.
Hans åndreas Nordby. Kom hjem så snartdu kan. Mor.
Hans Gjesheim hilsen fra Arvid og hele familien.
Arne Asmundsen, Eideshamn fra Bodil og Kristztane. Alt

Vel.
R6lf Kristiansen. Kom hjem hvis du kan. Hilsen fra

sösken, foxeldre og hustru.
Sigurd Hval. Slutt å seile for England. Kom Nem.

Hilsen din far Peder Hval.
Gunnar Herje. Kom hjem så snart som mulig. Hilsen far
David  N2ss.  Hilsen fra söstew og slektninger.
Olav Nykås. Alt vel hjemme på Nykås.
Håkon Karlsen fra
Eilret Reichelt. Vi har det alle bare bra her hjemme.

Hilsen fra hele familien.
Hilmar Anton Nilsen fra Frida Bergstrbr:I.
Ole Brokstad fra Mot og s5sken..
Reismar Kristianson fre Mor og sbsken.
Alne,Oddver og Henry Olsen fra Mor og far.
Ole Torstensen, Borregård fra familie.
Jens Strand. Slutt å seile i. dödsfarten. Tro ikke på

rykter fra London. Hilsen din sönn
Thor.

Bjerne Fredriksen frn Mor og Anna.

Resten av sendingen bestod av opplesing av
dikt ledsaget av musikk.

FLjYBANEN I PERGEN 25 IR. 


21.00. iredag 15. janunr er det'25 år siden F1531.-
banen i Bergen ble åpnet. Bergen er det eneste sted i Norge som har
æren av å ha en kabelbane av sitt slag, nemlig 77abelbane på skinner.
Flöybanen har i lbpot av disse 25 år befordret 3 millioner passesjerer
eller 3 genger Norges befolkning og har kjört •n distanse. som svarer
til 16 ganger rundt jorden. Trafikken har vmrt evviklet uten noe som
helst uhell i elle disse 25  år.

FISKERFAGSKOLE I NOT,DNORGE.

21.00. En sak som samler nlmen interesse Irs
fiskere og fiskerorganisesjoner i Nordland er reisingen av fisker-
fagskclen. På Nordland Fylkes Fiskerlags siste ble det ned-



satt en fegskolenemnd og den hnr allerede hatt et per möter for til-
rettelegging av erbeidet. Nemnden er s1lir1ert med skolestyrer Sömme
og fiskerikonsulent Sund. Sistnevnte skal utarbeide planene for
Mvedsmannslinjen. Videre har kommiteen knyttet til seg bestyreren for
maskinistskolen i Tromsd, Welderhaug, som skal utarbeide plenene for
maskinistlinjen. En rekner med at det blandt fiskere i Nordland vil
bli innseillet minst 100.000 kroner til skolen. Bidragene strömmer
vi3lig inn.
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UZYKKER. 


Pows(.runn; Lbirdag kveld hendte et togsammerstöt
111 Porsgrunn. Lokaltoget Skien - Brevik ble stående noen minutter for
bilettkontroll og et forsinket Oalotog kjörte inn i lokaltoget hvis
bekerste vogn, en bremsevogn, ble smedret og en annen vogn hoppet ev
sporet. I vognen som ble knust satt overkonduktör Andersen og
merkelig nok kom han ikke til skade. Heller ikke kom noen av
passasjerene til skade. Det var tett tåke under sammenstötet.
noen timer etter kunno normal trefikk gjenopptas.

Serpsbor: Forledendag ble det i et hus i Sarpsborg
funnet liket av en eldre mann. Det viser sPg at mannen er död av
alkoholforgifting, men hvorvidt han har nytt tresprit eller almindelig
alkohol vet man ennu ikke,

POLITISAKER.

Oslo: Natt til fredag ble det forövet innbrudd
et bakeri i Maridalsveien og stjålet 100150 brödmerker, ce 15.000

hvetemerker, endel kunstspisefett m.v.

Pcrsgrunn: 

likk en beruset losjerende
ödelagt det meste av innbo
fra Porsgrunn kem tilstdde

I et hus på Herregårdsstranden i Iidanger
forleden et rasorianfall og rakk å få
og löstirc för iensmannen sammen med politi
og fikk arrestert ham.

Oslo: Den rettslige undersnelse mot Erling
Gundersen og f_ru Sandland som er siktet for mordet på skomaker
.,nders Sandland er avsluttet. Saken blir nu sendt politiet som der-
etter sender den til statsadvokaten for avgjörelse av tiltalespUrs-
målet.

Oslo: For en tid siden ble det ved et Oslo-firiza
borte omkring 60 elektriske wtrrer. 8 personer har v..33rt implisert i
effren og er nu dömt i forhbrsretten.

'NYTT FRA SVERIGE.

S.R. 19.00. rt bloddrame ble lördag kveld utspillt i
Annersted ca mil vest for Ljungby i Gbtaland En bondekone drepte
i ct anfall av sinnsforvirring to  cv  sine barn seg selv. Et tredje
barn som hun hadde kastet ned i en brönn klartea komme seg opp igjen.

O.R. 22,0). Redaktör Nils Flyg döde av hjerteslag
lördag, 52 år gammel.. Siden 1937 har han vært sjof for "Folkets Dag-
blad"

Weaterdirektbr Erland Ryding avgikk ved
döden lbrdag 61 år gammel.

NYTT FEA DANMARK.
-

D.R. 21.50. I Helsingör hendte igår et toguhell idet
on godsvogn kjörte inn i et passesjervogn. Den materielle skade var
stor mon ingen mennesker kom til skade.

.Maleren og billedhuggoren Hans Gyde
Pedersen er avgått ved cWden.

vvvvvv VVVVVVvvvvvv



12 •an. 1943.

NYHTSOVTiRSIKT PPu-, SKnNDINi.-712, .
Fra

F.egjeringens Informasjonskontor.

Nr. 627. Fortrolig. 

Me dingermandåg 1 jan.

kwORDPJREPNE GIS MYNDIGHET TIL Å FFAMSETTEKRAV OM --.VANGERSKAPSAVBRYTELSE.

18.00. I forbinnelse med lovene til vern om folke-
etten skal det, etter hva Gpdbrandsdölen erfarer, i hver kommune opp-
nevnes en eller flere kuratorer som skal bistå mindreårige, sinnsyke og
sjele1ig svekkede personer under behandlingen av saker som disse lover
omfatter.

Disse kuratorer kan bl.a. sette fram krav om
svangerskapsavbrytelse under visse omstendigheter, og de kan innanke be-
slutning om sterilisering fnr ankeinstans. Kuratorene skal oppnevnes av
ordfdreren i hver kommune.

"Departementet" har, etter hva bladet får
opplyst, anmodet ordfdrerne om å fungere som kuratorer inntil videre.

PROPFSSOR ANATHON AALL DiD.

D.R. 12.30. Professor Anathon Aall ex avgått ved ddden
vel 75 år gammel.

Professor Aall var födt i Nesseby i Finnmark,
ble student i 1886 og teologiek kandidat 6 år senere. Han kastet seg
deretter over studiet av psykologi og estetikk, tok i 1903 doktoreksamel;_
ved Halle universitet, hvor han virket et par år som privatdosent i fi-
losofi, og utnevntes i 1908 til professor ved vårt universitet.

Professnr Aal har utgitt en lang rekke viten-
skapelige arbeider og videre bl.a. flere meget benyttede lærebbker i
psykologi, logikk og filosofiens historie.

r"),UISLING

14.00. Pra "Föreren' (til opptakelse i alle aviser
Alle som iår har gledet meg med jule- og

nyttårshilsner, og som jeg ikke personlig har kunnet få takke, ber jeg
herved motta min hjertelige takk med dnske om et godt nytt år.

Heil og Sæl, Vidkun Quisling.

NS OPPRETTER FjEERSKOLE NR. 2.

18.00. NS har i lengre tid hatt sin förerskole for
det sönnenfjeldske Norge på Jessheim. En har savnet en slik institusjon
nord for Dovre, men nå har bevegelsen også fått sin fdrerskole her, ide
NS' förerskole i Vardal i Nord-Tröndelag ble åpnet söndag. En rekke inï.
budte med fylkesmann Eggen i spissen overvar åpningen. Også förerskolee
förste kull, krets- og lagfdrere hele Tröndelag, var tilstede ved
hdytideligheten. Skolens kommandant er sveitförer Mytting.

SJEF FOR OSIO HIRDREGTMENT BJjRN FALCHENBERG TIL iSTPRONTEN.

O.R. 19.15. Sjefen for hirdregiment nr. 7, Oslos eget
regiment, sveitförer Bjdrn Falchenberg, reiser en av de mermeste dager
til jstfronten. Den höytidelige overlevering av regimentet til den nye
regimentsfdrer, sveitförer Enodd, foregikk ikveld i Stortingsgaten 20.
Hirdsjef Mdystad og stabssjef Thronsen var tilstede.

DELTArCERNE I GERMnNSK LANDTJLNLSTE REISER SjROVER IGJEN.

O.R. 19.20. 52 gutter og jenter i "Germansk Landtjenest
som har v.??,rt hjemme på ferie i julen, reiste idag tilbake til Polen un-
der ledelse av ungsveitförer Mads Smeland. 207 norske er ialt beskjef-
tiget i Germansk Iandtjeneste. -v de 4 deltakerne som ble intervjuet
ikv(,,1(1 i 1.rrirstinPen, vn-r("I 144.4r. 411 uttTykte sep tilfretF,
med forhc'ldene på de gedsen.e - ee ex forlagt.
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NSUF's 9 1RSMJTE. VEKTEN VIL BLI LAGT P. "DEN NaSJONLLE UNGDOMSTJENESTE"

LaNDTJENESTEN OG UNGHIRDMLRINEN. NYE "UNGREGIMENTSFjRERE".

22.00. Nasjonal Samlings Ungdomsfylking har i dagene
9de, 10de og llte januar holdt sitt 9de årsmbte på Konnerudkollen Tu-
risthotell. Foruten stabslederen, jentelandslederen og avdelings1ederne
og jentelederne i ungdomsfbrerens stab har fylkesungdomelederne og fyl-
kesjentelederne vatrt tiletede. På Wtet er det blitt trukket opp ret-
ningslinjer for arbeidet i 1943. Hovedvekten vil bli lagt på gjennomfa-
ringen av "Den nasjonale ungdomstjeneste", landtjenesten og unghirdma-
rinen.

Ved avslutningen idag var ungdomsföreren,
"minister" Axel Stang, tilstede og holdt en tale til eine medarbeidere
"Ministeren" kom bl.a. inn på de stoxe oppgaver NSUF har i ungdomstje-
nesten, lendtjenesten og unghirdmarinen. Særlig understreket han betyd-
ningen av landtjenesten.

Stang utnevnte deretter stabsleder Tidemand
Ruud og Björn östring til "ungregimentsförere" og avdelingsleder Woxen
Johansen til ungfylkingsförer. Han opplyste videre at Tidemand Ruud er
permitert for en tid fra NSUF, og bnsket samtidig Björn alstring velkam-
men som fungerende stabsleder.

kaa
EGIL HOEL NY FORMANN I OSLO SKJYTEKLUBB.

18.00. Til ny formann i Oslo Sköyteklubb er opp-
nevnt "major i ordenspolitiet" Egil Hoel. Den tidligere formann Pareliaa
Finnerud er etter eget önske löst fra vervet. Oslo SW3yteklubbs styre
består av ftJlgende medlemmer: sekretmr Fritz Bjarre, kasserer Jon H.
Mortensen,kunstlöpsutvalg Lndreas Krogh og G.L. Stiansen, hurtiglöps-
utvalg Walter Andresen og Jon. H. Mortensen, samt Styremedlem Wilhelm
Due.

CH,RLES HOFF I TRONDHEIM.

18.00. Idrettsråd Charles Hoff kom inatt til Trond-
heim og har iformiddag hatt en rekke konferranser med de stedlige
drettsmyndigheter. I ettermiddag var idrettsråden tilstede ved den helty-
tidelige åpning av idrettslmgekontoret for Trondheim og Strinda.

LYNUTDANNEISE LV SPORTSJOURNALISTER,

18.00. På en konferranse i Fressedirektoratet idag
ga pressedirektbren og byråsjef Pjeld endel opplysninger om ea sports-
pressekurs som "departementet for arbeidstjeneste og idaett" i samer-
beid med Pressedirektoratet skal arrangere i Oslo i tiden 14-1a; januar.
Pressedirektören understreket saarlig at idretten gjennom ungdomstjenes-
ten og arbeidstjenesten vil komme til å innta en meget viktig plass i
det nye Norge, og at det som en falge herav blir lagt mere vekt på
sportsjournalistenes utdannelse og kvelifikosjoner. Det nye sportapres-
sekurset vil derfor få en stor betydning.

Til kurset er det anmeldt 30 erfarne sports-
journalisterfra hele landet. Kurset byr på et meget interessant pro-
gram med en rekke instruktive foredrag av bl.a. "minister" Fuglesang,
pressedirek-Wr Beggerud, idrettsråd Charles hoff, ordförer Jenssen,
sportsreferent Wagner fra Reiehskommissariat, direktör Glasenapp, byrå-
sjef Fjeld og Tveten m.fl. Det blix videxe omvisning i Lftenposten,
"NTB", i det nye kringkastingshuset og i Tippeselskapet. Ved siden av
dette vil Osl• Kommune ved ordförer Jenssen samt pressedirektoretet ar-
rangere middag for kursdeltakerne. Kureet vil bli holdt i Turnhallen.

NY STELME I SJiMA,NNSSENDINGEN.

0.L, 23.30. I Sjömennssendingen ikveld leste "direktör
i Nordisk Skipsförerforbund" Solbexg på oppfordring opp en artikkel hal
har skrevet i sjömennenes valare madlemsblad "Vår flåte". artikkelen vaa
viet en historikk over det nors skippertak fra vikingtiden til hird-
marinen. - Det ver ingen hilsnal.
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JSTFOLDS K02111UNLLEZONTROLLNEMNDER SLY.S DISTRIKTSVIS,

O.R. 19.00. Prisdirektoratet hor gitt sitt samtykke til
at de nåværende kommunale kontrollnemnder i Jstfold blir avlöst av stdr-
re inter-kommunale fellesnemnder med samme distrikter som kontrollnemn-
denes felleskontorer. rylkesmonnen har deretter bestemt'ot ordningen
skal tre i kraft fra 1 feb,1-1 iår. Dc nåv2rende 33 kontrollnemnder i
fylket reduseres da til 8 1,k,den fnr Moss, Jeldy, Rygge, Råde og Våler;
cn for Skiptvedt, Spydeberg og Hobbd1; en for Fredrikstad, Borge, Glem-
men, Kråkerdy, Onsdy, Rolfsby og Torsnes; en for Sarpsborg, Skjeberg,
Tune og Varteig; en for Mysen, Eidsberg, 1,ddenes, Lskim, Trdgstad og
Rokkestad; en for Holden, Berg, Idd,Aremark, jymark og Degernes; en for
Hvaler og en for Rdmskog. Denne interkommunale kontrollnemndordning
gjelder foreldpig, og er en særordning foT jstfold.

NYE PRISBESTETIMELSER FOR KJjRING MED Li,STEBIL.

19.00. Prisdirektoratet har ved kunngjdringnr. 397
av 31 desember1942 fastsatt nye prisbestemmelser for kjöring med laste-
bil. Disse bestemmelser ovlöser de bestemmelser som ble fastsatt ved
Prisdirektoratets kunngjöring nr. 280 av 30 april 1942.De txer ikraft
den 15 januar 1943.

Kunngjöringen er trykt i Pristidende nr. 34
for 1942.Selvstendige ervervsdrivende som driver lastebilkjöring mnt
vederlag, plikter å oppbevare i lostebilen de nummer av Pristidende
hvnr gjeldende priJbestemmelser for kjdring mcd lastebil er trykt.

UBESTEMTNIR UN1VERSITETET OG TLNNWGEHOYSKOLEN VIL BEGYNNEVIRSEMESTRET.

24.00. .Opprinnelig skulle Yorges Tannlgehöyskolc
begynne vårsemestret 15 januar. Bestemmelsen er imidlertid omgjort idet
skolen ikke vil ta til med vårsemestret för samme dng som Universitetet
Datoen er ikke endelig fastsatt ennå og vil bli kunngjort senere.

BRLNNER . 


O.R. 12.00. Det store bedehuset "Salem" i Hoff i Solör
er brent ned til grunnen sdndag. Brannen oppsto i vaktmesterens leillg-
het i nnnen etasje, og her strdk nit innbo og lösöre foruten endel kon-
tanter med. Innboet i förste etnsje lyktes det å få ut.

O.R. 19.00. Lördng formiddog brdt det ut brann i uthus-
bygningen på gården Vossåsen i Stange. Ilden :r1kk godt tek og det vor
umulig å utföre effektivt redningsarbeid. Bygningen brente ned til
grunnen etter gnnske kort tid, og hele gårdens besetnirg med unntak'nv
hestene brente inne. Dessuten strök endel redskap med.

20.00. Fra Mo i Bana meldesat våningshuset på går-
den Dalengseid i Rdvassdnlen i Helgeland brente ned til grunnen söndag
formiddog. Ilden oppsto i annen etosje og det er sannsynlig et den skyi-
des gnister fro en ovn. Llt innbo og lösöre strök mcd.

ULYKKE. 


07.00. På Mora M311e i Trysil er det ifdlge :')stlen-
dingen hendt en dddsulykke idet den 48 år gamle mdllerGuttorm Brekke-
vold på en eller annen måte hor kommet bort i remskiven og er blitt
drept.

STORSILDFISKET IF VENTE P SEG.

O.R. 19.10. Heller ikke idag foreligger det noen meldin-
ger angående storsildfisket frn forsöksdriverne ute på feltene. Driver.
ne vil gjöre et siste fors3k senere iettermiddag og resultatene vil bi
kunngjort imorgen.
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18.00. Som meddelt fra Stockholm er representanten
i Sverige for det sovjetrussiske telegrambyrå Tass arrestert for berusel-
se. Den sovjetrussiske legasjon hrr nedlngt protest mot dette opprJrende
overgrep fra de svenske politimyndigheters side.

Historien kaster lys over hvorledes korrespon
denter fxn en stormakt som Sovjetrussland arbeider. Vi kan nevne et eks-
empel vi kjenner til fr -1 Oslo melder "NTB".

En 14 da.gers tid etter 9 april 1940 kom en
norsk jovrnalist på en kafe en aften i samtale med en pressekollegn
kommunistpressen. Denne inviterte den norske journrlist bort til et borr
for å presentere vedkommende for en intern-sjonal pressekollega, som vis-
te seg å vsere komerat Karajakin fra Tass. Det endte med at hr. Karajakin
inviterte journnlistene hjem til seg. Her ble man trnktert og streks et-
ter ble vedkommende norske journrlist bevisstlös. H9n kom igjen til be-
vIssthet 24 timer senere. Oslo-journ,:listen satt nemlig inne med konfi-
densielle opplyaninger og informasjoner, og det er ikke tvil om at disse
skulle pompes ut av hnm. Det er også sannsynlig at han i markotisk til-
stand er injektert visse stoffer som skulle få hans kontrollevne sjaltel
ut slik et han kunne fentnsere uten hemninger. To typiske merker etter
sprbytespiss tyder Opplogt på dette. Hr. Karajakin her sencre follatt
landet under meget mystiske omstendigheter.

NYTT FRA SVERIGE.

S.R. 12.30. 1943 Lagtima Piksda tråtte sammen til sitt
förste mote iformiddag. Det ble foretatt valg pn formenn.

Ikveld samledes de 4 regjeringspertiers riks-
dagsgrupper til möter. På den sosialdemokratiske gruppes mbte talte
statsminister Per Albin Honeson.

pikeJt, 6~ ; d-

et större betenkende til juo:igm.nisteren med forslag om en rekke enarLe
ger i den nålmzende struffelov. Endringene gje1der vesentlig straffelovs
bestemmelser angående psykisk abnorme og arbeidskye individer.

Til forsversdepartementet er det innlevert e-
forslag til lov om "våpenfri vernepliktige". Loven er tenkt sett i verk
i midten av mars.

O.R. 08.00. De siste militre innkllelser i Sverige ha
skapt sterk misnöye blant fiskerne på den svenske vestkyst. De en rekke
fiskere er kalt inn til militertjeneste må deres båter om kort tid ffi!I i

opplag.
Fiskerne er nå for'eirig sterkt opptntt med

storsildfisket som hnr satt inn for alvor.

S.R. 19.00. I Stockholm arrestertes idasen polsk stats-

borger for ulovlig etterretningsvirksomhet. Virksomheten har ikke vm.t
rettet mot Sverige.

D.R. 12.50. Etter hva det meldes på tysk hold skjedde
mineeksplosjonene av de svenske leideskip ca 60 sjömil vest av St-vang,
utenfor tysk militgsrområde. Den svenske forsvarsstab meddeler at ruten
vor trukket opp fra svensk side, men rt den vor godkjent RV begge krig-

förende makter.

NYTT FR/, ISLa.ND.

O.R. 22.00. Damptråleren "Jon Olrfsson" og dens beset-

ning på 13 mann må n anses som t-pt. Skipet Vf'Y på vei til Isl-nd fra

en britisk

VVVVVV -""-" " v v vvv v

En livbgt med 7 av "Svea Jarl"s besetning er

kommet tilrette. Mannskopet er lngt inn på Kristionsand sykehus. De er
stygt forbxent. Den andre livbåten er ennå ikke funnet, men ettersökes

av fly fra flyplasser i Norge.
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Fra.

Regjeringens Informasjonskontor.

13. 'anuar 1943.Nr, 628. Fortroli .
Me dinger tirsda/ . 'anuar.

Nye bestemmelser om behandling' av rasjoneringskort o anvisnin er.

11.30 Nye bestemmelser>nm behandling av rasjoneringskort ng
anvisninger.

Sjefen for forsyningsdepartementet har 30. desember 1945
gitt en forordning om behandling av rasjoneringslegitimasjoner. Fnr-
ordningen inneholder en rekke bestemmelser som det er av den stdrste
betydning for publikum å w3re oppmerksom på.

Ved rasjoneringslegitimasjoner forstår forordningen ra-
sjoneringskort og merker derav og elle slegs envisninger, tillatelser
og andre dokumenter som etter forsynings- og rasjoneringsbestemmelse-

‘, 	
ne er bestemt til å tjene som bevis for lovligheten av fremstilling,
transport eller legring nv varer eller andre gjenstRnder.'

Forordningen pålegger publikum å nppbevare sine rasjo-
neringslegitimasjoner på en fullt ut betyggende måte. Det nverlates
til forsyningsdepartementets forskjellge direktnrater å gi nærmere
bestemmelser om hvorvidt ng i tilfelle i hvilken utstrekning og på
hvilken måte bortkomne rasjoneringslegitimasjoner erstettes. Det kar
herunder bestemmes at private forbrukere bRre kan få erstnttet tapte
lsgitimasjoner mot at det samtidig fraklippes forbrukerens rasjone-
ringskort et n=ere bestemt, merker.

Sommel med rRsjoneringslegitimasjoner vil etter dette
kunne medföre Rlvorlige og kjedelige fdlger.

Endelig vil man måtte regne med at rPsjoneringskortene
for nytelsesmidler blir sterkt beklippet dersom myndighetene i det
enkelte tilfelle går med på å erstRtte f.eks. tapte brddkort.

Fnrnrdningen setter videre stroff for den snm unnlater
å melde, dersom han frn fnrsyningsmyndig:aetene mettar on rasjonerings-
legitimnsjnn under slike nMstendigheter at han Rnter eller har grunn
til å anta at utleveringen nv legitimRsjonen rettelig ikke skulle
vg.e,rt foretntt. Det er ngså forbudt å bruke en slik legitimasjon för
vedkommende myndighet eventuelt har gitt tillatelse til det.

For =ingsdrivende inneholder forordningen den viktige
bestemmelse nt do resjoneringslegitimasjoner som vedkommende mottar
ved salg eller levering av verer eller andre ting skal oppbevares på
forsvarlig måte, såvidt mulig undor lås og lukel .og forövrig under
iakttagelse av slike sikkerhetsforanstaltninger som cr vanlige ved
oppbevaring Rv penger og verdipapirer.

Videre plikter den snm sendor eller leverer inn rasjo-
neringslegitimasjoner til fnrsyningsmyndighetene, å påse at det sam-
tidig giE riktige ng uttömmende skriftlige npplysninger om art ng
mengde av de legitimasjnner sendingen eller leveringen omfatter. Det
skal av opplysningene frnmgå hvilke vareslag som i tilfelle er solgt
mnt de forskjellige Rrter legitimasjoner. Forsendelse av rasjonerings-
legitimasjnner skal skje på mest mulig betryggende måte. Skjer for-
sendelson pr. post, sknl dette skje som rekommandert forsendelse el-
ler verdiforsendelse. Den sbrn ikke inkttar denne bestemmelse vil
alminnelighet ikke få legitimasjonene erstattet hvis de kommer bort.

Det fnrekommer ikko sjelden at det hos produsenter el-
ler forhandlere foreligger underskudd i beholdningen nv rasjonerings-
legitimosjoner, uten at det direkte ler seg bevise at underskuddet
er nppstått ved et prndusenten eller forhandleren har solgt varer
uten å kreve at erververen skulle levere de foreskrevne resjonerings-
legitimnsjoner. Det å ha manko i sin beholdiringav rasjoneringslogi-
timasjoner, er ved forordningen gjort til et eget strnfbart forhold,
snm streffes på den måte snm er fastsott for unktsomme handlinger i
pnragraf 1 i fnrordning om streff for svorthandel og snikhandel Rv
28.1.1942, medmindre det gndtgjöres at underskuddet ikke kan legges

(fortsatt)
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Nye bestemmelscr om behandlin,g av raslo=ingskort. (fortsatt)

den ansvarlige leder til last,

Overtredese nv fo=dningens foiskrifter medfiirer
at bestemnelsene on st2nff og inndragning i forordning om strnff for
svarthandel og snikhandel ç 28.1.1942kommer til cinvendoise.

Forordningen trådtc ikraft 1. januar

Quisln sender tele rammer til Göring og Posenberg.

0:R.22.00 I anledning av Hermann Görings 50-årsdng idag, har
"ministerpresident" Vidkun Quisling sendt fölge,nde telegram:

Reichsfeldmarschall Hermann Göring, Berlin. Jeg ber
Dem, Herr Reichsmarsehall, å mo-tta mine oppriktige og hjerteligste
lykkönskninger i anledning 37 Deres 50-årsdag. Vidkun Quirling, "mi-
nisterpresident".

Videre har "ministerpresidenterfsendt fölgonde te2  e-
gram til Reichsminister ,,J_fred Rosenberg;

Reichsminister Ålfred Losenberg, Berlin. På Deres
504,rsdag sender jeg Dem, Herr Reichsminister, mine oT)priktigte og
hjerteligste lykkbuskninger og forbinder dermed mine beste önsker
for et helt gjennom heldig utfald ved.lösningen nv Deres ptore eg
overordentlig vlktige oppgaVer.  1-idkun Quisling, "ministerpresident".

106 Oslo-barn skaffes ratis o phold 1 1 måned hos •ordbrukere i Gaus-

dal.

12.30 Fcllebu Wde Kors og Sanitetsforeningene i Vestre
Gausdn1 har skaffet gratis opphold i 1 måned hos gårdbrukere i Gaus-
dal for 106 Oslo-barn i alderen 7 til 12 år. Forcliingene 'iwer reise-
utgiftene og barna blir t-,tt ut av skolei_egen i Gsl% dr. Stoltenberg,

Sko,sarbeiderne i 0 land blir tildelt 1600 k • kaffe - 150 ram å
ver.

12.30 Fylkesforsyningsnemnda har nA bestemt nt skogsarbei-
derne i Opinnd skal få tildelt 1600 kg. kaffe 7-gjennonsnttlig blir
det 150 gram på hvar.

Deltagerne  i vintersildfigket blir tiHelt 250 )Pran kaffe hver. 


12.30 Det er ikke bPre skogsarbeiderne som får nyte godt av
den kaffen som enrå disponcres av de forskjellige fylkesfersynings-
nemnde2, Deltagerne i vintorsild'isket skal nå tildelcs 250 gram
hver. )£nvisninger xtstedes fra hövedsmannen hver båt, og kaffen
vil bli delt ut i Bergen; i.1esund 2  Hauesuno og E'),;ersund, med(leler
"Morgenavi2sn". Si1defia17.erne fr ,)gså 3.00 6;r= tob-kk ckstra pr..
mann pr. måned,

Filer ti. ~ersage:iy.og mindre sagly-ruk .vil bli inpotert_f2a_Svee.

11-00 ' Norges Skogaierforbun ha2 fra flerc hold fått an-
mocinE. om å være behjelpelig med å skaffe filer iL tnMersager og
mindre sagbruk. BIadet "Hadeland” opplyser i dre, bli citilt
svensk valutta 2or kr. 100,000- til disposl'sjen for j_nport av slike
filer. Pi1ae ccm vli bli ford?1 til landes je2nva2ehandlero
landhandlerier i skogsdistriktenc, kEn nrr fy2,m-



tid.
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Tönnefabrikk i Glemmen nedbrant.

11.00 Ved 21-tide_ mendeg kveld bröt det ut brann i en t5n-
nefabrikk i Glommen ved Fa'edrikstad. Da brnnnvesenet kom tilstede,
stod hele bygningen I 13,s 'ue, ug det lett brennbare materialc gjerde
sitt til at elt sluknIngserbLid var nyttelöst. I Mpet av kcrt tid
var hele fnbrikken lagt eske, og et stort meteriallager til en ver-
di av omlag kr. 4000.• strök med. Videru ble flere uerstettelig mn-
skiner totalt 3delegt. Den semlede sk-Ide er shledes meget stJr. Etter
det "F:redrikstad Blad" erfarer skel tönnefgbrikken oppfres igjen så
sne2t forholdene tillater do.

Fiskerimeldin er,

0.R.l3.15 Storsildfiske, Det har vm2t gjort spredte forsök med
drivere langs kysten fra Sogn og Pjordene til Korsfjord-distrikte,
men resultatet har ph alle plegser vmrt meget nedslhende. Til Flor
er det kommet inn en driver med 2 stykker sild og fra Sulen meldes om
et par drivere med 2 stykker sild hver. Fre iygarden meldes om enkel-
te drivere som har kommot ind med fra 6 til 12 stykker s_Lldhver.

Fetsild eg smhsildfisket i Nord-Norge derimot har tatt
en meget gledelig vending sidon nyttår. Det liar vmrt fisket gnnske
bra i Fidfjorden i. VesterhIen og ilkeledes i Kvenengen i Troms. De
meldes også om bra fangster fra Iwenangen i Lata. - Den 4. januer
ble det i FIdfjord tatt med snu.rp opptil 1000 hl. og på garn opptil
80 kasser. Siden do har femgatere liggct på nmrmere 1000 hl. for
snurpere,.mens garnfargstene har riert endol.

0,R.19.15 Heller ikke i dagens lCgp er det kommet meldinger som
gir grunn til nptimisme med heneyr til storsildfisket.

Sjftennssendinn.

0.R.23.36 Overlmrer Mörck ved SA,lainskolon Onsket sjömennene
godt nytt 4r0 Kom hjem hvis du kan, slu;t å seile for England. Her
gjelder velget: Vil du fn_ge de derute som misbruker deg, eller oss
her hjemma som vil dere godt0 Kjeinp jkke for bolsjevismen o.s.v,
vanlig dur.

Det ble sendt fölgende hilsner, alle nöytrale:

Bjarne Joharsen fre mor og fnr. Håkon Olsen f'ra MOT og
far. Kåre Grundtvg far mar far, Dellt .pg jrgen R3shsen fra
mor og far. Olaf Toresen fra mor. Magne Olse,a fre mor o fer. Rikard
Moengfre Else og OleV.Enok og TCarl Kirkskog fra mor og fer. Olaf
Pedersen frn Gunvor.

Landbruksmeldinger,

O.R.13:50 Når priseno ph poteter settes opp, gjeldur dette også
settepoteter, shledes at prisen på disse stiger tilsvarende.

liten elIer ingen tilförsel av grönnsaker. Et lyspunkt
er at det tilföres Oslo ganske store mengder rabarbrn, - idng 600 -
700 kg. Det kommer endel donske, og idag litt svonske, grönnsekor.
Det er ikke meget som kommer, men og tilstrekkelig til å dekke  1-)o-
hovet til sykehus, gemlehjem og  12eqehjem samt andre anstalter som
cr fortrinsberettiget.

Slaktemarkedet er meget stille, det cr nå 1=e enkelte
slakt som finner vcien til Oslo. Siden jul b.ar tilförslon til Oslo
vm-t minimel.
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N tt fra Denmark.

D.R.18.35 Det er store trefikkvnnkeligheter i Da.nmerk på grunn
av det sterke snefnll. M .nge tog hnr mtet innstille, likeledes er
er en rekke bilruter evlyst.

D.E.18.35 Folketinget evholder scii fbxstc mbte imorgen, lands-
tinget dcn fblgende

11.30 Det er nå vedtatt nye lukninjsbestommelser for restau-
rulter, Linoer, tentre 0.1. Forestillingenc mg heretter slutte klokkei
22.00. Llle restaurenter og lknende etablissementer sknl stenge kl.
23.00, men i visse tilfeller kan det eis tillatelse til å holde åpent
til kl. 24.00. Semtidig or det bestemt nt sporvegen og rutebilene
skel innstille trPfikken ved 23.30-tiden. Sendetiden for Kbbenhavn-
kringkastingen vil også bli innskrenket Disse bestemmelsor trer
kraft mendag den 18. jnnuar,

Nztt fra  Sverige, 


11.30 Den tidl:  _gere sjefen for pressesensuren i Eng:land,
Sir WR1ther Monckton, er kommet til Siockholm. Han oppholder seg
som den engelske ministers gjest. Monekton understreker et han ikke
kommer i noe politisk ellPr hemmelig oppdrag. Under sitt besök sks1
han imidlertid ha samtaler msd forskjellige svenske forretningsmenn
on gjenoppretteleen av de svensk-engelske handels- og sjbfartiefor-
bindelsene etter krigen. Han skal også holde foredrag om sine reiser
til Soviet-Samveldet, Malta, den nP3re orient og jst-sia.

11.30 5 norske emizranter får 1.1';et oppejbr med det s-venske
politi på grunn av en dum spbk som dc for or tid siden tillot seg
Mora. En venn av emigrantene skulle feire brullyp og de besluttet
å hylde brudeparet ed en salutt. FC1e1ig plaserte de ikke mindre
enn 4,5 kg. dynamitt under et uthus, som ble sprengt totnit vekk,

S.R.19.00 "Brasilus besetning og, av de reddeda fratvea Jarl"
er kommet til Göteborg v.La Oslo. Det ei framleis ikke kommet noen
melding om de savnede sjbfolk fra "SveP Jarl".

11.00 Det svenske budsjett inklusive 777 millioner kroner
til forsvaret, er på 2.515 millioner kroner. Et tilleggsbudsjett ti]
forsv:-Iret sluker imidiertid 1.260 millioner kroner, slik at budsjet-

ets sluttresult-A blir et underskudd på 1.100 millioner kroner, som
overfbres til statens budsjettutjevninefenb

D.R.21.50 Det svenske motorskip "Brfigerland" på 4.680 tonn er
krigsforlist og besetningen reddet _nn til brnsiliensk havn.

D.R.21.50 nntellet på finske barn i Sverige utgjorde pr,1.1.43
20.562. Derved er entallet p. utlendinger i Svcrige bket til 44.000.

D.R.12.30 Den svenske konge fremholdt i sin trontale, at den
politiske verdenssituasjon ver skjerpet og et Sverige derfor måtte
bke bevilgningene til fors,flret. Sålenge krigen varer, må vi regne
med en risiko som gjör et vi stadig 111 wsre Pg vekt. Vi må likeledes
vre på vakt mot opplbsende krefter og det har desv=e den senere
tld vært tegn på opplösning  ev  samholdet. Kongon uttlte sin tillit
til det svenske folk og ndvnrte mot hendlinger i ekrift og tnle som
kunne sette Sverir<es nbytralitet i fare.

l lytt frn Finnlend.

O.R.13.00D-n 11"P itnlienske sendema=e., •
Helsinki OM en ukee tid.

vvvvvVyvv7-;,
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"OFFICIELLT".

18.00. Etter kommuneforordningens paragraf 18
oppnevneff "innenriksdepartementet" herved fölgende til fylkes -
formenn og varamenn. Formenn: Rogaland:

Ordfdrer Trygve Eie, Eigersund.
Ordförer Trygve Bergsåker, Hdle.
Ordförer Bj. Bjelland, Skjold.
Ordförer Karl Fjörtoft, Gruda.

Varaformenn:
Ordfdrer Halberg, Time.
Ordförer Lnfin Höyekvsm, Sandeid.
Ordfdrer Bendik Hausken, TorvaStad,
Ordförer P. Tjbmö, Hetland.

Ordfdrer Mörkved, Höylandet.
Ordförer M.O. Landsem, Malm.
Ordförer Chr. Williksen, Nmrdy.
Ordförer L.O. Sætran, Hegra.

Varamenn:
Ordförer Arne Voll, Vmrdal.
Bonde John Skatvold, Skatveld.
Ordförer Hartvig Dalsaune, Lersvik.
Lrbeider John Ållberg, Malm.

"Departementet" hnr oppnevnt som ordförer
og varaordförer i Svolvær fra lste janunr  1943  henholdsvis politi-
mester Lnton Myhre og meieribestyrer Laurits Urke.

"Departementet" har oppnevnt banksjef
Olav Bergan og direktör Habel Jensen henholdsvis som ordfdrer og
varnordförer i Trondheim kommune fra lste januar  1943.

"Departementet" har oppnevnt bonde
C.B. Alfseu og ingeniör Eide Berg henholdsvis som ordförer og
var<nordfdrer i Strinda kommune fra lste januar  1943.

Möre & Romsdal f lke:
"Departementet" har oppnevnt som drdfdrere

og veraordfdrere i Möre & Romsdal fylke fölgende:
Hövde kommune, ordförer gårdbruker og

agronom Paul Hageselle. Hareid, ordfdrer skoleinspektör Lsbjörn
Riise. Örsko#, ordförer bonde Ole P. Solnördnl, wrnordförer bonde
Elling Viseth. Oppnevningen av Tlageselle og Riise er å botrakte som
midlertidig inntil det kan oppnevnes ordfdrere som CT bosatt i
kommunen.

Nord Trdndela f lke:
• Meråker, ordförer Lnton Hnugen og som

varaordförer bonde Alf Hembre. Gravvik, varordförerW. Skotnes.

INSTRUKSJONSKURSUS I SKISPORT.

O.R. 22.00. I disse dager er Imrere ffig gymnastikk-
inspektdrer fra nmr sagt hele laffl.et samlet i Lilleström til et
stdrre instruksjonskursus i skisport på Sjusjöen Höyfjellshotel.
Kurset toller ialt vel 50 personcr. Deltakerne får "försteklasses"
instruksjon av slalomlöpersken Ellen Strömmen, nestbrigadeförer
Golås og Per Tolgensbakk. Kurset tok til 5 januar og slutter den
15de januar.

Nord Trdndelng: Formenn:
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MIKEZJGSTEN SKAL NYORMES.

O.R. 22.00, Det har ofte vert pekt på hvilken verdi-
full kjöttreserve vi har i mAkene. Riktig tilberedt skal måke -
196tt namlig vmre en deliketesee, og det er muligheter for skaffe

meget måke som man måtte dnake bare fangsten blir ordentlig
organiaert.

Etter det Haupsundspressen erfarer #ar
en slnktermester i Haugesund  planer om å organisere storfangst ev
måker. Han vil lage fire fem hundre måkebux og få dem spredt
utover distriktet. På denne måten håper han å kunne få tilført
1000 måker om dagen. For  måkefengerne vil det bli en meget pen
bi - inntekt.

L.NDTJENESTESKOLE 1PNET IDLG.

O.R. 22.10. "Norges Landtjenesteskole" på Hovelsåsen,
den förste i sitt alag i lendot,fikk idng sin  hbytidelige åpning
i nmrvmr av en rekke kjendte pereonligheter med "ungdomsföreren",
"minister" Aksel  Stang i spissen. Skolens  leder, ungnestsveitförer'
Hans Velde dneket •ungdomelfdreren" og de övrige gjester velkommen
og uttelte håpet  om et ekolons elever vil  gjöre gården til et
mbneterbruk.  "Minister" Stang  holdt deretter en tale eg understreket
nt åpningen av skolen pk Hovelsåsen danner en milepel '1 det
nasjonale ungdomserbeidet i Norge.  Det er  først og  fremst "Föreren"
den nnsjonale ungdommen kan tnkke  for  at skolen ble lagt til
HogeIsåsen gård,  som  egner seg  ypperlig  til formålet, sa "ministeren"
videre, og det er vårt hhp  nt  elevene her vil  sette alt inn på
gjöre skolen til et mönster for andre ungdomsskoler.

Deretter erklmrte han "Norges Landtjeneste-
skole" for åpnet og håndhilsto på de förste elebene, ialt 50 jenter
og gutter. Det  förste  kurset på skolen varer til 15de mars.

GIFTELYSTEN BLOMSTRER NORDP1.

22.00 Tidene Iterikke entt noen demper på gifte-
lysten nordp4. I Salten sorenskriveri steg antnllet av vieleer i
1942 fra 10-12 til 141 og lieninger frs 3 til 200.

FI snREULDINGER.
O.R. 13.15. Om atoreildfisket or det framdeles intet
h  mclde. Enkelte drivere  har  vaert ute inatt men resultntene har vmrt
lik null. Vest av He&shelmen ved Bergen har on driver idng gjort en
fanget på 1 - en sild. Sllers dot frnmleis intet som tyder på at
ailden er i anmarsj.

/ Sordnorgederinotfortsetter det gode
sildefisketog det meldes om. smrlig gode fangster fre Nordreisn
Troma og Eidafjord i veeterklen

Mbasaftsket i Sogn går også forholdsvis
bra med garnfangeter pk ca 500 hl. og landnotfangster på opptil
800 hl,

Kyst og baAkfigiket i Pinnmarkher i den
senere tid vmrt og cr framleismegetd4r1ig. Det kommer inn enkelte
småfangster som for det meste består  aV  torsk.  Do  andre fiskesortene
ser man nestan ikke noe til.

ULV / HELGETILND.

08.00. Pra Relgeland meldes et ulven for  f:Srste
gang i  vinter har vist aeg der i dietriktet. Noen evenske demer
mdtte fem svmre beist eom forteette oter grensen til Norge mot
Gresfjellet. De norske Lifjell-samer ligger for tiden med sine dyr
nettopp i dette distriktet og  deter derfor  rimelig nok  ikke  me3 noen
glode meldingen om ulven er blitt motbett.
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SJOWNSSENDINGEN.

O.R. 23.30. Fblgende hilsinger ble sendt fra Bergen:

Johannes Torgersen fra söster Ingeborg. Vi sender deg elle
våre besse hilsinger. Skriv hvis du
knn. Vi uetter så ph å hdre fra deg.
Hilsen fra mor cg sösken.

Henrik Hatlem - Kjærlig hilsen. Hålper du lever bra. Vi
at du snart ma komme hjem. Hilsen fra

Stm. Olav Nilsen - Kjære onkel. Vi sender deg on hilsen over
radioen. Vi lever alle i besste
velgående.her hjemme. Send oss en
hilsen gjennom Röde Kors hvis du kan.

Morx hilser.
.‘.rnulf Skogstrand (eller Solstrand). Vi sender deg de

varmeste hilsener og önsker deg plt
godt. Hilsen Liv.

Johan Jacobsen - Vi sender deg de beste hilsener og håper
du lever og har det goåt. Hilsen fra
din bror Jonas.

Mask. ,Lrthur Lundemo - K>re far. Vi har det godt her hjemme,
men vi uetter så pa å höre fra deg.
Hilsen mor.

Stm. Eivind Engelsen - Vi er friske alle sammeh. Her er så
fredelig og rolig, men vi tenker på
deg som går i dödsfarten på England.
Sluttå seile for England og
Det gavner ikke ditt land det aller
minste. Sett kursen for Norge og
gjör ditt land en tjeneste. Hilsen
fra din mor og bror.

Videre inneholdt s•ömannssendingen et par
foredrag i den karaktcristiske fasong.

POLITISI,KbE.

Oslo- Prisretten i Eidsvoll har hntt til behandlin
en prissak mot to unge menn som var tiltalt for uloblig amsetning av
röyketobakk til ulovlige pxiser. Tobakken ble solgt til omlag 25
kroner pr. pakke. Hovedmannen ble dömt til fengsel i 90 dager og en
bot på 500 kroner, subsidiert 60 dagers fengsel og inndraging av
3000 kroner. Den andre tiltalte fikk fengsel i 24 dager og en bot
ph 200 kroner, subsidiert 30 dagcr.

Ifjor merket man at det fra et lager i Oslo
forsvandt strimper, lommetörkber og annet til betydelig verdi. To
?.rbeidere på lagret hadde kommet inn om natten og beghtt tueriene.
De er no i forhörsretten dbmt til fengsel i henholdsvis 1 ar og
10 måneder.

Ph jernbancstasjonene i Oslo er det iden
senere tid beghtt mange ty-mrier av kufferter fra de reisende. Dels
4,ar tyveriene foregått ved nt folk har satt fra seg sine kufforter
på plattformen, og dels hnr desforegått fra kupeenc för togcts avgang.
Det henstilles til de reiaende å være.oppmerksomme på sin bagasje.

StavanQer: Politiets statistikk viser at antalletPV
drukkenskapsforseelser i Stavanger cr gått sterkt tilbake, nemllg
fra 1533 i 1941 til 1067 i 1942.
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ULYKKER. 


19.30. En ulykke inntraff igår ved Bergens
Mek. Verksteds avdeling i Laksev&g. Fra den 10-12 meter höye
maskinhall gikk det et snerns som også inneholdt flere istappor.
En ung arbeider gikk i samme byeblikk forbi og ble remmet i hodet.
Hen fikk så stor skade nt hen streks måtte bringes til sykehus
hvor han senere er ovgått ved döden.

NYTT  :PEL DLNMLRK. 


20.30. Ved /jöpenhavn byrett er en 31 årig
smedsvenn og en 19 årig maskinlærllug dömt til henholdsvis 4 og 3
måneders fengsel for 4 ha delt ut plakater hvis innhold var egnet
til å skade Danmarks forhold til utlendet.

22.00. Den danske riksdeg trns.r nu igjen snmmen
etter juleferien. Man vil först og frmst behandle eventuelle lov-
endringer. Regjeringen vil dessuten legge fram et forslag som tar
sikto på å hindre spekulasjon med jordeiendommer.

D.R. 12.30. På hovedjernbnnestesjonen i Kjöpenhavn
stt5tte idag to sammenkoblede lokomotiver inn et posttog..Dot ble
forårsaket endel materiell skade, men ingen mennesker kom til skado.

Det ble i 1942 solgt for 448.383 kroner
i julemerker i Danmark.

D.R. 21.50. Situasjonen for rutebiltrafikken cr nu
megct vanskelig i Danmnrk. Flere bussruter har således måttet
innstille trefikken.

Folketingsutvalget behandlet ideg lov -
forslaget om forandring ev krigsrisikoforsikringen ev denske sjö-
folk.

NYTT PRL SVERIGE.

S.R. 22.00. Saltsjöbanen ? har sökt telerafstyrelsen
om tillatelse til å f,‘ eksperimentere med u1trakortbölger til
signaltjeneste.

I Lund feiret man idas 100 årsdagen for
Esaias Togners.födselsdag.

Haparnnda herredsrett har idag behendlot
en sak som begynte med å Gjelde ulovlig skyting.aV rein. Saken. har
imid1e±tid fått en annen vending idet politiet dn det ranseket en
tramerkoje hvor 9 finske flyktninger hEdde oppholdt sog, fandt endel
infenterivåpen som var ev russisk febrikat.

O.R. 19.00. En norsk reinflokk på omlag 300 dyr kom
forrige uke over grensen ved Fje1liwass. Svenske lapper har tatt seg
av dyrene. De norske myndighetene or undorrettot om saken og man
venter nu på beskjed om hva man skal gjöre med reinflokkon.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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De norske emi ranter i Sveri e ör se stadi bemerket en ufor-

delakti måte.

12,00 De norske emigrantene i Sverige gje5r seg stadig be-
merket på en ufordelaktig måte.

Idag blir det således meldt om flere tilfeller hvor
norske emigranter er blitt arrestert eller dömt for tyveri eller
bedrageri. En av dem er arrestert for underslng ev hele kr. 10.000.-.
Han hadde i Stockholm fått i oppdrag av en annen norsk flyktning
å veksle belöpet i svensk valuta, men passet på å forsvinne med
pengene undervegs til banken.

En norsk flyktning ved navn Willy Johansen, ble igår
d43mt til 8 måneders straffarbeid for innbrudstyverier i flere som-
mervillaer i Wistmanland.

I Skövde er 2 norske flyktninger arrestert for for-
falskning. Forbrytelsen ble begått for en tid siden da flyktninge-
ne hadde fått tak i en postanvisning pa kr. 400.- ndressert til en
person i Skövde. De forfalsket navnet og fikk pengene utbetalt på
postkontoret.

I en arbeidsleir i nærheten av Boringe er en norsk
emigrant anmeldt til politiet for underslag av kr. 200.-.

I Stockholm arxesterte politiet igår 2 norske flykt-
ninger for tyveri og heleri. Den ene av dem hadde på et spisested
for norske emigrenter stjålet vinterfrakken til en av gjestene, og
den andre hadde solgt frakken.

Fra 'uristverdenen.

8.00 "Justisdepartementet" har ansatt cand. jr.r.
Sverdrup Rynning som dommerfullmektig ved Solbr sorenskriverembete.

Sakförerne Rolf Hirsch Berbe, Gvarv, iuldreas Cappe-
len, Stavanger, Håkon Fånes, Brekstad i Fosen, Kierulf Hansen,
Trondheim, Christian Juell Sandberg, Hamar, og Folke Sverdrup,
Fredrikstad, har av "justisdepartementet" fått erklæring om at de
kan opptre som advokater ved lagmannsrettene og ved herreds- og
byrettene.

nnsemlin til frontk'm erne.

11.00 I jule- og nyttårshelgen ble det holdt utlodninger
og foretatt innsamlinger til frontkjemperne rundt om i landet og
det kom inn flere pene belöp. Våre frontkjempere her jo også krav
på alles sympati og sttte, og det er gledelig å se at stadig fle-
re stötter opp om arbeidet for å hjelpe dem på forskjellige måter.

T'ære a fabrikk i Pors runn her'et av brann.

9.30 Tjærepappfabrikken til Thorsen og
Porsgrunn, er idag morges herjet av en brann som
timer ödela bygningen innvendig. Et större lagex
tjærepapp og tjære strk med. B.,?annårsaken er enna

Forbud mot å utföre hester fra 0 land f lke.

0.R.19.00 I medhold av forordning av 18.4.1941 har fylkesman-
nen i Opland idag utferdiget forbud mot å utföre hester fra Opland
fylke.

Johannesen
löpet av noen

ferdigbehandlet
° ikke kjent.
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Landbruksmeldin er.

O.R.13.50 Tilförslen av kjött tar seg jevnt opp, fflrlig
gjelder dette spekalv. Det var dog nokså tynt idag, bare noen få
storfeekrotter av middels kvalitet.

På gartnerhallen var det idag praktisk talt rene
bord hva fjorårets norske grönnsaker angår. Det eneste lyspunkt nå
er rabarbraen. Det kommer endel danske gr.t5nnsaker som blir fordelt
på sykehus ete. Spesielt gjelder det å dekke diabetikernes behov.

Skinnauksjonene tnr til igjen 1. februnr.

Det gjelder nå planmessig å utnytte trekkraften
til tömmerdriften, spesielt hestene. Det er nedsatt nemnder med
fylkesmannen eller ordföreren som formann. Det hele bör skje'på
frivillig basis, så man slipper å benytte den anledning som for-
ordning av 9.4.1942 gir angående tvangsutskrivning av trekkraft til
skogsdriften.

S orts ressekurs å net i Oslo ida .

18.00 Den höytidelige åpning av sportspressekurset
foregikk idag i Turnhallen. Blandt de tilstede~ende sås "General"
i Arbeidstjenesten, Prölich Hanssen, idrettsråd Charles Hoff,
pressedirektör Beggerud m.fl. Höytideligheten ble innledet med at
et orkester spilte et par musikknummer, hvoretter idrettsråd Char-
les Hoff holdt åpningstalen. Idrettsråden uttalte bl.a..at dette
kurset var det förste i sitt slag i hele Norden, og at meningen
med kurset er at sporsjournalistene skal settes inn i de nye ak-
tuelle problemer, ved siden av at deltakerne kan få utvekslet tan-
ker og iddeer, og styrke kameratskapet. Etter idrettsråd Hoffs
tale, ble ordet gitt til pressedirektör Beggerud, som uttalte at
kuxset var et ledd i den nye tids arbeide for å hC,yne journalist-
yrket. Etter at pressedirektören hadde understreket det store an-
svar sportsjournalistene har idag på grunr av at den nye tid leg-
ger en så stor vekt på de fysiske oppdragelse av ungdommen, trakk
han endel sammenligninger mellom den tidligere presse og pressen
idag. Pressedirektören uluttet sin tale med å uttale, at mottoet
for pressen menn idag er "ministerpresidentens" ord: "Det gjelder
å forst ein tid og ville det gode". Den greie og saklige tale ble
16nnet med kraftig applaus.

N ansettelser innen 'ernbane-etaten.

18.00 Som stasjonsmester ved Kopperå er konstituert
jernbaneekspeditör Magnus Chr. Skaneke, Hommelvik.

Som tegner i Kristiansand distrikt er konstitu-
ert banevokteraspixant Arnt Knudsen, Trondheim distrikt.

Re imentstabsmöte i H.R.2 ble ida avholdt i Hamar.

, 18.00 Rej,imentstabsmöte i H.R.2 ble idag avholdt på
regimentets kontor i Hamar. Mötet ble ledet av föreren for H.R.2,
sveitförer Vinger. Tilstede var bl.a. fylkesförer Iss og stabs-
sjef Thronsen. De forskjellige fylkingers förere gav först rapport
om arbeidet. Det framgikk av disse at hirden står sterk i P.0.4.
Særlederne gav så en oversikt over sitt arbeid. Det ble bl.a. opp-
lyst at regiment-mesterskapet på ski skal holdes i Brummunddal i
februar og at det vil få stor deltagelse. Pylkesförer Issgav en
interessant orientering om hirdens forhold til partiet. Til slutt
hadde stabssjefen en konferanse med regimentets förer og fylkinge-
nes förere.

Los Iver Ludvi sen sluttet etter 53 års t'eneste dam skibet "Norcl.
ord.
. 0 Los Iver Ludvigsen, som har tjenestegjort som log på

dampskipet "Nordfjord" i 53 år, sluttet igår tjenesten.
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Fru Ma ie Ehrlenbruch har i 30 år v9art medarbeider i N.T.B.

20.30 Fru Maggie Ehrlenbruch kan fredag feire sitt 30
årsjubileum som medarbeider i Norsk Telegrambyrå. Hun har gjen-
nom alle disse år fört flere hundre tusen pressesamtaler med
utenbys aviser og en mengde pressefolk og rikstelefondamer vil
sikkert med glede og respekt huske fruen. Ved siden av sitt tele-
fonarbeide har hun hatt en lang rekke andre gjbremål innen be-
driften og alt har hun skjöttet med glimrende humbr og utpreget
ordenssans. Hun har da også vunnet seg en mengde venner og nyter
den stbrste aktelse innen N.T.B. for sin arbeiddsomhet og plikt-
fblelse.

S'bmannssendin en.

2 .30 Det ble sendt fblgende nbytrale hilsner:

Emil Austvik, Bergen, fra Lorentz og Erling. lf
Svanberg, Stavanger, fra Anna og Arne. Sverre Asbjdrn Hansen fra
mor og sbsken. Torleif Helmers fra Panveig. Elias Bertelsen fra
Birgit. Harald Rbnning Johansen fra Synnbve. 0. Friseth fra mox
og far. Håkon Hans Gårder fra Ingrid. Håkon Sundby fra Lilly, Odd-
var og Olaf. (Unbytral). - Einar og Eivind Torsen fra familien.
John, Anders og iiystein Seglem fra tante og onkel. 0. Opland fra
Liv.

Politissker.

18.00 I Bergens byrett er det i disse dager behandlet en
sak som gjaldt rasjoneringssvindel i stor stil. Tiltalte, som var
assistent på et rasjoneringskontor for lw og tekstil, hadde ut-
stedt ikke mindre enn 600 anvisninger i strid med forskriftene.
Videre hadde han gjort seg skyldig i dokumentfalsk, idet han hadde
utstedt anvisninger til over 600 personer som ikke eksisterte.
Forbrytelsen tok til i 1941 og varte utover våren 1942. Dgmmen
falt idag. Den lbd på 6 måneders fengsel og 6 måneders tap av
tjenestetid. Domfeldte, som er i 40-årsalderen, tok betenknings-
tid.

20,30 2 sjbmenn stod idag for Kristiansand byrett tiltalt
for å ha stjåIet to spritkompasser ombord i den båten de var for-
hyrt med mens denne lå i Kristiansand. Den ene av de tiltalte
fikk 120 dagers fengsLa og den andre 66 dagers fengsel.

N tt fra Sveri e.

20.30 Det svenske skip "Jamaica" er gått på grunn utenfor
Hevringe. Stillingen er alvorlig og man tror ikke det er store
chanser til å kunne redde båten. En rednjngsbåt var idag ute ved
havaristen oE klarte etter store vanskeligheter å få 6 mann av
besetningen over. Redningsmennene risikerte livet under arbeidet.
Kaptein Sture Engnell nektet bestemt å forlate skipet. Rednings-
båten vil fredag gjöre en ny tur ut til "Jamaica" for etter ordre
fra rederiet å hente kapteinen.

.D.R.12.30 Det er i den svenske rIksdag fremsatt forslag om
opprettelse av et nordisk universitet. Göteborg ansees som den
beste lbsning hvad beliggenheten angår.

D.R.12.30 Den finske stntsadvokat (?) hevder at der bör
opprettea et forsvarsforbund mellom Sverige og Finnland. Norge
og Danmark bbr ikke bli med i et slikt forbund, mener han, da
dette vil medföre at forbundet allerede fra starten vil bli mot-
arbeidet av visse av Europas stormakter.

vvvvvVVVVVvvvvv
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.FORAN.NYE HENRETTELSEL?. UASSEALRESTSJONENE P. SJRLANDET OG I

KRISTILNSAND SETTES I FORBINNELSE MED AVSLJEING AV EN HEJMELIG

ORGANISASJOif.

S.L. 19.00. De massearrestasjoner som for en tid siden
fant sted på Stirlandet ssrlig i Kristi,ansand har etter en Oslo-melding
en temmelig alvorlig bakgrunn, idet de tyskemilit=yndigheter mener
å ha kommet på sporet etter en omfattende hemmelig militrorganisasjon
som bl.a.'ska1 ha dreVet regulere 5velser med våpen.

På sakens nåvwende stadium finner man ikke
kunne opplyse mer enn at undersdkelsone fortsetter.

10 nye arrestasjoner er foretatt.
(3n razzia fant sted i S5rlands-byene om-

kring 10 desember. Over. 50 persbner ble arrestert).

SVENSK FORSTANDER UTVIST AV NOLGE.

S.R. 22.00. En talsmann ved 2.ReiehakoMmissariat i Osio
opplyste idag at-den svenqke.forstander ved ..?...er blitt.utvist fra

- Norge...Han nrvr betegnes SoM "ikke,lenger 5nSfcelig"..

. .
NORGES GROSS1STFOIU1 ORGES KJiPMANNSFORBUND-OG NORSKE AGITTEI:LS FORENING

SI1S -SAllfttEN-1'ET "NORGES-HANDELSPORBtiND". 


D.R. 21.50. '"Händelsdepartementet" og "innentiksdeparte-
mentet" i 0s1b har i forening besluttet å bpprette et,"Norges-Handels-
ferbUnd"'beStående av Norges -GroSsistforbund .Norges«Kffipmannsforbund
og Nerske,Agenters Forening. Styret i det nye forbund vil bestå 'av for-
Mennene'i'de tre s3erferbund. Lederen kalles president. '

	

. • Forslag til vedtekter dr Under utarbeidelse
og 17.1bll fotelagt.!'handelsminiSteren for godkjennelse,

LYGH HALLAN UTNEVNES TIL FILMDIREKTUt. OFFISIELT.

22.00. Byråsjef i "Kulturdepartementet" Birger Rygh
Hallan konstitueres som direktör i Statens FilMdi,rektorat fra 21 desem-
ber 1942 å rekne.

. Fung..byråsjef i "Kulturdepartementet" A.
Stig.konstitueres soM byråsjef j, sStatens.Filmdirektorat fra .21 desember
1942 å rekne.

Sokneprést i Bi.ndal 0,'Hetrstvedt Meddeles
avsjed i n4de fra sitt embste.

	

. . Ptost i.Hadeland og Land Prosti og sbkeprest
i Brandbu R. Nielsen meddeles avskjed'i nåde fra sine embeter. .

'Lærer G. Olsen utnevnes til-lektor. ved Kris-
tiansand Lwerskole.

Distriktssjef ved Statsbanone N.H. RUud med-
• deles etter,sbknad aVskjed fra sin stilling fra og 'med 9 februar 1943

i henhold til bestemmelsene om aldersgrense.

FARLIGE FORBLYTERE RiMMER FLA KRETSFENGSLET I TRONDHEIM:

07.00. 5 f?±Iige forbrytere römte natt til torsdag
fra kretsfengslet i Trondheim. Römningen skjodde mons vaktmannen var
opptatt med å ta imot 3 nye fenger.

Di det er s?erlig farligeforbrytere det
gjelder håper en at de snart_or.fakket igjen.
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UTVALGSFORMANN VED LOFOTPISKET ANSATT..

18.00. Som utvalgsformann ved LofOt-fiSket etter.
. aVdöde lensmann Anderssen-Strand er ansatt lehbmahn Johan Selbethi-
'-nesberget. -

FORAN LOFOT-FISKET.

22.00-; En av "NTB"'s medarbeidere har'hatt en sem-
tele'med_direktbr Johs. OVerå i Norges Råfiskleg.som blia. forteller at
forholdehe skulle ligge vel til rette for en god Lofot-sebeng, 'egat det
sex ut til at deltakelsen blir vel så stor iår som ifjor.

Myndighetene har nedlagt et stort.arbed fer
å skaffp til'veie de.2.Wdvendige forsyninger til fisket, og det er srget
for ekstratildelinger av nær sagt alt hyr en fisker her bruk for. Alle
fiskere 'som driver fiske borte frn hjemstedet, har krav på et ganske
stort tillegg til den ordimere resjon, og gjennom Norges Rfisklag får
de dessuten ekstrarasjoner av solar- og sffireoljer, tobnkk og keffe i
forhold til fangsten.

STORSILDEN •LAR VENTE P SEG.

O.R. 13.15.& 19.15. Det er inntil i ettermiddag kommet inn mel-
dinger fra en rekke forsöksdrivere på feltene fre Bulandet'sörover til
Korsfjord-distriktet, men ingen steder tyder det på rt det er storsild
til Stede Det,er nverken hval eller fugl å se, og noe sig mot land er
det ikke tegn på.

Sildefisket i Nord-Norge fortsetter derimot
med'meget bre fengster.

FETT,ASJONERINGEN.

14.00. På fettkortene for 17 kortperiode skel de 6
fdrste merkehe gjelde slik:

Merke 17 A og B i tiden 22/1 - 18/2 1943.
Merke 17 C og D i tiden 9/2 - 25/2 1943. Merke 17 E og F i tiden
- 14/3 1943.

Forskuddskjbp er forbudt. Yerkene gjelder
for kjdp på etterskudd inntil videre. Rasjonene er uforandret.

,BRANNER.

O.R. 19.00. Uthusbygningene på gården til Gunnar Moen i
Drangedal, er brent ned til grunnen, meldes det fra Skien. Dyrene ble
reddet, men endel höy strök med.

O.R. 08.00. Onsdeg.kveld brente stuebygningen til fisker
Syerre Hardy i Stjörne i Trdndelag„ned til grunnen. Eieren selv og hans
hustru ver ute-og.bere et par barn og en eldre mann vflr hjemme. Naboer
kom til og fikk reddet innboet.

LANG OG TRO TJENESTE.

18.00. Ane Koksvik, Tingvoll, 111-fått Selskrpet
for Norges Vels medalje for leng og tro tjeneste. Hun hrr tjent sammen-
hengende i 50 år på gården Koksvika i Tingvoll. Modeljen ble overrrkt
rv gårdens nålnerende eier, byråsjef P. Grinde.

PRISPOLITIET IVRIG I 2JENESTEN,

19.00. . Prispolitifullmektig Blix i Kristiensund opp-
lyser Lt det i 1942 ielt her w„.ext behandlet 175 resjoneringssaker og
500 pxissaker i Mbre og Romsdal fylke. Prispolitiet går nå mere ener-
gisk til verks enn noensinne,för. I lpet ev en eneste uke er det utfer-
diff,et ikkEl mindre enn 80 mulktforelegg vesentlig omfflttende Nordmbre.
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UTVALGSFORMANN VED LOFOTFISKET ANSATT,

18.00. Som utvelgsformenn. vod Lofot-fisket etter
avddde lensmann Anderssen-Strand or ansatt lensmann Johan Selseth, Hem-
nesberget.

FORAN LOFOT-FISKET.

22.00, En av "NTB"'s medarbeidere har hatt en sem-
tele rn.e'3. direktr Johs. Overå i Norges Råfisklrg som bl.e. forteller at
forholdene skulle ligge vel til rette for en god Lofot-sesong, og at det
ser ut til at deltakelsen blir vel så stor iår som ifjor.

Myndighotene her nedlagt et stort arbeid for
å skeffe til veie de nödvendige forsyninger til fisket, og det er sörget
for ekstratildelinger ev n-Br sagt alt hva en fisker har bruk for. Alle .
fiskere som driver fiske borte fra hjemstedet, har krav på et genske
stort tillegg til den ordi=e resjon, og gjennom Norges Råfisklrg får
de dossuten ekstrarasjoner av solar- og smreoljer, tobakk og knffe i
forhold til fengsten.

STORSILDEN LAR VENTE P. SEG.

O.R. 15.15 & 19.15. Det er inntil i ettermiddag kommet inn mel-
dinger fra en rekke forsöksdrivere på feltene fra Bulrndet sörover til
Korsfjord-distriktet, men ingen steder tyder det på rt det er storsild
til stede. Det er hverken hvr1 eller fugl å se, og noe sig mot lend er'
det ikke tegn på.

Sildefisket i Nord-Norge fortsetter derimot
med meget bra fangster.

FETT--ASJONERINGEN.

14.00. På fettkortene for 17 kortperiode skel de 6
förstc merkerie gjelde slik:

Merze 17 A og B i tiden 22/1 - 18/2 1943.

Merke 17 C og D i tiden 9/2 - 25/2 1943. Merke 17 E og F i tiden 26/2
- 14/3 1943.

Forskuddskjbp er forbudt. Merkene gjelder
for kjöp på etterskudd inntil videre. Resjonene er uforandret.

BRANNER. 


O.R. 19.00. Uthusbygningene på gården til Gunner Moen i
Drengedal, er brent nad til grunnen, meldes det fra Skien. Dyrene ble
reddet, men endel höy strök med.

O.R. 08.00. Onsdeg kveld brente stuebygningen til fisker
Sverre Hardy i Stjörne i Tr6ndeL.'s ned til grunnen. Eieren selv og haw
hustru var ute og bare et -par bern og en eldre wnn vflr hjemme. Naboer
kom til og fikk reddet innboet.

LANG OG TRO TJENESTE.

18.00. Ane Koksvik, Tingvoll, her fått Selskr.pet
for Norges Vels medelje for lang og tro tjeneste. Hun h-r tjent semmen
hengende i 50 år på gården Koksvika i Tingvoll. Med,eljen ble overrekt
-v gårdens nåvBrende eier, byråsjef P. Grinde.

PRISPOLITIET IVRIG I TJENESTEN.

19.00. Prispolitifullmoktig Blix i Kristiensund3l4.-
lyser at det i 1942 ialt her vrt behendlet 175 rsjoneringsseker og
500 prissaker i Möre og Romsdal fylke. Prispolitiet går nå mere ener-
gisk til verks enn noensinne nr. I löpet nv en eneste uke cr det utfer-,„_ .r7r-NcnIr14.717irt
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FLiYBANEN rYLLER 25

O.R. 19.20. I riledningav sitt 25 års jubileum idn.g hd-
de Flbybanen stort innrykk nv reisende som nyttet bnnens tilbud om å få
grntistur. Det ble dog etterhvert så stor tilstrmning av reiselystne
nt mnn ved midd-sstider måtte stenge for denne trnfikk. Jubileumsdngen
forldp forövrig i alle henseender meget brn.

SPORTSPPESSEKURSETS ANNEN DAG.

19.00. Sportspressekursets nnnen dng begynte imorges
med forelesninger i Turnhnllen hvor spoxtsrednktör istreng, rednktör
Myklegård, redYKsjonssekreter Eines og pressesjef Christinnsen sntte
kUrsdeltakerne inn i forskjellige forhcld av fngmessig art. Sportsrednk-
tör istreng talte om hvordnn en sportsredksjon orgnniseres, rednktör
Myklegård em billedstoff og billedtekster og redksjonssekretær Eincs
om hvorledas mnn leger et intervju, mens pressesjef Christin.nsen tnite
oVer emnet: "Behnndling og bruk nv sportsstoff". Etter forelesningene
var deltnkerne i Pressedirekteratet og beså nlle kontorene, hvoretter
pressedirektör Beggerud redegjorde for direktorntets oppbygning. Lunsj
ble inntatt i restnurnnt Strntos.

BEDRIPTSMiTENE TAL TIL IGJEN,

18.00. Det förste bedriftsmöte iår ble avholdt idng
i H_lden hos Sem A/S med foredryg nv formnnnen i istfold Faglige S-mor-
ganisasjon, Erling Leister. Arbeiderne snmlet seg i to store kontorer
og det vnr 1005s frnmmte.

Det er meningen nt 110 bedrifter som beskjef-
tiger mer enn 50 mann sknl besökes med et

NSH I iSTFLD. 

.

22.00. NSH's fylkesleder i AUst-Viken, Finn Lsgard,
opplyser nt det ibereknet "föreren"s julegnve ble utdelt ialt 80.000
kr. i detta fylkesområdet i 1942. Alt init vnr det 650 personer som den-
ne gnng fikk "föreren"s julegnve. Det utdeles nå f;unilietilskudd gjen-
nom NSH til trengende fnmilier med mer enn 4 bPrn under 14 år.

NSK 10

0,R, 20.00. I "Den nnsjonale time" som idng var viet
Nsjonal Samlings Kvinneorganisasjon ble det bl.n. opplyst at orgnnisn-
sjonen feirer 10 års jubileum ivår. Orgnnisnsjonens månedstidskrift
"Heim og Ett" er ett år gnmmelt. Redaksjonssekretr er As1ug Rein.

Sendingen sJkte å gi et bilde av NSKtd virk-
somhet. IfJlge Olga Bjoner går foreningens bestrebelser ut på å trekke
kvinnene til hjemmet. Bare utvalgte kvinner kan bli medlemmer av orga-
nisasjonen. Mikrofonen vnr bl.n. på besök hos Husstellstsjonen på An-
kertorget og i NS Samlesentral i Rosenkrantzgaten7.

SJiM.,NNSSENDINGEN.

O.R. 23.30. Hilsner: Ein,r (Pcdcr Lund?) frn Mary.
Anker Sundholm, frn mor. - - Lk,skinmester 7n1demar Schnittler, frn Ida
og Sonjn. - - Lnrs Branddal,fra H-ldis og barnn. - - Kåre Kristinn
Kj-slcnd, frn fnr og sösken. - - Motormann fse Olsen, fry Tor oE Marie

Gunnnr Lien, frn Agnes. - - Motormann Kristi-n Otto H,,:ugen, frn
fnr, nor og Rngrin. - - Peder Nergård, frn Annn og bnrnn. - Sigurd
Ellingsen, fra. 11-_ns söster Jenny. - - Otto Kn,r1sen, frn Else. Gjör hvn
du knn fer å komme hjem.

Nyhetene kl. 19.00 o'g kl. 22.00 lestes nv
mor moresen.
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7\TYTTFRA SVERIGE. 


0.E, 22.00. Den nye svenske minekrysscren, "Llvsnabben"
er bygd på rekordtid. Kjölcn ble strukket den 20 oktober ifjor, og ski-
pet er nå klar til å löpe av st;:lbelen den 20 januar. "Elvsnabben" har
et depincement på 3500 tonn og er overordentlig krftig bestykket.

O.R. 12.00. Et motor-t,'nkskip bygget for rokning nv
Trelleborgs Nye .lingfertygs A/B ble torsdag ettermiddng sjösatt vcd
Kochums veft. Skipet som fikk navnct "Glimmingehus" bereknes å tP en
last -v omlag 1350 tonn D.W. Fnrten med full last blir 14 khop.

0.E. 12.O0, Av en overaikt som er utnrbeidet ev kriminal-
politiet i Stockholm fromgår det nt det i 1942 ble behnndlet ialt 954
tilfeller av lösgjengeri i Stockho1m. Dette betekner cn stor stigning
forh:.)ld -!;i1 Tr)41 og 1940 da antall 1gjengere ver henholdsvis 763 eg

654.  i';.v oversiken framgår det videre at 678 Stockholmere ifjor ble til-
talt for o7nrtrodelse av rusdrikkloven.

S.R. 19.00, Svensk-itnlienske h,mdelsforhandlinger vil
i -.1"ramtid bli opptntt i Romn. Den tidligere nvtale utlöp 1 jnuar.

D.R. 21.50. Alle svenske bnrn vil i framtiden få grntis
tannlgebehand1ing. Ordningen berknes å ville omfatte cp. 800.000 barn.

NYTT FR1, DLNMAR1C.

D.E. 12.30. Lederen JV de danske ministeriers pressesek-
retrint, rednktör Christi?nson?, er avgått ved döden.

D.R. 18.35. Det danske moto/skip "Ocennide" er eunket
etter kollisjon med ot annet fPrt,5y utenfor Lfibeck.

vvvvvy VVVVVV vvvvvv



NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA.
Fra

Regjerihgens Informasjonskentor.

18. lanuar 1943. Nr. 632i lanuar. Fortrolig.

NYE MATRASJONER FOR FISKEPPE.

O.R. 19.00. Fra F1orfS meldes at Sogn og Fjordane
fylkesfiskarlag naa har tatt opp arbeidet med aa skaffc de samme Mat-
rasjonene for cci og torskefiskere som dc som utdeles til sildefiskerne.

NYTT POSTSTED I SUNNFJORD.

O.R. 19.00. I Sunnfjord skal det nu opprettes ct
nytt poststed som faar navnet Vardalsosen.

SJg/MANNSSENDINGEN.._

O.F. 23.N. Sjömannssendingen idag inneholdt barc et
meget barnslig underholdningsprogram. Dessuten var det endel musikk-
innslag. Det var ingen hininger idag.

NYTT FRA SVERIGE_ _

S.R. 19.00. Ettersy1kningen etter de forsvunne livbaater
fra de krigsforliste svenske leideskipene har hittil vist seg aa vaere
uten resultat. Man har imidlertid ennu ikke oppgitt haapet om aa
finne dem.

S.R. 19.00. Det svenske lcideskip "Nordstj'drnan" som
var utsatt for kollisjon i Kristiansand er nu kommet inn til svensk
farvann. Skipist ble mid1ertidig reparert og kunlje fortsette reisen ved
egen hjelp.

S.R. 22.00. Riksbankens nettogevinst for 1942 utgjfiSr
19.38 millioner kroner. Det totale innskudd for 1942 cr 28.14 millioner
kroner.

S.R. 22.00 I Stockholm ble idag aapnet en konferanse
som skal behandle ungdomsoppdragelsen i Sverige. Det som i førete rekke
skal dry5ftes er spørsmaalet om drukkenskapen blandt ungdommen.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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19.00. I anledning av en avis i en rtikkel for-
leden utteler: "Det er ikke fullt så enkelt å gifte seg lenger, nå sknl
en både til sorenskriver og prest", skriver "biskop" Frdyland i Aften-
posten bl.e.:

Jo, det er likeså enkelt å bli gift nå som
för. En behdver slett ikkc å gå til fogden först, mon knn få alt utfört
i "kirken på en g,r1g, som för. Slik skrivemåte bidrar i höy grad til ut-

41111,
bredelse av det ryktc, som cr utsprodt mot NS, nemlig at det nye styre.
har-vskeffet vielsene etter den gmle ordning. Det er langt fra tilfel-
let. Det cr tvertimot de.streikende prester som sender brudefolkene fra
seg til byfogden hvor do blir avferdiget med en vielse på et par minut-
ter. Vi de så komme til kirken etterpå for å motto kirkens velsignelse,
blir do :illernådigst mottatt. Det er meget sOrgelig, etter min oppft-
ning, at prestene ikke vil gjdre bedre bruk av denne enestående anled-
ning til å tale til de unge mennesker i et oyeblikk av deres-liv, da de
er mere mottkelige enn noen annen gnng.

CHRISTUS hYTISEMITT. NS' SYN VEKKEr FOLFELDELSE I SVERIGL.

O.R. 19.15. Et foredrag av ingenior Andreas Nyböe i Oslo
radin den 3 januar her vakt betydelig nppsikt i Sverige.

I foredraget, som ble gjentatt sondag kveld
i•kringkastingen, framstilles Christus som en innbitt antisemitt ng en
forakter ev jodene. Eybbe tE:r sitt.utg,nspunkt i Mathous 23 kbitel

kirlyog Lukas 11 hevder at en indre stemme böd Christus å heiseopprörsfanen mot den kollektive synd som hadde sin rot i jödedommen.
Etter Christus sjelekamp ble han forvendlet til en glUdende radikal og
reformasjonsforkjemper, som til tross for at han motte motstand fra en
kompakt majoritet, rev jödenes illusjoner istykker. Christus beteknet,
ifölge Ny'kje, jodene som svikefulle hyklere og betraktet en hederlig
jode som en unntakelse.

Foredraget har ssrlig inrt angrepet i den
svenske avis Socialdemokraten.

IROFESSOLATET I VEST-NOLSK MLFWMGRANSKUING SKAL DESETTES.

19.30. Med "departementet"s samtykke har Bergens
Museum anmodet professorene dr. Kolsrud, Marstr'inder og dr. Iversen,
Trondheim, om å fungere som beddmmelseskomite ved besettelsen av profes-
soratet i vest-norsk målformgranskning etter avdode professor Indreboe.
im.sokernes vitenskapelige arbeider sendes nå i sirkulcsjon til bedöm-
melseskomiteens medlemmer, og i lOpet ov sommerh2lvåret skulle det kun-
ne ventes en avgjorelse.

KVINNELIGARBEIDSTJENESTE.h3NER LEDEESKOT,E.

O.P. 22.00. Kvinnelig Arbeidstjenestes lederskole åpnct
ldrdag et nytt kurs på Nermo Turisthotell i Gudbrandsdalen.

Kurset varer tre måneder og gir oppl:sring i
administrasjon, regnskapsfdrsel m.m.

Leder or frk. Lud Teien.
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POLTSPRESSEKUT_SET.

19.30. Sportspressekurset fortsatte lördag med fore-
lesningstimer, filmframvisning og teeterforestilling om aftenen. Förste
foredregsholder var Norges Idrettsforbunds leder, idrettsråd Charles
Hoff, som talte om norsk idretts oppbygning. Ledaktör Dorey Smith talte
om sportsjournalistikken og språket, ungregimentsförerdstrirlg om ung-
domsidretten, og sportsreferent Wagner i Reichskommissariatet om den
tyske sport.

SLILOM-LjYr,, I FiDKLEIT,F:RDIG.

0.L. 19.40. Hoved-slalomlypa i Rödkleiva er nå ferdig
og venter b-re på mere sne for 4 b]i tatt i bruk. Lidypa begynner på top-
pen av Rypehögda hvor det er oppfrt en bygning for startere, og 114.1r
200 meters fa,11. En trenings-slalomlype er planlagt. Når anlegget er
fullt ferdig vil det i det hele b:i fire slelomljyper med tilhörende
skiheiser. Dagfinn Carlsen har stått for arbeidet med den ferdigbygde
slalomljype. Bygningen htr tatt ett

NYTT FEL SVERIGE.

S.R. 19.00. Etter forhandlinger i Kbbenhavn er det slut-
tet en handelsavtale mellom Sverige og Danmark for förste halvår av
1943.Overenskomsten omfatter et varebytte til en verdi av 26 mill, kr.
i hver retning.

S.R. 1J.00. Sökningen etter de savnede svenske rednings-
båter utenfcr norskekysten har nå pågått en hel uke, men fromdeles uten
resultat, melder de tyske myndigheter i Norge. Letingen forteetter.

Dansk radio har vrt "off the air" siden
kl. 18.30 ikveld.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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HILSINGER FFA SYKEPTTJERSKER PÅ JSTFRONTEN.

	

O.R. 19.20. I den aktuelle sending idng ble det sendt
endel hilsinger fra norske sYkepleiersker på Ostfronten. Sendingen

var delt i to avdelinger.' En fra Ostland og en fra Kaukaus.
Den förste avdeling ble introdusertPV en

tysk hallomenn som fortalte litt om omgivelsene og om divisjonen
Viking hvor de germanske frivillige tjenestegjdr. Deretter kom en
sykepleierske ved navn SeMnfelder til mirkrnfonen. Hennes fornavn
kunne ikke oppfattes, men hun fertalte litt om deres virke derborte
og nevnte så navnene på de forskjellige sykepleiersker som skulle
sende hilsener. Det var  söster  Ingrid Evjen, Anna Lundemo, Trondheim,
Ella ?, og söstrene Sehönfelder hvomav den ene het Bodil. Etter henne
kom de forskjellige sykepleiersker.til mirkrofonen og sendte sine
hilsinger til fawiliene sine hjemme i Norge.

Den annen evdeling var fra Kaukasus og
den ble introdusert av Osvald Olsen. Han fortnite at oversöster
ved vedkommende huspital heter Gerd Enodd og er frn Oslo. Hun er
bare 27 år. Videre fortalte han om hvrr flinke de norske sykepleer-
skene er eg hvordan de har tatt ledelsen på det störste felt -
lasarettet på Ostfronten og drevet det fram til det det er. Deretter
begynte han hilsingene med to fra et per pasienter, Simon Torsted,?s5aledt og Ragnar Jensen fra Moss. Så fulgte hilsinger fra fölgende:

Gerd Enodd, Vinnern Oslo.
Ruth Hoel, Oslo.
Signe Moen, Oslo.
Gudrun Erikktad, Bryne på Jæren.
Anne Mones, Trondheim.
Ester Re5kkel til en tysk offiser.
Gerd Elvebakken, Stavanger.

• Inger Aune, Trondheim.
Marta Bjerva, Kalveberg, Tönsberg.
Sonja Kreit, Oslo
Marta Eliassen, Egersund.
Elsn Stendel, TrGndheim ?.
Magnhild Fjærli, Trondheim.
Regnhild Spnkeli,
Helene Prytz, ?
Mary Wilhelmsen, Oslo
Ingrid Engnes, ?
Grethe Bråten, ?
Det var også endel flere navn, men her

ble lytteforholdene så dårlige at de ikke kunne oppfettes.

POLITIMESTEREN I BODO SENDER UT AWARSEL.

	

S.R. 19.00. Politimesteren i Bodö har i lokalpressen
sendt ut en advLrsel til fiskerfartöyer og andre fartöpr solal går på
kysten om nt de vil bli beskutt hvis de ikke stopper pa, anrop fra
tyske vektpetruljer eller forsöker å stikke av fra dem.

Likeledes rettet han en skarp advarsel til
befolkningen på öyene rundt omkring om å påse at mörkeleggings -
forskriftene overhrldes på det nöyeste.

OGS I STAVANGER BLIR DET SENDT UT ADVARSIER.

	

19.00. "Stavanger Aftenbled" skriver nt det i
mange tilfeller har forekommet at befolkningen her gitt krigsfanger
mat. Det adveres på det skerpeste mot denslags og befolkningen blir
igjen minnet om at hvis slike tilfcller blir oppdaget kan man i
miniate fell regne med strenge tukthusstraffer.



Side 2. Meldin er manda 18. 'anuar 1943. Nr. 634.

SJÖMANNSSENDINGEN.

‘1, O.R. 23.30. Etter oppgaven over senkinger som inne-
holdt en eller to båter som ble senket to ganger kom fblgende
hilsinger:

Hvalfangstbestyrer Hans Martinsen. Kjære Hansemann. Send
en hilsen hvis du ken. Vi erengstelig for
deg. Alt er vel her hjemme. Hilsen fra
Berit og Mary.og ?

Håkon Hohansen. Vi har det bare bra her hjemme. Hilsen frn
Louise.

Willy Undrum. Hilsen fra far og mor.
Fritjof Hasselby. Hils Reidnr. Far og mor.
Roy Hasselby. Vi har det bra. Hils Frdltjof. Fer og mor.
Oldf Henry Förde. Mor sender de beeste hilsinger. 'om hjem

hvis du kan.
Olaf M. Johnsen, Alt er vel og bra her. Hilsen fee tente og

mor.
Iver Hestnes. Vi lengter etter å hbre noe fra deg. Hilsen

fra Gudrun og berna,
Kjell Hdye. Har det bra. Håper det samme med deg. Far

og mor.
Kapt. Johan Olsen,Vi er friske og har det bra. Hilsen fra

Tea og barna.
Håkon Teveng. Vi håper alle at du knn komme inn til en

nbytral hevn og kan mbnstre av. Slutt
iellfell å seile for Englend. Hilsen fre
Ruth.
Deretter fikk vi et intervju med en norsk

sjbmnnnshustru ved natn Vern Skolmen. På spbrsmål om hva hun hadde
å si om forholdene hjemme svarte hun at det som 2emigrantregjeringen"
i London påstår er stikk i strid med sennheten. Tvertimot ermye som
fbr ver skakt og sjevt nu rettet på.

Hennes mann reiste frn Trondheim i mers
1940. Hun har hatt flere luftpostbrev fre ham helt fram til oktobcr
1941. Siden har hun intet hört fra ham. I et av brevene skriver hnn

(lby
at han i mni 1940 kom til Amerika med S/S Randsfjord og mbnstret nv
fordi akipet skulle EN, til England og det ville han ikke were med på.
Hun var meget gle for nt han hedde tatt dettc stnndpunkt. Hnn ble
knit opp til Amerikalinjens kontor i New York og fikk vite nt hvis
han ikke ville gå med båten til Englnnd villc hen ikke få reise mcre
for Lmerikalinjen. Hen hadde imidlertid mönstret ev ellikevel og snmme
turen ble båten senket.

Hun fertalte videre nt hun selv i de to
siste årene her hntt en kontorpost slik nt hun her det ganske brn.
Selv om det ikke ex som i normale tider så er det sikkert bedre
hjemme i Norge enn f.eks. i Englend og Amerikn. I Norge er det
inllfall den fordelen nt nit blir rettferdig fordelt.

Hun sendte så de vermeste hilsinger til
alle de norske sjbfolk og ba dem innstendig om å komme hjem mcd en
gang og tilslutt sendte hun en kjærlig hilsen til sin kjære nnnn
Torger.

Tilslutt kom fblgende hilsinger;
Helmer Krist•ffersen. Alt vel. Hilsen fre mor og Sbskcn.
Leif Gård Andersen fra Leonora og Mnrit.
Karl, Helge og Emanuel Sehjbx frn Mor, Thomns pg Rikard.
Harry, Frank og Welter Karlsen fra Eugen Kerlsen.
Lars Andenes frn Mor og fax.
Arne Sbrensen fra Mor, far og sbsken. Hilsen Dorthen Sbrensen
JJ.f Hvalfjord fra Hilde og bnrna.
Torelf Abrahamsen fre hustru Berta og bernn.
Bjerne Myrland Pedersen. Skriv hvis du knn. Hör ikke p4

sludderet fra LOndon. Kom hjem. Alfhild.
Georg Skogli fra Ida Skogli.
Kåre, Bjerne og Peul Hedfjord. Kom hjem hvis du ken. F'IT

og mor.
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POLITISLKER. 

lkor

Trondheim: Politiet i Trondheim har i den siste tid
hatt en rekke tyverier og innbrudd til oppklaring. Först og fremst
her det oppkleret et större innbrudd i en tobakksforretning og videre
et frekt innbrudd i en manufaktritrforretning hvor det bl.a. ble stjålet
en mengde vinterfrakker og dresser. Init cr 10 innbruddstyver
arrestert i forbinnelse med de oppklarte saker.

Bod3: Salten herrederett har behandlet en sak
1717)-.T-Ut entreprenörfirma i Bodö som er tiltalt for h ha betnit for
store lönninger til funksjonmrer og nrbeidere uten ha sökt lönningene
godkjendt. Firmaet ansatte bl.a. en kontordame og en oppsynsmann med
en lönn som myndighetene senere, de firmaet sökte om godkjenning,
nedsatte til mlag halvpsrten. Dommen löd på 1000 kroner i bet,
subsidiert 30 dagers fengsel for hver av firmeets innehavere og
dessuten 30 dngers betinget fengsel ng saksomkostninger.

.41b, 12=1 Et störxe tobakkstyveri i lergen har
fl,-tririe-t—sted i helgen. Hos en kommisjonmr i sentrum er det nemlig
foretatt innb/udd og stjålet ikke mindre enn 40.000 signretter, en
ged del röykedobakk og forskjellige andre tnbnicksvnrer.

Lilleström: Under lek med dynnmitt og fenghetter for
en tid siden fikk en ni år gammel gutt i iStrömmen revet av den
hbyre armen og mistet synet på begge dynene. Sprengstnffet hadde
hen sammen med to kdmmernter stjålet fra en dynnmittkasse. Det blc
reist krav om erstntning for tilskndekomne. Retten kom til det
resultat at eieren nv dynamittkassen var objektivt ansvnrlig for
u1ykken og tilkjendte gutten'50.000 kroner i erstntning, men som
fölge av saksökerens egen medvirkning kom retten til nt saksbkte
bare bör betale halvparten av skaden.

Sarborg: Tune herredsrett har behandlet en skjelden
sa som forsåvidt er den förste nv sitt .alng i Norge. Det gjaldt en
strnffesak mot en ung mann som var tiltalt for å hn skaffet seg
ervervsmessig utbytte ved pnkerspill. Dessuten hedde han tjent på endel
andre kortspill. Tiltalte ble dömt til 45 dagers fengsel med prövetid
på tre Dessuten ble 2300 kroner som utgjorde gevinsten inndrett
til fordel for statskessen.

Elverum: I Osterdalen ble det i 1942 reist ialt
309 prissaker og 483 resjoneringssaker, opplyser prispolitifullmektig
Jacobsen. Det snmlede böte og inndrngingsbelp utgjorde 165540 kroner.

YLYKKER OG DjEISFLLL.

Trondheim: Lbirdeg dbde en av de ungdommer som ble
påkjört torsdng kveld av noen bilbanditter på Fjellsmterveien ved
Trondheim. Den avdöde het Herdis Sngen. En setter denne pkjörselen
i.forbinnelse med de fem farlige forbrytere som römte frn krets -
fengslet i Trondheim forleden og som ennu ikke er -2akket.

Honnin svå : Fra Honningsvåg meldes nt en druknings
u 'ykke inntraff der forleden kveld, idet en mann i det stummende
r4rket gikk utfor knien.

Notodden: L5rdag kveld bröt det ut brnnn på gården
SÖndre Sem i Heddal. Brannen fikk desverre tragiske fölger idet et
l'års gammelt barn, sönnesönnen av eieren, som lå og sov i annen
etT;sje ikke blereddet ut i rette tid og ble kvalt av röyken.

Haugesund: Didrdag kveld bröt det ut brann i Peder
Lines våningshus i Dikevik. Eieren, en eldre mann, bar 23.ene hjemme.
Han var gått -Gilsengs da br:Innen oppstod og fikk såvidt berget seg
ut. Både huset og alt innbo strök med,
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SPORTSPRESSEKURSETS TREDJE

18.00. I forelesningstimene på "sportspresse-
kurst" idag var det foredrag av redektdr Arthur Lodding, idretss-
lmge Rishovd ug "ordfbrer" Frits Jonsen. Dedaktbr Iodding talte o.
Norges Idrettsblads oppgave, og novnte alle de vanskelighoter som
bledet hadde hatt å kjempe mot, men som det nå endelig hadde klart
å overvinne. Norges Idrettsb].ad er idag kommet godt isving og står
helt bkonomisk uavhengig, noe som selvsagthar uhyre stor betydning.

Han kom videre inn på Idrettsbladets
oppgave og sa at Norges Idrettsblad, som er "Norgcs Idrettsforbunds"
eget organ, skal være bindeleddet mellom "forbundet" og de sktive
idrettsutbvere.

Idrettslmg) Fishovd talte så om idretten
øg lmgen. "Idrettslmgesjefen" ga fbrst en ovcrsikt over idretts -
fysiologien. Han kom så inn på idrettslmgekontorenes organisasjonng
oppgave. Den bverste sjef for idrettslmgearbeidet i Norge er idrettg-
Imgen i Oslo. Under ham kommer fylkesidrettsimgene, som skal innsettes
i hvert fylke og under disse er det meningen å få idrettslmger i
hver kommune. Idrettslmgenes oppgave er å påse at idretten d/ives
helsemessig iorsvarlig og at det ikke blir overdrevet.

Etter idrettslmgens foredrag ble ordet
gitt til "ordförer" Fritz Jensen som holdt et meget interessPnt
foredrag om kommunen og idretten. Han førtalte om hvorledes Oslo
kommune har stöttet idretten. Idag har kommunen fem idrettsplasser
av internasjonale mål, nemlig: Bislet, Jordal, Frogner, Ds31enenga •g
Tryvann stadion. Foruten disse anlegg har kommunen 11 Ovingsp1asser
for barn. Ved siden av idrettsplassene finnes også de kommunale bad.
Av disse har kommunen hele syv, som alle cr helt moderne. Kommunen
har ggså ofret seg for friluftsporten 7ed å kjbpe inn flere småbyer
og strandlinjer som om sommeren blir stillet til disposisjon for
Oslo's innbyggere. Videre har Oslo kommune kjbpt inn både Rbdkleiva
og Ringeriksflakene, skogarealer på 57.000 mål. Disse arealer ska3
utlegges til bruk for ski1öpere. "Ordfbreren" nevnte tilslutt endel
14arler som er under utarbeidelse, men som fbrst vil kunne repliseres
senere, og fursikret at Oslo kommune også for framtiden vil stötte

ktly effektivt opp om idrettsarbeidet. Etter foredregstimene var del-
takerne i Aftenpvsten hvorde gjennomgikk hele 'rvisen.

OFFICIELLT. 


18.00. "Innenriksdepadtementet" har pppnevnt
bonde Sivett Nordstokke til ordfbrer i Stangaland kommune.

"Innenriksdepartementet" hrr ansatt
veterinmr ismund jdegård, Rbros, som distriktsveterinmr i Rbros
distrikt. Ödegård er fbdt i Rbros i 1905.

BANKLIVET. 


14.00. F-ma Sparebanks regnskap foroligger nu og
viser et etigning-i innskuddene på ca 1.6 millioner kroner i 1942.
Utlånene derimot viser noen nedgeng. Den samlede forvaltningskapital
er steget md 1.5 millioner kronor og utgyir 10.5 millioner kronor.
Driftsoverskuddet utgjör vel 39.000 kro4er.

Kristiansund Sparcskillingsbanks regnskap
for 1942 viser at forvaltningskapitalen er steget fra 6.672 000
kroner til ca 8.094.000 kfoner. D:riftsøverskuddet utgjbr 40 000
kroner.

STR.USSOPERETTE P. DEUTSCHES TEATER.

07.00. Deatsches Teater i Oslo oppfbrte söndeg
Johan Strauss' operetto "Sigöynerbaronen" i ny innstudering ved
Rudolf Bindler.
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GLOMU SKLL GJ3RES TIL LLKSEELV.

O.R. 19.00. På Hamar er det holdt et fellesmöte nv
representnnter for Hedmark Jnkt-og Fiskerforening, Lillehnmmer
Sportsforening og Sarpsborg og omegn Jeager-og Fiskerforeninger til
dröftelse av laksespörsmålet i Glomma. Ostfoldrepresentantene re-
klnrte seg enige i at også Ostfold deltnr sammen med Hedmark og
Opland for å gjöre Glomma til en lakse-elv. Det vil i de nærmeste år
hvert år bli sluppet ut 200.000 yngel og faller eksperimentene
heldig ut er det meningen å bygge laksetrapper. Det er forövrig
lngt et stort og omfattende program for det videre nrbeide med denne
snk.

ULOVLIG D-NSEFEST.

O.R. 19,00. Ldrdag kveld ble det i Hernes i Elverum
arrangert en ulovlig dansefest. Lensmannen kom tilstede under festen
og noterte navnene på 20 ev deltekerne.

S NORSK FILM HILP T.TT OPP KULTURFILM.

19.30. 13 kulturfilmer har ÅV'S Norsk Film tett
i de siste 2 år c); flere står for tur, forteller sl1skapets

sekretær Leuritz Lisd. Hvilke kulturfilmer som blir tett opp iår kan
ikke sies i dyeblikket, men iallfell skal det tas opp en film fra
Lofotfisket. Dessuten har man flere filmer under nrbeide. Tröndelags-
filmens t:redje del er snart ferdig, og to filmer fra Setesdal er mnn
i full gang med. Videre tre filmer fre Bergen. Disse filmer får
premiere ilöpet av de förste måneder.

NORSK TCORN INNMELDT.

o.r.19.00. 128.000 tonn norsk korn er nå innmeldt
til Statens Kornforretning. Det samlede tall for ifjor vnr 139.000
tonn, men men venter att dette de11 vil bli overskredet iår.

NYTT FRÅ. SVERIGE. 


O.R. 19.00, I finansdebetteh i den svenske riksdng
holdt statsminister Hannson en tnle hvori hnn kom inn på Sveriges
forsvarsberedskap. Hen uttelto at regjeringen etter forsleg ev sjefen
for forsvarsmakten har besluttet å styrke det svenske forsveret
betraktelig og at bestemte troppoevdelinger vil bli innkalt til
repitisjonsövelser.

S.R. 19.00. Saken angående det svenske leideskips
Brasils forlis blo idng tntt opp til behnndling i sjdretten i Gdte-
borg.

07.00. Ildrdag ble det undertegnet en varcut -
vekslingsavtale mellom Denmark og Sverige for förste halvår 1943.
Overenskomsten forutsetter et verebytte til en verdi av omlag 26
millioner kroner hver vei.

11,00. Den sovjetrussiske journalisten Lisin som
vakte så stor oppsikt ved sin ciendommelige oppförsel i Stookholm
julen, fungerte fdr vinterkrigen som Tnss' korrespondent i Relsinki
og hnns bestrebelser gikk ut på å skepe det dårligst mulige forhold
mellom Finnlend og Sovjetrusslend. HPn vanket med forkjm•lighet i
utenlendske jpurnelistkretser, der han imidlertid stort sett vnr
dårlig likt. Lisin opprettholdt en meget intim forbinnelse mcd den
tidligere riksdagsmann Sundström som avsoner tukikhusstraff for for-
beredelse til lnndsforederi
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KRAV OM SVAC.,LSKAPSAVBEYTLLSE KAN REISES AV "ANDEE INSTANSER".

ABOETUS PIOVOCATUS P. MEDISIFSKE OG "RASEHYGIENISKE" INDIKASJONER.

ANNEN ,")-LOV TII VERN OM FOLKE-ÆTTEN.

O. 22.00. "Innenriksdepartementet" meddeler:
"Ministerpresidenten" har undertegnet "lov"

nr, 2 til vern om fo1ketten. Denne lov omhandler avbrytelse av svanger-
skap. Loven bestemmer at svangerskap kun kan avbrytes for det fdrste
når det er nödvendig for å avverge betydelig fare for kyinnenS liv e11er
helbred, og for det annet når det med  stor  sannsynlighet kan ventes at
barnet som fölge av sykdoM eller arveanlegg hos noen av foreldrene vil
komme til å lide av betydelige legemlige eller sjelelige svakheter.

I fdrste tilfelle - svangerskapsavbrytelse
av medisinsk grunn er det kvinnen selv som kan anmode om svangerskaps-
avbrytelse, og tillatelsen gis av den offentlige 1ge på stedet som på
forhånd skal ha forelagt saken for to andre lger. Saken kan innankes
for medisinaldirektören.

I annet tilfelle - svangerskapsavbrytelse av
lasehygienisk grunn - kan foruten kvinnen selv, også andre instanser
reise krav om avbrytelse. Saken sendes den offentlige 1ge, som etter
foretatt undersökelse sender den videre til fylkeslgen eller en av me-
disinaldirektören godkjent 1?ege. Derfra går saken til medisinaldirektö-
ren til avgjdrelse. Kvinnens samtykke skal sökes innhentet når dette er
mulig og ikke av særlige grunner utilrådelig.

Enhver avbrytelse av svangerskap skal meldes
til medisinaldirektören innen 14 dager.

Med denne lov kommer sakene Om svangerskaps-
avbrytelse i faste former og under betryggende kontroll, og sikres en
medisinsk sett helt ut saklig og forsvarlig bedömmelse. Siden forrige
verdenskrig er det på dette område skjedd en meget betenkelig utglid-
ning slik at den påberopte medisinske grunn ofte kun tjente som påskudd
for inngrepet. Lovfestet avbrytelse av svangerskap av rasehygienisk
grunn er samtidig et meget stort sosialt framskritt. Derved vil megen
nöd og sorg for den enkelte kunne forebygges, og samfundet spares for
å belastes med individer som man på forhånd kan vente vil bli syke og
ulykkelige.

LUFTALARM I OSIO, 


S.R. 19.00. Oslo hadde iettermiddag sin fdrste luftalarm
iår. Signalet "faren over" gikk etter 25 minutter.

Det er ikke meldt om noen bombekasting, og d(
antas at det var rekognoseringsfly som var på ferde.

HUSQUARNA-WRIKKENE ARBEIDEE OVERTID TIL INNTEKT FOP NORGESHJAIIEN.

S.R. 22.00. Arbeiderne og formennene ved Husquarna-fab-
rikkene i Sverige kommer til å arbeide overtid til inntekt for Norges-
hjelpen. Funksjonærene vil gi frivillige bidrag. InnsamIingen ventes å
ville innbringe omlag 140.000 kr.

10.30. To norske flyktniner som 27 des. ifjor röm-
, te fra interneringsleiren Långmora, er nå blitt dömt ved herredsretten.
Etter r(3mningen hadde de tatt inn på hoteller i Falun og Malung under
svenske navn. Her stjal de også et par sykler. Den ene blp dömt til 3
måneders straffarbeid. Den andre fikk 2 måneder.
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ADMIRAL biRRESEN DiD.

19.30. Admiral Jacob Börresen er igår kveld avgått
ved ddden i Oslo 85.)a- år pmmel. Med admiral Börresen er et av de store
navn i Norges historie gatt bort. Han og frigjöringsverket i 1905 var
uldselig knyttet sammen. Han gjorde en overordentlig raak karriere,
idet han ble kontreadmiral og sjef for admiralstaben bare 42 år gammel.
1905 var han sjef for Skagerakeskadren. Etter å ha gått av som admi-



ral gikk Bdrresen i 1910 helt over i industriell virksomhet og har vært
medlem av direksjoner og representantskap i flere store bedrifter.

23:00. En meget kjent mann på fiskerienes område,
skipper Einar Kriatensen, Kristiansund, er avgått ved dbden 71 år gam-
mel. I 1903 konstruerte Kristensen sin berömte håkjerring-line som had-
de tilfölge et utstrakt håkjerring-fiske på Finnmark-kysten.

ULYKKER. 


11.00. Fra Drangedal meldes at en 55 år gammel mann
Olav Lillöy, er ddd ved en jernbaneulykke på Sdrlandsbanen. Han arbeide

19.30. En syerske i 65 års alderen, Guro Espeland,
er avgått ved döden etter å va3re falt nedover en trapp mellom to av
Stavangers gater.

O.R. 19.00. Fra Dale i Bruvik blix det meldt at en ar-
beider som mandag morgen tok snarveien ovex elven, gikk gjennom isenOP
druknet.Den omkomne var i 40 års alderen og  ugift.

19.30. Av OslqaPolitis trafikk-stertistikk for året
1942aframgår-det at det inntraff 2051 trafikkuhell i Oslo ifjor. Dette
er en_ubetydelig nedgang fra 1941. 28 av trafikkuhellene medfdrte dds-
fall. I ldpet av året er det kontrollert 17.815 motorkjdretdyer og ca.
10.000 syklister. 78 atjålne sykler er levert til krimina1po1itiet. Po-
litiets utrykningsvogner har i 1942 foretatt 27.028 utrykninger.

Det var 129 falske brannmeldinger.i Oslo
ifjor. Ved disse utrykninger gikk 2.580 liter bensin til spille.

NY LEDER AV "FLONTKJEMPERKONTORET".

-10.30. - NSK arrangerte igår kveld sammen med "Front
kjemperkontoret" en fest for de hjemmeværende frontkjempere og deres 1J

. rörende. Lederen av kontoret, fylkesförer Fermann, opplyste i en tale
at han nå ville trekke seg tilbake fra dette verv, og at Oberscharfthr
Noreger, som nå er vendt tilbake fra kampene i dst, blir "Frontkjemper
kontoret"s nye leder. Oberscharfthrer Noreger rettet en takk til fylke
färer Fermann for det store arbeid han har utfört og uttalte at arbeid
ville fortsette i samme ånd som hittil.

O.R. 19.30. Fdrste nordmann som meldte seg til tjeneste
i den tyske marine, hr. Sdfteland, har nå sdkt seg over til Legionen.
Han har tjenestgjort i 1 år ombord på et tysk krigskip som tre ganger
er senket av den bTitiske propaganda. Han har guttehirdmexket nr. 18.

NY SJEF FOR HIRDMARINEN I NORD-NORGE.

O.R. 19.40. Styrm2nn Per Röring er utnevnt til sjef for
hirdmarinen i Hålogaland. Styrmann Röring som er fra Porsgrunn, har
ikke tidligere besbkt Nord-Norge, men kjenner landsdelen ev omtale son
et fiskeridistrikt hvor interessen for hirdmarinen burde v,re betydeli
Han venter forståelse blant befolkningen.
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SJJMANNSSENDINGEN.

0,R. 23.50. I Sjdmannssendingen ikveld rettet fru "bisp-
inne" Zwilgmeyer en nyttårshilsen til sjdmennene, og minnet em at 1942
hadde vmrt et "spennende" år. Hun antok at man nok sku11e komme gjennom
1943 også,

Polemikken ved en av hallomennene gjeldt den
nye  sjdmannsklubben i Glessow og poOlordningen for norske sjdfolk. Det
spurtes som vanlig om hvem som skulle betale gildet.

Fdlgende nöytrele hilsner ble sendt:
Styrmann Olaf Randtvedt, fra mor, sdsken,

bestefax og bestemor. - Erling Ingemann, fra mor, far og sdsken. -
Ragnar Skauge, fra MOT, far,  sösken  og Serine. Dekksgutt Kåre Ro-
ald Nilsen, fra familien på Faltjern. - Harry Anker Hansen, fra Gerd.
-,- Harry Hagen, fra Aslaug. - Kaptein Berner Lydersen, fra Maggi
og barna. - - Reidar Tiller, fra Maja, mor og sösken. - Normann
Olsen, frn Ingrid. - Halvor og Hans Svendsen, fra mor. - - Arthur,
fra Ilis og Solveig, Holmsund. - - Peter Lorentz Benneche, fre H. Ben-
neche. - Kristian Willy Hovde, fra hustru Gulveig og barne. - Mar-



cus Grddem, frn mor.
Undytrale:
Arne Evjen. Kom hjem. Hilsen fra mor og  sös-

ken. Fra Arthur Evjen. Kaptein Torolf Nitter Walter. Stopp seila-



sen på England og kom hjem. Fra Astri, Johan og barna. — - Arne Hoff
Nilsen. Kom hjem. Fra far og mor.

SPORTSFRESSE=SET AVSLUTTES.

20.00. Sportspressekursets siste dg begynte med
omvisning i A/S Det Norske Tippeselskap hvor kursdeltakerne gjennomgikk
samtlige evdelinger under ledelse av kontorsjefen. Umidde1bert etter
reiste alle deltakerne opp til Kringkastingens nye  bygg  på Blindern
hvor direktör Gythfeldt fortalte om kringkestingens arbeid. Dixektör
Mehle snmmen med direktör Gythfeldt viste så deltakerne om i det nye ip

ponerende bygg og satte alle inn i de tekniske apparater.

19.00. NSUF i Agder og Rogaland har 14 dager omkrir
nyttårsskiftet holdt skikurs i Bykle under fylkesidrettsleder Adolf
Jahnsens ledelse. Det hur vmrt 25 deltakere. Elisabeth Spockeli frn
kan deltpk som instruktdr.

O.R. 16.00. I et foredrag om idrettslmgesaken iettermid-
dag opplyste idrettslmge Rishovd at de lange distanser vil bli slöyfet
i vinterens skirenn.

PIPEINDUSTRI I SUNNHOIDLAND.

O.R. 19.00. I Sunnhordland har mnn enkelte steder tett
opp en ny heimeindustri nemlig tilvirkning av piper. Smrlig i 21crefjor
den er det menge som driver med slikt arbeid. Både hodet og munnstykke
lages av hasseltre.

STORSILDFISKET POEAN SIN BEGYNNELSE.

O.R. 13.15. Det foreligger ingen fangstmeldinger frn
storsildfisket ennå, men det er fugl til stede i stigende nntall, og
opplysninger fra forsöksdriverne tyder på at fisket står foren sin be-
kynnelse. På Onahavet og i Blomvågdistriktet utenfor Bergen her det
vmrt tatt endel sild.

Om torskefisket i Vesterålen meldes det fr'
Bd at det har vmrt tatt endel skrei i uken som gikk,
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kilyPhISSAKER. TE BETALES MED 1900 KR. KILOET I OSLO,

	

21.00. 6 unge menn som var implisert-i en sek som
gj2lt ulovlig befatning med ot parti to, ble idag i prisretten ddmt til
fengsel fra 6 måneder til 90 dager oe böter fra 500 til 300 kr. Teen
var innkjdpt fdr k‘rigen for 8-10 kr. pr. kg., men kom gjennom de for-
skjellige mellomledd opp i ca. 1900 kr. kiloet fdr den ble budt fram
til salg. Partiet som dreide seg om 54 kg., ble inndratt.

Etter hva pris- og rasjoneringspo1itiet
Trbndelag og ut-Tröndelag opplyser ble det i. 1942 vedtatt ialt 504 fo-
relegg i pris- og rasjoneringssaker i distriktet. Det samlede bötebeldp
utgjör 190.730 kr. og inndragningsbelöpet.530.041 kr. 320 personer ble
dämt til fengselsstraff betinget med 6 måneder som höyeete straff.

'En person fra Haugesundsdistriktet er ev
prispolitiet ilugt en mulkt på 4000 kr. for å hn hentet et rasjonerings-
hefte mer enn han hadde rett til. Porelegget er ikke vedtatt.

Byretten i Trondheim her i disse dager be-
handlet en större sak mot 4 personer fra Trdndelags-distriktet tiltalt
for ulovlig prisberekning ved oppeettelse av noen bygg.'2 av de tiltal-
te ble frifunnet for botens vedkommende, men må tåle inndragning av
over 60.000 kr. tilsammen. Tiltelte nr. 3 ble også frifunnet for boten
men inndragningen for hans vedkommende ble 49.000 kr. Den fjerde til-
talte ble helt frifunnet.

Forleden kom det en postpakke til en angive-
lig enleggserbeider på jrlandet. På grunn av visse forhold hevnet pakke:
hos politiet,.og ved åpningen viste det seg at den inneholdt ikke mindr
enn 4000 sigaretter. Den opplegt ulovlige vare var sendt fra Oslo, og
etter alt å dömme ver det meningen at den skulle inn på svertebdrsen.

NYTT FRA SVERIGE.

S.E. 12.30., Etter det Tidningarnas Telegrambyrå erferer
representerer grev de Vaux Saint-Cyr ikke lenger Vichy-tegjeringen som
sendemenn i Stockholm. Den frenske legasjon ledes nå av legesjonseekre-
tær Gauquie. Grev de Vaux Saint-Cyr kommer antakelig til å oppholde seg
i Sverige inntil videre.

S.R. 19.00. Letingen etter de savnede svenske livbåter
utenfor norskekysten er nå oppgitt, melder de tyske marinemyndigheter
i Norge. Fly fre Bergen, Stevenger, Lista og Kristiensand her deltett
letingen.

S.R. 19.00. Den nye svenske minekrysser "Elsnebben" ble
sjdsatt idag ved Eriksbergs verft. Skipet er på 3350 brt.

4 jeger, 1 kystjager og en rekke min-
dre krigsskip er sjdsatt ved verftet i 1942.

vvvvvv VVVVTV vvvvvv
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NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA.
- Fra

Regjeringens Informasjnnskontnr.

Nr. 656.FnrtroIi .
Me in,WE771-8a. 'anuar.

TERBOVEN TAKKER DR. BOROH-JOHNSEN.

O.R. 22.00. Reichskommisar Terboven har i et brev til
dr. Borch-Jnhnsen i Narvik gitt uttrykk fnr sin takk og anerkjennelse
for at han under kampdagene ved Narvik gjorde seg særlig fortjent ved
å ta seg av sårede tyske soldater. I sin skrivelse forteller der
reichskommisar videre at han av denne grunn har foranlediget at den
tidligere re-ttor Oslo Universitet, dr. Seip igjen er satt på fri
fot og i Tyskland har fått anledning til å bo sammen med sin familie
og å gjenoppta sitt vitenskapelige arbeide.

EICSAMEN FOR TRANSLATÖRER.

O.R. 12.00. Reichskommisar fur die besetzten norwegiseb
gebiete hax nu godkjendt regler for en trans1atörprdve. Den som vil
ta denne pröve bör ikke vise fram en bestemt utdannelse og hvilke
forutsetninger han har for pröven, men han må ved en skriftlig og
muntlig eksamen vise kunnskaper i det tyske eller norske språk ng i
landenes geografi som gjdr ham skikket til å drive ansvnrsfull
translatdrvirksomhet.

NYE PRISBESTEMDIELSER FOR FISK.

20.30. Prisdirektoratet setter frn lste februar
en rekke nye prisbestemmelser for fisk, tildels viktige endringer i de
gjeldende reguleringer, I de nye bestemmelser vil de nye priser for
pakket fersk fisk, saltfisk og fiskefilet fra pakker og tilvirker
gjelde for hele landet mens de tilsvarende bestemmelser hittil bare
tok sikte på Nordnnrge. Eidere er det fastsatt engrosspriser og
detaljpriser for flere vnreslag enn tidligere.

Heller vil ikke noe prispålegg for fisk
kunne foretas uten snmtykke nv myndighetene. De nye prisbestemmelser
medfdrer stort sett en skjerpelso og utvidelse av prisreguleringen

Sdrnorge.

NYE RASJONERINGSBESTEMMELSER POR KAKAO OG KOKESJOKOLADE.

19.00. Etter lste februar vil det ikke bli anvist
knkno ellor kokesjokolade til erstatning for bortkomne varer,
anvisninger eller.merkor. Söknader,om anvisning av kakao eller koke-
sjokolade vil ikke bli behandlet hvis de kommer inn etter nevnte datn.

Direktoratet for proviantering ng
rasjonering.

MUSSAPAKKINGEN FORTSETTER:.

19.00. Mussapakkingen ved hermetikkfabrikkene på-
går framdeles. Selvom fnbrikkene ikke har hatt full drift hver dag
har de fått rlstoff nu og da og har nu etter en stnns holdt på med
mussnen i 14 dager.

MISTET 2000 KRONER

22.00 Siste torsdag var en ung mann fra Hammerfe
så uheldig å miste lommeboken sin med 2000 kroner under en kinnfore-
stilling i Oslo. Foruten pengene var det i lnmmeboken rasjoneringskort
og legiltimasjonskort. Pongesedlene beStod av 2 tusenkronesedler og
numrene på disse er notert.
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DEN NORSKE TURISTORENING HAR 75 ,iPLS JUBILEUM.

21.30. Ten 21 januar er det 75 år siden Den
Norske Turistforening b1c stlftet. ld.kesom vod 50 hys jubileet i
1918 vil også dette jubileum foregå i all stillhet.

FORSKJETLIGE POLITISA:UR.

Prispolitiet ± Bergen har vrt kjerdt med
nt f-e-F5-1 fisk har vært oristt Oirekte fra fiskerne i Bergen til
priser som ligger 100 % det lovlige. Det fi-Srste forelegg mot
on av fiskerne gikk ut mandng. Han 'fikk E^,00 le,.oner i bot. Bafe for
hans vedkomiewnd,3 gjsldt saken omsetning til et belöp i1jpet ov to
måneder på 7000 kroner. Alt W-Yr onsatt utenfor torget,

Kristiansand: Kristisns,,.nds pris og rasjoneringpoliti.
TTn tidligere gröbnsokoppkjöper har fått en bot 1:)E 9500

kfoner og inndraging av 5500 kroner for i sommeren 1941 å ha solgt
flere particr .-;rt;nnsaker istrid med prisvedtektene. .v.idere er en
bileir og en sjauffjr mulktert orå hn kjrt i etbii istrid med
forskriftene uten å hn kjöring ev hrs~ortsentrale.

FLATANG1?MANN SAVNE;S.

13.00. u in nu fra FlTItanger ver4, navn Halfdsn
Bekkavik l'ryktes omkommet uicr ec, rotur over Jöss.e.ndfjorden. Haf.
rodde Over fj0(len i forrigc uke 3cEd. cg er siden ikko sett.
Hr.n V'T 65 tj..

'PRETSJ'./,SLE.X.:: ETIEEWKELSESKON= n,N= UT IRSBERETNING.

2200.. FrJils's Y-dcons ettersöe1s,, bkoilt/ lar na
s(nkG ut sin beletning ]:or 1942 elg cet r Irrim av denne et keL1to2et
b2- flttr.enge eaker tfl behdnffling. lalt ble 413 Wre wlkor tfIttopp

‘kgir
og 401 ren,oner ble fuinot. n7 nrvemidlor er kommet
reil- hend, i året r'om gikk. Dessu.t('n mln arbcidor
rr(u ga u1esaker.

rb C.W2FEN I .BEFILY%1ENC-PAF V=SWE=.

1200'.Undor "konsul" Si_monen har
NS gruppen i Porlin gjne.ppt=-'tt ein vil'ksomhet etter nyttår,

SJjWilgSSLNKN: 4LX

C.R. 25.3C igenao hilHingor ble sendt
Mskinist krne jervan fr mor cg Helene.
TerbYirn orh7i.tn Lasen tr mor og

	

-20:3o2n. mor o sJske. K.em hjem.
Henry Anton .;:nderson Irn Aslay.g.
Otto Emil ..Andalsen fra er, f.'‹f og nlle i familj.en.

Pettersen frn
J.J.f ,3chansen fra Gudrw.:
C1c1" og Kleppes'cnd e tf Kristofferson. Avuender ikke

ncvnt,



Side 3. Meldin qr onsda 20. *anumr 1943. Nr. 636.

NYTT FRA SVERIGT,.

S.R. 22.00. Den svenske sjömann Lundeborg er blitt
dömt til 10 måneders fengsel fnr forberedelse til spionasje.

0.R. 22.00. I foTbinne1se med utbyggingen av det x
svenske forsvaret har vedrörende flåten hatt valget mellom to
alternativer, uttalte forsvarsministeren under riksdngsdebatten igår.
Det ene alternntivet bestod i åx påskynne byggingen nv kryssere og
det annet forsert bygging PV stere torpedOjngere. Etterat riksdagen
hadde uttalt seg for kryssere har regjeringen truffet nlle tiltal
for å gjennomföre byggingen av kryssere på kortest mulig tid.

Med hensyn til oljeforsyningen uttalte
forsvarsministeren at han har tenkt å löse dette problem både ved å
utbygge skiferoljeverkene og å gjennomföre lagrin nv olje.

I tilfel1e av at den naværende situnsjon
kommer til å vnre helt til 1947,må man gå til ytterligere utbygging
av skiferoljeverkene, sa han.

14.00. Under finnnsdebatten i den svenske
riksdng igår ble regjeringens forholdsregler kritisert ved flere
anledninger. Xritikken var særlig rettet met finansministeren.
Stntsminister Hansson svarte på kritikken ved å henvise til at
S.vcrige befinner seg i en slik situasjon at man har rett til å atille
særlige krav til borgerne.

S.R. 19.00. Dc svenske misjonærer i Tunis samt en
svensk familie der er alle i god behold, melder den svenske konsul
i Tunis til det svenske utenriksdepartement.

NYTT FRA DANEARK. 


D.R. 12.30. Den danske delegasjon som skal forhandle
om vareutveksling mellom Danmark og Finnland er nå kemmet til
Helsinki.

Ved årets utgang hadde ::dborg et folke -
mengde på 57.900 innbyggere.

Esbjergs folketall er 35.000 mens Stor-
Esbjerg kommer lapp i 41.000 innbyggere.

vvvv v VVVVV vvvvv
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NYHETSOVERSIKT FRA SKANDINAVIA. 
Fra

Regjeringens Informasjonskontor.

Nr. 637. Fortrolig.
Mel in er torsde•an.

PROFESSOR HALLESBY OG SOKNEPREST WISL,JFF INNKALT TIL POLITIFORHOR.

I AWURDNINGNYTT1RSBUDSKAPETFRA DEN MIDLEPTIDIGE KIRKELEDELSE.

S.R. 22.00. Nyttårsbudskapet fra den midlertidige kirke-
ledelse, som ble lest fra prekestblen i.praktisk talt alle norske kir-
ker sist sbndag, ser ut til å ville få et etterspill.

2 av underteknerne, professor Hallesby og
sokneprest Wislöff har Nmrt innkalt til politiforhör, meldør Tidningar-
naS TelegrambyrAs korrespondent i Oslo. Hvilken holdning dø tyske myn-
digheter vil innta er imidlertid ennå uviss.

OVERTIDSARBEID TIL INNTEKT FOR NORGEHJALPEN.

S.R. 22.00. Arbeidere og funksjonærer ved Svenska Flyg-
aktiebolaget i Trol1htttan kommer förstkommende såndag til A arbeide
overtid til inntekt for Norgehjffllpen.

22.00. 4 norske "emigranter" i Sverige er tilt-lt
for tyveri, underslag og heleri. De skulle veksle inn 10.000 kr. i
svenske penger for en norsk jöde, men istedet drev de et villt röverliv
for pengene. Den ene nordmannen er blitt dömt til 5 måneders straffer-
beid. 2 ble dömt til böter mens den fjerde ble frikjent. Jden mistet
1.550 kr. på aff:eren, men gjorde intet krav på erstatning.

TYSX DATTERSELSKAP I NORGE.

O.R. 22.00. Represententer for Oslo-pressen var iformid-
dag innbudt til å overware en kulturfilm fra Mannermann-Röhrenwerke i
Tyskland. Foranledningen til filmforestillingen var at det nå er oppret-
tet et Mannermann- selskap ogsh i Norge. Selskepet står helt under norsk
ledelse.

GRDSBRANN NJIR LILLEHAMMER.

Torsdag morgen bröt det ut brann i hovedbyg-
ningen på gården Mæhlum i m3rheten av Lillehammer. Brannvesenet rykket
straks ut, men slokningserbeidet var vanskelig på grunn av lite vann.
Hovedbygningen brente ned til grunnen. Gårdens øvrige bygninger samt
mesteparten av innboet ble reddet.

SPJRSMLET OM GJENREISING AV FILEFJELLS-KIRKEN TAS OPP IGJEN. 


25.00. Noregs Ungdomslag har nh nedsatt en nemnd
til å ta seg av arbeidet med gjenreisingen av Thomas-kirkønp File-
fjell. Nemndens medlemmer er: "Biskop" Zwilgmeyer, Hamar "ekspedi-
sjonssjef" Sigmund Peyling, Oslo; forfatter Olav Sletto; Ivar Opdal,
Vang; redektör Tveito, Xristiansand; Petter Leira, Fagernes; ordförer
Wangensteen, Vang; ordfirer Gerhard Berge, Garnes St.; ordf3rer Xlingen-
berg Pedersen, lærdal; forfattor Anders Underdal, Ulnes; Knut Nystuen',
Nystova; Svein NestegArd, Hol; Albert Lie, Namdalseid; Edvard Ruud,
Elgsnes pr. Harstad. Arbeidsutvalget innen nemnden er: Ivar Opdal, for
mann; "ekspedisjonssjef" Feyling og Petter Leira. Arbeidsutvelget hedde
n4te 21 januar sammen med landsleder Trahnug og byråsjef Tveito fra
"Kulturdepartementet". Det ble dröftet forskjellige spbrsmål i sambend
med arbeidet for å sette igang en landsinnsamling.
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LUNDE-MONUMENT I STAVANGER. 


O.R. 22.00. På et stbrre NS-möte i Stavanger igår fram-
kom kretsförer Eivinn Andersen med tanken om å reise avdöde "minister"
Lunde et monument i byen. Tanken vant sterk gjenklang i en ta11rik for-
samling.

. SPORTS1RESSEKURSET FORLENGET EN DAG.

O.R. 08.00. På grunn ev et utbredt önske blant deltaker-
ne i sportspressekurset ble kurset forlenget en dag. Man nyttet hövet
til en omvisning i Norges Idrettsblad og videre besdkte man både den
kvinnelige og mannlige arbeidstjenestes kontorer. Tilslutt ble deltaker-
ne mottatt av "minister" Axel Stang som' hilste på hver enkelt og i en
kort tale redegjorde for forskjellige planer idrettsdepartementet arbei-
der med.

22.00. Som regiments-idrettsleder for Nord- og Sör-
trdndelag, Möre og Trondheim (?) fylker er utnevnt Kåre Berg, Trondheim.

SJJMANNSSENDINGEN.

O.R. 23.00. Sjdmannssendingen besto ikveld vesentlig av
et foredrag av overlmrer Rudolf Wirk om blodets kraft, og et stemnings-
bilde fra skauen. Tilslutt lestes opp en beretning om sjömann Georg
Hormansen frn Trondheims opplevelser. Hans skip var gått fxr, Havre til
asablanea våren 1940 hvor det ble opplagt. Hermansen og don övrige del
av besetningen ble satt i konsentresjonsleir. Fbrst år etter var det
lyktes dem å komme seg fri og hjem til Norge.

Det var ingen hilsner.

I "den aktuelle sending" talte ingeniör And-
reas Nyb?5 om penger og konjunkturer. Gjennom et virvar av fdlgeslutnin-
ger lyktes det ham omsider å få tilhörerne til å lure på om ikke gull-
stlndarden var en moderne form for myntfalskneri.

SANDEFJORD SPAREBANKS .7:,E.SREGNSKAP.

O.R. 22.00. Sandefjord Sparebnnks årsregnskap for 1942
forcligger nå. Det viser et driftsoverskudd på omlag 133.500 kr.

UJEVNT STOLSILDFISKE.

0.R. 13.15. Etter de meldinger som foreligger iformiddea
ser det ut til at storsildfisket nå vil sette inn for nlvor. Ennå er
fsket noe ujcvnt, men det ventes nt det vil ta seg opp på slutten av
uken.

FORBUD MOT UTFL5FSIJ AV HEST PY1 HEDMARK.

23.00. I likhet med Opland fylke er det nå også ut-
ferdiget forbud mot utförsel av hest over 2 år i Hedmark.

NORSK,TOBAKK.

11.00. Den förste kvote av den norskavlede tobakk
til Larvik tobakksfebrikk er for en tid siden kommet til mottakerne.
Det forsikres at resultatet overskrider all forventning. Röykere sier
at det er prnktisk talt ingen forskjell å merke Få denne norskavlede
og alminnelig tobekk. Allerede nå begynner folk a treffe forberedelsex
til utstrakt tobakksdyrking kommende sommer.
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DODSFALL OG ULYKKEL.

21.00.
84 år gammel.

Fhv. bygartner O.W. Andersen, Helden, er död

En drukningsulykke inntraff forleden i Gran-
vin i Hardenger idet den 14 år gamle Ivar Espelend gikk i en råk i ieen
på Granvinvatnet og druknet.

En drukningsulykke er inntruffet på Smöla.
3 karer som skulle frakte endel ved hjem med småbåt, har antakelig les-
set båten for tung idet den‘kantret. Det lyktes to av karpne å komme se
i land, mens den tredje, AuguSt Spersdy, druknet.

22,00. Den fjorde av de rdmte forbrytere fra Trond-
heim kretsfengsel ble pågrepet idag. Det var Arthur Meyer Johansen. Te-
teren Lauritz Fredriksen'me1dte seg igår til politieti Oslo,

NYTT FRA SVERIGE.

S.R. 12.30. Svenska Lloyds "Algeria" av Gbteborg er ny-
lig krigsforlist i Nordsjöen, melder det svenske konsulat i Berlin. 2
mann av besetningen omkom ved forliset og 2 ble såret. De övrige - 19
mann deriblant kapteinen ble reddet. "Algeria" var på 2650 t.d.w.

S:R. 19.00. 166 svenske handelsskip på tilsammen
477.000 brt. er krigsforlist siden krigens begynnelse til utgangen av
1942. 1011 personer er omkommet. I tillegg til dette er 3 skip på til-
sammen 18.200 brt gått tapt i januar. Ved disse forlis er etter de mel-
dinger som foreligger 44 personer omkommet. Den svenske handelsflåte
utgjorde ved utgangen av 1942 2090 skip på tilsammen 1.381.600 brt.

S,R. 19.00. Stockholm Rådhusrett dömte idag frU Almn Ny-
blad til 1 år og 6 måneders fengsel for forsk på spionasje.

10.30. Krigsretten ved Karlskrona orlogsstasjon haT
dmt en vernepliktig:ajdmann; Yngve Lundborg, til 10 måneders straffar-
beid for forberdelser-ti1 ulovlig underretningsvirksomhet. Lundborg had
de avtalt å gi en polek:itatsborger opplysninger om bombeskader i uten-
landske havner. Polakken fikk et års straffarbeid.

11.30,. Svenskene har nå gått igang med framstillin
av gummi av lövetann. En kilo frö kan gi 400 kg. rågummi.

D.E. 12,30. Sven Hedin er blitt utnevnt til æresdoktor
ved universitetet i Winchen.

NYTT FRA DANMARK.

21.30. Man nærer alvorlig frykt for at motorskipet
"Kirsten" på 120 tonn er forlist i Kettegat i dagene mellom. den 5 og
januar. Besetningen må anses som omkommet. Kirsten gikk fra.Horsens def
5 januar med en last brunkull til Köbenhavn, men har siden ikke latt
høre fra seg.

18.35. Ifölge den danske regjerings bestemmolser
vil-det fra 15 mars bli foretatt ytterligere innskrenkninger i person-
trafikken på de danske statsbaner. Persontrafikken er på forhånd sterk
redusert.

D.R.18.35. Forslaget om clnske skips forsikring mot
krigsfare ble vedtatt idag i Landstinget. Forslaget er nå ferdig fre
Riskdagen.

vvvvvv VVVVVVvvvvvv
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ARRESTASJONER I OSLO.

S.R. 19.00. En melding fra Oslo forteller at det i den
senere tid er foretatt flere arrestasjoner av politikonstabler i Oslo.
Således er 5 trafikk-konstabler arrest'grt for h ha forfattet en amede-
skrivelse til politimesteren. De skulle av en eller annen grunn for-
flyttes og betraktet denne forflytting som en degradering.

Flere andre politimenn er arrestert for å
ha svindlet med konfiskert jödisk eiendom og atter andre for å ha
hjulpet jöder til å flykte. Det er imidlertid ennu ikke framkommet noe
bevis på det siste.

OFFICIELLT. 


18.no. "InnenriksdepartementetY/ har oppnevnt
fölgende ordförere ng varaordförere i Möre & Romsdal fylke:

Stnrdal kommune: Ordfbrier fabrikkeier
Ole Nygård, varaprdfbrer bonde Petter E, Hove. Tmsfjerd kommune:
crdfbrer bonde Nils Kjersom, varaordförer Sigvart Sylte. Nesset
kommune: ordförer bonde Peder Bersås, Hornatåd kommune: ordförer
Erik J. Ulset, vareordfbrer bonde Ivar 0. Brevikl åksendal kommune:
ordfbrer herredskasserer Onkar Wilhelm Larsen. Alvundeid kommune:
ordförer bonde Olav E. Engen. Rindal kommune: ordfbrer bonde Anders
Börseth, varaordfbrer bonde Fr. N. Nökkelgård. Samtidig löses Olav
E. Engen fra vervet som vgrn-rdfbrer i Stangvik.

"Departementet" har oppnevnt Asmund Flblo
til ordfbrer i Breim kommune, Sogn & Fjordene.

"Departementet"har oppnevnt distrikts -
veterinmr Harald Slåttelid til ordfbrer i Askvold kommune, Sogn &
Fjordane.

DET M BLI SLUTT MED LEKETÖYSFABRIEkSJONEN!

19.00. Fbr krigen kom varem kommet så langt at
norsk leketbysproduksjon og norske souvenirs stod hbyt i kurs og det
ble betraktet som et uttyykk for den soliditet og vederheftighet som
er et grunntrekk i nordmannens karakter. De arbeids - og produksjons-
forhold som nå rår har fbrt med seg et stort nytt tilsig av produsenter
innen smhindustrien.

ot intervju med inspektbren for landsrådet
for heimeyrket heimeyrket, arkitekt Eikrann, forteller hah at
myhdighetene I lengere tid har hatt sin oppmerksomhet henVendt ph dette
forholdet. Markedet blir sh og si oversvbmmet av mindreverdige varer,
og hvis en ikke i tide får satt en stopper på denne utfoldingen, vil
det resultere i at en betegnelse som "nnrsk kram" kommer i hevd, og
at vårt land blir gjenstand for dhrlig omtale nhr det gjelder husflid,
husindustri o smhindustri. Forholdene har gjort det mulig for prn -
dusenter av darlige varer h omsette dem til altfor hbye priaer. Slike
varer burde i det hele tatt ikke komme ut på markedet.

Arkitekten forteller videre at det har vmrt
ph tale å innfbre an kvalitetskontroll, snm i forbinnelse med til -
svarende prisberggninger kan lede produksjonen inn ph det riktige spor.
Det er derfor av störste betydning at opplmringen tar sikte ph stbrre
fagmessighet, slik at utbvere av heimeyrket blir mere spesialisert
innen de forskjellige produksjonsgrener. En heimeyrkeprbve'hvor
arbeiderne blir bedömt av fagkyndige folk på hvert enkelt omrhde vil
uten tvil gi det samme resultat. En slik yrkepröve må da være betingel-
sen for h fh tillatelse til h drive produksjonen for sr,1g. Myndighetene
holder for byeblikket ph med h trekke opp retningslinjene for en slik
yrkeprbve.
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NORGES HANDEISFORBUND SKAL DANNES.

O.R. 19.00 I medhold av lov om dannelse av forbund,
foreninger og lag har "handelsdepartementet" den lste januar bestemt
at det skal dannes et "NORGES HANDELSFORBUND" hvori skal inngå Norges
Grossererforbund, Norges Kjöpmannsforbund og Norges Agentforbund.
Til formann i det nye "forbundet" er oppnevnt grosserer Reidar:Ftånrud..

TUKTHUSSTRAFFER FOR TYVERI FRA TYSKE VARETRANSPORTER.

20.00. En tysk feltkrigsrett har dömt de norske
statsborgere fyrböter M„ fyrböter Olaf S., og fyrböter Hans S., som
arbeidet på et norsk dampskip som var lawtet med tyske tilförsels-
varer, til 5 års tukthus hver for i felleskap å ha begått innbrudds-
tyveri gjentatte ganger. Styrmann Eilif H. ble dömt til tre års
fengsel for heleri og skraphandler Olaf I. til fire års tukthus for
ervervsmessig heleri. Endel av de dömte hadde brutt inn i laste
rommet på sitt skip og stjålet sigaretter, röyketobakk, rom, bönne-
kaffe og matvarer. En annen del av de dömte hadde overtatt disse
stjålne varer. Det henvises til at tyveri av tilförselsva.2er til-
hörende den tyske forsvarsmakt kan straffes med döden.

FLERE AVSKJEDIGELSER.

21.00. Distriktslmge i Hvalcr, L.  T. Sundevall
meddeles nvskjed etter sbknad fra 2den mars 1943.

Sokneprest og domprost ved Domkirken
mcnighet i Stavanger, K. 0. Kornelius, mcddeles dt henhold til lov av
7. januar 1943 om avskjed og forflytning av offentlige tjnnestemenn,
avskjed fra sine embetcr.

Professor dr. A. Tambs Lyche ved Norgcs
Tckniske Högskole, meddeles avskjed fra sin stilling i henhold til
lov av 4. ok.t. . 1943 o.s.v. med tilleggslov av 7. januar 1945.

NYOPPNEVNINGER ETC.

21.00. Sckretærene H. Rasmussen og J. Himberg -
Larsen i trygdeverket konstitueres som byråsjefew i rikstrygdeverket.

Tollforvalter II v.d Svolvær tollsted
R. Nilsen utnevnes til tollkasserer i Tönsberg.

Politimester i Vadsb, E. Heggelund, meddelcs
i henhold til lov av 7. januar 1943 avskjed fra sitt embete.

Byfogd i Sarpsborg, B. T. Didrikson beordres
inntil videre gjöre tjeneste som dommer i Oslo byrett.

Sorenskriver i Lyngen utncvnes til byfogd
i Sarpsborg.

Kaptein H. P. L'Orange konstitucres som
dircktör i kommunikasjonsrådet.

PROFESSOR OSKAR VOGT AVG.kT VED WDEN.

22.00. Professor Oskar Vogt döde igåraftes henved
73 år gammel.

NYTT SKIKURSUS.

O.R. 19.00. På Sjusjöen ved Lillehammer beggate igår
et nytt skikursus for Imrere under ledelge av gymnastikkinnpektr
Næss. Det deltar omlag 60 Imrere og Imrerinner.
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TNNLEGEHÖYSKOLF,N TILKNYTTES OSLO UNIVERSITET.

23.00. Tannbegehöyskolen Oslo skal i henhold til
klber' 	 en ny lov med begynnelsen av dette semestret tilknyttes 011o

Universitet som odontold)gisk fekultet. "Minister" Schancke vil foreta
den offisielle overdragelse under en univerdlitetsfest i begynnelsen
av februer.

POLITISAKER.

Stavanger; En tidligere ustraffet 20 år gammel kvinne
er i Stavanger forhörsrett dbmt for tyverier, falsk, bedragerier og
falsk forklaring for rasjoneringspolitiet. Hennes synderegister var
meget omfattende. Straffen ble sett til ni måneder som retten
imidlertid fandt å kunne gjdre betinget idet dommeren mente at hun
sannsynligvis ville gå helt i hundene hvis hun nu ble sett inn til
avsoring av en så lang fengselsstreff.

Haugesund: Fra en tobakksfabrikks kommisjonslager i
Haugejund er det stjålet ca 650 esker röyketobakk, endel skråtobakk
og sigaretter.

SJJMANNSSENDINGEN: 


O.R. 23.30. Fölgende hilsinger ble sendt:
Willy Edgar Dahl fra Hjördis.
Paul Absolonsen fre Mor.
Johan Mortinsen Nersnes fra Martin Lbkkeberg.
johan Kristiansen fro familien i Hafslund. Kom hjem.
Mans Honsen fra Margit Pettersen.
Einer Pedersen fro familien.
Brödrene Mikkel og Hans Delheim fra Hedly d'ohansen. Kom hjem.
Eeidor Olafsen fra Familien Johansen. Hör ikke på London.
Torbjörn Torbjörnsen. Hilsen fra Alle.
.Lnton Myhre fra alle hjemme. Kom hjem.
Peul Kristiansen, Lrling Holta og Hans Nilsen fra familier.

Vi har det bedre enn dere. Kom hjem.
Adlef Solberg fre Tora.

Lv"kulturelle" innslag nevnes bare et
foredreg som ble holdt av en kokk om "rkenen Sur" som i sin tid
eksisterte i Brooklyn og nevnte den som et eksempel på en nasjon på
vei met sin undergang.

NYTT FRA SVERIGE.

21.00. En reserveoffisers-aspirant og en værne-
pliktig flyver ble iformiddag drept ved et flyhavari ved Hornborga-
sjöen.

NYTT FEL DLNMARK.

23.00. Den donske hanelsminister Halfdan
Hendriksen holdt idag en tale om  -e.nmerks utenrikshandel.

"Vår handel med utlandet", uttalte han,
"foregår på grunnlag av de handelsavtaler vi har med 13 land. Disae
avtaler har et vidt forskjellig omfang..Den minste]er på noen få
millioner, den störste omfotter to milliarder kroner pr. år. Utenriks-
handelen i 1942 har vært av et litt mindre omfang enn i 1941. Dessuten
er det foregått en forskyvning i landenes innbyrdes plasering. Således
har vi i 1942 forholdsvis större samhendel med Svcrige og Finnland enn
i 1941. Hva ongår vår forsyning av utenlendsk brensel så er situasjonen~. - - An

•
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NYTT FRA DANMARK. FORTSATT.

merk, selvom det stadig kommel. fram forsyninger fra utlandet. I 1942,
brukte industrien utenlandsk brensel til -Oare halvparten av sitt
behov. Resten ble t:,,ekket av innenlandsk brensel. I framstillingen av
innonlandsk brensel er hrunkullproduksjonen nu på det höyeste idet
det produseres mor enn 200.000 tonn pr. mhned. De brunkullgrupene
bare inneholder 5-6 millioner tonn må man regne mod en fiedgang i
1944 hvis man ikke finner nye leier. Mån mh forsöke å öke torv -
produksjonen iår  til 5 helet 6 millioner tonn mot 4.7 millioner
ifjor".

Handelsministeren kom deretter inn
forsyningen av endel matvarer og uttalte at landbruksproduksjonen
det store og hele var bra i 1942. Sukkerhbsten viste en forelöbig

tilbakegang og det har derfor vmrt nödvendig sette ned rasjonene
for at man kan vmre istand til å akaffe sukker for eksport til
Finland, Norge og Sverige. Sukker er verdt gull i utenrikshandelen
idag, sa ministeren.

D.R. 12.30. Forhandlingene mellom Danmark og Finnland
vareutveLsling for lste halvår 1943 begynte i Helsinki idng.

,n danske dele'gesjo4 ventes å vende tilbake til Köpenhavn i midten
neste uke.

vvvvv VVVVV vvvvv
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'4111w,åLSVENSKE AVISER Nj FORBUDT I NORGE.

S.R. 19.00.Den svenske a713 DgEposten er nå blitt for-
budt i Norge. Foxbudet omfatter bAde abonnement og lössalg. De tyske
myndigheter moti-erer skrittet med at avis?.n ans) "ulemplig for norske
lesere".

Dagsposten var len ense utenlandske avis
som fremdeles kunne selges fritt i Noxge.

NYE ORDFJRERE.

14.30. "Innenriksdepart:mentet, har oppnevnt fölgen-
de som ordfbrere og varaordfbrere i Finnmar.: fra 1 januar 1943.

Kautokeino: Morton E. Kl.netsen og Arvid
Dahl. - - Llta: Ole R. Ahldorsen som varaodfbrer. - - Msby: Einar
Fugerhaug som vnraordfbrer. Hasvik: ArLe Krone Einar Nicolaysen,
- Kvalsund: Johan W. Larsen som varaordfCrer. - Karasjok: David .

Stubseid og Jens MidtgArd. - - Gamvik: A.S. Irgens oc Bjarne Lillevik.
- - Berlevhg: Ottar Neergård som vuraordfbaer. herred:
Henning Hansen og HAkon WilsgArd.

1000 TONN HVETED::EL FOR NORSKE BARN.

D.E. 12.30. 1000 tonn hvetemel vil i den nsrmeste fram-
tid bli sendt fra Sverige til Norge til bespisning av nödldende barn.
Svenska Norgehjlpen vil stA for forsendelsen.

"RIKSTING"-FRIMEIKET VISER STOF 0:ISETNING.

D.E. 12.30. Tet meldes fra Oslo at sa1get nv 'Biksting-
merket" med Quislings bilde nA er kommet opp i 716.000. Inntekten gAr
til fnldnes etterlatte.

STORSILDFISKET I FULL

0.R. 13.15. Storsildfisket hnr n4 sutt inn for alvor.
En rekke drivere er kommet inn til forskjellige hnvner langs kysten med_
gode fangster.

OPL:,NDS SKOLEBUDSJETT UTVIDES.

O.I. 19.00. Opland skolebudsjett for terminen 1943/44
vil etter hva bladet Vestopinnd erfnrer 3ke med mer enn 40.000 kr.
20.000 kr. er oppfbrt til lekeplasser.

KOMMUN,LE BEVILGNINGER.

11,00. I mbte i Hammerfest byting forleden vedtok
ordfbreren ifblge Finnmark Folkeblad A bevilge 5000 kr. til den norske
legion. - Tromsbysund og MA1selv hnr bevilget henholdsvis 300 og 1000
kr. til NS Hjelpeorganisnsjon.

1500 MÅL TIYDYLKET I 0STERDALEN IFJOR.

O.R. 13.50. Rapportene fra jordstyrene viser at det var
mye dydyrking i österdnlen ifjor. Det samlede areal beldper seg Pntnge-
lig til noe over 1500 mål.
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DANSK "JOURNALIST"I OSLO.

12.00. Det er mance ting som er usikre når en krig
ryster verden, men en er så fullstendig sikker, og det er at England
allerede hnr tapt krigen, uttalte den kjente danske journalisten, Re-
daktdr Peter Jerndorff Jessen som for ti•en besöker Oslo, til pressen.
Etter min mening vil det land som har me,ltret de sosiale problemer vin-
ne krigen. Og det er hverken Englend elltr De Forente Stater enn si
Sovjet-Ruseland. At Tyekland vinner krigen det blir man mer og mer over.
beviet om jo lenger mnn oppholder seg i 1-1ndet. Uten Ukrninfi ddr Sov-
jet-Russland langsomt ut. England har trtzet det korteste strå.

STOR ETTERSP3RSEL ETTER GEAVSTk5TTER.

12.00. Som de fleste ai,dre bedrifter hnr også stein.
hoggeriene fullt opp gjdre. Således meldEr Helgelands Blad i Sandnes-
sjöen at steinhoggeriet på Sör-Osferedy i Eelgeland allerede hcr fått
bestillinger som vil skaffe arbeid i hele 1943. Det er ieær grnvmonu-
menter det er stor etterspörsel etter.

DM)SFALL.

12.00. Den fdrste meniEhatesdster i Tröndelagsbyg-
dene, Gunhild Lolvsjord, Opdal, er död litt over 85 år gnmmel. Hun har
arbeidet for sykepleien i Opdal i over 40 år.

NS MÅNEDSHEFTE UTKOLfiVIET.

O.P. 22.00. NS Månedshefte er utkommet med eitt förste
nummer iår. Heftet inneholder en rekke interessante artikler.

•••

NYTT FRA DANMALK.

O.R. 22.00. I samband med de store luftvernövelsene
Vendsyssel for1eden opplyses det at det siden krigsutbruddet har falt
10.000 bomber på Danmnrk fordelt IÅ 5-600 skadesteder. Stdrstedelen
hc.r vært brannbomber.

NYTT FRA SVERIGE.

D.R. 12.30. Den svenske Lmerikalinje opplyser at passa-
sjerskipet Gripsholm vil bli tillntt benyttet som diplomntskip mellom
De Forente Stater og Japan.

vvvvvv VVVVVV vvvvvv
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?OTBALLTING I OSIO.

O.R. 22.00. Årets fotballting holdtee i Oslo 16rdng
og søndag i Turnhallen under ledelse cv "fotball-leder" Egil Hoel.
Det ver mAittfram amlng 40 mann sam representerte kretsene og
forskjellige klubber. Kretsfotball-lederen Var Sunnmbre, Thor Erikson
ble oppnevnt som mötets dirigent.

ARBEIDSPOhMIDLINGEN OPLAND.SKAL UTBYGGES.

'0:R. 22.00. Det er gjort vedtak om ytterligere ut-
bygging av arbeidsformidlingen i kommunene, meldes fra Branbu. Det
skal oppnevnes aBrskilte tillitemenn for arbeidsformidlingen i hver
skolekrets. De sknl virke til nt arbeidsformidlingen blir mest
mulig effektiv og at jordbruk og skogbruk til en hver tid sikzes den

-'.nödvendige arbeidskraft, forteller blndet "Hadelqnd". De nye tillits-



mennene oppnegnes av fylkesmannen etter forslag.av herredstingene.

NYE RASJONELINGSKONTORER.

O.R. 22.00. Ordf3reren i Aker forteller at fxa mandag
vil det bli op  rettot 5 nye distriktsrasjoneringskontorer i kommunen
frNr 4 lette presset på de kontorer som nu er igang.

BERGENS SKILLINGSWK SENDER UT iRSOPPWJR.

20.00.  A/S  Bergens Skillingsbank hadde i 1942 et
overskudd på 107.172 kroner. Etterat pensjonsfondet var tilfört 30.000
kroner og skatter betalt med 140.800 kroner ble det utbetalt 4 %
utbytte til eksjonmrene.

POLITISAKER.

Trondheim: Et brodermord ble idag resultatet etter et
fyllekalas p4 gamle Tempe gård i Strinde, idet de to brödrene Dahlberg
kom i klammeri. Den ene av brödrene, Kristian, trekk kniven og stakk
den i brystet p4 broren som byeblikkolig sank sammen og döde. Morderen
er errestert, men har ikke kunnet gi noen skikkelig forklaring på
det som er skjedd.

Trondheim: Ved et frekt innbrudd inatt i et ev Vin-
monopolets utsalg i Trondheim ble det stj4let 32 flesker brennevin,
vesentlig akkevitt og konjakk.

Oslo: Den 16de desember döde en 40 gammel hus-
mor på Ullevål sykehus ettera ha drukket tresprit, Det her ikke
lyktes 4 bringe p4 det rene hvor hun har f4tt tnk i spriton, men da
det  ikke er meldt om flere tilfeller fre samme strök, regner politiet
med at det har vmrt et isolert tilfelle.

Oslo: Politict anholdt torsdag kveld to menn som
11,:cide gjort innbrudd i en forretning og stji.1et pelsvarer til en verdi
av 12.000 kroner.

Natt til 15de januar ble det også gjort
innbrudd i en pelsvnreforretning. Her tok,tyvene med seg verer for
15.r0o kroner.

Oslo: I le.pet av kort tid har det vært fem over-
ute i Bmrum. Det siets fandt sted torsdag idet  en dame ble entastet

av to karer som forsökte å tr; vesken hennes.



Side 2. Meldin er sönda 2 . anuar 1943. Nr. 640.

PRISSAKER. 


O.R. 22.00, Vestoplend prie-og resjoneringspoliti har
L utferdiget ytterligere 8 mulktforelegg i den store svertebbresek i

Gran, farteller bledet "Hadeland". De 8 produsentene fikk bbter frn
200 til 800 kroner for uløvlig ealg ev kjött og fleak. Det ble dessuten
foretett inndrging„hossamtlige mod ielt 5000 kroner. Tidligere er
det utferdiget151Crelegg i eamme sak, men ennu gjenstår an rekke
uoppgotte eaker, ”dere vil det bli .reist tiltale for ptieretten mot
7 av hoVedmennene i effmren.

NYTT FRA SVERIGE.

22.00. Et mindre svensk dampskip som gikk i
elliert tjeneste9 er blitt senket utenfor Sydamerikes kyst.

....-••••  ••••

NYTT FRÅ DANIILRIC.

O.R. 22.00. Etter flere måneders iherdig arbeide er
politiet kommet på sporet etter en tyvenhimde som menee å vmre
skyldig i de siste års store juveltyverier i Mbenhavn. Det er i den
senere tid foretatt 13 arrestasjonor. Blandt de arresterte er en
Imrer som innrtimmer at han i noen tid har kjbpt gullvarer.'Ialt er
det i de siste to år stjålet juveler for over 250.000 kroneri
forskjellige forretninger i KÖbenhavn.

SJdMANNSSENDINGEN.

0.R. 23.30. Fölgende hilsinger ble sendt i s§bmanne-
sendingen ideg:

Kapt. EJner Salnes. Alt vel. Hilsen fra dine hjemme.
Meak. Olev Salnes. Hilsen fra Mor.
Ivor Pedersen. Hilsen fra elle herhjemme.
Karl og Lers Nordbb. Fra Mor og Far.
Styrmann Einar Leonerdsen fre Henry og
Kristian Nysted. Kom hjem. Hilsen fra Edverd.
Finn og August Tengen. Hilsen fra alle hjemme..
Markus Ebberg. Hilsen fre Maurits.
Knut Myhre. Kom hjem. Hilsen frn alle.
Erling og Torloif Hansen. Hilsen fre Mor9 Renveig,

Minnie og flere andre.

vvvvv VVVVV vvvvv
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e in,er man a anunr.

7 britiske motortor edobåter fnrsbkte natt til sbndo å sette iland

sabntas'etro er å Stord. 2 av båtene anta senket.

O.R.19.00 7 hurtiggående britiske motortorpedobåter forsökte
natt til sbndag å stbte fram ved Lervik p4 Stord ng sette iland sa-
botasjetropper der. Det tyske kystforsvaret tvang i samarbeid med
tyske forpostbåter de fiendtlige motortorpedobåteue til å snu. På
grunn av dårlig siktbnrhot kunne man fbrst ikke slå fast resultatet
av det tyske forsvar, men like etter meldte luftoppklaringstjenesten
at bare 5 britiske motortorpedobåter lbp tilbake. Man kan regne med
nt de 2 andre torpedobåtene gikk 1:apt.

0 siktsvekkende Q-lov. Eier av fnst eiendom straffes med fen sel inn-

til 3 måneder såfremt han unnlater uten unbdi o hold å f'erne fra

eiendommen o sla etc, som ir uttr kk for ro a ande.

O.1.19.00 I sitt arbeid for bolsjevisme og jödedom, nytter
mntstandere nv Nasjonal Semling i adskillig utstrekning annnyme
oppslag og innskrifter. Ved sitt fornærmelige innhold eller på an-
nen måte er disse innskriftene rettet mot dem som idag kjemper i
fbrste rekke i den tunge kampen for folket mot fordommer og uviten-
het. Den på hvis eiendom det er slått opp slik ulovlig politisk
propnganda, har naturlig oppfordring til å sbrge for å få innskrif-
tene eller eppslngene vekk snarast mulig. Det snmme gjelder f.eks.
vaktmesteren hvis det er vaktmester i gården. Hittil hnr det imid-
lertid ikke vært rettslig plikt til å fjerne slike illegale plaka-
ter, innskrifter ng lignende.

Det er nå ved lov vedtatt 14. januar iår, gitt be-
stemmelser herom som har fblgende ordlyd:

Med bbter eller med fengsel inntil 3 måneder eller
med begge deler straffes eier, besitter eller bestyrer nv fnst eien-
dom eller den snm på deres vegne har tilsyn med sådan eiendom, sDm
unnlnter uten unbdig opphold å fjerne fra eiendommen eller fra of-
fentlig gate (veg) på den strekning som stbter til eiendommen, opp-
slag, innskrift, tegning eller lignende, snm han må forstå er ret-
tet mrt partiet, ledende personer innen stat eller parti eller de-
res bestemmelser eller tiltak, eller gir uttrykk for propaganda for
en forbudt politisk bevegelse eller for en sådan bevegelses formål
eller ledere, el3cr for det tidligere kongehus eller et medlem av
dette. "Ministerpersidenten"s beslutning av 23. april 1942 om hvem
som skal anses snm ledende personer etter lov av 12, mars 1942 om
vern mnt visse nngrep på staten og partiet m.v. gjelder tilsvarende.
Denne lov kommer ikke til anvendelse dersom unnlatelsen rnmmes av
strengere straffebestemmelser. Unnlatelseav å oppfylle den plikt
loven pålegger er straffbar selvom overtredelsen skyldes uaktsom-
het. - Etter hinisterpresidenten"s beslutning av 23. april 1942
som gis tilsvarende anvendelse, er fblgende foruten "ministerpresi-
denten" å anse som ledende personer innen stat og parti: "ministre-
ne", fylkesmennene, ordfbrerne og tillitsmennene i partiets hoved-
organisasjon og særorganisasjoner forsåvidt tillitsmannen er opp-
nevnt direkte ev Nasjonal Samlings "förer".
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Lov om endri i o tille til forordnin om straff for evertehandel

o snikhandel. Minstestraffer for foreettli e overtredelser som rammes

 ier, av straffebestemmelsene. P selstraffena minimum er 0 da er,

	

18.30 Den 14. januar 1943 er det utferdiget en lov om endring
og tillegg til forordning om straff for evartehandel og enikhandel

av 28. januar 1942.

Ved den nye lov er det innført minstestraffer for for-
settlige overtredelser som rammes av straffebestemmelsene om svart-
handel og snikhandel. Regelen er at straffen for disse overtredelser
skal mmre både fengeelstraff og bdteetraff. Fengselstraffens minimum
er 30 dager, og overgrensen er som fdr 6 år. Hvor den skyldige her
handlet sedvanemessig, akal fengselstraffen utgjdre minst 6 måneder,
og det samme gjelder når vedkommende tidligere har mmrt ilagt feng-
straff for overtredelse av noen rasjonerings- eller prisbestemmelse,
shfremt de elminnelige vilkår for anvendelee av gjentageleeeetraff
etter straffeloven er tilstede. Bare når det foreligger formildende
omstendigheter, kan fengeelsetraffen settes lavere enn de fastsatte
minimumseatser. I disse tilfeller kan det •gså bli tele om å undlate
anvendelse av fengselsstraff, elik at straffen blir bdter alene. Som
formildende omstendighet anses det smrlig at den skyldige ikke her
forbrutt seg under utdving av ervervsvirksomhet. Den nye lov fast-
etter imidlertid også minstebbtestraffer. Reglene herom kommer til
anvendelee i de tilfeller hvor det blir ilagt straff av bdter -
eventuelt i forbindelse med inndragning - men ikke fengselsstraff.
I disse tilfeller skal boten settes til minst det femdobbelte av
verdien av de varer eller andre ting ovortredelsen gjelder. Fra denme
bestemmelse er det gjort unntak for visse arter av overtredelser.
Unntakene omfatter særlig overtredelse nv beetemmelser om fremstil-
ling og anvendelse av livsfornddenheter og andre varer og om opp-
gave og meldinger om ervervsmessige forhold. Forsåvidt angår overtre-
delser som feller inn under bestemmelsene om minstebbitestraff, er
minstesatsene ubetinget bindende både for dometolene og lAtalemyndig-
heten. Boten kan således i disse tilfeller ikke settes levere enn det
femdobbelte av verdien av de varer eller andre ting overtredelsen
gjelder. Straffebestemmelsene for de waktsomme overtredelser av ra-
ejonerings- og forsyningsbestemmelsen er ikke endret. De nye bestem-
melser gir et nytt og utvetydig uttrykk for myndigheternes syn på de
heromhandlede overtredelser. Det er under de rådende forhold en nöd-
vendighet å komme svartehandelen og snikhandelen til livs. Den utgjdr
en samfundsfare ved nt den undergraver grunnlaget for hele vår fc,r-
synings- og rasjoneringsordning. De nye regler er strenge, men har
vist seg nödvendige da påtalemyndighet og domatoler hittil ikke i
tilstrekkelig grad har utnyttet adgangen til å anvende den strenge
straffeutmåling som forordningen om straff for svarthandel og snik-
hendel gir hjemmel for. De nye straffebestemmelser er et nytt mid-
del i myndigheternes kamp fer holt å komme disse overtredelser til
livs.

Fra *uristverdenen.

	

18.30 "Justisdepartementet" har antatt höyesterettsadvokat
Eilif Holmesland som nktor ved Holt. Nedenes og Sand donsogn, for
tiden inntil 1. januar 1944.

"Departementet" har ansatt cand. jur. Hallvard Njös
ekstraordinmr dommerfullmektig ved Ytre Sogn sorenskriverembete.

Som ekstraordinmr dommerfullmektig ved Idd og Marker
sorenskriverembete er ansntt cand. jur. Thorvald Grindstad.

Cand. jur. John Cornelius Norem Corneliussen er ansatt
som tinglysingsbetjent ved Dalane sorenskriverembete,

"Departementet“ har gitt sakförer Birger issved, Trond-
heim,'Eagnar Kolsted, Sarpsborg, og Hans Georg Underthun, Bergen,
erklmring om at de kan opptre som  advokater ved lagmannsrettene og
ved herreds- og byrettene.
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Kekekort o restaurantfettkort for t ske militære.

18.30 Gyldigheten av alle kakekort og restnurantfettkort for
tyske militære som nå er i omibp, skal utlöpe 31. januar d.å. De vil
bli avlbst av nye kort med gul bunnfarve for knkekortene og brun for
restaurantfettkortene. De nye kort har fått påtegning on at de bnre
er gyldige fra 1. februar til 30. april 1943. Ellers er det ikke
gjort noen endringer i reglene om bruken av kortene.

Direktorntet for Proviantering og Rasjonering.

Dbdsfa11 or dbdsul kker.

18.30 Fhv. prost E.M. Easnussen, Skudeneshavn, er evgått ved
dbden, 86 år gammel. I 1891 ble han utnevnt til sokneprest Adalsnes
og i 1907 i Manger i Hordaland hvor han var prost frn 1914.

18.30 På Inot i Modum inntraff en skiulykke i helgen, idct en
ung mann, Håkon Næss, frös ihjel ihjel under skitur, meddeler Buske-
rud Blad. Han drog på ski söndag formiddag, men da han ikke kom heim
til kvelden, ble man engstelig og satte igang undersbkelser. Mandag
morgen ble han funnet av sin far. Antagelig er hen rannet av et ille-
befinnende og er senere frosset ihjel.

S.bmannssendin en.

0.R.22,30 Matros A1f Due ddegård holdt et av sine vanlige propa-
gandeforedrag.

Det ble sendt fblgende nbytrale hilsner:

Johan Gerhart fra Johan Lorang. Amandus ddegård Kjenne-
rud fra Anna.

Unöytrale hilsner:

Skipsfbrer Anton Richard Smith fra Borghild etc. Petter
Aslaksrud fra Margrethe og Harald. Endre Bråtun, Kirkenes, fra Magda.
Asbjörn Akerhoug, Kirkenes, fra Magda. Martinus Thronsen fra forelare
og sbsken. Arne og Per Decker fra alle hjemme.

Luftalarm i Oslo natten til i år o.Y ida ettermidda .

S.L.19.00 Natten til igår og idag ettermiddag var det luftalarm
i Oslo.

Rektor Ma nus Alfsen av ått ved dbden.

22.50 En av landets mest kjente skolemenn, rektor Magnus
Alfsen, nvgikk ved döden lbrdag, vel 72 år gemmel. Hnn ble födt i
Oslo, ble student i 1887 og cand. real. 7 år senere. Han har i flere
år vært formann i Undervisningsrådet og var i 1909 Norges represen-
tant i den internasjonale kommisjon for maJ;emntisk undervisning.
Han hnr også sittet i flere departementale komiteer og kommisjoner.

Oslo Mannsforenin . Tnler nv de n e "bisko er".

21.30 Oslo M3nnsforening hadde iaften nrrangert et meget vel-
lykket mbte under ledelse av res. kap. Bjarne Barby. Blandt talerne
var Oslos biskop, Frbyland, biskop Falck-Hansen, Bergen, biskop
Kvasnes, Stavanger, og biskop Sivertsen, Tromsb. Mellom talerne vnr
det sang ev Olav Kaspar Feyling. Mbtet ble nvsluttet med "Gud signe
vårt dyre Fedreland".

¥¥¥vvvVVVVVVvvvvvv
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DANSK JO= LI`;'T HOIDEi FO EDU,G I OSLO.

DEN ENGELSICE FEESSE IDAG WIVEE LA=POW,DEEI SIEE HAN.

Den denske journalistog forfattor Poter
Jerndorff - Jensen boldt idag i Scaln i Oslo et foredrag for repre-
sententer for (.1-1-pressen. Tilstede ver bl.n. abteilungsleiter
Moser fra pressenbeiluhg i reichskommisariat og "pressedirektØr"
Beggerud. Mnser bneket taloren velkommen og ga ordet til r. Jerndorff-
Jensen som i et saklid og velformet foredrag ga tilhörerne ot
ypperlig innblikk i engelsk pressepolitikk under den nåværende krig."

Allerede lenge fr krigen var brutt ut ,
,411, var de engelske aviser ivrig beskjeftiget med å hisse til krig mot

Tyskland, og de gn leserne et fullstendig vrengebillede av forholdene
i det ttedje rikel uttalte han.

På samme tid ble alt sett inn på Ak skaffe
den mann makten, som alltid har stått som en hater av Tyskland, og
uom nu med stedig större uxo så på Tysklands vekst ng framgang.

Den stilling som den engelske presse inntok
allerede för krigen, kan bare betraktes som en forbrSwtelse mot det
engelske folk og mot Europa.

Taleren kom deretter inn på den fullstendie
imbesile engelske propeganda, og hevdet et pressen ikke her vært det
xedskap i regjeringens hånd som den kunne og burde være. Dette skyldes
först og fremst at pressen i England tjener private interesser. Som
fölge av dette her engelske aviser under krigen gjentntte ganger
gjort seg skyldig i landsformderi.

Talcren ga så en "treffende knkakteristik"
av den holdning de forskjellige engelske eviser har inntatt under
krigen. De aller fleste cr preget av hva man kunne knlle "wishful
thinking", og det er betegnende nt man i en og samme avis ofte kan
finne de mest skrikende selvmotsigelser. Avisene gir ofte i. meget
stor utstrekning både i tekst og billeder og annonser opplysninger on
forholdene i England, opplysninder som uten tgil har vært nv stor
militmr betydning for motstenderen.

Et ypperlig eksempel på den dilettantisme
som preger engelsk pressepolitikk og engelsk krigsförsel er de såkelte
"letters to the editor". Dc röper on overtro og on mangel på inteligens
såv,l hos brevskriveren som hos redaktören, og beviser bcdre enn noe
minet nt det engelske folk er så slvet at det ikke oppdnger at det
blir fört bak lyset.

Ved en rekke lysbilleder fikk tilskuerne
et lite innblikk i den "tåpelige - ofte usmakelige propaganda" som
blir drevet ev de engelske knrikaturtognere, og  som blir desto mer
meningslbse når kjennsgjerningene får tale sitt tydelige språk.

Engelsk preseepolitikk under denne krigen
har tydelig vist at en såkalt fri liberalistisk presse er uforenlig
med de krav som den totale krig stiller, se teleren tilslutt. De tyske
aviser derimot har vist on verdig og nöktern holdning. De n engelske
presse at det trengtes nye retningslinjer for pressen i alle eUropeisk,
land, og det er en glede for meg å konstntere nt den "norske" p±esse
stårs som en verdig representant for de synspunkter som uten tvil vil
prege den engelske presse i tiden som kommer. "Norsk" prosse kan idag
være et eksempel for nlle nordiske lnnd.

ADMILAL B6ERESEN BISATT.

22.00. Admirnl Jecob Bbrressen ble igårbisatt
i det nye krematorium i overvmr ev bl.e. en rekke hdyere norske
militmre. Marskelker vnr ndmirel Borglund og godscier Aug. Butenschön.
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WDSFALL. 


22.00. Boktrykker K. Kroghus, Trondheim, er
avgått ved döden, 66 år gammel. Han har bekledt en rekke framskutte
stillinger innen IOGT og i 1933 ble han valgt til ordenens stortemplar.

Nestor innen bergensk skipsfart, fhv.
skipsreder Hdreld Svande er ddd i en alder av 96 år.

ULYKKER. 


Trondheim: På et vatn i Bjugn er en 23 år gammel
mann, Lei? Jonssin, -Lunnet ihjelfrosset. Han hadde mmrt på travlöp dagen
i forveJ.en de hen ancagclig har falt om og frosset ihjel.

1111W11.1 Gartner G. Schei er i forrige uke omkommet
=-Sin gikk gjennom isen på Askevatnet og druknet. Han etterlater
seg hus'Jru og barn.

PERGENS PRIVATBANKS JIRSOPPGJM.

21.30. Bergens Privatbanks regnskap for 1942
viser ordinære inntekter på kr. 6.689.923 og andre inntekter på
kr. 555,504. Det utdeles 5 % utbytte til aksjonmrene. Bankens kesse-
beholdn4mg innestående i Norges Bank og andre inneAlandske banker
eamt beholdning av verdipapirer belöper seg til 237./q8.644 kroner.
Innskuddene fra almenheten er steget mcd ca 40 millioner kroner.

BERGENS TELEFONKOMPANIS REGNSKAP.

20.30. Bergens Telefonkompanis regnskap for 1942
viser at trafikken har öket fra 28.1 millioner samtaler til 33.5
millioner samtaler. Mens kontingenten ved årets begynnelse var 130

411ir kroner pr. år ble den i april forandret til 90 kroner. Kontingenten
er besluttet ytterligere nedsatt til 84 kroner pr. år for almindelig
abonnement. Det utbetales 6 % utbytte.

SKOGSARBEIDERE BLIR FAGARBEIDERE.

O.R. 19.00. Skogsarbeidere har nu fått sitt yrke aner-
kjendt som fag og lovmessig beskyttet, og det vil heretter bli lagt
större vekt på skogsarbeidernes yrkesopplmring, uttaler sekretmren i
"Arbeidernes faglige lendsorganisesjon", Lnders Skjærstad.

LARVIK TOBAKSFLBhIKK HLR MaNGE BESTILLINGER.

D. l9.00. Det strömmer fremdeles inn bestillinger
til tobdkksfebrikken i Larvik som behandler den norske tobakken.
Fabrikken har forövrig planer om til hösten å framstille sigaretter
og skråtobakk av norskavlet tobakk.

OSLOBARN P1 LANDET I VINTERFERIEN.

O.R. 19.00. Endel skolelmger i Oslo har tatt opp
arbeidet med å skaffc oslobarn opphold på landet i vinterfcrien. 50-
50 barn:vil nu bli anbragt i Vaaler, i Solör og liknende tiltak er
under forberedelse i andre Soldrbygder.
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BRANN I BREVIK.

O.R. 08.00. Idag bröt det ut brann i Trosvik Mek.
Verksteds store materialbod i Brovik. Det fenget som knusk i den
gamle törro trebygningen og på et Uyeblikk stod hele bygningen i lys
lue. Ilden grep så hurtig om scg at det ikke lyktes å redde meget.

dc ting son brente opp var fire motorbåter og samtlige verkstedets
modeller i ct antall av 7000 hvorav mangc uerstattelige. Videre
brente en mengde trematcrialer. Dcn storc bygningen brente ned til
grunn3n..

SJOMANNSSENDINGEN. 


O.R. 23.30. Fblgendc hilsinger ble sendt:
Mask. Foyn fra familien.
Mask. llan Stool fra mor.
Kapt. Samuel Iseksen fra Anna.
Kapt. Ola M. Nilsen fra Hjördis.
Viggo Nilsson fra „,gnes
Lolf Edvardsen. Kbm hjem. Her cr alt bra. Mor og alle.
Olav Bor(3e. Kom hjem hvis du kan. Far og mor.
Torbjörn Norheim Larsen. Kom hjem. Hilsen fra alle hjemme.
Torleif Svinesand fra ?
Ragnar MT.rtinsen. Kom hjem. Hilsen fra mor.
Karl Lökke. Hilsen fra mor og alle i Narvik.
Aksel Johansen. Kom hjem hvis du kan. Johan.
Lonald Mikalsen. Kon hjem hvis du kan. Hilsen fra familicn

Logndal. .
Kåre A. Kristiansen. Kom hjem hvis du kan. Hilsen fxa
Jens Kasper Jensen. Kom hjem Hilsen fra tante Berit,

NYTT FRA SVELIGE.

S.R. 19.00. I denne uke begynner de svensk - norske
forhandlinger om handelsavtale for 1943mellom de to land.

En bankdirektör og kassereren i en större
bank i Wteborg har begått selvmord.

Det italienske skip skip Monbaldo på 4000
nettotonn cr grunnstött sydvest for Nidingon fyr. Skipet er antagelig
sprunget lekk. 21 mann av besetningen er tatt opp av en redningsbåt.
En annen redningsbåt ligger parat til å ta opp de andre om det blir
nödvendig. Bergingsdampskip ligger ved stedet.

NYTT FRA DANMARK.

D.R. 12.30. Den nye italienske sendemnnn i Köbenhavn
ble idag mottatt av kronprinson og avleverte sine akkreditiver.

NYTT FR4 FINNLAND.

D.R. 42.30. Flero finske riksdagsmedlemmcr har kommet
mcd forsleg til ondring PV værnepliktsloven. Disse forslag går ut
på å gjöre det mulig å innkalle tidligere kasserte til annet krigs-
viktig arbeide, bl, a.. i skogbruket og landbruket.

vvvvv VVVVV vvvvv
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FLOFESSOL H.,LLEPYS OG PL,STOENEHOFES OG JISL'iFFS FOLTUE:

S.L. 22.00. Det meldes fra Oslo at politiet n defini-
tivt her beslaglagt professor Hallebys o pnstorone Hope og Wislöffs
formier i forbinnelse mod nyttårsbuciskapet fra Den Midlertidige Kirke-
1.;delse.

KOMMUNIKE PL.h DET ":YJI.J.CELIGE Ja:DSHJTE". FLED .3NSIFS I KILKEN.

IhESTENE HiJ MISBLUKT SIN STILLING TIL DLIVE POLITISKENTÆ VILKSOMHET.

19.00. Quislings "biskopper" har i disse dager
holdt sitt "kirkelige rådsmbte" i Oslo og har i den anledning sendt ut
dette kommunikeet:

"Norges biskopper" som her 1.-rt samlet til
"kirkelig rådsmöte" i Oslo 25-27 januar, nytter hövet til å sende vår
Jcirke, dens menigheter, meninghetsråd og prester vår varmeste hilsen.
Takket vmre vårt riksstyres positive holdning til kirke og kristendom
har forkynnelsen av evangeliet c).; Guds nåde i Jesus Kristus, den kors-
festede og oppstandne frelser, kunnet foregå uhindret som hittil. Når
myndighetene har sett seg nödsaget til å gripe inn overfor enkelte
prester skyldes dette ute1u1.kende den misbruk de har gjort av sin stil-
ling til å drive politiserende virksomhet. Ingen er blitt og vil helleT
ikke komme til å bli avskjediget for sin kristne tros skyld eller for
å ha forkynt evangeliet. Den såkalte Midlertidige Kirkoledelse har ved
sin fortsatte ulovlige virksomhet sökt å skape uro i monighetene, og i
enkelte tilfeller er dette forsjk dessverre 1yktes. Mot de lojale pres-
ter oz menighetslemmer cr det blitt dvet press og åndelig terror. De
fleste av dem har dog hittil holdt stand, tro mot sin overbevisning.
Heldizvis er det nå adskillige tegn som tyder på at det norske kirke-
og kristenfolk begynner å gå trett av agitasjonen og å innse det uhold-
bare og ukristelige i kirkeopposisjonens negative holdning. Onsket om
fred i kirken blir sterkere oz sterkere for hver dag. Og ingen cr mer
besjelet av dette jnsket enn vi "biskopper". Kunne det bli bygget bro
over den kldft som kirkeopposisjonen har skapt, ville det ha velsignel-
sesrike fölger både for vår kirke og vårt land. Vårt kirkestyre har
gang på gang uttalt at det cr rede t:1.1 forhandlinger med motparten og i
hendling vist sin villihet til å söke å komme til en forståelse. Og
hånden er fremdeles rakt fram til fred og forsoning. Det er vårt inder-
lige håp og vår bdnn et det nye år vi er gått inn i må bli et fredens
og forsoningens år for vår kirke, vårt folk og for den hele verden.

Lars Fröyland. Ludvig Dåe Zwilgmeyer. 0.J.B. Kvasnes.
H.O. Hagen. Dagfin Zwilgmeyer. G. Falek-Hansen. E. Lothe. J.E. Si-
veltsen.

S.h. 22.00. Nmnere enkeltheter fra det "kirkelige Iåds-
möte" her det hittil ikke wert mulig å få, melder Tidningarnes Telegram-:,
byrås korrespondent i Oslo. Bare kommunikeet foreligger. Hva dröftelse-
ne forövrig har gått ut på vites ikke.

.111LEST= FOL SPLEDNING117 ILLEGJiLEJ;VISEL. 


S.h. 22.00. En ung nordmann er arrestert av politiet
Oslo for å ha mangfoldigzjort og distribuert illegale aviser. Hans navn
er ikke kjent.

FLY,LÅ,LN I OSLO.

S.I. 19.00. Oslo hadde også idag en kortvariz luftalarm.
Som ved tidli, ere anlednin,;er dreict det seg on bxitiske speiderfly.
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RUSSISKE ANGREP P ISHAVS-FRONTEN S115,TT TILBAKE.

0.L. 08.00. På Ishavs-fronten har et kompani tyske Alpe-
jegere avverget et angrep av 3 sovjetrussiske bataljoner, melder Afton-
bladets Helsinki-korrespondent. Bolsjevikene som ble stöttet av fly,
brukte flammekestere og tunge granatkastere. De ble drevet tilbake med
store tap.

LYKTER onLUSSISKE KLAV P HELE NORD-NORGE. DEN SOVJETRUSSISKE LEGASJON

I STOOKHOLM VIL HVELKEN BEKREFTE ELLEL BENEKTE MELDINGEN.

O.I. 12.00. Sovjetrussland skal under forhandlinger de
siste uker i London og Washington ha ajort krav på hele Nord-Norge i
særdeleshet Narvik foruten Lappland med Petsamo, moddeler on rekke Kb-
benhavner-aviser idag ifdlge "NTB'"s korrespondent. Sovjetrussland skal
videre har forlangt garantier for at dets vestgrensenå blir fastlagt
i overensstemmelse med landets behov. Den sovjetrussiske legrsjon i
Stockholm har nektet å ta stilling til meddelelsen.

22.00. Nettopp i disse dager kan det v3swe på sin
plass 4 tenke over hva denne meldingen virkelig betyr, heter det i en
tilfdyelse til ovenstående telegram fra Kdbenhavn. Vi vet at det finns
mennesker her hjemme som ser sine redningsmenn i bolsjevikene. Så mer-
kelig det enn hdres, så er det folk som uten A blunke påstår at bolsje-
vikene er kulturens og sivilisnsjonens forsvarere til tross for at de-
res bestialske misgjerninger vitner om alt annet enn kultur og sivili-
snsjon. Det finns også endel mennesker her hjemme SOM mener nt man ikke
har noen grunn til å frykte bolsjevikene fordi Sovjetsamveldet ikke ha2
noen territoriale krav. Nettopp disse mennesker skulle vel nå begynne
å få dynene opp. For tiden har allerede gitt utallige vitnesbyrd om den
sovjetrussiske politikks mål og hensikter, og ovenstående melding be-
krefter bare et forhold som blir innsett av alle SQM virkelig har vil-
jen til A se kjennsgjerningene slik som de er. Bolsjevikene skal ha fo.c-
langt Garantier for at Sovjetsamveldets vestgrense nå blir fastlagt i
overensstemmelse mod landets behov, heter det så vakkert. Det hdres jo
ganske pent og pynteliG ut. Verre blir det imidlertid når man ser at vi
må g avkall på hele Nord-Norge for A tilfretsstille Sovjetsamveldets
"behov". Det vil vel ingen virkelig nordmann gå med på. Hvis det da li-
kevel finns nordmenn som håper på en sovjetrussisk seir, så må det vm-ro
fordi de trekker ovenstående melding i tvil. Til dette er bare å bemerk,
at svenske journalister har tatt den så alvorlig at de har gjort en fo-
respÖrsel i den sovjetruesiske legasjon i Stockholm som hverken vil be-
krefte eller dementere meldingen.

PESSIMISME I OSLO LaDIO.

0.L. 19.45. Det dystre bilde som rulles opp for den tys-
ke befolkning gjennom presse og kringkasting i forbinnelse med nederla-
Gene på istfronten har nå også begpt å prege den hjemlige propaganda
over Oslo Ladio. Som i Tyskland slas det også her fast at meldingene
fra frontene er foruroligende, og at de europeiske folk nå oppby alle
sine krefter for å kunne avverge et redselsfullt nederlag. Kempenes
gang aiser at den russiske fare fremdeles er meget betydelig, erkl?arte
f.eks on kåsdr i en sending "Det germanske SS Norge" ikveld. Det var i
siste liton nt Hitler slo til for å redde Europa, og vi på Igemmefron-
ten forpliktes ved de voldsomme påkjenninger våre soldater ma gjennom-
gå. Ksbren rdpet imidlertid også P.t nederlagene har fört til vakling
hos enkelte svake sjeler, og at disse etter de russiske seirsneldinger
hadde begynt A "ldpe fra sine standpunkter" ervervet i en lrngt gunsti-
gere tid. I denne forbinnelse henviste kåsdren til de omringede tyske
sc4dater ved Stalingrad som aldri ga opp selv om de visste den skjebne
som venter dem. Det var en skam at nordmenn ikke kunne vise samme ut-
holdenhet. Sendingen "Det germanske SS Norge" var i sin helhet viet
lignende betrnktninger. Men enkelte trdstens ord var flettet inn for å
live litt opp. Skriftstedene var tatt fra taler av Hitler, Quisling,
Ibsen, Predrik den Store og flere andre. Også i nyhetssendingene under-
strekes hvor alvorlig situasjonen er. Lusslands såkalte krav pk Nord-
Norge ble gjentatte ganger dratt fram son et skremmebilde.
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LSDLGEN FOL "STTSKTEN" SKLL FEILES. 


‘tr 0.h. 19.00. "Statsakten" på .Lxkershus Slott 1 februar
1942 vil bli minnet i Oslo O landet forövrig ved en rekke arrangemen-
ter. I Oslo vil Nasjonal SeEdings riksledelse og "regjeringen"s medlem-
mer avlegge "föreren og mdnisterpresidenten" en offisiell visitt og
overbringe sine hilsner. Det vil i löpet av dagen finne sted en appell
hvor uniformerte formasjoner fra parti og stat vil mersjere. opp under
ledelse ev hirdsjef "generalmajor" Mbysted. Likeledes vil en stdrre av-
deling av erbeidstjenestens befelingsmenn marsjere opp, og det vil i
forbinnelse hermed finne sted en höytidelighet hvor "föreren og mini-
s.:;erpresidenten" i iTs.ar= av ledende personligheter fra parti og stat
overrekker en del 2V de hdyere befelingsmenn deres utnevningsbrev. I de
forskjellige fylker vil det på de sentrale steder bli arrangert opp-
marsjer ev liknende art, og dessuten pnc möter hvor fylkesföreren vil
tale.

TFICIELT".

19.30. "Departementet" har oppnevnt bygartner Da-
niel Stenmark til ordförer og trelasthendler Oskar Stryker til vareord-
förer i Serpsborg kommune.

Konstituert tolloppsynsmann 1, George Washiw-
ton Ovesen, Gamle Hellesund tollstasjon, cr av "departementet" ansatt
som tolloppsynsmann 1, i Kristiansend tolldistrikt med stasjon ved Flek-
keröy tollstesjon.

"Departementet" her konstituert bygningsin-
spektör i Stevenger, Tor Höijord 1£ndersen, som teknisk rådmann i Sta-
vanger konmune.

FOLOIDNING OM OMSETYING OG /VGIVT;LSE •.V SFOTTSMLTELIELL.

FOLBUD MOT 1.LG V SKI OG Sr.KJYTELM.M. Li.SJONERING 1;' SPOtT.

19.30. "Forsyningsministeren" har 27 jenuer 1943
gitt en foroldning om omsetning og evgivelse av sportsmeteriell.

Forordningen som trer ikraft straks, forbyr
forhendlere (grossister og deteljister) å selge eller på annen mråte o-
verdra sportswteriell uten tillatelse fra Dircktoratet for Industri-
forsyning eller den direktoratet bemyndiger. Omsetningsforbuc'et gjelder
også levering til oppfyllelse av salgs- eller leveringsavtaler inngått
för denne foroldning tråtte ikreft. Med sportsmateriell menes elt ut-
styr som er nödvendig for utövelse av fotball, tennis, friidrett, bok-
sing, håndball, skilöping, sköytelöp, brytning, konkurransesykling og
turndng herunder spesialfottöy og bekledningsgjenstender til utövelse
av disse idrettsgrener samt spesialutstyr til sportsplasser hvor nevnte
idrettsgrener drives. Forhandlere pålegges strks og senest innen en
ukc å sende oppgeve til direktoratet over sine beholdninger ev sports-
nateriell uansett legringsplass. Meterieller må ikke flyttes fre sine
nåværende lagringsteder uten tilletelse fra direktoratet ellgr den di-
rektoratet becyndiger.

Forordningen her videre bestemmelser om plikt
for forhendlere til å evgi sportsmeteriell når "forsyningsdepartementet'
krever det.

FOLOLDNING OM BLE-2INGSLYSKflSTELE PJ BILEL.

0.1.? 19.00. I henhold til blenCingsforskriftenes pere-
graf 30 her "politidepartementet" bestemt at motorvogner som kjörer
de distrikter hvor blending er pg,,budt, fre nå 2V skel v2re utstyrt med
en blendingslyskester som er godkjent ev myndighetenc.

For å undgå et verkstedene blir overbelastet
vil de onkclte eiere ev motorvogner få særskilt pålegg fre vedkommende
myndighet om å anskrffe og montere lyskasteren.
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N05,SE: INNENILNDSK ST.L.TSL!.N LV 1930 OPPSIS.


19,30. "Finensdepertementet" her oppsngt norsk 5%
(4%) innen1andsk stats14n nv 1930, stort til rest pr. 1 mars 1943 kr.
86.956.800, til innfrielse i sin hclhet px. 1 mni 1943.

Obligesjonseierne vil få tilbud om å ned-
stemple sine oblignsjonez til en rente ev 33-% mot en godtgjörelse av
1/4% av obligasjonens pålydende. Melding om dette vil bli sendt venere.

MUNN- OG KLOVSYKEI TIONDELAG.

08.00. Etter hva Fritt Polk erfarer hnr det for en
tid siden forekommet 3 tilfeller ev munn- og klovsyke i Tröndelag. Bla-
det har forelegt dette for veterinmrdirektör Klevar som opplyser at en
grilebesetning, en sauebesetning og en stoTfebesetning var angrepet.
Besetningene ble selvsngt slått ned og det haz lyktes begrense syk-



dommen til disse 3 besetninger slik at all fare ex over.

SKOGSflIBEIDERNES YLKE LOVMESSIG KSKYTTET. LEDSM,PSKULSERIGLNG 


07.00. Skogsaxbciderne har nå fått sitt yrke nner-
kjent som fag og "lovmessig" beskyttet, og det vil heretter bli legt
stbrre vekt p. skogsarbeidernes yrkesopplmring, uttaler sokretær Johan
Skjærstad i "Lrbeidernes faglige lendsorgenisnsjon" i en samtale med
jstlendingen.

Formannen i Norsk skog- og lendarbeiderfor-
bund", hx. Lolf JPhrmann,  forteller  at interessen for de redskapskursel
som cr satt igang  for  skogserbeiderne er meget stor. 5 instruktörer cr
i stedig virksomhet. Det er sett igeng kurser p.; Sörlande.t og p?3,Hedmer.

FISELIilTra,DINGEI.

13.15 & 0.. 13.55. Fisket her nå så smått begynt på Vestlendet
og byunc her hatt genske.bra  tilgeng.  Hittil hnr det vesentlig vmrt hys-
og torsk, men utsiktene for qildefisket er nå de aller beste og silder
ventes etterhvert å villc visc seg på torgene. FPngstforholdene er bed-
re og• snuggpegne vil bli sntt inn med det fbrste. Sesongens fbrste lnnd-
notsteng er s tb vcd Feje.

Nord-Norge h-r det foregått et reget godt
sildefieke i dct sisto og fcbrikkenc har h-,tt god tilgang. Grnfisket
hT:r ioidiertid ligget noc nede. D:t cr or.;s1 moldt om bra torske og
f:mg.ster en rekke steder. P. Hel aland hnr det v3rt fiskot litt mussn
til hernetikk, mcn fisket hPr nmrmest vmrt smått. Forberedelsene til
Lofot-fisket cr i full gang.

07.00. Oppfinncren Lolf Elnes her nå löst ct prob-
1em som folk,innen sildeforedlingsidustrien lenge hPr spekulert på idet
hen hg.x kerstruext en silderensemeskin mcd en kepPsitet på godt og vel
100.000 sild i d5gnet w,nsett störrclsc, meldes dct fra Trondheim. Mac-
kinen kan ogsg, brukes til rensing ‹av annen smAfisk. Hodet og innmaten
av  en sild utgjör fra. 23 til 27% ev sildens vekt. Dette, som hittil e?'
gått til spillc, ken nå brukes bl.n. til mergerin og til kreftfor.

19.00. Den 23 mnrs blir det holdt et fellesmbte Pv
styrene i fiskerlagene i Möre og Lomsdal og Sogn oç Fjordene i .31esund,
forteller Sunnmörsposten. Men sknl behnndle spbremnlet om utvidelse nv
rfisklegets virkeområde. Det er også kommet melding om nt rfisk1eget
her bevilget 200.000 kr. til fremme ev fiskeriformål.

19.00. Situnsjonen for generetorknott og trekull i
og :orsdel or meget god, utteler disponent Jehnsen i omsetnings-

sentrelen for g>enereterbrend.sel. Det ser ut til at stetens  pt'1ngte
pliktkvertum for  vedåret 1942/43 vil bli nådd, og  neste  års
hPr Pllexce begynt å viso seg på mnrkedet.
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Ei-IU?T'PSUNDS S-TIPFEIFO-EXIDTG HOLDER _^kiSMj'E.

, Iiry 19.30. Haugesunds Skipperforening hn/ holdt sin år-
lige ge-lerelforsnmling. Regnskepet ble opplest oG ensstemmig godkjent.
Lot ble beslu'tet it det gemle st-g:et skulle fortsette med 0. Sörvåg
som for-lenn. Feiingen her omleg 100 medlemmer.

IELINCEX SKOLE =r,ZNT.

07,00, Lelingen skole brente mandag kveld ned til
&'runneil. o.an ver essurert for 100,000 kr. Blent det som strök med
ved "eannen ,Ter en ikke ubetydelig folkeboksamling.

DJDSE.11, CC-!,

07,flO Ledeksjonssekretær i Nationen, Johan Hoel,
el nytt ved döden etter et kort sykeleie nær 57 år Gnmmel. Han förte
en :7pperlig penn s?,3r1ig om landbruksfeglige spbrsmål.

39,0D. Til femilien i Kvincsdal er det kommet mel-
dinG om et meskinist Hens Tönnesen er omkommet i utlandet. Han vPr i
50 rs elderen.

14.00. nrdbruker Olev S. Uren felt forleden ned
fra 1åvebro•n på gården sin i Hol og slo seg ihjel. Hen ble 61 år gemme

19.30. En cike i 5 årsalderen, Irma Haukland, ble
igår ettermiddeg overkjört og drept RV et godstog ved Moi sttsjon.

FLISS/JEL.

19.30. I den senere tid her det forekommet en rekke
prisseker i 0n9?5y nær Fredrikstad. Bl.e. er en baker i Glemmen iddmt
90 degers fengsel for å ha solgt kaker uten merker.

En Dremmenser er ilagt en bot på 250 kr. og
5000 kr. i inndregning for å ha tatt for hdy pris på dörmetter. En se-g-
br1).kseier fra Drammensdistriktet fikk on bot på 1000 kr. og.9000 kr. i
innregning for å he solgt 12.000 potetkasser til for hby pxis.

En anleggsarbeider fra Glemmen sto igår for
forhörsretten tiltalt for en rekke grove tyverier bl.a. av resjonerings
merker. Det Gjelt ialt 7 tyverier hvor han bl.a. hadde tatt 14.000 bröd
merker, 7000 merker kaffetilsetning, 750 sukkermerker og endel koloniel
verer til en verdi av flere hundre kr. Dessuten hadde hen forsynt seg
med en god del tobakk og sigaretter samt diverse klæsvarer og anleggs-
verktöy. Tiltalte ble iddmt 3 års fengsel mens hnns to medhjelpere
henholdsvis 1 og 2 års fengsel.

FILM OG TE‘TEL,

19.30. Norges-premieren på den nyeste norske film
"De Gode gmlo dage" finner sted i Tromsd lördag. Filmen er innspilt
etter et manuskript av Welther Ftirst som også er ensverlig for reGien,
Den gir et bilde av de hektiske år etter 1930. Handlingen bygger helt
og holdent på historiske kjenngjerninger. De menneskeskjebner som rul-
les opp er hentet direkte fre virkeliheten. En rekke kjente skuespil-
lere deltar i filmen bl.n. Johan Heuge, Einax Tveito, Betsy Holter,
Karin Meyer og SiGne Lamberg.

Sjefen for Det Norske TeRtret, fru CellY
Monrad, er nylig kommet tilbnke etter et opphold i Ebbenhavn. I en same
te1ened pressen forteller fruen et hun har kjöpt to denske stykker
til oppförelse på Det Norske entret.
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_SIOT T._

0.1.. 08.00. På fotballtinget som nylig ble holdt i Oslo,
ble 4 iftternaslonnle fotballdommere autorisert nemlig Reidar Borch Wal-
derhaug, Halvard Hansen, I.rygg; Herman B. Madsen, Djerv, Ber-



Gen, oG Jonas Johnsen, Dröbak.-

NYTT FT:!=ND,

0.1.. .9.OU. På den finneke riksdags siste ffite i denne
sesjet holdt president Lyti en tale hvori hnn særlig pekte på det frik-
sjor.s: mellom riksdaGen og regjeringen. Den omstendighet

-e av over 100 regjerings-forordninger og lover er avslått
c- enigheten mellom riksdag og regjering, uttalte han. Om

forsvarsberedskap sa han at forsvarskrigen mot Sovjetsamveldet
og at alle stillinger som ble tatt i 1941, holdes. De finnske

tc.1) bnet han som mindre enn i 1941. Presidenten kom videre inn på
F-nds ökonomiske stilling og understreket at det i samsvar med for-

var lyktes å holde statsfinansene i en tilfretsstillende like-
Likelede har man greidd å unngå prissvingninger og å tilfrets-

st= =ingslivets viktigste behov. Finnlnnds störste handelspartner
val Tyskland med 70% av det samlede vnrebytte. Som nr. 2 kom Sverige og
som Danmark.

NYTT FhA D.L.,1\11TJ,Lk

S.L. 22.00. De danske kringkastingstasjoner Ebbenhavn
og T:a1lundborg var begge "off the air" ikveld av "militre hensyn" bort-
sete tra en ha1v time like för kl. 20.00.

Ogd, ferjeforbinnelsen mellom Helsingör og
He3m!nLborgV21" imiatilt ett:i kl. 17.00. En tur ble gjort i hver ret-
nan kl. 19,30•en c3enere rut r ble kansel1ert.

vvvvvv VVVVVVV vvvvvv
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Fortroli

Nasioral Samling arran erer en stor vintersamlin i Tromsd 30. o

:7)1„1.?iluar

2,30 Som tidligere meldt, vil Nasjonal Samling i de nord-
te fylker arrangere en stor vintersamling i Tromsd lördag 30.
.::1da,=2 31. januar.. Lördag k1.12.00 blir det festmdte i Verdens-

teatret hvor bl.a. fylkesförer Hoff taler og om ettermiddagen hol-
des en rekke smrmöter som også fortsetter söndag morgen. Degen av-
sluttes med en festforestilling i Verdenstentret. Vintersemlingen
vil fortsette 1. februar med et möte for krets- og lngfdrere samt
ordförere og lensmenn. Senere på degen blir det et mdte for offent-
Iige tjenestemenn og kommunale funksjonmrer hvor fylkesmannen, fyl-
kesföreren og ordföreren i Tromsd vil tale. Om ettermiddagen blir
det holdt et nmringsrådsmöte som er omfattet med særlig interesse
da man her vil drdfte landsdelens ökonomiske problemer. Vintersam-
lingen får sin festlige avslutning om kvelden med et festmöte i
Verdensteatret hvortil tyske og norske gjester er innbudt. Ekspe-
disjonssjef Klevenberg og rikstaler Thorsnms vil representere N.S.
riksledelse under mdtet.

N.S. förerskole å Bakketun i Verdal sluttet idni sitt 2. kurs.

12.30 N.S. fdrerskole på Bakketun i Verdel sluttet idng sitt
2, kurs. Det deltok 18 krets- og lagledere samt 18 hirdmenn. Kurset
ver meget vellykket og i de 8 dager det varte, ble det holdt 21 fo-
relesninger. Blandt foreleserne kan nevnes skolens leder, Abusdel,
fylkesmennene Eggen og Grundtvig, og fylkesfdrer Logstad.

Omfattende o lærin sarbeid for å utdanne fdrere til un domst'eneste

oP den norske ermanske lendt'eneste. Kurser for ro a andaledere

og undomsledere.

1_2,30 Nasjonal Samlings Ungdomsfylking driver for tiden et
L'Ilfattende opplæringsarbeid for å utdanne förere til ungdometjenes-
72n og den norske og germanske landtjenesten. Etter hva "N.T.B."
erfarer vil det nå også bli satt igang en rekke kurser på Stor-Elv-
dal fylkesskole på Koppeng. Kursene ter i fdrste rekke sikte på
utdanne förere til ungdomstjenesten. Det förste kurset bebynner
15. februar og holdes for opplmringsledere og instruktdrer. Den
27. februar blir det et lagungdomsleder- og lagsjentelederkurs, vi-
dere fra 6. mars kurs for propagendaledere og ungdomstalere. Enkel-
te fylkesområder vil deretter få skolen til disposisjon til skole-
ring av ledere i ungdomstjenesten. Vestviken begynner 27. mars, der-
etter fölger 7. april Hedmark og Opland, 16. april antagelig Trön-
delag og 25. april'Stor-Oslo. Skolens leder blir ungsveitförer Pål
Tallerås. Hvert av kursene vil telle omlag 40 deltagere.

Forandlin.er om n svensk-norsk handelsavtale.

D,L.12.30 Forhandlinger om en ny svensk-norsk handelsavtale ble
:)pptatt idag i Stockholm,

eriligrant i Sverige dbmt for sedeli hetsforbr telse.

12.30 En 2r) år gammel norsk amigrant som var fengslet for
sodel::ghetsforbrytelse mot en mindreårig pike, er dömt til 9 måne-
ders fengsal. Han hadde 1 cln tid vært anbrakt på skogsax-



beid i J.2mtland.



Side 2. Meldin er torsda..; 28. 'anuar 1943. Nr.644.

Tdrettsnytt.

21,30 Dat stårste problem for de små klubber får i tiden
var ökonomien. De små klubber fikk nemlig svmrt sjelden publikums-
inntekter, og da medlemstallet som regel ikke var stort, ble kon-
iJnn-nntektone også små. Hvis en slik klubb så hadde en stor
Yirottsmann innen sin midte, hendte det nesten alltid at denne gikk

'311 annen större klubb som var bedre økonomisk stillet og som
koste på ham reiser m.m. På den måten endte det til elutt at

tore klubbene satt igjen mod alle de kjente idrettsmenn. Por å
pr!, cette forhold stötter nå Norges Idrettsforbund de slalikklub-

at alle klubber kan få anledning til å bli representert
ved store idrettsbegivenheter. I den anledning har Norges Idretts-
forbund i disse dager sendt ut er liten brosjyre til samtlige klub-
ber i landet hvor de blir instruert i hvorledes de skal forholde
seg med sbkned om ökonomisk stötte fra forbundet. Brosjyren er en-

og le-Gt fDrmet og svmrt orienterende.

19.00 Norges Idrettsforbund meddeler: "Ministerpresident"
Vidkun Quisling har vist sin store interesse for norsk idrett ved
å sette opp verdifulle premier ved norgesmeeterskap og flere står-
re idrettakonkurranser. Interessen for stevner hvor "minieterpresi-
denten" har satt opp premie, har alltid vmrt stor, og blandt norsk
idettsungdom ex "Ainisterpresidentenfla premie den mest ettertrakte-
de. Også iår har "ministerpresidenten" satt opp en rekke premier,
ialt 12 store of 17 mindrel og i statuttene for "ministerpresiden-
tens premie" heter det bl.a. : "Miniaterpresidentens premie kan kun
tildeles norske deltakere. Premiene utdeles som förstepremie eller
bestemannspremie. Den utdeles fortrinsvis ved norgesmesterskapskon-
kuxranser. Ministerpresidentens premie kan også settes opp som
vandrepremie i lagskonkurranser. Det medfölgende diplom blir
L,et seirende lags eiendom. Ministerpresidentens premie ken kun til-
deles en gang hvert år til samme person eller lag i samme idretts-
gren. Samme person eller lag som har vunnet den lillo premie, kan
imidlertid bli tildelt den store pxemie samme år.

19.00 Norges Idrettsforbunds sköyteleder Aksel Dmhli hen-
vendte seg i desember 1942 til det finske sköyteforbund med spörs-
mål om det var mulig å få istand on sköytelandskamp mellom Norge
og Pinnland i vinter. Landskampen skulle i tilfelle gh på norsk
'rane) og meningen var at de  finske  löpere eventuelt skulle starte
også i andre stevner her i Norge. Det er nå innlöpt svar fra det

iriske skyteforbund, so,n meddeler at det på grunn av krigen des-
mrr,,) e/ unulig å få en slik landskamp istand iår. 4.11e  de finske

_)pey'e er ved f/)nten, og ha/ ikke anledning til å trene.

Norges Idrettsforbund håndballeder, Egil Tanding, opp-
lyst,, på en pressekonferanse idag at han hedde mottat en innbydelse
fra Tjakland hvor et herrelag fra Stor-Oslo blir invitert til Ber-
lin :ior å spille i en turnering den 13. mars. I turneringen deltar
lag fra Stoekholm, Gåteborg, Kjöbenhavn og Tyskland. Det norske
laget vil bli uttat etter et treningskurs som skal holdes i Oslo.

Postsambandet med eneral ostkommissariatene Ostland o Ukraina.

20.30 Poststyret melder at gjensidig postforbindelse er
opptatt mellom Norge og generalpostkommissariatet Ostland (de

landene Estiand, Latvia og Litauen samt endel ev Hvite-
russ5and) og mellom Norge og generalpostkommissariatet Ukraina.

sendes alminnelige og  rekommanderte brev inntil en vekt
-Y,; 250 gram og a1minnelige rekommanderte brevkort. Det er snmme
porto som til Tyskland.
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Branner.

22.30 Inatt ved *3-tiden bröt det ut brann i den store in-
ternatbygningen på Stord lærerskole. Det lykkedes ikke å begrense
ilden og hele internatbygningen brente ned til grunnen i löpet av
1* time. Skaden anslås til bortimot * million kroner. Brannårsaken
er uviss men det er brakt på det rene at ilden opstod i fyrrummet.
ren brente internatbygning ble oppfört 1 1921, og ga plass til omlag
80 elever. Den brente bygning eides av staten, som var selvassurandar

22.30 Tidlig idagmorges bröt det ut brann i en forretning
i en leiegård i Oslo. 2 damer og en gutt måtte hjelpes ut av brann-
folkene.Et skotbilager i kjelleren ble ödelagt og ellers ble endel
rum skadd av rtyken.

Wdsfall o- ddsulykker. 


22.30 Bodö. Onsdag ettermiddag ble en 36-årig kvinne rammet
hodet og drept av en stor stein fra en sprengning et langt stykke

borte. Da hun ble truffet gikk hun i en av byens gater.

22.30 En banevokter ble idagmorges påkjört og drept ev toget
nmrheten av Lisbr. Han var på veg til sitt arbeid på dressin og

ble innhentet av toget og kastet ned på jernbanelinjen og drept på
stedet. Hans navn er Moland og han ble 33 år gammel. Han var ugift.

18.00 En kjent Sandarmann, skipsförer Olaf Larsen Virk, er
avgått ved döden i Buenos Aires, 70 år gammel. Hen har i en menne-
skealder vært i det argentinske selskap Argentina de Pesee's tjenes-
te.

Fiskerimeldin er.

22.30 Igår begynte fisket, og det skal være rikelig med-,
sild, men den går dypt. Det ser ut til at en kan drive landnotfiske
også iår. Utsiktene for fisket må ansees for å vmre de aller beste.

22.30 Fiskeridirektoratet melder at det venter å vmre ferdig
i 113et av denne uken med behandlingen av söknadene fra dem som
ir å bli godkjent som pakkere og grossister i fiskebransjen.

19.0 Indre Sjömannsmisjon har besluttet å avsette kr.
10,000.- til en ny fiskerheim i Reine i Lofoten, krs 5000.- til
Svolymr fiskerheim, kr. 5000.- til ny fiskerheim i 411esund og
endelig kr. 5000.- til Tromsö fiskerheim.

Politisakex.

2230 Hamars februarkvote av tobakk fra Tiedemanns Tobakks-
fabrikk er stjålet undervegs til Hamar forleden dag.

22.30 Prisretten i Haugesund avsa idag dom over en mann
som hadde fått utlevert rasjoneringskort for sin hushjelp trass i
at hun allerede hadde fått kort. Dette forhold hadde bestått i

år og retten idömte mannen en bot på kr. 3000.-.

Gymnulikkurs for småbmxn. 


18.00 Fru Stören Ijis som har ledet bernegymnastikken, be-
gynner mandag den 1. februar en propagandareiser for småbarngymna-
stikken. Hun starter i Drammen og fortsetter langs kysten helt opp
til Trondheim. I alle byer vil hun pröve å sette igang gymnastikk-
kurser for småbarn.
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Nytt fre Danmark. 


22.30 Man har nå i store trekk oversikt over fölgerne av
bombeangrepet på Kjt5benhavn onsdag, Det viser seg at tallet på
drepte e,^ 5. Yår dette tall har vært satt högere, skyldes det bl.a.
at -det irntraff et dMsfall i en ambulanse som man trodde var en
fölg v Eatastrofen. Fï sykehusene ligger idag 25 personer som er
lettexe lier alvorligere såret. Ved eksidosjonen er det også blitt
forårsket betydelige Lideleggelser på Christianskirken. Ennå ligger
endel bomber hist og her, som man kan vente vil eksplodere hvert
:5yeblikk. Omlag 5000 mennesker er blitt evakuert fra det truede
kw,rteret; som er fullstendig avsperret. I ettermiddag er man komMet

712,t d op•rydningsarbeidet at man kan anta som temmelig sik-
kert Rt mn i:kke vil finne flere lik under ruinhaugene..

D.R.12.30 Kbenhavn ble igår hjemsUt av krigena redsler.
mennsker ble drept eller lemlestet. Britiske fly slapp igår

xveld bomber pP_t en rekke steder i den sydlige del av byen. En suk-
kerfabrikk brente helt ned og et maskinverksted i nærheten av
Knippels bro ble Melagt. Det ble slått luftålarm 2 ganger, Skedene
som opstod ved bonbeangrepet begrenSet seg til omxådet Islands
brygge til Knippels bro, hvor mange hus og bedrifter ble rammet.
Fn• illindgjenger rammet nær Knippela bro og selve broen er noe ska-
det. Enkelte av botpbne anslåes til å veie over 1000 kg. Få strek-
ningen fra Tor7gaten til Langebro ble rutene knust i vid omkreds.
Knippelsbro 2, 4 og 6 brente ned etter å vmre truffet av brannbom-
ber. Bygningen inneholdt mindXe tekniske bedrifter. Hele amrådet
er avsperret idag og trafikken föres over Langebro. Fra tysk side
op7)lyses åt ingen militære mål ble rammet ved.angrapet SOM hevdet

britisk kringkasting,

D,R,12.311 Hande]wrceknalinsco n1iO Dnmmark og Firililand ble
avn1utct

vvvvvVVVVVvvvvv
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PY RGEFES 14DEPLIKT I N'e4i.GE.

24.00•4 Ved opphevelse av de forskrifter
Mtr, der, reichskommisar med virkning fra lste februar ir utstedt en

ft'rordning om meldeplikt for :tyske, s.tatsborcre i Norge. Det er
ak.jedd for å framheve en klarere hvgrenSing med' hensyn; til meldeplikt
for tyske sivilpersoner liked"Verfe,r mill:trpereloner .og'ogsåfo r ,f‘
ined dem som „er forlegt Det• er, ryti; derfor foreekrevet

enhver tysk siviiper'sbn har'meldeplikt. ,
thder-dehne kategeri,komMer'f.eke'..også de, ,

Personer, spz ansatt i ferSvarsinakten, men som ikke" bærer uniform.
Por så' fullstendig SoM mUlig ??,; f de tyekere som' er forlagt i felles-

å-iMe1de seg, er d;et, ›fO!rerdnet'at ogsgt, bedriftsledere har
meldeplikt Ved Siden av den som' har hovedraelde'Plikt. Dran henviser
sasr34.g til, paragrafene fire og femi forordn•ugen og til kunngjbri.ngens
ptinkt syv til gjenndnifbrelse av dezme 'forordning.

' Norske bedriftslede_re også forpliktet
til medvirke at dere8 tyske funksjonærer meld,er 'seg. .

Meldeplikt har ferbvrig en hver tysker
Som blestandig:har oppholdt s•eg i Norge eller som kommer til Norge
og slår seg ned eller tar opphold der. '

unntett meldePlikt Medleminer
av BDS BDO. B. ,L1le personer Som opPholder. seg mindre enn en
må,ned i Norge. C. De ‘tyske statsbergere som alierede tidligere har
meldt segså framt de i mellomtiden ikke har skif,t.et' bops?„. pet' skal

	

. ••
meldes. fra.--bgt-de-når en. -person. forlater -Norge- fer-- goefi og rikr det gjelder
bytte-av Oppholdested -innenfdr NOrges- gTenser--

henviser' særlig meldeplikt ved
flutning innenfor en eg eemm6 kommune'

- - ,Reiehskommissariatet i Oslo er prinsipiellt
meldingsmyndighet. Melding kan 41,dlertid også skje til kontorere
Bergen, Trondheim, Kirkenes, Kristiansand, Lillehammer, Narvik,
jtavanger og TromstY.

Me1dingen skjer
vd grensen. lienholdSvis i. reichskommiSsariatet i Oslo eller under
kontorene. '

, Dpen Meldepliktige vil for framticlen.få den
ferdige melding attestert' ved en meldingsbekreftigelse.. •

Den SomforSetlig .eller 1.1,aktsornt ikke etter-
koåmd± Sin: SQ111 beviat'.ieVerer falske eller 'ufull
Stendige ppp aver blir straffet 'med'se,ks ukers fengs.el:; i lettere
ti1feller mqd bötr p. opti1 3:50 ' '

OFFICguT. 

•

24.00. Formanni Hypetekbani,i;ene direksjon og
Sm4bruk op BoLi,gbarkex3s styre SQrre Sehlyter. Henriehsen beskikkes
fra lette februar 1943 isQra administrerende direktbr for de nevnte banker.

1\te(i•tervi•brer,./-mareaS forfremmes
til SVeitflirel, i arbeidstieneSten fra og Med.lste januar 1943.

Nestsveitfbrer Råk6n,Tennting Karlsen for-.

fremmes till8Veitfbrer, i ,arbeldStjeneaten ,fra,',18te -f ebruar
SVeitf6ret E.B. Skjerven rdeddeles i hen-

hold til sÖkd vskjed etr' .6.neke -fra 'ISte februar 1943
, ,Sve,,itf1,5rer Erling ThUe meddeles i henhold

til 'Sdknad, avS'Ijed. etter 'ege't pneke  Xxia  la februar, 1943.„ .
,e],,t,f.t)rer Mimor Stenfoss 'meddeles i hen.,

hold -til söknad'a:Vskjed fra og nied ,lste pri1 1943. i medhOld'2aii for '
ordnj.n:gen aV 17 '113ril 1941 om arbeJ:dstjeneste 'for• 'Menn; paragraf
punk-  L.

19 3.
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MINNEMOTE: I-KZINGENB£Q_KINO,..

marsj, leste intendant Marek Otp general .ron Glausewitz' bekjennelbe

maktovertakelse å Tyskland bIe dbt."igår-holdt et miinexrite i Klingemn

alle delor av forsversmakten med wohrmachtshefehlshaber in Norwagen,
generaloberst von Falkenhorst i spissen. Fra "ndrSk" 'bide

sentanter for parti,og stat.

til ctet tyske folk: "Jeg ville föle meg lykkelig over 4 vinne helte-

tyskoörn. Blandt "mresgjestene" såes bl.a. ht53fere represententer for
berg kino. Salen var meget vakkert smykket'ogpk '±månt'vegg.en-lyste den

24.00, . 7 I.riledrien :10.års,dagen"fer Eitlers

"ministerpresident" Quisling,,samtlige "ministre" og tallrlatb repre-

Etterat orkestrethadde spilltNibelungen<-

bden for fmdrelandet hvis skjebnen krevde
Ministeria1rat.Muller holdt deretter en

manende tale hvor han oppfordret det tyske folk til fortsatt kåmp
mot bolsjevismen den internasjonale kapital, mot jødedom og pluto-
krati. „

LandSgrUppenleiterl:SSobersturdoannfilhrer
Neumann utbrakte så et.treganger SiegSeil for ,der Fuhrer, Møtet
sluttet med,dt tytke nasjonalsanger.:'

•

SILDEDRIVE UTE I E4EDT.:V'',,M,

24.00.± - En. sildedriver komforleden.til .Uesund
i sterkt:havatert tilStand.teh haddevært 1.1,e,for et orrykende':
uvær og fått sterk skaderZ/Q./' hole fart5et. Mennskapet hadde.måttet .

, kate .bådefanpsten og :redtkepen,foråberge__

HILDENSPIJNEL FOE 1943.

00.30. . "Fritt Folk" hadde igår en s2mtnle med
stFlbsjef Trondsen om riksh.irdens arbeid i 1942 og'litt am pinene for
det nye År.. ‘411#

Det man först og:framst'Så fxa hirdens
side.i det åretx som gikk, var de'mange og store otpmarsjer. Den
kulturello innsatsen hirden har ytet i 1942 tmr klart'fram.

: Vi har bl.a. bygd opp hirdmusikk— korpt
over hele.1Pndet, Jeg.v11 ogs.peke tå den kulturelle utstillingen som
hirden arrangerte i forbinnelte med utstillingen Norges Nyrêising.
For å illustrere den innsetsen, hirdmennene ved fronten gjbr nevnte
stabssjefen endel ta11: 119 hirdMenn er-tildelt'5ernkorset av annen
klasse, 54 hdrdmenn har fåt qt,ormmerket og 70 hirdmenn dåretmerket.
tillegg til dette komMer Såfalle de som-deltok i t5st i tiden fra

15. oktober 1941 til 15. mai 1942, som'har fått stmedaljen. En'del har
dessuten fått krigsfortjenestekorset.

kalgående året 1943, utteler stabssjefen;
i slutten av februar gjennomförer regimentene sine mesterskap etterat
sveitene og fylkingene har dvviklet sine avdelingsmesterskap nu i
januar måned. I begynnelsen ay.mars blir.Så'det store hirdmeaterskap,
værneidrett arrangert ved Gråkallen utenfor Trondheim.

Utdannelsen av.hirdförere skal nu foregå
sentralt idet,det er blitt opprettåt egen.skole på Odnes.

O.L, ; 'T,Tver*'higårietttrengt seg drin
'kontoret til'Sterkodder:Mok,,jVerksted.og her har db sprengt et stort
,pengeskap. Skapet'inteholdt.16nn±ngerfarSO:.funkdjonærer.og rrasjonerings-
'kert.for saMtlige verkstedetsfunkSjohrer for treuker. TyVene har
tatt med seG hele skatets:drinho1d,

TYVELI I KLISTIiNSUND:
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NYTT PRL DNMLEK. 


D.L. 12.30. Det blir offentlig audiens på Christian-
borg slott mandag og tirsdag formiddag.

De nærmere undersbkelser som er foretatt
i Köbenhavn etter bombeangrepet onsdag viser at det ennu finnes 12
ueksploderte bomber i byen. Derav er 7 innenfor havneområdet og 4
innenfor området av sykkerfabrikken.

Det opplyses nu at angxepet hnr kxevet et
6te cl4dsoffer idet en sjåfför som sist ble sett på vei over en gate
under angrepet er forsvunnet. Man har lett etter ham i ruinene like
.ved der hvor han sist ble sett, men man'har ennu ikke funnet ham.
Det cr å frykte for at han er begravet under murmassene.

Luftvmrnsjezffen opplyser at ialt 40
personer befinner seg på hospital med större eller mindre kvestelser.
Herav er 24 kvinner.

Luftvmrnsjefen.har i en redegjörelse om
luftangrepet uttalt at redningsarbeidet'virkei så bra som man kunne
vente det förste gang. Man har imidlertid höstet endel erfaringer
som man vil ta tilfölge. Blandt annet vil det bli snakk om å 6ke
brann=nets styrke med ca 120 mann.

En annen ting som han lovet var at for
framtiden vil man sbrge for at navnene på,de som er_drept eller såret
blir offentliggjort hurtigere.

Luftværnsjefen rettet en inntrengende
oppfordring til befolkningen om å söke tilfluktsrom såsnart luft -
alarmen går. Spesielt advarte hnn mot å stå på altaner eller i
vinduer for å se på hva som fbregår.

Tilslutt nevnte 1U.ftysernsjefen at det i
framtiden vil bli fört meget strengere kontroll med bruk av telefon
under luftangrep..

NYTT FRL. SVERIGE. .

D.L. 12.30, Den svenske medisina1styrelse hnr anmodet
om Midler til inn#jdp av store mengder difteri-vaksine til den planlagte
vnksItnering av barn. Planen er å begynne, vaksineringen i mai. StYret
m ner at vnksineringen må foretas på omlag 1.400.000 personer. Derved
skulle mnn oppnå den önskelige immunitetstilstand hos befolkningen.

vvvvv VVVVV:vvvvv,
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N'±nGES SKJEBNE ULJSELIGKNYTTET TIL STOE-TYSKLAND.

.•UISLINGS LYKKCYJSKNINGSTELEGLAM TIL HITLER.

0.L, 12.00. 9Winisterpresident" og Nesjonal Semlings
förer har sendt fölgende lykkönskningstelegram til det Stortyske Likes
förer, Adolf Hitler, i forbinnelse med 10-års degen for maktovertakel-
sen. (Hen 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 före det tyske
rike mot en lykkelig framtid ved fredelig oppbyggingsarbeid. Dette ly-
sende eksempel og forbilde fikk de internasjonale makter, som har bygd
opp sin eksistens bare på folkenes ueninghet og utbytting, til å styrte
vetden ut i en ny krig. Stadig större krefter i Norge begynner å innse
at disse krigshissere dermed også er ansverlige for all den nöd som
vårt folk idag må bære. I den urokkelige tro på den tyske seir, som er
den eneste forutsetning for en bedre og lykkeligere framtid for alle de
europeiske folk, er jeg sammon med Dem som står som Germenernes förer,
klar over at Norges skjebne er ul5selig knyttet til Stor-Tyskland. Sta-
lingrad kjempernes heltemot be offervilje - vil w3re en stadig for-
maning oe forpliktende for oss til å gi også det siste i dette vende-
punkt for Europas skjebne. I denne gigentiske kamptid står Norge ved
TySklands side.

Vidkun Quisling, "ministerpresident" og fö-
rer for Nasjonel Semling.

"VED 1 -.7ES JUDILEET" AV DE. EYVIND MEHLE. 


0.E. 19.00. Foruten overfring av Göhrings oe Goebbels
taler både på tysk og på norsk, og en s.wskildt festkonsert med rikelig
med Wogner-musikk, feiredes 10-års dagen for maktovertakelsen i Tysk-
lend i Oslo 1.(edio med fölgende tole av Eyvind Mehle:

Norske menn og kvinner!
Velsignede timer i motgeng, i kemp og i smet-

te. I slike timer blir mennesker födt, nesjoner oppstår og framtid bliT
til. I en slik time i historien feirer en ev menneskehetens store ånde-
lige reisninger et politisk jubileum. Det er idag 10 år siden nasjonal-
sosialismen tok makten i Tyskland. Det kunne se ut som et allmektig for-
syn hadde velgt nettopp dette öyeblikket til å minnes seiren for en be-
vegelse pom ble båret fron ov tro og offervilje, oe som var födt i

og W3d. I disse dager hemrer mot dören vår undereengsmaktenes knok-
kelhender. Inn i vår stue står gufset av en verden som b2,re kan leve
dersom vi dör. 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 Asias hel dör vi. Denne erkjen-
nelsen son 14 så dypt begravd, löftes idag opp mot lyset i manges sinn,
som lenge har v.rt mot oss i vår kamp for et nordisk Norge. Mer enn en
som har fått tiye på ansiktet der ute bak vinduet, Asias knokkelgrinende
ansikt, föler sitt nordiske blod bli levende og protesterende i seg. Da

vil ikke db under en sjellös maSses lemenaktige, framadsubbende stövle-
heler. De vil leve og de vil seire? De vil kjempe oppreist som nerdiske
mennesker. Og skal de d.i kampen, da Vil de db som mennene fre Stalin-
grad. Hva nening•ville livet ellera ha.b Det finnes nok en hensikt med
den vinteren vi nå må gjennom - Stalingrad-Vinteren. I slike tider er
det at mennesker prbves. Det vil vise s'eg hvem som her verd og hvem som
ikke hor verd. Mange som prydet seg med et portitegn, vil kanskje for-
svinne. Men ser vi ikke alt idag de förste av de mange, mange som uven-
tet kommer mot oss og ;)‹d.r oss sin hånd. Det er et utvalg som finner
sted i en vinter som denne, og denne utvelgelsens tid er nddvendig for,
for det nye Europa som skal komme.

(Fortsettes).
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EYVIND MEHLE OM DE SOM SVIKTER ID4G.

(Fortsettelse). Stakkars dem som evikter idag. Don som et
eneste öyeblikk i ein sjels aller innerste lbnnkammer hnr kapitulext
overfor Asia, kmn øldri reise seg mer. Han får selv atiatens böyede ryg

Når nasjonalsosialismen idng feirer jubileum
ninner selve byeblikket om at velen fram er lang, og nt de 10 årene 8V

økapende arbeid i Tyskland, ev ökende folkelykke, av voksende nasjonnl
makt allikevel bare er begynnelsen til det storverk som bnre menneeker
kan sknpe som er utvalgt gjennom nöd og offer. Idag vender milioner fra
alle kanter av vår verdensdel blikket mot Europas store förer. Også vi
sem ikke hbrer til det stortyske rike, vet hva vi har å tnkke 4do1f
Hitler for. Hvordan hadde uten ham de europeiske mennosker idag stått
åndelig rustet mot Asia. Når Stalingrad-vinteren engang er forbi og sei-
rens sommer drysser sine blomster over oss eller over våre graver, de
skal det Europa som står fram, mare vår nasjonalsosinlistiske takk til
Adolf Hitler. Men et elikt fredens og menneskelykkens Europa kan vi ikk-
håpe oss til eller snakke oss til. Du som idag merker gufset fra Jeia
og hörer knokkelhånden på ruten! I de kommende måneder og år blir det
også din personlige og praktiske oppgave, enten du er nasjonalsosinlist

lkireller ikke, å sette det du evner inn på 4 gjøre den jord som vi kaller
våre fedres jord, levelig for nordiske mennesker ogsh i framtiden. Ti-
den selv har nå skåret gjennom all propaganda. Det er virkeligheten som
taler til ose. La oss höre på den.

RgSJONERINGEN P SPORTSMATERIELL.

O.R. 08.00. Idet en henviser til tidligere gnnonse mod-
deles at nedennevnte gjenstander omfattes av oppgaveplikten i forordnin-
gens pnragraf 3 f6rste ledd:

Fotballer, fotbal1b133rer, fotballknotter,
leggskinn, knebeskyttere, målnett, trenåler, fotballdommerur, snörerem-
mer, nipler, tennisballer, tennisrackerter, tennisnett, merkemaskiner
til tennisbaner, rnekertstrenaer, håndballer, målbur med nett, målvok-
terhandskex, snöreremmer for håndbn11, ski alle slng over 150 em. spesi-
fisert etter typen (slalom-, langrenn-, hoppski m.v.), staver nv alle
slag, okibinninger.ev alle eleg, stoppeklokker, slalonstanger med flagg,
turnskranker av alle slag, svingstenger, turnringer, turnmatter, turn-
hest, bbylehest, turnkasse, olympiabrett, trampoline, gymnastikk-kZiller
boksehansker, slaghansker, sandsekker, punching-baller, medisinballer,
brytematter, bryteantrekk, vektlaftningsmateriell og manualer, friidreJ
hekker (av stål eller tre), kulex, diskos, spydd, slegger, höydehopp- (
stavhoppstativ, siavsprangstaver, sprangmatter, stafetter, rundeanvise-
re rgstartrevolvere med ammunisjon, sköyter av alle slfig med skaytekalo
sjer,epeogioert etter typern ( lengdelbps-, hockey-, kunstlbpsekbyter
m,v.) med eål:it44~;--,Nnnatt dog skruskosköyter og smbelskayteL-
bandyballerl‘bandyWiller, isbbeksypucker og -köller, idrettstrayer,
idrettsbenkl:or, treningsoveralls, tuxn- og gymnastikkdrnkter, brytetri-
koter, sköytetrikoter, ishockeybenklm., ishockeystramper, fotballstav-
ler, bokse- og brytestövler, kappgangssko, piggsko, spesielle gymnastJ)
sko eg sykkelsko.

Pristen for avgivelse nv oppgnver forlenges
til lördag den 6 febr. d.4. innen hvilken dato oppgavon nå mre post-
lagt. Den tidligere pålagte oppgaveplikt for skisrffiring bortfaller.

Alt sportsmateriell som ikke er nevnt
foranstående liste, er inntil videre unntatt fra omsetninsferbudet i
forordningens parngraf 2. Videre er skistaver nv tre unntatt fra omset
ningeforbudet.

Bestemmelser om framgangsmåten ved innsendeJ
se av söknader'bm kjöpetillatelse for sportsmateriell vil bli kunngjort
i nglr framtid. Parslike regler er gitt vil det vre nyttelöst inn-
sende söknad.

Oøles 29 jan. 1943. "Forsyningscla.e.artomentet
Direktoratet for Industriforsyning.
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T" FOLOIDNING 01\; 0M-3ETNING OG BEUK Å.V GENELi.TOLBLENDSEL.

07.00. Med hjemmel i forordning ev 2/12 1942 para-
graf 3 (),- 9 har Kommunikesjonsdirektoratet fastsatt at det pL!t kjdrebok
i februer1943kan kjdpes det snmme kvantum Generatorbrendsel som Direk-
toratet fastsatte for jnnuar d.å.

Det kan ikke kjöpes mere enn 8 hl. knott el-
ler 50 k;. trekull pr. motor pr. dag. Kommunikasjonsdirektoretet hcr
samtidig bemyni,,et transportutvalgene til sine distrikter om nödvendig
å sette ned de fstsatte trekullkvoter eller å bestemme nt som kjpele-
gitimasjon for trekull bare knn nyttes kjpetillatelse utstedt av ved-
kommende utvalg. Söknad om kjöpetillatelse for tilleggskvantun og dis-
pensasjon fra grensen for daglir; ky3p sendes transportutvnlget i dist-
riktet. For jordbrukstrnktorer, stesjon:Bre anlegg o; fart5yer er det
ikke fastsett bestemte kvoter. Söknad sendes transportutvalget i dist-
riktet. Det innkkjerpes at det er forbudt å bruke generatorknott eller
trckull unnsett kullenes störrelse til husoppvarmning e.l. fyringsfor-
mål. Overtredelse kan medföre straff og inndraging.

‘1, Kommunikasjonsdirektoratet.

FOLITIIDLETTEN UNDELW.GT "POLITIDEPETEMENTET".

13.00. I sitt foredrag for medlemmer av Trondheim
politikorps idag hvor bl.a. politipresident Lange ver tilstede, nevnte
politimnjor Hoel innledningsvis nt politiidretten idag er blitt en
tjenestesak underlagt "politidepartementet", og har sitt eget idretts-
kontor der.

Det er i det offentliges interesse såvelsom
i hver enkelt politimanns egen intexesse nt politimennene holder seg i
foxm. ForedraGsholderen uttelte at det står hver enkelt fritt å deltn
i den frivillige idrett som ledes nv Norges idrettsforbund. Frövene for
politicts idrettsmerke gjöres obligntorisk for alt politipersonell fra
og med ivår.

Etter å ha omtelt politimennenes enestående
innsats på alle fronter under denne krig, sluttet major Heol ned en ap-
pell til alle politimenn om å nolde seg til, tjeneste til kamp mot bolsje
vismen og til kamp for förer og fedreland.

FLISENE FOL STOLSEI FOLHJYET P. VESTLLNDET..

O.L. 08.00. Prisdirektorntet meddeler at prisene for
storsei er forhöyet i prissone 5 oz 6 (Möre og Eomsdel, Sogn og
ne, Hordaland, Bergen og Togaland fylker).

Prisforhyelsen er bare gjort gjeldende for
storsei d.v.s. cOi SOM i rund tilstand veicr minst 4.5 kg., i slöyd
tilstand ned hode minst 3.8 kg. og i slöyd tilstand uten hode minst 3
kg.. For mindre sci blir de tidligere priser fortsatt gjeldende. Når
forhöyelsen bare er gjort gjeldende for storsei er det for 4 ha en noe
mindre pris for den store snbresei som blir fisket under stor- oA vår-
sildfisket.

NY INSPE:TjL VED HEIMEYEKONTOLET.

O.R. 08.00. "Landburksdepartementet" har nylig konstitu-
ert vevel=erinne frk. Lcnveig iverland, Borre, som inspoktör ved Heim--
ykrekontoret. Hun har vikariert i stillingen siden ifjor höst. Hun er
snmtidigoppnevnt som medlomav styret for Statens I[vinnelige Industri-
skole.

0=1, KNOTTFPLIKK NEDBEENT,

Orkdel 1Cnottfabrikk er brent ned til grunne:a
med alle maskiner og omlag 100 hl. ferdigvare foruten 10 fnvner ved,
meldes det fra Trondheim.
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'Ilhip,TSTILSKUDD TIL SULEBOKSLMIINGENE.

	

10,00. Statstilskuddet til sko1ebokswilingene for
1942/43 er nå delt ut. Ifnge Lågon er dot gitt tilskued til ialt 3817
boksanlinger i landet med tilsammen kr. 100.024. TilswIrende tall ifjoi
vax honholdsvis 3439 og 90.866.

FnSELSOVERSKUDD I OSLO.

	

10.00. Siste nummer av Statistisk Månedtidskrift
for Oslo inneholder bl.a. en rekke interessante tal. om folkemengdens
bevegelso i byen i fjorårets forskjollige måneder. liret 1942 som helhet
viser for förste gang på mange år et ft5dselsoverskudd på 398. I 1941
var födselsundeskuddet 1 og hret för så langt nede som 385.

LKEMUSEUMI STRINDA.

	

09.00. Konsul Chr. Anker Bache har nå realisert en
tanke som han og hana frue tidligere er blitt enig om idat han på sin
70 års dns har skjitet bort sin kjente gård Ringve i Strinda som mueu.m.
Gård for Trondheim og Tröndelag. Samtidig har han gitt en kontantsum
50.000 kr. til beste for museet.

ULYKKER. 


09.00.
Drangsholt som en tid
har vært savnet siden
frykter for at han er

07.00.
sjon ved Arenda1 idet
drept av toget.

En 35 år gammel bankmann frn Oslo, Harald
har bodd på Sblhögda Turisthotell ved Lillehammer
mandag da han dro ut på en lengre skitur. Man
omkommet.

En dödsulykke er hendt på Espelandsmyr Sta-
banevokter Kjetil Moland er blitt overkjört og

07.00. En arbeider, Anders Reine er drept undoz ar
beid i H7,3gebostadtunellen. Han ble rammet av en stor steinblokk.

SISTE. 


S.R. 22.00. Offisielt meldes i Londonat det norske
skipet "Bod6" er senket.

NYTT FRA SVERIGE.

'1h O.R. 13.35. Det svenske skip "Nova" på omlag 2000 brt
er senkot i britisk tjeneste. 19 mann av den 21 mann sterke besetning
savnos.

NYTT Frus, D.t,NMRK.

D.,.,. 12,50.
grepet mot Köbennavn
sikt til ninst 5.000

13.00 idag. Bare 6-7

Den materielle skaden som dot britiske an-
har forhrsaket, belöp seg etter en forelöpig over
.000 kr.

Römningen av Island Bryge ble opphevot kl.
blindgjengere antas ennå h vre uoppdaget.
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FortroliP.

De n utnevnte "bisko er" anmodes om å sette alt inn å 4,få de amle

menighetsråd med i menighetsarbeidet. De er videre anmodet om ikke

foreta ser noe i forbinnelsemed eventuelleresolus'oner,som leses fra

rekestolene i Den mid1eiidige 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 å
få de gamle menighetsråd med i menighetsarbeidet, melder Tidningar-
nes Telegrambyrås korrespondent i Oslo.

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

Boken "Det du bör vite om don n e tid" er bere net 4 bruk i skolene.

O.L,19.15 Overlmrer Knut Hoel har skrevet en bok fox ungdommen
med.titelen "Det du bör vite om den nye tid". Den er beregnet på
bruk i skolene og finnes nå forhåbentlig ved alle skoler i landet.

Boken er holdt i en nesten kameratslig tone, som gjör
innholdet lett tilgjengelig for unge mennesker. Ingen vil etter å ha
lest boken vmre i tvil om hva som er sandheten og at Norges selv-
skrevne förer er Vidkun Quisling. Foreldre og skole forgiftet tidli-
gere barnas sind med sin vranglmre, men de hadde sin mening med det,
for de visste hvor mottagolige barns sinier.

Boken innledos med at kapitel om Norges förer Vidkun
Quisling. Deretter fblger et kapitel om förerprinsippet som viser
at dette prinsip ikkerepresenterer noe nytt i Norges historie, tvert-
imot ble dette prinsipp hevdet av vore beste konger. Vi får lenger
ut i boken vito at hirden, solkorset og hilsenen "Heil og sml" er
gamle norske former. Smrlig interesse har avsnittet om "Hvorfor kom
9. april". Vi får her höre om do gamle makthaveres ansvax for det sa,
skjedde, og om Englands forsök på å få Norge med i krigen på Eng-
lands side. Hvorfor Tyskland måtte besette Norge bare noen timer för
Englands planlagte besettelse av landet. Endelig får vi høre nmrmerc
om ungdomstjenesten og dun germanske landtjeneste.

Den 1. februar 1942 vil -å inn som en av de störste dager i Norges

historie. Den danner skillet mellom en fornedrelsens tid o. en n

ærerik framtid for Norge.

,$qøk 17.00 Den 1. februar 1942 vil gå inn som en av de s-Wrste
dager i Norges historie. Denne dagen er det historiske skillet

en fornedrelsens tid og en ny mrerik framtid for Norge, idet en
ny nasjonal regjering ble dannet under den manns förerskap som gjen-
nom et helt liv har kjempet for landets sak. Det var derfor ikke noc
rart at 1. februar ifjor ble en festdag som satte sitt preg på alt
og alle. Og hovedstaden stod helt i den nye nasjonaldags tegn. Over-
alt vaiet norske flasg, og de store festkledte menneskemasser som
var på bena fra tidlig om morgenen til sent på kveld, var synlige
beviser for at folk forstod dagens historiske betydning. Dagen ble
smrlig spenningsmettet ved at programmet ikke var offentliggjort på
forhånd, slik at man var henvist til gjetninger og rykter.

Men etterhvert ble det da kjent at santlige norske
(forsatt)
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Den 1. februar 1942. (fortsatt)
‘1, norske ministre haddesrcH inn sin avskjedesöknad til Der Herr

Reichskommissar og seg til disposisjon for Nasjonal Samlings
förer, Vidkun Quisling. I den anledning ble det holdt et mbite i
Stortinget kl. 12.15, hvar Reichekommissar Terboven og N.S. förer
var tilstede sammen med aaLltlige norske ministre og en rekke fram-
tredende tyske og norska personligheter. Minister Hagelin rettet på
vegne av de norske miniatra en takk til Reichskommissar Terboven
for snmarbeidet i den tiden som var gått, hvoretter Reichskommissar
på sin side uttalte ore anerkjennelse overfor ministrene for
deres arbeid. Han håpet videre på fortsatt fruktbringende samarbeid
til gagn for Norce oc Eua;pa. Oa understreket til slutt at Nor e
under Vidkun uislin s förerska vi e sin ereoselv-
s enie ra e.

Deretter beeav man seg til Akershus feetning hvor
den höytidelige statehandling fant sted kl. 13.00, med de kraftige
og manende taler av Reichskommissar Terboven og N.S. farer Vidkun
Quisling.

At folk var levende med i det som foregikk, viste
de store menneskemasser som hndde samlet seg i gatene nedover mot
den gamle, mxverdige festning.

Selve statshandlincen i den kjente Riddersal ble en
höytidelighet som de tilstedevmrende aldxi vil glemme. Den ble inn-
ledningen til en ny nasjonal framtid for Norge, og alle fölte det
historiske yeblikks storhet. En nordmann var igjen blitt Norges
fbrete mann. Vidkun Quislina var ministerpresident og leder for
Norges nasjonale regjering.

Over hele landet satt folk og lyttet til Vidkun
Quislings klare og manende tale som sluttet med de stolte ord :
"Norge var et rike, det skal bli et folk.. pet er gjerningen som
skal gjöres av Norges regjering".

Med begeistring ble den atore nyhet mottatt, og på
vegen fra Akershus var ministerpresidenten gjenstand for enorm hyl-
dest. Heil og aml ropene runget mot ham og ga beviser for den
store tillit man nmrte til Norges nye förer. Den historiske hendel-
se på Akershus ga gjenklang i alle kretser, og bybildet i. Oslo ble
utover dagen og kvelden preget av begeistrede og festglade menneske-
masSer. Overalt så man det nye Norges symboler, og den nasjonale
ung4ommen med sine uniformer, dannet et featlig innslag i bildet. .
Det var ikke vanskelig å skjönne at noe stort var igjmre da kvelden
kom. Gatene i sentrum fyltes av folk og dagens begivenhet ble liv-
lig kommentert. Alles tanker og gode önsker gikk til den mann eom
nå hadde fått ansvaret for nesjonens liv, Vidkun Quisling. Hans
utrettelige arbeid gjennom mange år haddenhddsitt store vendepunkt,
Og anart skulle han få erkjenne alle norske nasjonalsinnede menn og
kvinners takknemlighet. Gatene var i löpet av kvolden blitt svarte
av folk, og omlag 20.000 mennesker var samlet på Karl johan og I de
-Gilstbtende gater da den store defileringen for föreren tok til.
Over 4000 hixdmenn og hirdkvinner, avdelinger av Ungdomsfylkingen,
kvinnelia og mannlig arbeidstjeneste, politi og en evdeling rekrut-
ter i Waffen SS marsjerte taktfast med tendte fakler forbi ein förer
som fra Grand Hotells balkong mottok togets og mengdens hyldest.
Kampsanger tonte gjennom lufta, og Heil og sml ropene runget fra
mange tusen mennesker. Det var en o mars o en be eistrin som
ikke nocn 17. mai kan o vise ma en i.

Langsomt beveget de store menneskemaeser seg bort
fra Karl Johan og fram til de atoxe kinolokalene i sentrum. To fest-
mbter skulle danne en verdig avslutning, nemlig et mote i National-
teatret med taler av minister Puglesang og minister Lunde og et ung-
donsmöte i Saga Kino med tale av ungdomsföreren, minister Stang.
Og disse möter stod ikke tilbeke for dagens övrige begivenheter. De
var fra Xörste stund preget av stolthet og begeistring, og en uben-
die vilje til innsats for det nye Norge under Vidkun Quislings fö-
rerskap.

(fnrtRntt)
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Den 1. februnr 1942. (fortsatt)

Så var den begivenhetsrike dag slutt, den dng som
danner innledningen til et nasjonalt gjenreisningsarbeid i Nor,;e.
Og dette arbeid vil bli fullfört, for det nye Norges menn og kvin-
ner går med begeistring, tro og offervilje inn for den store oppga-
ve. Minister Fuglesangs sluttappell i hans tale på mötet i National-
teatret uttrykte de per-,pektiver som 1. februar 1942 ga: "Idag rek-
ker vi hånden ut til e:!g norske kvinner og menn. Ingen må lenger
v9.3re i tvil om at Samling seirer. La så dagen idag gi oss
kraft til fortsat Og la 02S sverge fbr vi forlater hver-
andre at ingen motstand skal avholde oss fra å. fullbyxde Vidkun
Quislings livsverk.

1. februar 1942 betegner et avgjörende vendepunkt
Norges historie. Ved den höytidelige statsakt på akershus overtok
Vidkun Quisling regjeringsmekten og utnebnte deretter selv sine
egne ministre. Vi fikk en handlekraftig nasjonal regjering til å
lede den sivile forvaltning og administrasjon i samarbeid med okku-
pasjonsmakten. Dermed var Norge gått over fra å vare et lammet demo-
krati, til å bli en livskraftig förerstat. Det förste punkt i Nasjo-
nal Samlings program: "En handlekraftig, norsk riksregjering uav-
hengig av partipolitikk", var blitt en realitet. 1. februar er en
milepel i Nasjonal Samlings kamp for å gjenvinne Norges frihet og
selvstendighet og å skape en sund og sterk stat. De gamle partiene
med sitt evindelige kjevl, sine gruppe- og klasseinteresser, sin
evnelöshet og udugelighet, förte Norge uvegerlig mot avgrunnen,
hvilket Nasjonal Samling gang på gang påviste og advarte mot. Men
storting og regjering vendte det döve bre til og vi opplevde den
9. april 1940, og det som fulgte. Den fxihet det gamle styre ved
sin vanvittige politikk spilte bort for oss, er det den nasjonale
regjering og Nasjonal Samlings store og vanskelige oppgave å vinne
tilbake. 1. februar var et skritt på vegen. Da ble det solide grunn-
lag for den kommende utvikling skapt. I det år som nå er gått, er en
rekke viktige oppgaver i samsvar med Nasjonal Samlings program blitt
gjennomfört og har brakt oss nærmere målet. Ved en rekke tiltak er

- landsdelene knyttet fastere snmmen. Riksenheten er blitt mer enn en
tanke. På det bkonomiske, sosiale og kulturelle område her Rikssty-
ret grepet inn og skapt sundere og bedre forhold. Hensynet til fol-
kefellesskapet, fellesnytten og nnsjonens liv har stått i fergrun-
nen. Regjeringen har bevist både at den er sterk og handlekraftig
og at den i alt sitt arbeide har folkets vel for öye. Kjærlighet til
fedrelendet, tro på Norges fremtid og det norske folk har preget
dens virke. Den har i det året som er gått fört oss et langt stpcke
videre mot det mål alle sanne nordmann higer etter. Men ennå star
meget igjen. Ennå er det store oppgaver som må löses fbr fo1ket og
landet er gjenreist og friheten vunnet. Og enhver må wre klar over
at det endelige resultat avhenger av at det sluttes opp om den na-
sjonale regjering, som i gjerning har vist at den kan före det nor-
ske folk fwam til en lys og lykkelig framtid. Det kreves samarbeid
på alle områder og en positiv innstilling til det nye som bryter
fram. Det nytter ikke å tenke på personlige interesser og å sette
seg opp mot utviklingen. Nyordningen i Europa er allerede en reali-
tet, - noe som alle nå nå forstå og innrette seg deretter. Det er
innlysende at gratia får vi ingenting. Slapphet eller likegyldighet
kan ikke bringe resultatex, bare arbeid og offer. Bare i kraft av
vår egen vilje til innsats og til å ofre for land og folk, kan vi
nå fram til det mål alle nordmenn har. krefter må derfor fore-



nes i et positivt semarbeid for Norges framtid. Det er en dödsens
alvorlig riidvendighet som blir forstått av stadig fler. Ett-årsdager
for dannelsen av den nasjonale regjering bör vwe an oppfordring til
alle gode krefter om å gjöre en aktiv innsats i uegenyttig samarbeid
til beste for land og folk, Og denne dag bloir også samle alle i en
takk til den mann som framfor noen har a3ren av at vi fikk en 1. feb-
ruar 1942. Uten Vidkun Quislings klarsyn og idealisme, hans utrette-
lige kamp, hans aldri sviktende tro på folkets og landets framtid,
ville det sett mörkt ut for Norge idag.



Side 4. Meldin er sbnda 31. 'anuar 1943. Nr. 647.

N.S.stevnet i Tromsb. "For Nord-Nor e er det en sk'ebnetime uten like.

Nå elder det landsdelens innlemmelse i Soviet-Samveldet eller fort-

L, under norsk stvre".

17.00 Den store vintersamlingen, N.S.stevnet for de tre nord-
ligste fylker 2  ble åpnet rhe)msb lbrdag. En flaggsmykket by hilste
deltagerne velkommer åpningsmbtet som ble holdt i Verdensteatret.
En representativ var mbtt frem med hbgtstående tyske og
norske represertent- -oissen. Mtet ble åpnet med fedrelendesan-
gen, hvoretter redeer leete an prolog forfattet av ham
selv. Fylkesförer Hoff holdt velkomettelen hvor hen arlig kom inn
på den ideal.leme som preger Neejonal SamUnge kamp. Vårt ideal er
Buropas ideal, uttalte fylkesfbreren, og for å virkeliggjbre våre
mål, må enhver leve etter de ord som fbreren her gitt oss: skal
veere gode nordmenn, gode germanere og gode auropeere". Den nord-nor-'
sko befolkning kjemper våe kamp ph nordfronten i det verdensoppgjör
som nå raser. Oppgaven er å holde denne fronten mot faren fra bst.
Ekspedisjonssjef Klevenberg overbrakte fbrerens hilsen til vinter-
samlingen. Han begynte med å sitere Gunnar Heiber,;s ord: "Det fins
timer i et folks liv som betyr mere enn 10 år, En slik time opplever
vi nh. For Nord-Norge er det en skjebnetime uten like. Nå gjelder
det lendsdelens inn]emme.L.se i Soviet-Samveldet eller fortsatt liv
under norsk styre. Derfur må folket våkne opp og ta fatt på de opp-
ggver som Der Ftthrer har tildelt Norge, slik at det kan bringes
freb og frii gennoe.) krisen.

Endrin er i ras'oneringsforskriftene  for ost.

17.00 Easjoneringen av oet. Direktoratet for proviantering og
rasjonering har gjor fblgende endringer i rasjonerinsforskriftene
2or oet:

10. wasjoneringsperiode som strekker seg fra og med
15. februe.r til og med 31 lee.,!..s 1943, kan det mot merket E.161 på
Direktoratet for Provinntering og Lasjonerings ekstrakort for tiden

- 18.4.1943 eller på merket 8 G.1 på ukeresjonoringskortene
for uke nr. 8 ,15.2, 21.2.193) kjöpes og selges: Enten: 200 e.,ram
,T.Illcaost eller ost rc1 20 % fettinnhold og derover. Eller: 400 gram
ost rr'd fettinnhold ender 20 % unntatt eskeost, gammelost, kjerne-
melkoet u . kaseinost (sr)st). Eller: 500 gram eskeost med fettinn-
hold under 20 %. Eiler: 1000 2'ram kjernemelkost, kaseinost (sbrost).

Endinger i. forekriftene om forbud mot bruk av

rhatoffer m,v. trl  framstilling av visse varer.

17.00 1orges Tekstilstyre har den 1. februar 1943 med godkjen-
ning anrDirekteretet for Industriforsyningforetatt endring i for-
skriftene v 17 juni 1942 oE forbud mot bruk av tokstil-rhstoffer
m.v. til framstilling av varer. Etter denne endring ex det
forbuAt uten seentjt.zke av Norges Teketilstyre å bruke sytråd laget
ai tekstil-råstoffer erhvervsmeesig framstilling av innleggs-



sLar. Tekstilstyre kan ugså bestemme den mengde sytråd en produ-
sr,nt iv inn1eggsshter kan bruke til framstilling av denne Vare for
e,fen anig 02_1(,, sem lydearbei. Endringen trer i kraft straks.

Ny_ordfbrer i__Herby kommune.

17.00 "Innenrlesdeertementet" har oppnevnt som ordfbrer
Foö Æo=ne t,-:.pakter T. Lundestad, istedenfor den tidligere
oppneynte XjZ313=n Asbjörn Moe som löses ±ra vervet på grunn av
3iflytningfra kommunen.



Side 5. Meldinger sbndng 31. anuar 1943. Nr,
647.

Hitler takker Quisling for 1,kkbrakningstelegrammet.

41„„, 22.00 Der hrer har sendt "ministerpresident" Quisling
fölgende telegram fra sitt hovedkvarteri

Herr Miniaterpresident. Jeg takker Dem for Deres
hilsen i anledning av 10-årsdagen for nasjonalsosialismens makt-
oveytagelse i Tysklnnd. Den gigantiske kamp i öst for Europas
friLie  eksistens og framtid avgjbr også definitivt de germanske
folks skjebne. Derne kamp må og vil derfor også bli fört til seir,
og denne seir vil med seg rik velbignelse for alle de folk
som består den uendelig harde pröve skjebnen nå har stilt dem på.
Det norske folk har i Dem funnet en fbrer som klart har erkjent
denne situasjon og har trukket konsekvensene av denne erkjennelse.
Om få dager har De, herr Ministerpresident og den norske nasjonal-
regjering innehatt Deres embeter i ett år. Måtte det i de kommende
år veere Dem og Deres medarbeidere forundt å la hele det norske
folk forstå sin skjebnetime og fbre det mot en lykkelig framtid.

Hitler.

Telegramveksling mellom uislin; o_ Terboven i anIedniry av 1. februar.

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

Herr Leichskommissar. I en tid som er så betydnings-
full for a1le europeiske folk, feirer den nasjonal-sosialistiske
regjering i Norge den förste årsdag for sin maktovertagelse i be-
visstheten om hvor vanskelig de oppgaver er som ennå står tilbake
löses. Jeg fbler en oppriktig trang til å takke Dem, Herr Leichs-

kommissar, for at den historiske begivenhet i året 1942 fant sted,
og for den handlekraft hvormed De hnr fremmet våre felles oppgaver.
Jeg er meg bevisst at Norges framtid avhenger av de tyske våpens
seir i kampen mot de i öst framstormende horder, som vil tilintet-
gjöre folkene, og av mitt folks erkjennelse av at England og Åimeri-
ka ikke kan redde det fra dem. Når Europas folk forener seg til
forsvar mot bolsjevismen og det heltemodige tyske folk forctar en
generalmoblisering av alle Sine krefter, da vil vi også bke vår
innsats i synlig grad. Jale krefter må settes inn for seiren, -
hermed går Norges nasjonal-sosialistiske regjering og med den det
norske folk inn i framtiden.

Vidkun Quisling.

Fra Reichskommissar har "ministerpresident" Quisling
mottatt fblgende telegram:-

Herr Ministerpresident. Jeg takker Dem 1-1.erteligst
for de hilsner som De har sendt meg i anledning AV ett-p,rsdagen 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 ære det som De og Deres kampfeller har gjort
for Norge og fox hele den germanske sak i lbpet av det år som ligger
bak oss. Det vil bli forbeholdt et seinere tidspunkt. Idag gjelder
det å konsentrere alle krefter og å sette dem inn i stbrst mulig
grad, for i samsvar med den nettopp offentliggjorte proklamasjon av
Der Ffthrer å slå tilbake og tilintetgjöre definitivt det Raiatisk-
bolsjevikiske stormlbp mot dem som hnr skapt og opprettholder kul-
turen i 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 tilintetgjdrelse av den ger-
manske og dermed også den norske kultur og av elle den som 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 være villig til å sette inn all sin beslutsomhet i
kampen for å- tilintetgjöre den bolsjevikiske verdenspest. Jeg vet at
nettopp Del.herr ministerpresident, er helt og fullt overbevist om

(fortsatt)
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o, lerbuven utvexsler teo,ram2ter. (fortsatt)

rik-fgheten heray. ,-kjennelsc- som De i Deres kamp her gitt
Der 14'dhrer og det c:/e folk, er det beste bevis for det, Det er
derfor idag mitt mest (),riktige öneke at denne Deres erkjennelse

	

stadig mer om norske folk, til velsignelbe for

	

og til velign91 t'or deJ germanske fellesskap. Jeg hilser
D. Dewes L oppriktig kampforbundenhet.

Terboven.

vvvvvVVVVVvvvvv
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