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24.00. (47). "ulturtin#etsn medle!mer rjestet
mandaP ber-7staden Rjros. "Tin rctsa representanter ble nottatt i2jros-
nuseet hvor ordförer Oe.d J-ohnsen jnsket dem velkonmen. Fornennen i
Rdrowuseets styre, tidlicre ordförcr, redaktjw Henrik Grönn rede-
-jorde deretter for arbeidet nea av de r'anle kulturmi:ner

bergstaden. Han kon inn p nuseunsstyrets planer. redaktjr
Grinns tale besökte "kulturtrnE,etsif representanter bcrEstddens vakre

kirke den Panle kirkerd.
Represcntanten(T; ble vist rundt an i

selve ber ustaden. I;an fiL- til bese berstadens ec;en-
artede bebyEe1sc oi ku1turn1=er. Son avs1utninE besjket arranEcrte
Rjros ko-...nune en tilstelninE for ukultultinet;,. Varaordfirer, bank-
sjef ins-e velko men. 0=i'df3rer ,Ionsen to-ket first for at
"kulturtinpctr hadde lact veien on o, uttrykte sinstore diede
over at tfl_ultur - fol.,:eop)lysnin-sdeDP,rtentet" alltid hadde stillet

det jaldt bevarinr,en av ber,stadens kultur -
verdier. reGtet denne en s,:esie11 takk til eks-oedisjens-



sjef Holst. Tislutt önsket ordfireren “kulturtin cet" hell o' frnian
det viere erbeide.

Stedfortredende fy lkes2jrer Sjr
Trjudcla -.e.roussen, takket fylkets verne for det arbeide

hadde utfdrt i den tid det hadde o,).2ho1dt scr. i Trinde-
1aE.

Rkspedisjonssjef Holst talte tilslutt.
Fdn overbrac:te first cn hilsen tii berE„staden fra "ninister"..JW:lesan t,r
so' deeverre var forhindret fra delte i besjket. I cia ansle cmndF,
tale ckspedisjonssjefen uttrykk for citt -Jersonlie i_mtrykk av
ber estaden on Lon inn 7,:iinister)residenten2;° personliEe trl
_Ciros son ble Litt uteron kulturde-Daltelentets" budsjett. Han sluttet
sin talc ned utbrJ,n',e, de beste jnsker for berstaden o[. dens bc -
folkninE.

TRODHLI:

23.00. (42) Ll.z.nda blc det foretatt retts1iP ob-
duksjon av liket so_ ljrda ble fun,et i 1,onrcnsate. Det kan foro
ljpif opplyses at djdsLisaken er 1=usin, av hjerneska3len. Politiet

1111 fortsetteretterforsknin,'en dra)s,'.Len, nen r;jerninTsmannen
frifot ennu nanda kveld. unders3kelsene har brakt p. det rene at
nannen er drept torsdac 20. juli.

2ILST0NLD.

18.00. (20) Son k4ent har "socirlidopartenntet,/ hen-
stillet til alle bedrifter i landet d yto feriestdnad til sine arbcir'lere
o funksjobrer. Denne henstillin er blchtt nottatt ned stor tilfreds-
het, det er ikke fa son et kjEarkoiet til1e, i forn av ekstra
feriepcner.

:tter det "-J/Ba erfarer har nyndilictene
besluttet at de konmunale- arbeidere oa funksjo=rer landet over skal
ware ned i ordninen d feriestinad. det f jelder kounearbeidere
str de fot son arbeidere i privatc bcdrifter, nens ytelsen
av feriestönadfor de konnunalc funksjona3rers vcdkonnende holdes innen
en litt snevrere ranne. Det er de 2!on jelder vcd utCLelind
av julestönad son orsi dette tilfellet kaJ:',;Ier talc
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ÖKONOIU&CEMELDWGER

AlubSurser fra Oslo Börs.

1944.

102
101
102, K.

Nr. 1185.

101

stat 1937K.
.V.Stat 1935,1,K.
3 1/2» Stat 19388.
4; Hypotokbank 1938K. 102 1/2




3 1/2,Hypotekbank 1941 S. 103 1/2, K. 102 3 4
OraditbankenS. 140, K. 135
KreditkassenS. P25, K. 810
BjUvefossen 21, K. 20 1/2
BorregårdS. 139, K.137 1/2,Gm.s,138
Elektirokjemisk S. 142 1g2, K. 135
HafslundS.




OrklaS: 285, K, 277 1/2
SaugbrUksforeningen S. 19e0, K. 1850()
UnionS; o,00,X. 5,90,Oms.6,00
,t,gdosidon3. 162 1/2, 157 1/2
Borgestad8, 240, K. 232 1/2
Bruusgård Kidst,ardS, WO, I: 262 1/2

K. 2"n/ 1/2, Oms, 180
Bergenske ;,K.166, 0„1.s.167(')
Nordenfje1dSkeS. ?,I 180
IvaranS.
odeanS.

280,
297 1/2,

270
290

Kosmas 2 6. 300, K. 292 1/2
OddS. 255, K. 250
RosshavetK. 390




Valutanoteringer uforand..ce




0.7.BYS inCi:3ks .20'^ 021c Börs

Banksjer
Industriaksjer

Skipsaksjer
Evalaksjor

167,30 (orandret
196, ÇPLUi C,33
236,2.5
210,75 (minus 0,25

Svensk

2200. (15) IT melder f:a Wtebo3:', at
siste bygninF- til rederiaktiebolaceu TrasmdIc, -arkfartdyet tlBala-
klava", på 12730 d.w., soublo sjdsatt den 22. ,:ars, plo tirse,og
levert til rederiet.

Ba2aklava or sisterski;) til uotorfar-
töyet Zelos som Gdtaverken levorto til rederiaktiebolaEot Tcansoii

I,“942 oc er bygd oTeregstemmendo ind kravenot til Lloyd höyeste
"klasse.

Fartdyet e- kontraher, 2or 13 Lnops
fart med fu13 last.

8117ML:,C Cil)P TAR 11.4RTEN PÅ

S.R. 13.30. Det sveneke dampskip nDaliaa, på 2900
tonn, er ankolmet til Baroelona. Skipet vil vende tilbake.til
Sverige lastet med varer som Sverige trenger.

SVENSK SKIF SKL.DET UNDER LUFWGREP.

S.R. 20.00 Landskronadan.p~.  1,-.Lriksberg €):
beskadiget under et luftangrap.på Hambu.L.6 i forrigo uke. Ingen

mennesker kom til skada.
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SEIFTERETTSS.

11.00(4) Aker skifterett har avsagt dom i en,
testamentsak. Saken gjaldt et testament på 78.000 kroner som en dame
hadde opprottet til fordel for Ostlandske Blindeforbind og Ostlandske
Vanförelag Og et par privatpersoner. Institusjonen skulde ha 25000 kr
hver, hennes sösken i Sverige fikk 15000 kroner, en mann 3000 kr. og
en annel. månn en bil og noe 16&)re.

Damans siektnj_n er m.e.nte at hun ikke
var kvalifisert til å oppretLe testament og anla sak. Testamentet
var opprettet i fullt d1dig3tormer med en advokat cp en legc scm vitner,
man slektearvingen merte at hun etter et uhell var sa nedfor at hun ikke
kunde ha opprettet et helt gyldig testament.

Ved retten uttalte do sakkyndige leger
at daaen måtte anses som åndelig svekket da hun underskrev tesamentet.
En lege som i den siste tid hadde habt damen til undersjkelse, opplyste
at det en tid hadde vært tale om å legge henne inn på sjette avdeling
men hun fikk i etedet en pleLerske sem stlte henne heime. Pleiersken
var av denmening at dwien var ånlig svekket og slv og under 1A-
virkfling av en yngre maten.

Sal,en var av damens slektnineer anlagt
mot de to ins'itusjoner og de •o privabpersoner sem hadde fått arven.
Slektningen önsket testamentet omstd`A og retten ga dem medhold.

Testamentet ble kjent ugyldig og av-
dödes formue b3e å dele nellom arvincene etter loven.

KWPI-E'T SEN-GWTSTYR.

11.co (5) En sykep1eireke fra Ullevåll sykehus
har stått for ret.ten tiltalt for å ha stjålet laken oe annet utstyr
fra sykehuset, Hun ble funnet skyldig og iddmt 120 dagers fengse3,.

NB. NTB brakte ingen innriksoversikt hverken tirsdag kveld eller
onsdag moreen,

000000000
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Måldinger onsdag 2. august

Sendingene har hele dagen vært ödelagt av atmosfEariske
forstyrrelser, os bortset .G fra enkelte utenriksmeldinger,
som f.eks. premierminister Churahills ta1e, vært ulese-
lige. Ohurahills ta30 ,rar ganske utf3rlig referer'L,, eg
spesielz den flyvende boir:au hedde fått bred plass. Også
radioen har vært vansk1ig, og kveldssendingone var full
av forsLyrrelser.

TYSFE= I NORGE F.tR NYE SOLJ...:1ERHJ.
2130

I Værnes og kIJPi Rana le dot förste august tatt i bruk to nye
soldaterhjem. Soldaterhjc rimet i VæraeL„ som har et særlig vak-
kert utst:yr med lano og teaterlokale, blc 2,pnet av Regierungs-
direktor Vblpel på vegne av Cer Reichskommissar fUr die bestz-
tan nola7egiscben Geb5ete,

soldaterhjealmet i Lo i Rana, som utbygges viaere, ble
Reiehskomissars vegne, overlevel't soldatene i dLn tyske

forsversmakt ev Ober',:aurat Reraier. Begge soldaterhjemalene er
bygd av Crganisatio'a Todt.

+
FOR=NEN I Y0Rn;5 1  bOAD=INNI,LAG EAR FiTT NOKK
OR 1aJO

?ormannen i Norges Bondek l'anclag, fru Ruta R. Herberg, Odnes,
har trakkct se6 tilbake fra sin stilling av helbredahenay:1,
forteller Eadelan.

som landsstyre har Bondesambealdets råd o)pnevnt
fruane YrJstine 1:ajorsmt1aer, forlaann, os 'Eari Fla,Jaaad, nest-
tormann. Videre Synnve Seem, Lie Ondå 2eien, Elien Folkyord
og Karen

TRYGGVE GRAN FiR OGS7Å. FRILERKE.
2400 (leldingen-omtrent uleselig Tryggve G2an ble i Trondheim

hyldet :t'or Nords33flyvningen for 30 år siden. I den anlodning
arraengerte postverket kvelden LA middag. I spisoeJ ror for-
samlingeti ver generaldirektör SVENSEN og flere kjente personåig-
heter,b1.a. direktCa2 Hodland,Telegrafverket, luftfartsdirektr
Oarlson og ekspea..isjonssjef Klevenberg.

Generaldirektör Svensen grep ordet og sa bl.a. at spdrs-
målet om å utgi ut frimerke på tredveårsdagen for Tryggve Grns
flygning over Nordsjben ble Latt opp ev ‘''ostverkets administra-
sjon ifjor vårua under en konferanse. Merket skulde vise Skott-
lands nordkysz og Morgee sörkyst med flyruten prikket inn 


bedrifter 33M er utfrt av norske flygere. Vi har ment at
postverket ved å gi ut et vakkert minnefrimerke vil kunne bidra
til at Tryggve Gran og lians 1,iordsjtis flyging for framtiden blir
mere påskjönnet.  Nordsjöflygingenhar desuten for oss

ostverket sin spesielle betydning for flyet er idag ez av vå"r re
viktigste transportmidler og i framtieer vil det avlöse jernbane
og dampskib for postbefordringen. J-eg håper at postverket i frem-
tiden i enda sterkere grad enn fr kan stitte opp om flytrafikken
i vårt land. Svensen overrakte bilslutt Gran et ark av
frimerket og en sjekk for hans arDeido og ideen til merket (?)
...... ..G:an takket beveget og sa ....men jeg tror nokk ikke det
var tarken på bereamalse som den gang ver drivfjæren. a'ag var

- • • TIlslutt taLket Gran gvensen fur den heder som
var tildelt baLliog 5nsket hell og f=gang for flygjngen i Norgo
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OKONOMISK OVERSIKT
.W4eJekurser: ( Svett uleselige. Medtatt de som kunde tydds)

Hypotekbank 1938 k 102 1/2
3 1/2% Bypotekbank 1941 103 1/4 k 102 1/2
Kreditksser. s 820 k elo
Bjölvefossen s 21 k 20 3/4 oms 20 3/4
Borregård s 142 k 136 1/2 oms 13?
Orkla s 285 k 2?? 1/2
Saugbruksforeningen s 1900 k 1850(?)
Unlor s 6,00 k 5,90
nruusgard Eibsterud 1 270.
Amerika15'njen k 227 1/2
Nordentjelds1;:a 185 k 180 ,
Kcawsil s 297 1/2 k 292 1/2
Valutanoteringene var ufaorandret.

ANNMSE OM OST- RASJON (Sturlason)
1900 Annonseu så å sl uleselig.Såvidt den kan tydes går (len ut på at

folk dkal få ost, enten 250 gramm norsk ost med 20 % fettinnhold
aller ove:: dette eler 500 gr. 'Ians1; t-7,adaost ua.nt4 fettinn-
hold, aller 500 ost muC. iL1indenli 20 % felAinnhold (Urntatt
eseont, kjernem.elkost keeeinost og hvit geitost) eller 625 gr.
eskeost med 2et;t!.nnhold unda::: 20 .7"; eller 1000 gr. kjernemelkost
eller kaselost eller hvIt geitost uansett fettinnhold.

Utleve-Angn kan ikke skje för 20 september fra fr-
nandlerne og forbrukerne må innlevere sinenerker tl de liandlen-

£ b, sepember, Dst er noe forskjellig nt1everin6stid for '
de forskj311:,ge fylker.•

OGAt~ LHETLR _
130 orges oppstM. en voldsom branA et yuIkaniserings-
. ve:7kstd Vognmandse,e. Den gamle grd, hor verkstede
ble fullstaAdig bdalagt, en me.agde varer som 4Q1j_ reparasjui
stbk Me1.0

DR 1835 :De versaroude yicterozi arbe.ldsutskrlang_cl torleng-
at arbaidstid er grepet he1 u av luften, på3t:r: :::rec"sens radie-

DR 1230 Fisket;ilfbrselen til Kbbenhavu 5. jull måned utgjorde
vel 1.6 mUlioner kg °G5.1en verdi over 1,9 millioner kroner.
En stor del v tilft‘lelena besto av makrel.

SR 1330 gje,iga utdrag av finske avier og siterteUudi SUDmi
og Hlsingin Sanomat,som begge fremholdt at presIdertsift
regjeringskrisen Ikke var tegn på svakr eller splitring, men
det motsatte.

SR 130 Ivtc. Edens rapport i Underhuse om den c7enske kaptein
Liam utleverte de to britiske fly7ere fra nbytralt farvann oj til
tyskerna ble nevnt med en prefiks om at mr. Edens fordbmmelse av
hwAlingen ikke var rettet mot den svenske regjering.

SR 1330 "ALLA TIDERS” stbrste rasjoneringssvindel er nu opp-
daget, idet_direktbr Sven Lindbom, Industri, er arrestert. Han
har bare i lbpet av de siste tre måneder laget kaffekuponger for
ti tonn kaffe og derav solt kuponger ror  syv tonn. Prisen var
kr. 8 pr. kgs kaffekupong, og fortjenesten var kr 50.000 på disse
Utenom LIndbom er en rekke impliserte arrsstert.
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. L'eldinger torsdag 3. aug.

1.ottakingsforho1dene har idag wart
usedvanlis slette på alle bölgebånd. ior det ineste har det dreiet •
seg om rent at=sfwriske forstyrrelser, m.en for hellskriuerens ved-
komaende dreiet det seg også 0.L1 en annen stasjon so.J. slo helt igjen-
nom slik at bare en enoste sending kunne leses.

RASS2EDL2 P.

13.30. (16). • '1 det truede aaråde ved rasstodet på
Lade er situasjonen nu blitt ytterligere forverret. Foruten de tre.
firemannsboligene som forleden rauset utfor, cr nu et fjerdc hus
g*tt tapt. Det cies av disonenb rarow. nadde flyttet ut av huset
pa forhand, ingen mennesk.oliv tapb. Saatidis gikk. resten av
nabohuset utfor rasanten.

Orfdrer  .4.12sen i  h=trinda, soa også
er formann i katastrofeutvalset på stedet, ut'Jalcr at man nu har
planer om-forflyttins av helc befolkningen os bebysselsen på begge
sider av rasstedet. Flyttingen koaLcr til å aafatte 17 - 18 boligsr
Hvis grunnforholdene cr så tvilsoJnme og faren for ytterligers ras
så ster, SO.:1man iå regne med , er alle dissc huseno tiereller
m.indre trust. . Seks av hussns er Sariig truet.

Teknisk -.Jddhjlp er lucd ryddings-
og sikring'sarbeidcr ytterst på raskanten os etter do ledcren,
ingoiör.jrnkido",-3erg o:,2plyscr, vil det oblilmelig bli satt
isag nedrivins av de mest trueck hus. ..ranntuksten for husen.s i de
truede clråder utsjdr iLlt 1.1 id..111oer krOY:1W2.

sjefen for dct svenske sikL,erhets -
politi har bedt iorsvarssjefen om å få ovordratt det han
har angien,:c hans uttalelser vedrdrendc avisen Lass-posten for em

siden. lfölss disse uttalelser skulle Jags)osten ha motbatt
dkonol.qis. stdtte fra en utenlandsk stat.

Jeter meninger. vcd disse r:aterialer
å bringe på det rene hvorvidt J c—)osten har nandlet ulovlig og
..-lottatt midler fra en fremmed makt for å rivo propagandaarbeide for
denne stat i Sverige.

I-',L:"SUIT 85

O.R. 08.00 4/8. i,nut Ea-Isuu fyller idag 85 år. Han cr
vist stor op)lierksomhet i dagcns presse hvor man har bilder av ham
os lange artikler om hans liv og aebeids. I anledningen jubilect vil
det ic.Lften bli boldt cy.L festaften i Universitstets

SLYTIKG I

$3.2. 13.30. to bevepnede
mcnn inn '‘,11 direktdr S_,:anstrdm. ( ) os skjdt hcJn ned. D( to

sn -ysk oc de
Xele affEercn er helt uforklariig idet

djreL'tdr Snenstrni i. Jie hadde noen politiske interesser. J.Je to over-
fallsacnn ble arrestert av dansk og tysk pollci som kom til og de
ror:.-.1arte at de var o jaL:b ettcr. sabotdrer ec vil bll sbillet for
en tysk rotc.
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SV.L.NSK 3ULFAI:UL.I3R= I 1P14,iliLR,

S.R. 13030. Idag morges tok det til å bronne i
et av Aagasi=e til a/b K i.3borr Sulfatfabrikk. Ilden grep snart
O. seg og i 1jpct av kort tid var alle ulagasinone i fla,a;aer. Ln
stund så det ut som oa man skulle kunne redde fabrikken men senere
har vinden droiet seg slik at det ser vanske1ierL3 ut igjcn.
Lkstrab-annmi.nneikapor er tilkalt både fra Lulea og fra H

PLYGLUIW.i,1 I S1,7172IGil..

S.R. 13.3C. 1:en fortsatte idag bergingen av det
utenfor iyköping nedstyrtede iitrf1. Uirizcn si:»;de ir
oc etter bvr, hrr in&e i eif,?,ring ser dt ut til
alle de o..abordisende or blått Lrept momentanG.

INNSI=la="R I TOBLL:1202.3Y1I.=: I 1):::=.

D. L)P.15, fra lsto august ur tcbaksleveransen
fra de danske tcbakkofabriker t5,1 landhandlerier blitt nedskår&-,
med E5 ty.ose.-Det o ogsa fortat en mindre nodpkjærihs leveran-



sen til fouretningeno i byeno,

Det gitt noon kve1dsover-
hil.3kriveren har vært

tffl av innoiks k=.kte2

vvvvy V,TVV-7.
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Mbldingor, fredag 4. august 1944.

GEBURSDL.CWESTLIGLETER -MYSTIJES LI.I0T8TRIDNDE HEIDINGER.

YEITUR DLGEN  11ITE Tt <

23.00. (26) Knut Hamsun tilbringer 3m 85 års
föllse1sda i all st1lhet Då eJ hytte i nheten av Oslo, frisk
og sunn bade å.ndelig og 1e6ad]lig.

F=RULTDERS-,,=FTE• -1,J:?.:E 1P-JJ.1,RDIG I T11)E,.

På vogne av Reichsko.:Imissar Terboven
som er fraværende f2a Oslo, besökte inisterialdirgent G.W.
Züller diktren forml(,dag.og'overbrakte havn et telegram fra
der FUhrer med f31.gene ordlyd:

"Til diktereu lInut
På. Denes 85 års dag sen: g Dem

mine hjerteligs e hilr;cner o nsk2'.
Adolf Hitler.”

Videre kunde han medde1e Knut Hemsun
at der pdhrer se,-;_nere vilde sende ham sitz billede egenhendig
dedikasjon.

( En rettelse ble seinere sent ut on at teksten av tele-
grammet skal utelat?s og det skal 5steden hee; og ov:J2rakt.
ham et Zelegram fra der "2.1.1hrer hvor overhf;mger .a.msdm sine
hjrZeligsts hilsener og Unsker.)

T.6&-30VEN BEKTL,GER.

20.00. I en hjentelig skrivelse har Reichs-
kommissar Te.rbeven gitt uttnykk for sin beklagelse åver
dessverre ikke Lersonlig kunde tå gratule7t Hoinsun da han er fru-
værende akr tjenestlige grunner. Videre skriver Pcionsko_aralssar
at Haniun har skuffet seg en stor skare Jeundrende og troraste
lesere, sc3rlig i Tyskland.

:Pölgende telegram ble sendt ut på Hellskriveran klokken
09C0 eg trukket tilbLke klokken 20.00:

Höystærede Herr Hamsun.
På grunn av tjenestelig fravær er

det til min stof--; behlagelse 1ikevel ikke mulig i dag mundtlig
å gi uttrykk for min oppriktchge og bjertelige lykkonskninger
overfo2 Dem i anledning av Deres 85-Lxige fddseaddag.

Jeg ipklager at jog derved heller
ikke er i stand til perso4lig R overrekke Dem b5lledet av der
Ft'airc,7 sem h,..tn lar overnekke Dem med sin under:Jkrift
anledning av Dere,1 fUlse1sdag, åve1 som ,revet og billedez fra

Reicbsuinte,r dr. rJ-Zibbels og avekrift, av om stifteasen
(fortsettes)
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TER.BCVEN BEKLAGER: (fortsatt)
av'snau amsun- ondets.

Jeg har derfor gitt Mlnisterial-
dirient WUier i oppdrag å overrekke Dem gavene fra der Ftihrer •
og fra dr. Gbbbels og samtidig også mundtlig enda an gang overbringe
Dein. mine beste bnsker i anledr4ng av dagen.

g har den stbrsteforståelse av
at  D3  viltilbringe denne minevibdige dag om mulig stillhet. Deb
var iquz d?rfor en amr1ig stor glede at jeg i siste byeblikk flkk

bil vr3reDem behje1pe1ig i denne henseende. Jeg håper at
De i Dere$ noværende oppholdssted får oppleve noen rike, vakre.

uleselige) De kan da med stolthetse ;d1bake,.
ikke bP.rep4 et maget arbelAsrikt, men föret og fremst på et used-
vanlig fruktbrt og skapende liv.

De har vunne,i, er millionskare alr tro-
faste lesere og tilhengere, særllg i dat tyske fe:k. Denne skare
ærer Dem lika meget com der er stoit over t De samt5.dig er en

venn av det tyske rika og det tyske På denne d.g.g da
De fuJlender Deres 85de leveår Autter . seg fullt
tY: a m.ne eppr:ILti2e og ?:.j,4rtelige U.:.1sker og håper sale

eunc v11 baskjære nem mange år av åndelig og fysisk

Med hjerteUs hilsen er jeg
Deres Terboven. (sig.) (Det ble meddelt at foranstaende tele- ,
gram var -4:orlaåndestoff tll offeriggjCrelse lbrlag morge'l, og ble -
sc na7ut rukket tUbake klokkan 20.(i0.)

ET
.kj()

rak:ta Mlustk,r1dirigent G.W. ttller et kunstferd:is som
J,yk;keJoldater i Norge Lar laget f(„7. d tor roreke ulkte: i

f.Ati(1.

Seiohsminister fUhr Volksaufklæruzg
und Propaganda, dr. Wobals, æret Hamsun med sitt bilde sailbærer
fblgen(5;. dedlkasjam:

Til Knut Hamsun, dentore dIkter
trofaste venn av d,3t tyske foik på 85 årsdagen i takknemli3
hyaktelse nr. Gbhbels. Berlin augus.L 1944.n

PRØVEDE VENN.
Dr. Gbibbe1s har sendt Knut HamsunC•171•0«

411.? fblgendebrev i anledning hans 85 års fbdselsdag;
Det  er meg en særlig•stor glede '

å oversende Dem mine og hele det tyqke folks hjerteligste lykk-
bnskninger i anledning av Deree 85-arsdag.

Gjennom Deres fbrste roman for 54 år
siden skaptede straks en begeistret vennekrets 1 Tyakland som =
sidn er bket ved hvert av Deres dIkterverk

Med denne sin sympati som ikke er
vist noen av notidens diktere 1 samme omfang sam Daa, torkynner
det tyske foik sin indre saMhbrighet med Deres verk som hbrer til
vardensliteraturens varige verker.

Samtidig ærer vi Dem også som den
prbvede venn der urokkelig har bevart sintroskap mot Tyskland
gode SOLIi onle dager.

Det er meg på denne dag en ærefull
plikt å uttwykke for Dem hele nasjenens tekk.

Teg Cnaker De., hbytærde herr Hansun,

, gave gra Reicilskokmissar over-

2

vialu  lestigg personlig va:l.gaende.biwa
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KORT, flEN GODT.

21.30. Der Wehrmachtsbefehlshaber in Norwegen
Generaloberst von Falkenhorst, har sendt fölgende lykkönsknings-
tele3ram til knut

" I anledning av Deres 85-årige
fjdselsdag yttrykker jeg mine_hjerteJigste og oppriktigste lykk-
bnskninger.

Generuloberst von Fa1kBnhorst."

("EBL22D.A.GR1ET GLIMRET V.ET) SITT .bkCIWÆ VED FRSTEN I AULUN.

23.00. ( Festen ble overfört i radioen, men
mottakelser var så dårlig at det eneste som kande rastslåes med
sikkerhet vax at HamE'un ikke var .U1stede.)

Hve er vel i grunnen mindre i den
store dikters ånd enn en feeteften? Gg selv hudde hen da også
flabedt seg all festivitas omks-ing has person. Hen formelig
rjrte bort fra meeneskene, blomszene og te1egrammene på fodsels-
dagen sin.

Så stor er imidlertid mannen og hans
verk at felket ikke kundo la være å hylde ham og minnes hnns
genelo skaperve,.k, Og når den ftstaften som ble aerangert
Universitets aula ble så vollykket rom den ble skyldos de
utvilsomt ot den var så 1Ui helt igjennom.

De skjönreste blemster prdet
oc ue vorske flagg og den grC_Ine rammen ore Knub Hamsuns havn va-
eb stykke Worge akkurat slik som dikteren selv er en dee Norge.

-.;orsk naturli ankelhet preget s1en, meeneskene, kveleens pro-
gram. Derfor ble ettet er. sysee,e.

Et represenbativ:3 pub:In:Jren med flere
hbye tyrke og norske )ersonligheter i spiseen var rg5tt *Iram da
Filharneeisk Selskapo orkester åpnet med Nordrålw mektige Purbose.
Det etole verk fikk en utmerket utförelse ander Willy joahnsens
dyktige ledelse.

Handig og steriee 2,5d. 1,:risten Gunde-
lachs prolog bilegnet Knut Hamsun. Her ble han skildret, mesteren
som nar kastet glans uver sitt land og "uropas kmitur, den uL'edde
månnen som ståx hyreist i tdene storner  og  trars sin he5ye alder
ser så sillerb og trygt inn i framtiden. bkaespi1ler "ohan
Hauge leste prologen o3 gjorde sitt til at publikan ble revet med
av dens skjbnne stemning.

så steg komponisten David l'onrad
Johansen opp på dirigentplassen f:or selv å lede orkewtret ved
utförelsen av det m_orkelige verk "Pan", symfonisk musikk. Eå

norsk at selve landet steg fram for en klung tonene, og de
merkeligste og mest mystiske stemninger kom og gikk. SQM ventelig
var ble Eenrad Johansen hjertelig hyldet.

Så fikk direk-Wr Einar Schibye ordet
for en inspirert tale å minnes dikterhövdirgen. (Talen uleselig)
Da direktb'r Schibbye sluttet med ordene: "Et folk av Hamsan-elskere
hilser Knut Hamsun i dagn vilde begeistringen ingen ende ta. Det
ve.r reed c'n.rftialt i jerd.

Og etter Griegs notgenstemning zalte
Linister Fuglesang en Knut hunsun og lykkönsket ham med de 85 4r
og bad hans sönn Tore om å overbringe hilsenen til faren. (Talen
uleseliL) Miuisteren leste deretter opp vedtaket som ministerpre-
sident Auislig har gjort om opprettelsen av et norsk cg nordisk
fond hvis midler akal brukes til et instItutt for l'tewaneill-
J:orsk.uing
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pUSDAWALEATI (fortsatt)

Den siste delen av progranmet var ikke
mindre vardig enn den förste, og smrlig var den preget av dikteren
se17.

Oally Menrad leste Heraann Wildenveys
vakre og kjente dikt1 "Verden hylder skuespilleren Trygve,
Svenssen leste Knut Hamsuns Feberdigten sa ealen tormalig dirret
av intens stemning og Karl Holter leTZ;e_lunt og typisk et lite
kapitel fra nIffarkans eirden Wistnerlec ble hjertelig hyldet for,
sine prestasjoner.

Livlige lbd så til entt tonene fra
Ohristian Sindings "Rondo Inflniton. For livet hbrer Laut Hamsun
til; det menneskelige, stille og likevel mystiske livet.

WIL1,14pT KULDE BEV151S.

( Utdrag av Fuglesangs tale)
og med9h4,5tilslutning til vår sak

har vi ogse garantien for at den er I pakt med det beste i nosk
lynne, dot aktete noesk pukt mad seive den ealvopp-



hol.dalssseAkz som cr dan kraften i dan strid for livet som vårt
folk sammen ned de bvrige europeiska folkene 1 deg frer.

Ulnisteren refererte leretter minister»
kikry presideetens kunngjöring aa oeprettelsen av et per.riunent instdtutt

foe norsk og norde.sk lit3raturforskning.
"På en verdigere måte uror jeg itnapt

k›-et e..an hy",de ele ,,,J;ore sen enn gjennem er sJik instituslon
å fre han' nneat', for norsk kultur, norsk og narsk vj"le «JeLere.

ljeenomKnut.timeen er efoe blitt
st'erer eL, ,ike,?e sem folk. Nerges navn er på nytt brakt utover
veraen med heeer. Gjennom hans innsues er :dluropae ce -erdens
kultur blitt eilfört nye verdisr.

hylder ham på deree dagen.
bri eam hele f7e1kets easte og varmaste bneker,"

.gusui&JEliqu 0381UT TIL TELEGRAK.

Q.R. 1900 Minisberpresilent Vkgn quisling
har sendt fielgendetelegram til Knut Haasuns 85-årsdag:

" Til Deres 85-årsdag bee jeg Dea
om å motta mine hjerteligste lykkbnskninger mad de beste önsirer
fcr 2remtiden. La meg samtidig få gi uttrykk for min d,pe261.te
takk fer det store dikterverk de bar gitt alle d:Lsse ar, De
har git folket nye verdier og hevet dets

Vidkun euislieg.n .

JUBILEUMS-UTGAVENxoyDr4L„w, wILL2gmwom.
21.30. Afterposten har spuxt Gyldendal om
det ekke erart kommer noen nye utgaver av T.Taasune veeker.

Egentlig burde de ha vært sendt ut
på salve fest;dagen, men forskjellige omstendigheter har medfört
forsinkelsar. I löpet av kort tid sender imildertid Gyldandal ut
en ny ser utgave av Hamsunssamlede romaner.

VIdere kommer med det aLler fZirste
en ny utgave av nSult" med illustrasjoner av ToreHamsun.
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r/SX H.LLSUNFOLD.

20.00. Presidenten for den europeiske for-
fatterforening den kjente tyske dikter Hans Carossa, har ut fra
insket om å fremme de vennskapelige forbindelser mellem det tyske
folk og folkene i de skandinaviske onråder, opprettet et Lnut
Hamsunfond på den norske dikters 85 årsdag.

Fondet skal ære et uttrykk for takk-
nemlighet ov vyrdnand overfor den store norske dikters mektige
livsverk. Gjennom fondet skal det stiiles til rådighet midler som
vil gjre d t mulig for o-qtil fem forfattere fra '.Jorge og de
Ovrige skandlnaviske land å tilbringe et år i Tyskland.

Fondet nestår forelOpig av 60,000
riksi-lark

En avskrift av fendets statutter ble
overrakt dikteren av 1,5.-inisterialdirigent

.Knut Hamsun gledet seg meget over
den oppmerkSomhet som bla vist haM og taket i beVegede toner.

( En meget fullere melding med detaljer o. fondet ble sendt
klokken 0900, men trukket ti]baks klokken 2000 ogrstattet med
ovenståendu melding. Nedenfor gjengis do av statuttene sem kan
leses.,

Para 3; Gjennom fondet skal en bringe de nddvendig e
midler tfl vege for at inntil fem forfattere fra Norge og de
ötige skandrnav:I_Ske land: banmark, Finnland, Islend, Sberige han
eppholde seg ett år i myskland.

F.ondet e av almennyttig ksJakter,
pet tar ikke sikte bå

2endets•formue er til an begynnelse
60,000 RM..

Para 4 Fondets organer er 1), .L:uratoriet 2) Forret-
ningsfdreren.

Para 5: Kufatoriet vil bestå av fem persbner. De
tilsettes og tilbakekalles av presidenten i den eurobetske for-
fatterfeening.

Para 6: KUratoriet bestemmer hvilke forfattere SOM
skal reise til Tyskland

Det kontrollererer hele fondets regnskaps-•
fdrsel og gjennomgår etter regnskapsårets avslutning årsoppgjr,.
balanse, inventarforegnelse og andre rognskapso3pstillinger og
fastslår deras overenstemmelse med forretningsbökene.

Det treffer beslutning am endringer
statuttene. Beslutninger em endringer i statuttene må godjennes

av staten i henhold til leven
Para 7: Forretningsfbreren og hans stedfortfeder

tilsettes og tilbakekallas av kuratoriet.
Ferretningsfdreren eller i tilfelle

av forfall hans stedfortreder bsr å styre etter bestemelseue i
para 6. 	 , han skdl hvert år i rett tid fdr begynnelsen av det
nye ....... Forret,:_ingsåret begynner förste april

. Pata 8: Ved fondets opplOsning tilfaller dets for-
mue den europeiske forfatterforening som skal bruke det i samsvar
med fondets formål.

Para 9: Beslutninger om anvendelse av formuen ved
fondets oppL'Ssning og beslutninger om endringer i statuttene
som gjelder for fondet og anvendelse av dets formue, skal meddeles
vedkommende finanskentor för de trer i kraft,

Hans Carossa (sig)

(son flevnt ble statuttene tru:sket tilbake klekken 20.001
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HAMNTILSTELNING I BERLIN.

20 01.).(2")
höytide1ighet i et
på hans 85 års dag.
Hernann Surte 1?)
Stats Sohauspieler
Hamsuns verkeJ?.

kveld (freclag) finner det stad an
av Berlins teatre tcbl ære for Khut HamBun

Festtalen blir holdt av den kjenteforfatter
over temae: Hamsuns veg, verk og vesen.

Ved siden av kusikalsk innslag vtl
Mathias Wiemann leee utvalgtes-i.:ykker av Knut

exrangt5r.
Nordisehe Verbindungsstelle 3tår som

MANNERKEIM TILTR.AR SITT ENBETE.

S.R. 20.00. Marskalk Hannaeheim tiltrådte sitt
embe+,e som Binnlands nye president i dag. I den anledning ble
det hnldt eb festmbite I Riksdageri i nærvær av regjeringens med-
lemme7, o n rekkA -eepresentanter for det diplomatiske kerps.

Mannerheim leste finsk og svensk
en hytid.eli erklæring um at han som Finnlands presient redelJg
og tro2est vtl glennomfb-e det oppdrag han har fått.

tilkrytning hertii holdt riksdags-
eresideet HakkIle eu tale ti3 den nye statspresiden der L.au fre.e-
?lavet et det s-rate ,A11leeo-epd.cag enetaemig var blitt overdratt
maeeka3k Nannerheim og at hele folket ealedes tå samlet bek m.

'et finske fnlk e_ eåvel i krig som
i. frer".stid b deelu12atiske ide tro og ser der 4. den elki?este
beskyttelse foJ' sin frihetog eelvee:en~t.

1-3kbe pd Maune tielnis fortienaster
når de gjelder Fiunlands utvikling feaebe-ret egeå -"ertjenestne
til Lten tidli6ere prasident, RytI 7  som har tlakket for sitt cpp-
ofrende, samvittighetsfulle o uselvisk3 arbeid.

Mannerheim svart på finsk og svensk.
Når jeg no annen gang et ov fedre-

landets alvorlige skjebnetimer overtar sta 4:sio-or:,odecs
sa ian,  sg,s5r jeg det eledden største ansiarsbeuisshet. De van-
ske;.J.gheter som vi må cvervinne for å sikre vår framtid er over-
e:r.ig store. deg tenker her rå den 20M a2.erede er fört
I over fire ar.

I tillit til en yestc Åper og tro'c
jeg at de5 med riksagens og reVeringens hjelp og med stt5tte
av et enig fJ11: vil lykkas oss a opprettolde statens selesLen-
digehet og nasjenale eksistens.

T tilknymin6 tll det heytidelige riks-
dagsm6te fant det sed en mottakelse der maxskalken mttok de
utenlandske Uploiwters lykkönskninger.

FINN%NDS REGJERING FRATRER.

23.00. (58)  Det offenitlige  finske informasjonse
konter meddelte fredeg  kveld følgende:

Ettem at  marskark Mannerhlem 3 dag
hadde ttltrådt sitt  ezbete meddelte statsminister LinkQmiesden
nye 'eel.dent.at egjeringen  henhold  til vanps bruk under et

seLeeer sine st 4.11inger  ";.1.1spos'is sjon.
ne'W.5.k3as ,*:wesident  oad  regjeringehJ

miellAerer  å  fortsette i  sine stillingfDr 1.11.  den ,eye regering,
ar darret.
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NORSKE PÅ REDL\FINGWBEID I flUNCHEN.
•

00.30. (62) Sekretær Petter 'rabbe i direkto-
ratet for spes,ialorientering ble på grunn av bombeangrepene på
Nidnehen sendt ned for å undersbke forholdene blandt de norske
dernede.

Han er no komet tilbake og kan for-
telle at samtliga norske er i behold. De har utfdrt et utmerket
redningsarbeid for hvilket de har fått overborgermAsterens takk-
nemlighetsbevis.

ULYLK12.

00.30.. (61) Fra H.ainnvik i Bestad maldes on en
fibdsulykke idet distrikslegans assistent, doLtor Bull, er gått
utfor ct stup og har slått seg ihjel.

Ved henvendelse til lonsmannskon-
toret i Hamnvik får Ofotens Tidende opi?lyst at doktor T3u11
ldrdag dro ut på fisketur og det var meningen at hna skglde være
tilbeke sb:lag. Da han ikke nom helm satte men i gang leting
og fant ham ddd under et ti meter hbgt stup ved et fjell i nmr-
heten.

Doktor i3u11 var fra Oslo og var
assistentlege hos distriktslege Devold I Destad.

19.30. (25) Den atten år ganlo Willy Rognes er
druknet under badring,1 P,aula. Man tror tt ulykken skyldes
krampe idet vannet i Gaula enno er temmelig kaidt.
var eneste barnet til gårdbruker Rognes,

22.00. En dO'dsulykke hendte torsdagi Sokne-,
dal. GL2dbru1.çer tTon Sunilseter holdt pa å tekke et tak og falt •
ned og slo seg ihjel.

ARREST.i;STON I LIORDSALC.

22 00 Drapssaken fr a Trondheim er no
oppklart. Den gja1dt som kjent drapet på bygningsarbelder Hans
Paulsen fra Halden den 20. juli pa et kvistværelse.

Mordet ble fdrst oppdaget den 29. juil
og noen dager etter ble en 55 år gammel narn arrestert som mis-
tenkt. Den arresterte nekter å ha hatt noen befetning med morMet,
men har gjort seg skyldig i så mange selvmotsigelser at man sikker'u
anser ham for ddn sky1dige.

WI.:1LINGSPORT.

18.00 Fra Drammen meldes at idrettsforeningen
Hellas torsdag arrangerte et treningsstevne på .1‘arienlyst. Resul-
tatene ble: 200 m: Trygve Hyhne, Biri. Kulestbt: Thure Lund, Snarum
Lengde: Norman Kahr, Stabekk. HOyde,damer: flaria (?) Brekke, Tjalve
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ØKONOMISKE DELDINGER.
--

Aks ekurser fra Oslo BPre; 4. au.,uat:

4 1/2% Stat 1937
Stat 1935,1,

3 1/2:, Stat 1941,1,
3 1/27 Stat 1938,1 1
4% Hypotekbank 1938

H”otekbr.k 1941
Oroditb,?x$J;,en
Breditkasscn
Bilvefossen
Borregard eto. ete.
Kosnos 2
Odd
Rem3h,..wet
Valutanoteringer L,foran

102
101
103,5
102, K. 101
102 3/4
103 1/4, K. 102 1/2
140, K. 136
820, K. 815
21, K. 20 3/4

S. 297 1/2, K. 292 1 2
3. 255, i. 250
8. 395, K?

dret.

08L0
ZT-LT opp fra •74 til 1!,7712
med 5Å.neden

steset 2,3 eg tr,3nsel og

ne,L

++-1-

Eit'osprisindeksen pr. 1 ju i cr
ized 0,2 poeng sarimen1knet

Grup.:2en tromp.sse- se13.ulose ogprir
oljer ? prosent.
Gruppen forstoffer os pjZ5dilins sr

.1.++

$tiatia1 ntrribyås beregnger
over loveoetnigene pt. 15 juni sir eoi resultat noved5ndeks
tallet går opp o,1 prosent fra måneden fZår tra 152,3 til 152&5.

IdekstalIet for rie.tvarerer.ossa sått
opp 0,1 prosent fra 155,1 til 155,3.

Gruppen .2oteter, swOnnsakr er steswb
1,0 prosent os fisk er o.så sått

De andre .matvpzer et uforandrct..
Lek1ednings2ostw2. ou; posten cLe

utgiftern er steset 0,1 prosent,:fs;n69pe-.fra 194 17 t11.
194,8 og ".2osten Itre utsiftero tre- 143,0 til 143,1.

+++

0$1,0: ÖNBls ineeke for Oslo Brs: 3.8.14:

Banaksjor pluss -0,25
Industriaksjer minu8 0,03
Skipseksjer utorandret
HvLlaksjer flinus 0,25.

BERUN: 1:›t‘ ckstraordinffir P'.enere.lfors mlig
r=tndsbanken A/8 ble det besluttet at aksjekapita1en skal
forhöyes inntil tre .r11.1lioller kroner under forutsetning at Ayndig-
hetenes ap)rohasjon.

Styret har ft‘tt fullriakt til å fnst-
sette tidspunk.tet for utvidelsen.

Vestlandsbankens kapital og fonds ut-
sjörno walag 1«•emillioner kroner.
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8W8WI0F0NIENS UTSWDELSER var avbrutt fra like för 1R..30 til
noen sekunder etter 1700 cg ble 5yblikkellg igjen avbrutt til 1810
av militære gruler.

S.R. 13,30. Et attentat som ble begått i Kbben-
havn tirsdag har krevet et d5lsoffer idet den 30,rige-SSmann Peder
rosd er avgått ved döden etter at dat var biltt avfyrt en rekke
revolverskudd mot ham. Man tror at attentatmannen ikke me.nte
å drepo Drosd, men at skuddane var ment for en helt annen.

8.R. 13.30. I et?3.r, torsdrag, ble nmann i Kbben-
bavn ved navn Eneel .1'redrisken skutt sem gjeugjeldelscaks,lon for
mor_det på en tysk politikoustabel på Fredriksbrogade for en tid
siden,

D.R. 18.35 Den 11. august er det underskrevet en
dans-ungarsk handelsavtale for annet halvår av 1944.

C.R. 1200 Brandon
bar ndfört aL er del aLog er lit antendt. Det Eena'J at det vil
ta val 4 dage innen bral.nen halt er slukket. Llte av fabrikkens
lager, verdsatt til S 1/2 raillion kroner, kan bli reddet.

S.R. 13 30 .randen er ro under kontroll og har
ikka spredb seg siden i eår. det er mulig at slukningsarbadet
vil ta 21ere uker.

S.R. 20.00 Under slokningsarbeidot har man d:ort
forsök på å pröve saz med sprengninger opptil 10 kilo, men uten
resultat.

S.R. 23.00 Spr-ngladninger av opptil 50 kilo har
vært brukt, men uten resultut

S.R. 20.00. Fen amerikanske fly har nbdlandet i
Sverige i leet av fredagen, på forskjellige steder i Skåne.
Bestningene er uskad.T.

S.R. 20.00. Det meddeles fra Lisbon at det svenske
ski Drottningholm fredag=gen avgikk fra Lisbon til London. .

FINSEE 131,n_DIWPSKRENLI\INGER.

D.R. 2U345 Ta lrike finske bladutgivare har fått
meddelelse om at deras blad og magasiner ir lutt å utkomie,

0000 00000000
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Meldirger lbrdag 5. august 1944

DiXD TROLCZR OG PAUKER

Vi begynner dagens oversikt med å gi til beste referater
og smakebiter av den virak som er blitt storgermaneren og nazi-
sten KNUT HANSUN tildel i anledning av at han er blitt es år.-

1130 Det er innlbpet fölgendd telegram til Znut Hamsun fra det
Europeiske Forfatterforbund: tv.Påvegne av forfatteprle i hele vår
kulturkrel;s hilser vi Dem på Deres festdag i vyrdnad og takknem-
lighet. Europelsehe Schriftstellervereinigung. Hans Oarossa -
Veikko Antero Kokskenniemi."

Professor Klaus Hansen, som for tidan er på reise i Nord-
Norge, har i et brev til Knut Hamsun overrakt de hjerteligste
lykkönskninger til fem-og-otti årsdagen og tildelt ham selskapets
første Gyldne Eresring. ( Dat Norsk-lyske Selskap)

1130 Berlin fra MBs korrespcndent:
kEl=che Verbihdungsstd3le arrangerte i anledning av Knut

Hamsuns 05 årsdag i går ettermiddag en stilfull hbytidelighet
Renaissarce-theater i Berls'n.

Scenen var fcr anledal.ngen vakkert smykket med et veld av
blomster og med de norske farger. Da presideen i Nordisee
Ve'rbindurgsstelle, Dr. Draeger, åpnet hbytideligheten, var teater
salen fullt besatt a en representativ forsamling. :T:Poruten repre-
sentanter for tysk åndsliv sa man også medlemmer av den SVENSIKE
aesiske o3 FINEZ7J lagasjon i Berlifl.

r3t norske riksstyre var representert minister Ekancke.
sln åpningstale fr.emholdt dr. Draeger bl.a, at det er

full overensstemmelse med Kflut Hamsuns vesen og liv at han til
tross for sin höye alder og et rullbyrdet livsverk ikke har truk-
ket seg tilbake for å nyte sitt otium i stiflaot. Hn står som
en aktiv kjampe i en skjebnemst.cet tid.

Åeddelelsen om at det på initiativ av formannen i den Euro-
peiske forfatterforening, Fans Oarossa, er opprettet et UUT
I-W.MSUN -FOND, ble nottQTtb med sponte.nt bifall.

Den kjente tyske dikter Hermann Birte besteg deretter taler-
stolen og holdt et foredrag oom Hamsuns veg, verk og vesen,'som
som ikke bare rbpet et inngaende kjennskap til dikterhövdings
kampfyllte liv, men ogsa dyp innlevelse ï hans diktning. Foredra-
get lattbrlot et sterkt inntrykk av at bevisstheten om at Knut H.
står på Tysklands side i dets skjebnekaltp for Europa, fakstisk
betyr noe for det tyske folk,

Den store tylske skuespilaer Mathias Wleman leste deretter
stemningsfullt og inderlig fjerde og trettende kapitel av Hamsuns
novelle "Viktoria", hvoretter minister Skaneke holdt fblgende
tsle: "Med stro glede og tilfredshet har det nårske riksstyre
mottatt meddelelsen om at det i Tyskland i anledning av 2z±Knut
Hamsuns 85 årsdag er oprettet et fond som bærer hans navn, til
fordel for norske og andre skandinavi8ke forfattere. Det finnes
særlig to grunne som gjbr at vi i Norge gleder oss over dette
tyske initiativ. For det fbrste vil jeg Ejerne nevne don over-
ordentlige store betydning scm de tyske universiteter og hbyskoler
har hatt særligi lbpet av de sieste hundre år for norsk ungdom og

dens hdyere utdennels. Iza teknikkens og mus4fflge it18 nar
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Knut Hamsun fortsatt område har
har andre lands undervisningsanstalter ikke tilnærmelsesvis
'zetydd så meget for oss nore.menn som Tyskland. De studieriprd
monn har drevet i Tyskland representerez en sum av praktisk og
vitenskapelig viten og dyktighet og dermed også et tilskudd til
Let norske folks &adelige utvikl:tng som ikke kun skattes hdyt nok.

De höyere rorske læreanstalter har i löpet av de sinte 150
ar, takxet være de mange impulser de t-Uck fra Tyskland, kunnet
notere et gledelig oppsving.

fle er i det hele t.Ltt vår mening at hver enese skal få
(9en best mulige utdannelse (viterskap:,lige) ved de vitenskapelige
og kunstnerioke:Lnstitusjoner vårt larl rer over. Erfaringene
v_ser imidlertid at mc.n ikke ckal t avkall på andre
land. Ved studier i utlardet vil men alltid kunne tileRne seg inn-
sikt i eLkelte tag som hjamlandetoe de hjanlige torhold ikke vil
kunne gt, og for nordmernene ligser intet rmwmere onn finne
vegen cil den tyske vitenskap og den tyske kunsts iLk kilder, vi
er komiøst til i 16pet av de s!.ste år. Den har lange og gode tra-
dirjonew.

I det fond som nu er etablert ser Vl nordmenn en bekreft-
else på t ogsa Tysklaid ..lorstår å %u2dere disse tradisjoner, og
ei'.; men önsker å glöre sttt til å otLible-e et fornold som Ce
norliskeforfatts utvilsomt vil forstå å verasetta.

For det andre er det et nytt bevis på den store interesse
som Tyskiand i alle tider h& ? vist nordens, og sedslig norsk kunsb
og litteratur. De mange uttalelser av Kwat Famsuu, 13drnstjerno
Bjbinsor, Eenrik Ibsen, Andreas Nunob m. fl., er et overbevisende
uttur-rkk at også rj n:Jrdmen:1 al2tid har trodd og erkjent et

iridrnsarartörigbet av alle lerd i vår verdensdol på grurr Qv
den ,kjebne som blytte:!. , alle .duroY.?as land samn.en$ ab-ing-
et n?'dirend. tnrs:4e*rrå'rt kon'ens Ltrell åLdell6e
o oga litiske rJlvstendighet og uavhengigst Qgså V clin
gr?nn forstår vi vurde:s at TyskLa& uetopp 1 denne tid som
kr.damer; TW?ste avgjd,:.elser i vår tidsepoke, :)å JewckLen 3,v
de sjet krig3år$ har c.92.-etet et fr .!om bFer.er nut Hamsunx

Dten. ab 6yeblikks tvll he:'? E„u4'L Fams,:.1£ :7 som megetL.
hur virket befruktende p& vår Litterat, leve eir Zru,JAILle
:cr et nsjonJ,s program som det norske rikstyre idag bekjenner
seg til $ og gått inn for den europeiske nyordning. Dermed kemmer
ham ikke bare til å ctå som den store dikter I de ko.L. 41de E'lek.s-
ledfts bevissthet, mer også i historien som en ledestjerne tk,-e d,t
norske frik.

den felring av hans navn som finner sted ber JAag til-
later vi osså se et utzrykk for den eppfatning at Knut Hamsuns
ord i Euxopas skjebnetia har bragt bud langt over hans ego*;lcMs
grenserog ew av åndelig betydning tor de menn i hv e hender xalxpen
ligger. Dens erkjennelse ør en særlig kilde til glede og stoltret
for deJ,; folke De kulturelle forbindelser mellem Tyskl:mu og NO,:ge
har faste retter i det raserssige telleskap, historiske tra-
disjoner og 1 de siste års politiske utvikling.

AM disse forbindelser i deres nuværende form ikke bare
kommer bil å bestå men ytterllgere vil oli utbygget, er et

Det uyo Hamsun-fond et et nytt og meget gledelig
bevis på at forståelsen herav er levende på tysk hold. På norsk
hold vil bevistet herfor bli gitt derved at besdket av norske
studenter ved tyske universiteter og hdgskoler vil bli enda meer
omfattendeenn hlttiltil glede tor begge parter.

Zeg tillater meg herved å be de tItskeautorirstet sam
har hatt med opprettelsen av Knut Hamsun-fondet å gjbre, å motta
det norske riksstyres varmeste takk for den store oppmerksoullet
som på deune måten er vist Nerge, og for den betydningsfulle
std4'4;e fondet representerer for de norske forfattero i Tyakland.

Minister Skanekes ord ble motzat'l med varmt bifall av den
represon4",ative forssmling.



side 3 lieIdinger 5. august 1944Nr.1189

dEONONISKE ljELDINGER:
Indeks for Oslo Börs:

Bankaksjer 167,75 (uf)
Industriaksjer 197,00 .4-0,30
Skibsaksjer 236,50 0,50
Hvalaksjer 210,25 - 0,50

1230 Fiskerimeldinger:
U.Lwrsom endte 29.jul1 1944. Utarbeidet i Bergen 2.august:
FiskeforhoLdene uken som endte 29.7. var forholdsvis bra.
Seifiske med snurrevad pågår for tiden på strekningen fra Finn-
nark til Fosen.-nistrikteAe i Trndelxg. I Finnmarks östlige
del er utsiktene ior fisket forholdsvis bra, men fiskeforboldene
har vært ugunstige. Forvrig i Fi=ark har det vært tatt til dels
ura fangster i enkelte d'istrikter. I Troms har det pågått bety-
delAg se1snurpingi fylkets nordligede1, men 1 siste uke var
fisket i tilbakegang, da en sor del av fiskerne har tatt t11 med
slåt-,;cnna. Det sc-tmme er tilfelle i Nordland, men det fås fortsatt
en uel fangster i Vesterå3en, Borge og lenger ser. I Trndelag
tas det en del seisnurpefangster i ytr( og nordre Fosen.

Sildef3sket later nu bil å vE-we i tilbakegatig i Nordland.
Dssuten har det vært rJeldt om enkelte fangster i Troms og Finn-
mark. I Nordland har det vcrTt fis'ret i Ofoten, Folla samt ved
BrönnbysLnd eg c:ranu.nessjen. Sildens stC5Terelse var 20/50 stykker
pr. kg. I blord-TrOndelags kystdistrikter tas det adskillig små-

strrelsen 20/30 stykker pr kg. 1 .93r-Tr3ndaleg foregår
det et godt småsildfiske i flere distrikter, De störste fangster
er hittil tatt 1 Bjugn. Fra Uthaug foregår en del fetsildfiske
med gern, og på Fryd ha2 de+, vært eatt enkelte rene fetsildsteng.

Landnotfargstenc består hovedsekelig av småsild 20/34 st.
pr, kg., mons garasilden 1 Uthaeg-distriktet selder 3:/1-1»
kg. Fra Yerdmbre og RomsLIal foregr også et ganske rikt smås11d-
fiske. SrLåsi1den or av liknende st2re_ise som 1 Tröndelag og er
iblendet en dal fosild strre3sen 13/1;:.

LrrslingiskeG er for tiden ubetydelig. i a et lr
bra fangster pa de fleste ,-en1 1.ge fiskeplasser. 'v'iuere nieldes Cet
nu om godt snurrei,a(3fiske utfor NUre-kysten, hvor fangstene er på
opptii 3000 kg pr. tur. Kystr-rsket 2orövrig er  4'.11 dels bra.
Makrelfisket gir for tiden lite utbyttd. Det tas endel .:angeter
med snurpenot.

1230 Köbenhavn iJNB.
Elektrisitetsforbruket i Danmark er steet 12,2a13ende i den
siste t1d. IM1ge Statrstisk Oentraleyras uppgaver var forbruket
i juni på 77,7 mIllioner kllovatt, rwt 71,9 i juni 1943 og
66,8 millioner i juni 1942.

1200 sockao1m B.
Allehanda bringer en oversikt over den tyske importen til Sverige
i löpct av frste halvår. på enkelte omrader er den tyke eksport
til sverie ikke bare like stor som året far, men endog tildels
stOrre. Saledes er det i förste nalvår 1944 levert 300.000 tonne
kull og koks rer enn det fregående år. Likeledes er jerneksport-
en bkct. Innftrs1en av kunstsilke fra Italia er blitt utlignet
gjennem tyske leveranser. Det er samtidig verd å legge merke til
at de betalingsforpliktelser som ved handelsavtalen ble overtatt
av Tyekland til et samlet beMp av 70 millioner kroner, er blitt
punktlig oppfyllt. Denne lykkellgs, lösning av de tysk-svenske
forbindelser på det ökonomiske omrade, gir et tydelig kåldlx uttrykL
for Tysklands ökonomiske kraft og tilintetgjör den tvil som har
reist seg 1 Sverige i enkelte krisesituasjoner der det har vært
sagt at Tyskland ikke var i stand til å oppfylle sine forplikt-
elser på grunn av de krav soei kr1gen stillet. Oversikten er også
et nytt bevis pa hvor unaturlig det er når det fra britisk og
amerikansk side blir gjort forseik å å skille Sverige fra det
tyske merkec;for på svært mange orn2ader danner derine samhörigheten

den virkelige forutsetning for ea sund og uF'erstyrret, utviklimg av
sveriges ökenomiske liv i det hele tatt.
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Fortsettelse bkonam1Ske, handelspolItlske og andre meldinger:
1200 Göteborg ONB

Wtaverken leverte tirsdag 12730 tonneren til rederlet
Transmark A/B. TankskIbet nBaleklavait er et s5sterskib til
motorskibet “Zelosn sam 1 1942 ble levert til A/B "Transolln
Begge akib er bygget til høyeste klasse i laoyds, og gjör en
tart av 13 knobb mod full last.

411,1200 Stookholm ONB
Et nytt svensk valseverk er 1 disse dagør eatt 1 dritt etter
re års byggetid I Donnarv3t. på  Sensommeren regner man med at
valseverket som skal tremstille fint blikk, vil være i full 4,I2t
og at endel av produktene vil bli eksportert.

+
1200 Stookholm ONB

grunn av den eunstige utvIkling av kvegbestanden 1 SverIge
kunne torsyningsmyndighetene i stookho1m stille i utaikt en fr-
hÖyelse av kjöttrasjonerne fra hösten. Det meldes ab etter de
dårligeavlInger 1 1940 og 1941 er kvegbestanden vokset aå mert
at  den svanske kjbttforsyning må anses sikret.

Det fremheves at hvis utv1klingen tortsettex sam hItt11
v11 kjöttforsynIngen snart komme inn I normale spor og mulige s
bli bedre enn tidligere slik  at :'.._)rasjonenIngen blir illusorIMk.
Imidlertid anser man a4; en formel opphevelse av rasjoneringen vil
veare utelUkket.

OR 1900
Sandefjord: Skuronna I Sandar har nu tatt til. En bonde kj5rt!!!
idae inn et lass bygg.

ZYKKER
OR 1200 Trondhelm: En badeulykke hendte (,dag kveld i elva yed Ss..bu-

sjtien. En  20 år1ng 11.Velve; var gått ned til elva for å b&le
Pludsellc glkk han under Koeh kamerate.: cå ham og en av dam hop-
pst ut eter ham.Det gikk et kvarter för liket ble  f=t.

+
1030 LIllehammert En ulYkke som:kotet to mann livet hendte på jer

banellnjen ved Ringebu st. igar ettormiddag. FIre jernbaneme
var på veg nordovex på en dresein og i en uove:niktlIg iving sred
RInbu st. mbtte de et lokomotiv tor sörgåenqe.Earene på dr
sinen oppdaget toget forsent. De tikk ikke bremzet 6g en kol1 mjon
var uundgaelig. En av dem Andreas Flatmoen, ble drert, på ste et
og to- andre ble stygt eåret. De ble I all hast brakt tIl syke
hu.3 1 1,411ehammer, hvor en av dem, Wore Haugen, döde idagmorgt3s.

OR 1900 Skian: Igår bröt det ut.brand på godseier liftenskjolds eien-
dom ved Valer st. Iallt strök det med 25 mål skog. En antar gt
dot er bmplukkere sam har vært uforsIktiee.

(11~0900 Det er utbrutt en generalstrelk i Vlborg. Alle tabrikker
anlegg har nedlagt arbeidet som protest mot en akytning.(HV1Iken
er ikke klart).

stmeiken i FredrIkshavn er_kommet til en alutt etter at tyakek.ne
har lovet å losse to ammunusjonstartöyer sam ligger 1 havnen. -

+
OR 1200 skjermbIlledtotograteringens start i Brandbu var vellykket.

Den foreglkk på Harestua Turiststasjon(?). Etter Brandbu kommer
turen til Gran, osv.-
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UROLIGHMER I DANIWY.

S.R. 23.00 I Knenhavn og omegn ble det i går
begått en rekke mord.

I går kveld ble en tysk soldat skutt
ned Qyrehavsbakken på klampenborg. Han ble overfal1t av fire ung
menn pa. sykkel som prtide å fravriste ham revolveren. Da han satte '
seg motverge, skjUt de ham ned.

Tre tyske soadater ble beskutt på
Lindevej av en syklist. Den ene av de såredo d3de i natt.

Sunere foretok Lyske so3dater en
razzia p. Isterbers ( ) hvor de beskju fotgjengere og restaurant-
gjester.

Fra dansis: side stil1er man sig ufor—
stående uverfor denne tyske handling, men det er trolit at det er
ment som en reuresalie for mordene av de to ':yoke soldter,

Under skytirsenble tilsammer
danske sivilpersoner saret, h cr?.v sy: måtte Inn1e66-s på sykehus.

.4alberg og traktene deromkrIng ble
i går skaket onp av en yoldso.m eksp1osjon sem rant sted i un tysk
luftclarinestatsjon ved Aalborg.

Fem danske arbeldere er döde os noen
såret. Lan rcgner med icb like mange tykere er Wde ug ontrent ti
saret. Eksplosjonea kunde f31e3 vldt umkrins, •men den warettet ine:en
nevryerdi skade,
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STORT Tya:‘..1.,571.. I OOLOSSELD:. TAL1.R AV RBOVE3 OG VOI'J F.A.I=ORST.

Oslo: (:.rinskastin og forbinnelso med det feige attontat
mdt dor FUhrer den 20, juli tiar man så,vel i Tyskland SaU i de bcsatte
land bådo i skrift og i tale gitt uttrykk for sitt standpunkt og sin
ukuoligo viljo til a kjempo til seiren er vunnot.

Idag var tyskore i Oslo samlet
ColIsseum for ennu en gang å bekjenno sog til der nhrers store livs-
vork. Fongondo slagord som: "Ingen makt i vordon kan skille oss fra
Adolf Hitler", oVårt liv tilhdror dor ftl.hrer" og "For ham og for
Tysklands soir intet offor for stort" prangot i kjempeskrift Pra
voggeno i Colossoum og kampsangor os marsjryt= lid gjo::noIJI salen
mons publikum inntok-sine plasser.

Presis klokkon.12 kom ..oichskossar
Torbovon, aenoraloberst von Falkonhorst og tvministerorcsidont"
og inntok sinc plassur. plandt æressjostone la on ellors morke til
Oberbefohlshaber der Larinekokando in liorwegen, admira1 Ciliax og
hdytstondo reprosentantor for do tre vå-ponurtor, samt flero dc
"norskoo .n'Idnistre" og tyso og norsko roprosentanter for -oarti os
tat.

Landosgrupponleitcb.Ider 11SDAP, SS -
Cbcrsturmbannnhror Neumr;nn )11otmdtet og ga ordet til Wohrmachts -
bofehlshaber in -r-v,egon, Genoraloberst von "Palkonhorst. Umiddel-
bart etter von Falkonhorstts tale grop -2olchskommIssar Terboven
ordet. Talonc ble hilst mod kraftig bifall.

33 Obersturmbanr=hrer 1Teu..n1.1ut-
brakte så et Siog dcii for der Führor og det holt isjennom vollykte
mitet blo avsluttot mod de tysko nasjonalsanger.

FORkOR12 UTGA-VE AV kkRBOVnhS TA12.

Oslo: (34). 1:c?-?c, noon gang tidligero i historion
er det vol forbvet et mordattentat på ot stort folks fdrer, om var
mer barnslig anlagt og mor vanvittig forbrytorsk t sinc m2,1 onn det
attontat som ble utfdrt not V.1? FLhrors liv don 20de juli, sa Terbovcn
innledningsvis. Hole det tyske folk og mrod det utallio vennor i
'-ure)a reagorto likt da den fdrsto nyhoton inntraff. Alle andro tanker
og fdlolsor ble overveldet av an cueste s-uor fdlelse: Der FUhrer lever.

I ct dyeblikk da våre fionder har
alt som star til deres disposisjon og forsdkor a frailtvinge

vgjdrolsen i ot rasende stormlp, i dettc avgjdrendo dyobl:!;_kk sir
Orsynet oss ct utvetydig bovis på at don vil se oppfyllt en mlSjOfl

gjennol Adolf Kitlor. Hclo.dot tysko folk er derfor.bLsjolet av en
fanatisk tro og mor enn noonsinne fyllt av viljen til setto dot
sisto inn i kampen for å vinno seiren under Adolf Hitlers lodolse.

Allerode fn dager e-(,tor 20dc juli sa
den ongolske Drosse seg tvunget til å skrivo at do tyske soldators
fanatisko kampånd som savner et hvort sidostykke o6ter 2lde juli har
svungot sog op i en ne.ston sagnaktig storhot, fortsattc taloren.
Også hjoilmo or utalligo beviS på troskap og kj,=lighot ström:ict til
dor FUhror og dr. GUbbols fikk titusenor av skriftlige crklæringor
otter sin sisto talc dor han forkynto at dcn totale krig vil bli
gjonno.Lfdrt til sisto konsokvons. Alle skrivolsor forlangto at holo
dot tyske folk settor inn sitt sistc og hoyostc inntil sciren or vunnet.

Fortsatt.
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TLRBOWS TALE. Fortsatt

Således har den lille forbryterske
forederklikkeu ikke utfbrt annet enn den makt sam vil det onde og
allikevel skaper det gode.

Lt hvert forstik tidligere på å rydde
der FUhrer av veien er blitt utgangspunktet for en ny avgjbrende
seir for der FUhrer. I 1932 semlet alle våre politiske motstandero
eeg i eu enhetsfront og gikk til konsentrert stormangrep mot NSDAP.
Og Gregor Strasser trodde tiden var inne tel å falle Adolf Hitler
ryggen, tilrive seg makten i bevegelsen og deretter å dele makten i
staten med de reaksjonære. Det var nok å bekjentgjöre forrederiet
for å overvinne det, Forrederen ble stående alene. I det byeblikk
der FUhrers tillit ble tatt bort-, fra hem sank han ned i natten og
glemselen. Og slik er det med oss alle, Ided Adolf Hitler kan vi
nestre det tilsynelatende uoppnåelige og umulige, og uten ham er vi
ingenting.

Da Adolf Hitler i 1933 ble Tysklands
kansler begynte det tyske folks urokkelige gjenreising. Du de jödiskc
emigranters oppfatning, nemlig at det nasjonalsosiall.stiske legjerings-
eksperiment vilde bryte sammer om få uker, ikke holdt stikk, begynte
toneangivende franske militær -og regjeringskretser planlegging om
å rykke ibn i '2yskland og fordrive Adolt Hitler. Grunnen til at
planen ikke ble realisert var at den franske ambasså.dbr mente at
en saik aksjon ikke var nddvendig.

Under ledelse av Rbhu forberedtes en
revolesjon mot kdolf Hrtler og hele de+, nasjona1sosialistiske regine
vide bryte soeimen. Da så Rbhmkeppet plutselig brbt Jc:s i

ean se oet eeenie eoe ea Straeserrevoltcn I lboet av noen ttmer
7er Leåke+,o7ervunnet og resultatet ble baro at det nyc styret, so_d
hadde eve2tatt ct bkonoe) 4..sk ‘:3 verne.,eessig sett full -
st,endig avruetel- folL fikk zid i ett og et nalvt år. ns dermed gikk
vår, fiender g1iee?av en farefri 213itæe speeertur til Beelin.

Og det som gjaldLfor fortiden det
gjelder cgså for nutiden. »et er jkke wegXleeedc eller vesentlig at
det i en stor pulitisk bcvegelse ellee i fors.ersmaktens veldige
organisaejen Gis et -ear forcdcre. Avgjdrende er hvordan bevegelsen pg
forsvarsmakten og dermed hele fclket reagercr. Hæren har selv rensct
seg for forbrytere. Alle hcr kren stbtt ut av sine re'cker  ,e fordt
det tys.,ee folks skjelyee ville være ceseglet Javis for-ederne hadde hatt
hell Ded se6 sk.L1 u.efå sin dom e folkedomstolene, j.J.(c av en kelgs-
rett. Den byld forederne repreeenterer vil bli brent ut og renset til
siete trevl.

Attentatet bezegner begynnelsen til e.et
avgjbrende veneepunkt5 denne krigen, fortsatte teleren, Den typen
soia ee-n kallte abare soldat"har oephbrt eg cksistere, iu modnes det
fullt ut som i stadig sterkere grad har banet seg frac side. 1:333: deu
nasjonalsosialistieke soldat, den rasjonalsosialistiske offiser og
den nasjonalsosialistiske generol. 1.ort sagt, son Htmlier har pro
.lainert i sitt op)rop: Den nasjonalsosialistiske foikehær. Under
Him mlers energiske ledelse ruller nu divisjon på divisjon hjemmefra
til fronten. Fredag vendtc vi Reichs - og Gaulchcktere med jernbanen
tilbake fra dst. Time etter tine kom tro)petranseorttog mot oss på
vei til fronten og det fantes ikke ett tog hvorfra soldatene ikke ga
oss glade tilrop. Den tyske soldat gar til fronten med hellig over-
bevisning og begeistring. aflvet at det å kjempe under AdolfHitler
sammen med det  tyske  folk betyr å seire.

Dr. Gbbbe1s organiserernu den totale
mobiliscringtil siste konsekvens. Front og hjem står ubryte14.g
sammen, fast besluttet på å gjbre den hbyeste innsats. Ikke på noe
tidspunkt har vi tvilt på det tyske folks seir. Og denne tillit grunner
seg ikke på roen måte bare på troen på v:J.r retbferdige sdc. Vi

Fertsatt.
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TALL. Fortsatt

nasjona1sosia1ister vet hva trocn formår. Da vi begynte vår kanp on
det tyske folk hadde uotstanderne alt. Vi hadde bare trocn på rett-
fordigheten i vår kanp og trou.:.1 å Adolf Uitler. Og denne urokkelige
tro var det eneste v*pen hvorned vi tilslutt tilkjenpet oss den full-
stendige scir. idag gricr denne tro hele det tyske foIk, vår
urokkeligc visshet .4gger so:1 sagt ikke bare denne tro, nen også
pa rieget ndkterne og reclle kjennsgjerninger, er det fyske folk
blitt beseirot når det stod enig og aldri har det tyske folk stått
enigere enn ieLag.

årevis har fiendenrfdrt en ubarn-
hjertig krig mot hjer,rfronten. Det har hare fOrt til at vårt folks
iroral cr blitt hardere og hardere. V.Ltrt rustningspotential öker stadig
trass i alle vanskeligheter. Våre 1-rotstandere nar for et lengere
tidsrura kunnet bevare et teknisk forsprang på noen onrlder. 1:en idag
cr vi ifeyd ned å innhente dette forsprang. Og inn mcget lett over-
skuelig frautid ko=r vi til gå forbi våre nOtstandere. Fiendens
berekninger har slått fullstendig klink. ..Uct attentat sen de satte så
storc forhåpninger til uislyktcs. Og endelig det mest betyngs-
fulle i hele den vrt)entekniske utvikling: den trske o:r)finnerånd nar
ad revolusjonerendc veicr funnet OtD fullstendig nye vapen. V. 1 er
allercde tatt r bruk, andre er ferdigc til innsats. Våre uotstandere
stJr lenger fra sinc dnskedrdiller cnn noeh w..ng fdr.

ikkert nok har vi en lang og vanskelig
vei foran css, sa Terboven tilslutt Kele det tyske folk kan, vil og
konner til å yte den heyeste innsats fordi dct idag n.er enn noen-
sinne vet at deune innsats stOtter seg p i. de beste f.(rrutsetn.iner og
en dag vil br..inge oss seiren. :riet nislykte attentat jer Fhrer har
nobilisert hele det tyskefonn siste uoralske og fysiske reserver J.
besluttsonhet og not, av troskar og innsatsberedskap. For tre daer
siden sa der :J'hrer til oss keiohs - og Gauleitere ve;ci slutter. av en
tale son var lier besluttson og 1-Acr seirsviss re= noen annern: Det eu
nin :,ypeste tro at forsync lrke reddet nitt liv fra en bonhe son
eksplodertc ikke engang en og en halv neter fra zeg for at jeg skal
dde det. Det reddet heg på dere underbare nic forat jeg sjral bringe
»irn nisjon til en lykkelig ±'gllbyrdelse i det tyske folk og denne
forsyncts vilje vil jeg fglibyrde".

Dettc attentat son skulle innlede det
tyske folks sarr=brudd cr blitt det store signal hvorned den av-
gjdrende vending begynte i denne krigen, denue krig scrr vil slutte
Ined TYrsklands scir.

IPALKWHOR3TS TAZgf. I 0HOkTT UTGAVE.

ser von Falkenhorst behandlet
innledningsvis attentotet u'ot der -.13'dhrer or uttalte at netto-yp den
20de juli beviste nvor trofast forsvarsnakien strr bak sin dverst-
korrianderende. Jagon etter ba fousvarsnakten an tiLiitCjSe til å bruke
den tyske hilsen or dette gir synbolsk uttrykk for de tyske soldaters
tilknytning til der jjuhei og -ror hele folkets sanhdrighet i nasjonal-
sosialisnen. -.2Jegivenhetene den 20de juli.har ikrr hatt nocn innvirkni.ng
på utviklingeh .ved frontene. Den forederske aksjon ble slått sa huutig
ned at frontehe slett ikke nerket noc. Og nu slår våre fiender i sinc
rapporter fåst at de tyske soldaters notttand har nådd et hdydepunkt
son grenser til det ufattelige. -20rederne vilde hvis de hadde fått
nakten ikke ha greid å fortsette krigen, dc nåtte ha sluttet fred
med fienden, dvs. kapitulere betingelsesldst. •Alle de rigsbetingte
byrder, vauskeligneter og bekrnringer vi har nu, vil ikke kunne scrs(inen -
liknes ued det seri Jo. vilde ha skjedd. Uvorledes er stil1ingen på våre
fronterKjaper vi en foutvilet kamp? Vi har i. og for seg nok av tropper

reserver for å ndte v-rre fiendei. 2å invasjonsfronten har de divisjono
son var satt inn der, avverget det forste franstdt. De Allierte har inko

-fortsatt.
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FALKLNT:TORSTS TALL. Fortsett.

greid å komme vesentlig frma, bortsett fra noen panseroppklarings -
styrker og avdelinger. Beskytingen av Sdr - Lngland med V. 1 har hatt
en meget bemerkelsesverdigvirkning. Bsre i forsvaret mot V. 1 er det
satt inn omlag 100.000 mann fra luftvåpnet og ödeleggelser forårsakes
i havneanlegg og krigsviktigeanlegg samtidig son store vanskeligheter
legges i veien for forsyningene. Jeg tror vi med full tillit kan
indtese den fortsatte utvikling på Vestfrontsn.

I Italia vil Apenninenes fjellkjede
fortsatt gjdre det nulig ved hjelp av forholdsvis svake styrker å
forsinke den tallmessige overlegne notstanders frantrengen På Balkan
er kampen not b*andene uten betydning for krigens utfall. Stillingen
åst kan fylle engste1ige sinn zed bekymring. Det skal innrdmmes at den
er spent, fordi sov4etrusserne under op:?bydelse av sine siste styrker
har rent overende var i ors for seg faste dstfront på enkelte steder.
Derved er den saulede front konmet r,ssrmere Tysklands östgrense, en
situasjon som inntraff hyppigere i forrige verdesnskrig, men som vi
atter og atter ble herre oven. Nye aUellnges. vil i retb tid tli brakt
til de kamnavsnitt som synes særlig trust, Når så de nye våpen blir brak
i anvendelse, så vil bekringen f,Jr utyiklingeh for utviklingen i Öst
warefjernet. Jet C2 såledos kirkelig•ingen grunn til å Setrakte
situasjonen i et som h:åplös. Vi har overvu,nnet meget mer kritchke
situesjoner. Ste)..2ens stormflod mot vår östgrense vil brytess=en.
Vår stilling er pa langt nær så spent som i enkelte faser av forrige
worddnskrig da vi hadde de veldige rfentr i vest, sör og öst. Gjen-
opprettelssn a den fullstendige tekniske likevekt vil skape forut-
se:.snnngen for a vi kan legge krigens ror heit om, L»vilJk=s
nårde og tunge t:!(Tler, wen silitten står efren og den framtid som
Selo3S Jitler fdre oss tl

Yår den totale insats i de kommende uker
blir til når bele folket iler til geværet, de. vil 1.en
Zahrors store hisoriske misjon gå i oi2pfyllelse og seru,s Jaurbæ
tilfslle ham. Se.FL bverstkoanderend for :orsI ,Iramakten i orge
nranerer i g 2L,Jr "ft0r at alle ldaten i Norgt, ikke vil unnlate

a vis j.11 innsevilje og nengivenhet til si te anded.l.ag. Vi kapitulre/
festningen Norge skulle bli .3r.grepet, vi kjeT1T)e til

siste flagg ires og holsievismen tIlinteg-jöres
for at :suaope skal leve. Leve der FUhrer. Les'e Stor

6650.

XUNNG.TOKING. •
I sanband med d.d beste=n1ser som ,v

omsyn til benovet for nbeidskraft er tru2fet cm handelsskoler, flkes-
skoler, folkehdyskoler og andre ungdomss..1,eler skke ksn ta inn :1e7er
eller sette igang kurser uten arbeidsformidlingens samtykke hn- ninen-
riksdenarementet« bestemt;

Urganisasjoner og foreninger som
under lov av 20 Lug.ust 1942 kan ikke oppte elever som er fyllt li

dr -1), skelei eller kursen av neen art uten at det på forhånd i hvert
enkelt tilfelle er lunhentet sautykke fra erbeidsformidlingen i eloveils
bostadskoilmune.

Elever som akter å melde seg eller har
meldt til slike skoler eller ,:urser som tar til etter 1. aug. 1944
må derfor vedlegge eller ettersende en erklæring QM godkjenning fra den
steslige arbeCcdsfornidling.

Organisasjonens eller foreningens
ledelse bærer ensvaret for at sant15.ge M.ever over 17 år i skoler eller
kurser åom går inn under denne bestemmelse har innlevert slik er -
klæring fra den stedlige arbeidsformidling fdr undervisningen tar til.
nisse erklæringer skal etter annodning sanlet oversendes arbeidsfor-

. midlingen på det sted hvor skolen eller kurs, 4; holder summen mod en
fortegnelse over samtl2ge deltakere meCLangivelse av f3dselsår og dag.

07ertredelse er denne bostelse be-
b_andles cttc nevnte aovs paren:saf 12.

Hs.gelin
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24.00. (43) iJen lste septcnber begynner frontkjempc,r-
skolen sitt annet kurs. 1-,urset varer i 10 måneder ou det er cningen a
skaffe de frontkjen:oere som ikkc har noen hbyere almenutdannelse de
rbdvendige kunnskaper for ansettelse i sivilt eller offentlig yrke.

Alle utgifter i forbinnelse med kurset
foruten linn (:),2fauiliestbnad blir dekket av'front.,jenperskolen. For
pleiningen skjer etter AT's regulativ. De frontkjempereS01,1 har
interesse av å delta i kurset bes henvende seg snarest til frontkjemper-
kontoret.

VOLDSOU. BRUW

	

24.00 (44). 1,n voldsom brann hcrjet inatt Torterud
sag på Raufoss. I ldpet av kort tid stod sagbruket og oplagstouten
i lys lue og et beboclscshus hvor det bodde to familier ble også
fla_menes rov.

Skaden beldper seg til omlag 200,000
kroner.

24.00 (45. Yngvar Telle, Vang, er avgått ved
dbden 58 ar g=cl. Han ble uteksaminert fra landbrukshdyskolen i
1911 og ble fylkesassistent i Hedmark skogselskap i 1913. Siden .1S)30
har han vwrt sekretær i Heduark.Skogselskap ved siden av sin stilling
som skognester.

-1.31=R.

Trondheiu: En 20 år ga,1 el 2_ann k. Velve, omkoln
folede=nder bading i :alva Nea ved Selbusjben.

Lilleham3er: Fire jernbanemenn som fredag var på in-
spesjon :Led drasin 1ans jernbanelinjen ved Ringcbu stasjon, ble i
en uoversii.tlig sving cakjdrt av et Lislokoraotiv. En av karene, Andreas
Flatmoen, ble dre2t på stedet og zo andre ble stgt såret. Ln av dem,
Tore Haugen, dbde lördag norgen på sykehuset i

J202,T.

Drarimen: Buskerud - uesterskaDet i feukamp for
dauel og herrer ble avviklet i Dramen sbndag. Stevncts sensasjon var
Anne .Larie Hirschhoffs nye norske rekord i feu - kam.p, med poengsum (.).
herreuesterskapet cle Thure Lund senioruester. Finn Hodt ble junior-

mcster.

1,oss: Norges .csterska-pet i sykling p3. bane
over 1000 og 10.000 _ileter ble avviklet på 1.e113s stadior i lioss sdndag.
På 1000 meter vandt Egil Olaussen, 1)raLrien. Nr. 2 ble Olaf Lidsæther,
3 T. k Horstad, Gran, 4 I-larald Bahle.

vvvvv VVVVV vvvvv
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IWRIJ ETLXISTING.

23.00. (25) Fra -Iristiansund meldes at flere og
Roinsda3 fylkesting trådte samifien på Grun Ectell i iristinamd i dag
under forsete av fylkesmenn Erling Kvadsheim.

Blandt de tIlsedeværende var fylkes-
fjreren Tharaldsen, 1agf,3ror Lyngstad, skoledirektör Skar og flere .
kjente personligheter.

Fylkesaannen oppl?-ste ut han hadde
sendt fölgende telegraa til Linistelpeeidenten:

"Fylkestinget i Mere og Romsdal
saJlet t11 adte i iristiansund , sender Ministerpresidenten sin hjlsen og
takk frr arbeidet for folk og land.

LIlsng Kvads'heia.n
Under åpningsabtet holdt fycerlannen en

tale hvor haq kom inn på Na%jonal Samlings kanp. Han ga uttryl-kk
for treen på en seirrik slutt på denne gigantiske skjebnekanp som
Nasjonal Sumling kj(mper for land og folk.

DAGENS n'(01:zTRAPPORT

0 R, 18.30. beskrev don kjliljse aottal_se de
allicrt3 soldater har ftt i :.orm:andje. uen n3de og elendighet
soa ar',1 inve,sjonen ha(".de fett de franskc f1yktning32
NoruasIdie til å hate de allierte med et innetc og forblt,:et hat
soa var rent utrolig. De lengter bare etber L:_en dag Ca de ollicrte
igjen fold_.ives fra fransk jord. Det gan13e anorske'' land er blitt
anti-enge3sk instillet. Som bevis nevnte forddragsbolderen et de
engelske avisfotografer ikke haddo klart å briu,e noen billeuer fra
invasjonsfronten, son viser glade. forndj(le fra-..skmenn. Som regel
ser m,J3-1bare en engclsk eller a=ikansqc soldat Gå ,Takt, mens et
far sivile franskiinn holder seg iærbödig avstand.

Santidig med at hdtet mot de ollierte
har vokset, er det gode forhold nellon befolkningen og de tyeko
soldater styrket. Den tyske soldat er blitt lidelsesfelle og
forbundsfelle.

VERDEN OG VI

Terbovens og Falk'enhorsts taler blo
komaenter+, av Fritz Ihlen QOM kon til det resultat at ingen kan

være i tvil om at de ko_aende måneder vil were avgjörende for
IJuropas skjebne, men hvis de allierte tror at de Loaaer til å vinne,
så tar Ue fcil, no soa för.

Tyskland og hennes forbuhdne kjerner
med fanatisk kaapvilje og i full forståelse av hva kaapen gjelder
og i tillegg til den vanlige til der Ft5hrer' som skal redde
hans tilhenere, gttrykte Ihlen store forhåpninger _til de nye
4enaelige vapen som Tyskland har i bakhånd, w7j sboler pa de nye
va p" som er tilstede og vi vet mere enn våre vi vet
hva vi vil L.å.2seiren er vunnet.n
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21.00. IlEdderkoppenr har vært ute tor et kjede-
lig uhell. Por en tid siden kjpte teatersjef Zuster en del kostymer
'41:M2terttersjef K1ausen I sin ti. hadde brukt på Casino. Zenne
stoamsngde var det selvfölgelig til stor lsttelse for Edderkoppen som
er midt opp i forberedelsene til en ny reise. Btoffene var av 80d
silke og skulde forvandle,.-J 41 nye kostymer.

formd.dda dkulde fru Woxholi4 som
steller med kGstymenP lagerplassen for å hente «adel av stoffet
sam skulde urder saksen. Til Ein forferd1se cppdaget bkm
at-det hadde w,rt innbrudd og dt det ilige stofftt dtjilet.

23.00. Lenempnren i Tiarda'1. tinrtelle-r at tyv-
fiskot av laks i Lågen har s.atatt store dirensjoner. Mens tylfiakewne
tildigere for det meste holdt ses ti) ro;Jsne, ia e no utvidet
fisermrådene slik Lt tyvfiske foregår !,4ngs praktlAc talt hele elva.

Dst er meget vanskelig å komme uvesene';';
til .livs da j4n for tiden ikke maktor å ft5re tiltredast2.1ede oppsyr.
overalt.

20.3C, 211% 1..ammerl'est melde at den kjente dro.k.ts
kimplisker H. Blix i elgen tok er, laka på 22 1/2 kilo iRepperfjorden.

20.30. Politiet iEbnginger har fått t1.1 opp-
klaring en hture uLderslagsaffeare fra Våler. Bestyrerer, 517
konterst tilKon6svingrdi.strtl:tets er blitt
arretert for å ha unl.erslått 72000 kroner Ma kr,r1over undsrslaget
under revisjon av bbkene.

Besyweren sor, er 25 hi plmmeI har ment
ansat på kontoret ganske kort tid. Han har tiltått og sier at
pengene er blitt b2ukt opp.

Gran kommune skal byggEJkomlumali,
samlet lnnQ30.000 kroner til badet.

Btördal herredting
30.00 kron,-) tel rebJ,eureringen av Vern,z1,5k1rke,

DRUKNT.NGIDITLZER.

Den 25 år gaLle Per Er3 er dr*:,:kne
uxenfor Areadal ldrd ettermiddag. Samen med er kamerat skulde han
seile fra Arendål til Grimetad i en Oslojolle som kentret.

Stag ettermiddag druknet deli 19
Erik :roken i Ringebu under badni4g. Han be funnet igjen otter et
par timsers tid, men  alle oliplivnirgsfossU var forgjeves.

Den 531rige kjbpmann L.O. Holm drUknet
Mijösa ved Espa stasjon 1ffiddag. Han var ikke svtImmedyktig og var

komm£t for langt ut. Det er mu1i4 at han har tått hjerteslag.
Man antar at en AT-gutt fra Vormsund er

druknet Glomma like ved Dieerå lOrdeg. Man har neml!s funnet en
uniform, anderdy xnro.. g det er brakt på det rene at en AT-gutt er'
mellt savnet fra leiren i Vormsund.

En 9 år garcmn1 pikel Ybs13
kl,rahmeell er druknet badning i Skeelve. 1 Stoklce. Hu. kom for
langt ut og ble ta'iA av str6mmen.
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4ksjekurscr fra Oslo Börs 7.

K. 102
K. 101
K. 103
S.  102, K. 101
S.  103 1/2, K. 102 3,41
S.  103 3/4, K. 102 1/2

4 1/27 Stat 1937
450 Stat 1935,1,
3 1/2% 8tat 1941,1,
3 1/2» Stat 1938,1,
47, Hypotokbarr, 1938
3 1/3/, Hypotekbank 1(»1-1
Creditbanken S.  140, K. 136




Kredita9sen K.  815




jWi_xnfossen 5.21, K.20 3/4




Borrcgård7 S. 138, K.137




E1oktrokje 8.1/2




690




Orkla 285, k.280




ulcsforeningen 5 .1875,130,os 1853
Union .5,00,i.5,90




162 1/2




Borgesta 237 1/2, 7.232 1/2
Kiisteru: 265,K.260




j en 22()1/,2




1-cr CeliSke 1671/2, K.165




ITordun-?eldske 185K. 180




272 1/2




ocean 297.1/2E. 295




K.oss 2 ls,295




odd Li •255,2491/2




Russhavet 390




V.rautanot erin£or ufor andret.




stockhoLa.
Vea Götaverken sj3sattes i c'.ag ot

kor,ibinert maliu og tanki -2) navnot "Rautas." Hittil h' 7
visse forandringer we.rt nödvendig f3.2 cJ an.skip kiado absstos red olje,
"Rautus" derimou er konstruert slik at hun kan 1astee lusd mal -11 på
utreisen og ued olje  1J1. hjemreien uten at noen u2ygning foretas.
Rautus" ko2mer til å kanne laste 12,000 tonn d.w.

ibenhavn:
.R. 8.36 Statistisk byrå har offentliggjort sine

bcregnirger for juni måned. S
Sedavgrjden for öene sies å være litt

over J.niddels, .Lons den for Tyl1and,3 vedkovaenae cr litt under
Ln6.?ospristal1ot for juni nåned er

uforandret, neAlig 217

g.R. 2J.00 Det nye kraftvork ved Gallarångforsen
ble innviet i dc.g, hvcred Svcriges kraftforsyning er blitt betydelig
foröket. 3amc.ien med Krongb.lvverke -u, som nettopp or blitt utvidet,
bær er GEnelngforsens vork 12-/ av 3vcriges  kraftf  or syr i—g
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DAC2BKTZ:Ls7G:.

24.00. (35) Ifblge den 1,v som den finske riksdag
har vedtatt har jeg overtatt det hdya ambete som republikkens president.
"111t 11ar over det etore ansvar har jeg gjort det av den alume

p1iktföle1se som be9jeler de finske so1date7.
Soldater. Kampen om landets eksistens

og framtid fortset*Ger. Isgenskap ay 6-7er8tkommanderende fcr f3rsvars-
nekten appellerr jeg t1 derss trtholdenhet og standhaftighet. Urokke-
lig gjenz'idig U11t og vårt folks enighet er landmts sterkeste vern.

LBT F),SaS, IADEtt.

23.00. (34) De finsks s31dates ånd er fcrblitt urk-
kelug 1 den bayde fol'svarske;en mot boisjeT1smen, skriver IJ.. Sanam:::t;
i dag. Heri ligger tuldere;L: d. de71 fiI ,c)-.avarskaft.

;Iituasjonsl.s ali Icran1diger alle menn

E.R. Z3.10
etter a4; t3rs:ei er gåt-c iie. t visse danske kr"v.

Svedborg ble en ma.t ved navn PuJ
z-ersen Ho1in av tyskexue, Det kau ;,;51. skuddvka1 hvorunder
Petere. ble sået. Tu andre persol-Ler i gatt ble oviå. såretZ

D.E.4tatsragiofonien utsendinger ble avbrut
mellom klukken 1255 og klakken 1445.

D.R. 1835 I6år registr.drtes det- grdt.la cg
i dag 2 ,5 grader iKbbenhavn.

0.R. 12.00 'To fiskerkutte:e fra Zlitmölle.!? er forlist
og åtte raar.n mkorinet, AUe, unnagen en VW" gift, og ettorlater
sog tilsamme.20 barn,

•
gkIWERIKAWS.:B nY ISWRIGE.

m0J:. 12.00 Fire eori*.ke,
(söndag) 2å l'or3kje1lige steder i Sverip.
2,9 mann, er _uskadd. De ble tatt vrl‘e pa av

000000!)0000

til gjbre s1t tk;terste å egat niiati Heimefronten fblger
soldatenes eklempul famfor alt no d landets politiske 1eds1se og
militære Iedelse ei samlet i marskaik-Mannerheims nånd.

reiken :Ielsing3r E)rblitt avb1 ,1t,

neke fly nbcildndet går
Besetningene, på zilsammsn
de militære myndigheter.
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GENLROP HVOSLEF G4TT TIL VÄLHÂLL.
OR 2200
2200 Generalmajor Ra;nva1d Hvoslef, sjefen for Teknisk

Yödhjelp og Bedriftsvern cr avgått ved döden nær tre og sytti
år ganmel. I.Ied generalmajor Hvoslef er en av Norges beste sn-
ner eg en av Nasjonal ,Samlings varmsste forkjempere gått bort.

Hans helstöpte karakter og h?ns uredde holdningi
enl,ver situasjon sjorde ham eisket os aktet av alle som kom
berrins ned ham, og hans dUcl Ti1 föles som et smertens budskap

obs scevel for den bevegelse han ofret seg for (?)som for hans
Som den slödende fedrelandsvenn han var, sluttet

generalmajor Hvoslef seg fra förste stend til Viakun quisling.
Han vai? N3s förste generalsekretenr, og det er også verdt å nev-
ne at han er kanporganisasjonens matrikkel som nr. ?.

yrke var P_agnvald H;oslef offiser og hun
krigsskolen i 1805 og ble etuer å ba gjennemsått gradene ut-
fievnt til major i 1918. 1915 - 17 var nan sjef for garden.
1917 ble han utnevnt til militærattasje i Washington, on stilling
son han skjöttet med ster dyktighet til 3919,

1924 bje han sjef 2or Norges Samfundsvern og utförte
også de'r et utmerket arbeid.

Genera]major Hvoslef deltok som ffivilligi Finland
i 39 og 40. I 11 ble gefieralmajor Hveslef be)rdret
jonssjef fer likseelgt-eets skoleko.eps, og kort etter ble han uj-
fievnt til polit:LI;resident i Finnmark. Under meget vanskeliee foi-
hold nedla han h32 et verifullt geunnleggende arbeid til han
i 1942 b.1e utneynt til bverst og sjef for Teknisk N0dhjel2 og
Bedriftsvern. Den förste iår ble ba.n forfr,me,.Jt t.11 general
meeor. Generulnajor Hvoslef var infiehaver av en rekke norsxe eg
utenlandske umorkelser.

JUDAS LJfl: lilLNNE3 LN
2230 2-udas Lie minnes Hvoslof ved stort sett å referere

ovebestående mod tillegg av noen for anladningen aepassede
Sendingen er atydelig, men sluteer således, såvidt

obs den kan uydes: fl Kjmre Ragnvald Hvoslef. Du d3de som den opp-
reiste, stolte mann som du alltid her vrt. J'es viste at du
ikke var redd Wden, men du hadde fertjent å oppleve seiren."

LIER LOKKER FFD NYSILT
2230 "Idsg er det mer påkrevd enn noensinde at alle dispo-

nible krefter settes inn for å dekke ratproduksjonen " begynner
on sending SOM ter sikte på å skaffe mer hjelp gjennem Norsk
Landtjeneste. NTB har avlast et besijk i en landejenesteleir
Li(r, hvor 34 gjenter er innkvartert på prestegården. Gjentene
or i ald(ren 14 - 18 år. Gentene for lov å melde seg for den
tid de vil, men ikke under 3 uker. «Deilig nysilt meik opplyser
sendingen, og deselten far de samme maton som folkene pa de steder
de arbeider. "Næringsdepartementet har bestent at de som arbtUder
seks dassverk a ? timer, får en tilleggsrasjon på 15 kg grönn-
sakdr samt 25% tillegg på potetrasjonen. Desuten får deltakerne
50 dre dagen i lommepenger og reise fra og til leirene gratis."
Innmeldelsen gjennem Norsk Landtjeneste, H.Heyerdahlsgt 1.0slo.
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OKON0aISKE WID177GER :

Aksjekr:rser fra Oclo B5rs 8. augus4':

ktiv
4 1/2 % Stat 1937
4 % Stat 1935
3 1/2% Stat
3 1/2% Stat 1938 s lo2

Hypotek 1938 s 104 I/
3 1/2% Hypotek 1941 s 103 1/
Oreditbanken
Bjölvefossen  s  21
Bor2egåt s 139
Elektrokemisk 142 1/
Hafsluud
Orkla  s
3augbrak.3fereniL3en s
Union s
Agdesiden s 155
Borgestad s 237 1/
Bruusgård Kiösberud s 2r)5
Amerike1injer. s 230
Bergeuske s
NorlenfJ_dskt s
Ivaran
Ccean s 300
KOSJOS 2 s
Ods:
-Aossnavet

4.
Valuta:_cAeringey uforare.;,

(YNBs fed Oslo B 7. algust
1230 llenkak,)j,3- .L6r,25 ( G,.\

rI
equs,riakbje 'L97,11+5kibsaksjr

	 0,I7
23C,-)0 - 0,50/

1-,valakjer uLes
+

DANSEEIW .4PNFL JITT TEKSTILFOREXBINWINSTIT=
1230

75E3 ,)e.-1 1, september begynne: et dansk tekstilfo,'skningsjugtitu4:t
sin virksomhet i. KObsnhavn. Det er.oprettet .Jr.,d ft, 1 ansren-
41ser av vitenskap or, de iLdustrierr :_Jerze.

J-.ns÷itets :eder er prol'es,or i,:obert .sruisei. fre. Len
2c:kniske H3irko1e i Köbenhavn.

TATERN2 SICAL MWILISI,Rn EITIERS BEMMUIar.; 74PEN ?
1130 E1verum! Taterplagen i. Hedmark er nu bliut meget gerier.

ende, ng folk komzer stadig med klager. Ordförerne i fylket hai
derfor sendt en henstilling til myndigheteneOla å få på
uvt-Isenet. I henstillingen anbefaler maii at taterne nektes adgang
ti1 å holde hest, at de fratas sine biennevins- og J,:obakkakort,
og at alle 'beterg, mellem 15 og 60 år sJttes i produktarbeid.

ULYKKKR
1130 Tynset: Söndag etermiddag henc:,te det en ulykke ved

Granengen ilevikrt, idet den 22 år gamlt. Ivar Halversen umkam
under badning.

k 102
k lol
k 103
k lol
2 k 102 3/4
2 k 102 1/2
k 137
k 20 3/4
k 137
2
k 690
k 280
k 1840
k 5,90
k 160 aLs 162 1/2
k 232
26:J 1/2 oms 2C)5

k
k 130
k 276
k 292 1/2
k ,!;95
k 247 1/2
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NY FINSK REGJERIFG
0700 9-8 Den nyc finske regjering er nu ferdigdannet.

Stat,r,minister ble som ventet Haeksell fra det kon-
servative samlingsparti. Karl Nekel, partilös, blir utenriks-
minister, mens generallUytnaat Waldcn, partilös, fortsetter
som krissminister. Den hittilvEe:ende landshbvding i Lappland
Kaarlo Eillilæ, agrarpartiet, overtar stillingen som innenriks-
minister. Föreren for det svenske folkeparti, friherre von Born
ble justisminister.

LXGELSFE T0RPLD0FLY P NORSKEKYSIEN
0800 9-8 CR Enselske torpcdofly anrep igår skib i konvoy

utfor s'drkysten av Norge. Ltter (z.emeldinger som hittil fore-
ligger ble fire av flycne skutt ned. Konvoyen kom uskadd i havn.

OR 0800 Den alnindciig folkeomstol har 5nat I.Iartin Irgens
Netlend, f.13-7-20 os Tnorlcif Paulsen, f. 3-2-24 til henholds-
vis 15 os 3 års fengsel. De to d.inte hsdde sammen med to andre
utstyrt sug med falske lesitimasjonshevis som politifolk, cg
gjorde et innbrudd i en Villa på Bekke2ass1i(3gda, hvis eier de
viste drev med trykning av falske rasjoneringskort.

Notland hadde desuten gjort inbrudd på Veslandet
tidliscre, os der ;..tjålet en mengde rasjw:leringskort.

4-

NY TIPPE&TEF
OR 0800 Depertementet for Idrett osv har ansatt ny sjef for

Tippeselskapet. Hans navn ble oppfattet til Hans Morgan Kjeld-
seth (muligens nokk et etterrevn).
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INITIWSTIGSLRBLIDLT.

23.00. (43). Tidlis innhösting og god berging av
avlinga er en viktig forutsetning for a.c, de næringswner som gjennon
produksjonen er franbrakt skal konne folk os fe tilgcde. En grunn-
betingelse er injen at dcr kan skaffes nok arbeidskraft og i rett
tid.til hdstingsarbeidet i jord - og hn.sebruket.

Behovet for arbeidshjelp i jordbruket
er erfaringsmcssig betydelig större under innhdstingen enn i den
övrige del av onnetida. Slik som tilhdvet er idag ned et stort og
vidtfannende behov fcr arbeidskraft på næringslivets forskjellige
onråder, kan en ikke regne med noen vesentlistilE,ang på voksen
arbeidshjelp til jordbruket i höst utever den sdri allerede er be -
skjeftiget i dette yrke. .Forho1dene os rrheidsoppgavene er
slik i jerdbruket at mcget av det arbeidet som fallei om hdstet ned
fordel kan utfdres av stdrIe bann og ungdon.

Tlan har derfor funnet det riktig og
nddvendig til konnende hest å sette inn skolebarn og skoleungdon,
sant ungdoin som er uten beskjc2tigelse i hdstarbeidet i jordbruket.
inflsettingen av denne arbeidskraft vil forogåetter direktover
utarbeidet av de interussertc nyndigheter. Bare ved ct sanvittig-
hets.L'ullt og adsvarsbevist arbeidc og gjennwl en rettferdig og r;oci
effektiv inrsats av anbeldskraftbn som er for hånden vil dct lykkes
oss å få  åretn, avlins volberget i hus.

Det er tidligere gjort op?nerkson
på vårt folk til konnendc vinter må være forberedt pa å libarge
scg ned avlen fra norsk jord. Sett caot denne olvorlose banrunn
vil sik.kert alle kjernie det som Ln 211.1t å sjdre sitt til a st3tte
opp on dettc arbcidet. Arbeidet må imidlertid organiseres og nl'an-
leggcs os den ftnste betingelse er da at den enkelto jordbrukrn'.!
god tid nelder sitt behov for innhdstingsbjelp tiI jordstyret i sin
konwne. ku henviser fordvris til annonse vedrörende arbeidshjelp
til jordbruket hösten 1944.

Barn og sko1eungnorl som iÅr vil bli
krevd avgiGt til hjelp i jordbruket vil bli satt under betryggende
tilsyn av lærere og le3rlinser son ska2 fdlge barna til arbeids -
plesser  ne Då  foreldrenes vegnb påse at diJse får dct stell os den
fornleinirs som blir fastsatt av myndighetene.

-rloreldre og oresatte må selv sa
langt dette er mulis sörse for utstyr, ske os beLledning til barn
og ungdon nellon 12 os 13 år son en kan regne med vil bli sendt L1L,

pa hdstarbeide. :,ærmere instrukser og detaljbestemnelser vil bli
sitt gjennoi skolene.

Det vil bli ordnet ned fellestransport
og reisetillatelse i den utstreknins dotte cr nddvetdig. Reiseut-
gifter til og fra arbeidsplassen vil bli dekket av det offentlige.
Delcakerne vil få lönn for sitt arbeide etter godkjente tariffer.
Ln må regna med at denne arbeidsinnsats vil falle i tidsruinet 10.
scptenber til utgangen av oktober. Undervisninger i den enkeltc
skole vil bli stop>et i den ttdtrekning og til den tid det er nöd-
vendig for å dekke arbeidsbehovet.
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SKOLLI OG ARBEIJSDINSATSEN.

12.004 (14). I den siste forordning aa skolene
heter det bloa. at handeisskeler, fylkesskoler, folkehöyskoler og
andre ungdonsskoler ikke kan ta inn elever eller sette igang kurser
uten arbeidsformidlingens samtykke.

.4ftenposten bringer idag noen komple-
terende opplysninger sonl vil kle-legge enkelte speamål.

I kunngjdringen står det ikke ut-
trykkelig at forordningen gjelder realskoler cg gymnasier eller
andre artijmekurser, men det er ikke tillatt a slutte i et arbeide
for å melde seg til ez realskole -eller artiumskurs. Dersom man ikke
kan peke på kontinuerMne skolegang i den seinera tid, må man ut -
sette eventualle planer om å ta realskole eller artium til det blir
andre tider. Behovet for arbeidskraft er så stort na over hele
landet at skal Jkke det norske næringsl:Iv bli knekket, må alle
krefter mobiliseres  oc  anvendes da± de mest trenges. Når det gjelder
handelsskolene har det Gjort seg mang mislicheter gjeldende.

Forferdelig mange meldte s?g siste
året til en eller annen handolsskole rare i håp om å unnga uz-
skrivirg til arbe1_d3innsats. Sa»ke mennesker tenkte lite eller ikke
i dez hele tatt på å skaffe se ei uLdannelse. En helt annen sak
er det at det er tvingende nödvendig å sette en grense for tilsiget
til harfielsskolene, for den eketraorlinære s3kning de siste åreme
må nödvendigvis före tj.1 er veldig overproduksjon av merkantilt
utdannede funklejonærer

11.31).  (1).  3ndag e'cterzLdaes inntraf:P det en
leakningeulynke  D.  Kedett - tungen j Sandvika, Idet dee e)ge
Osle naun Geoeg Karl 7ohnn  Tea'igc.wuk,let *Incti? badning.

Lang var sammen med tre vennee., 'ne
nadJe t-•t s,g dakrert  L  Lang  vilde  ut ijen0 adneeupte uti
cg svdmte e.vgarde, %en kan ikke  tiloake.  Pcliet b3e veeeelet og
sekning fe etats,, Eter en etunCs forldp iant men  1-,Az ved stupebryggen,

all haet Lle han kjdrt tel Bærum sykehas, eien ddden  \e.r alletecle
inntruffet. •

HIRDME;1:1N Å. KURS.

Hamar; Et stdrre antall hirdelenn er i diese
ZEPF -samlet ti3 et opelæringskurs på Hamer. Hlerdkarene ear fått
et fdrsteklasses utstyr og övelsene ble fra. fdTste das drevet %ed
liv og lyst. Hirdleirers effisielle åpning fant sted eirsda„
nærvær av Orvar Sæher og hirdfflordelingsfdren  ~Lk.

Sövik gikk i ein tale ntrdrlIg inn på
hirdens onganisasjon. han ga hordmennene et godt innb2ikk i h.rdens
oppbygging og konkluderte med liförereue" leveregel for hirden;
"Tapper og tro ekal hirden

Orvar Sæther kom i sin tale inn på
betydnIngen av kameratskap. Han kom videre inn på rasespdrsmålet
og ga enkelte slåendebevis på hvorden det bevisst er forsökt å
ddelegge den germanske ætt og hvordan "den gode gamle tideno drev
oss langsomt men sikkert met avgrunnen. Heldigvls ble den katastrofale
utvikling i tide stanset av en stort og klarttenkende mann, Vidkun
Quisling.

Hirdlitabslederen sluttet sin tale
med å utbringe et tre ganger "heil og sæl" for "förerewl.
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ÖKONOLISK 0V6RETIKT.

4 1/2 % statn 1937 k 102.
4 stat 1935 I k 101.
3 1/2 stat 1941 I k 103
3 1/2 stat 1,938 I k 101.
4 Hypotekbank 1938 k 103.
3 1/2 Hypotekbank 1941 s 103 1/4, k 102 1/2.
Ureditbanken s 142 1/2, k 137 1/2.
Kreditkassen k 815.
Bjd1vefoe.se.Li s 21 1/4, k 20 3/4.
Borregård s 139, k 137.
Elektrckjenisk s 142 1/2, k
Hafs1und k 630.
Orkla s 285, k 280.
Sausbruksforeningen s 1900, k 1850.
.f..gdesiden s 165, k 157.
-.Eorgestad s ?.37 1/2, k 235 1/2.
Bruusg,Ird Kidsterud s 267, k 260.
Bergenske s 168, k 165.
Nowdenfjeldske s 185; k 180
ivaran s 280, k 272 1/2.
Ocean s 300, k 292.1/2
K c.nos II s .297 1/2. - 292
Oud s 255, k 247 1/2..
Rosshavet k 390.

Valutaneterinsene var

Asjekurser:

uforandret.

Helsinki Iinnlands dyrhing av oljeplanter gir
Tb7U--eZT7..n meget god hös Por inne=ende år er det igjen
• dyrkot sliko plantew )å et sree av 4000 hektar. I Året 1942 var
arealet bare 400 bektar.

FLY=RI I 1,,I21-qI STOCKHOLL

S.R. 09.00 Tirsdag ettermiddag skjedde et fly
havarl inærheten av Stockholm hvorved tre mann, to flykadetter eg
en kurer ble drept. :Arsaken til u1ykken var at flyet gjorde sving
i for lav hUyde og det styrt.,et ned i havet. Dergingen av flyet på-
går frandeles.

TRL FOR VÅ-E:r.21ISKU1JGLING I

S.R. 08.00. Politiet i 1,u?vika har arrestert tre
norske statsborgeremistenkt for å ha stjå3et våpen og wimuntsjon.
Saumen ned de tre nordmenn er også en svensk statsborer arrestert
for saale forbrytelse. De ble tett ,o,å et hotoll hvor de hedde inn-
losjert seg.

Man antar at t;iveriet står i for -
binnelse med en v4ensmu_g-ling som har foregått i den senere tid til
Norge.

vvvvy VVVVV vvvvv
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ST.ANG T=S LUNDE, FORFEDRE OG FRONTKJEMPERE OG UNPOil2N LEIKER.

21.00. 36 Allerede i flere dager har ungdommens
sommerleiker 1944 satt sitt pre på Stavanger. Overalt har de unge
vært på ferde og besett seg. Pa Solborg er det vel skes hundre
g4enter og gutter innlosjert og når tjenesten ikke legger beslag
pa dam er de i travel aktivitet på Stadion for å fitpusse formen
foran konkurransene. Det er nedlagt et kollossalt forhåndsarbeide
for at sffimaerleikene skal hli så vellykket som overhodet mulig, og
etter at en dag no er avslut6et kan en slå fast at arrangamentet ikke
er klikket på noe punkt.

Den offisialle åpning av sommerlekene
fant sted på Stadion i formiddag. En anseelig mengde mennesker var
.samlet på tribunen med ungdonsföreren, minister Stang, stabsleder
Tidemand-Ruud, fylkesfbrer Gjerstad og fylkesmann Xrogh i Lpissen.

På slaget elve svinget formasjonen
4kisrav stevnedeltakere inn på stadion under ledelse av idr6ttsleder

Otto C. Olsen. Oppmarsjen var vakker og stilfull og ble flott
gjennomfbrt. Avdelingene tok oppstilliug langs forballbanen. Idretts-
lederen meldte av til ungdomsföreren at 617 gjenter og gutter sto
oppmarsjert.

velkommen.
1 Vi er komret til en landsdel som

er rik på jistoriske minner", sa ungdomsföreren bl.a. "Hafrsfjord
er blitt symbol når det gjelder sam1instankendet norske folk
og Nasjonal ,-)amlings kamp. Her holdtes i 1935 vårt store riksj.5te
underledelse av Vidkun quisling. Den gaag ble vi hilst velkommen
av vår tapl.e kampfelle Gudbrand Lunde som ble revet bort fra oss midt
i si4 energiske og selvoppofrende kaap for lang og folk.

" Våre forfedre drev også idrett",
sa ungdomsföreren videre. Men de drev ikke idrett for idrettens
egen skyld. De drev idrett for å herde seg til de oppgaver solj.
meldte seg i deres arbeid. De drev idrett for fedrelandet.

Slik skal også vi dyrke idretten.
Vi skal gjennom den skape an slina og sterk slekt som kan stå beredt
ta å ta fatt på de oppgaver som vart land legger på oss."

Ungdomsföreren omtalte så våre front-
kjempere og hedret deres minne som har ofret sitt liv på slagmarken
i öst. Norske frivillige står i kaap ved Europas &stgrense for å
kjempe ned den bolsjevikiske trussel net den germanske kultur.

Med 3/1.5ket om god og hard konkurranse
i kameratslig sportsånd åpnet så ungdausfbreren sommerleikene 1944
4vdelingene marsjerte deretter bort og de forskjellige idretts-
övelser tok til.

Un6domsföreren hilste så deltakerne



Side 2. . keldinger„ torsdag 10. august 1944.Nr. 1194.
. . ...... . ...

TO LEVRNDE OG EN DOD ?

21.30. Bevepnede banditter forsÖkte toradag
tormiddag å rane kassabeholdningen i Eiker Sparebank på Hokksund.

Forsöket m;tslyktes treldlertid og
karene forsvant, etter at de hade skutt på bankkasserer Holm som
forsOkte å overrumple bandittene.

Etter det 117B srfarer tant rausforebket
sted klokken 13.10 i formiddag, like ft,r banken skulde steeige. Fire
unge menn kom inn i banken hvor det på dette tidspunkt bare oppholdt
seg tre funksjonærer - banksjefen, kassereren og en kvinnereg assistent
To atr karene gikk bort til kassereren og banksjefen og truet dem med
volt-revolvere. De forlangte kassabeheldningen utivert straks
ellers vilde de skyte. Da en kunde kom ine 1 lokalet vilde bank-
ka sserer Holm benytte seg av situasjonen, os eleJ en leT.snarhånd-
bevegelse forsekte han å slå revolveren ut av håAdee ea inaeneri som
sto like overfer ham. Like etter sel3at et ukuda og Helm eank stön-
nende senm•n på gulvet. Han j.adde fått ct skudd mI i mage.a. fet

ikke brakt pI eet rop,) om skudeet ble aefyrt  eer  banditte4
som truez baakkasserorele el:ex av en av de andre karene som sto
like ved.

Da bendittene så benkkassereren ligee
3t6nnende på gylvet ble de plutselig erepet av angst, og uten å
gpre forsMe pa å få med s)g nee av kassabehblr3nineen forsvan .6 de
pa sykle-e som ee hadde stående utenfor banklokalet. Bankfunksjoneseene
fikk med •engang varslet politi us læge sellkom til s'Gede like ettor.

Lmgen beordret kesseeeer Ho)le innlage
på Deammen sykehus byeb2$kke1ig. iier blir det opplest at Hcjt--4er
underkastst en operasjon, Han 'ear fått alvorilge 1ndre ekader og
tilstaneen er Jerfor meget alvorlig.

2c1±tiet i Draemen opplyeer på NTBIs
henvendelse at men ferelöpig ikiee ha uoe spor etees: jerninaegmerrene,
Det var eanske inge karer, og sanneyuligvis nybogy.elsre faset.
Ingen ae dea var maskertl nen man har ikke noe sJ'ekert sisnalement
på dem da foregikk sa hurti,e.

SPROYT POWETENE

23.00e 45 • '..iandbruksdepartementet Produksjons-
airektorat meddeler at det fremdeles or fare for töreåteangrep eå
poteter i bysdene rundt Horten.

. Det er fremdeles fare for t6rråtean-
greP på poteter over Hedmark fylke unntatt ffisterdalen.,.0plwed e'ylke,
i bygdene rundt Nj isa samt nedre G'edbransdal

FORFEMENES HJ:KU GRANE3 UT.
•••

18.30. 31. Et interessant oldfunn er gjort på
Harsandby i Bindal. Under nynrottaarbeid folleden kom man.over en
gammel hustuft sam inneholdt en mengde husgeråd.

Gjenstandene er no sendt til Nitan-
skapeolskapet i Trondheim. Det er meningen at konservator Potersen
skal besöke stedet i sommer og granske forholdene der nærmere. Han
vil samdidig undersöke andre oldfunn som ble gjort for kort tid siden.
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30 INCYJSK

13.00. (11). Sokretr i'.Jorak Telarrarlbyrs uten-
riksredaksjon, Livind Ellortsen kan den lsto auEust se tilbake pa
30 rs sammenhencende arbeidstid i denne sontrale presebodrift.

WiT ble 5.:1918 overtatt av den norske
presso c jort til aksjcselskap. Eerr L'ilertson ble ansatt i 1914
o har s:2,1edescs en tid arbeict i mens dette ennu va i en
Ranna eic. Han bar helo tiden vscrb knyttet t11 utenriksredaksjonen,
'sclv om forholdene i flere la slik at det utenriksredaksjonelle
oc innenriksredaksjonelle sor utstreL.ninc fldt saILmen o 1.tte
skjdttea av de journalIstor som var ibr hjanden.

i)et var do hole tiden det utonriks-
rikaroaksjonelle som haddc nerl' Lilertaens stirste interesse.or da
det ble op»rettet to sEarIki1te avdelincor, en utenriksrodaksjon or
en innriksreeaksjon, var det en at han kom til a tilhdre
utenriksredaksjonen helt o noldent. Hor har han ferincm Tirene lat
ned ct innsiktsfullt 00 betydelir arbeide.

So.L1 7Tri1J)Isseniorjournalist - men ennu
en mann i led alder er hr, :ailertscnLIktet co avholr'It av alle i
den storc bedri2t, 0 0 ofleer i E:JEL1ndlihetnyter han an-
scelse so en saiJvittihcL,tsfull o liktop:?fyliende presseann çd
et sundt journalistisk

,',1[;gjeurser4 1/2 /. stat19157 k 102.
,.stat 1935 I k 101.
1/2stat 1941 I k 103
1/2' stat 138 I 3 162,

:Ey:',IJotekbank 1938 k 102
1/2191;,;

1/2,
k 101.
1/2.
103 1/2, k 102 1/2,

3
3
4
3
Creditbanken s 140, k 134.
1::reditkassen s 21, k 20 3/.
Borrerd s 138, k 157.
:alektrokjodsk a 142 1/2, k 135.
Ha2slund k 680.
Orkla s 285, k 277 1/2.

,Sau‘:21Jruksforcnineon s 1900; k 1850.
Unlon a 8.00, k 5.90.
1,cdeaiden s 162 1/2, k 157 1/2.
Sorostad s 240, k 232 1/2.
-jruuscrd Iddaterud s 270, k 232 1/2.
5:lerika1inen k 225.

Berenske s 167, k 165.
rlordenfjeldske k 180.
Ivaran I 272 1/2.
Ocean s 295, k 287 1/2.
X,CiAOS11 s 300, k 292 1/2.
Oad s 253, k 251.
.2osshavet s 392 1/2, k 387 1/2.

Va1utanoterinenL var uforandret.

D2U-1:11=-SULy,.:1:i I SIW.D...LW,TC&I)Li-,.

2300. (41). En hlndte ,.landp' for-
i Sunndalsi4or6.en. En un;.' fra Kristiansund, H±on "f31och,

var ined uotorb pa ve fra Tinc;vo1d til 1:ristiansund ? en eller
annen JA2,1te 61: hr:nfalt overbord. 2o k;--leroter av hal ho-.9-bet i sjden
o svd:.1tL ettr ham, men  7,31ock sank kaLleatene
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TYVERI

20.00 (28). Fra et lacer i Oslo sentrun er det
stj,11.et anlae', 7 tonn vindusslass sprinkelkasser solnalte

Ji 18 x 75 dentimeter. R.utene er 160 x 70 centineter. i,assene ble kj3rt
ut ned lastebil torsda& cterniddap or- fredar florsen. Forretnins..:en har
utlov-t 1000 kroner i. bel6nnin- til den soAl ke.,1 skaffe op-Dlysniner
slik at saken blir oppklart.

SPORT.

22,30 (32), Idrettsleikene dannet et betydeli
innslag i prorant fDr arets Stiklestadstevne. e,ve1sene var wifattet
ned stor interesse.

33ndas norsen startet stafettldpet.
Starten fant sted pi Stiklestad innkonsten var lwst til Værdals-



ra. Löypa var 5 - 600 neter 1ans og fordelt ba 10 etabper.
Det var videre en spennende håndball-

kauo nellon kord - Trndelas c) Sdr - TrOnde1a kvinnehird. Her
seiret Nord -Tu5nde1a-

1[..0. k. 18.5CO I den aktuelle sendins iddf ble det lest
opo en frontberetninf fra andrup ko srid (?). 1-;.oksrud befinner scg
ved invasjonsfronben og der hadde hai.l.hatt et intervjd ned en tysk
löytnant on de eneelske soldatene nu os r 1940/41. .5)örsnlet var
on den enselske soldat i 19e4 er bedre enn den engelske soldat i 1940/41.
Til dette svarer ldytnanten at de nneelske soldater, har 1:3rt neget
og er Jneret bedre utrus'ciet enn den ran eg de kjeilper adskillig
seisere sE,:rlig 1 forsvarskanper. J'enn i infanterikano, altså nann
.net nann cr de ak.aurua de saArfl.e son for tre cir siden. Det ser ut son
om de har den serrao redsel for dc tyske soldatene son de badde den

Det er vanskelic: k treke nocn sanilen-
liknins ennu fOr fronten blir ner of nan kan begynne åsette
infanteriet inn, nen han kunne op)lyse allercde nu at de ty1;:-c
soldater er de enelske like overlcsne nu son for tre r siden. Han
fortalte at den engels'.:e solddt li ner og venter nens de tys,:e
stillin6er blir utsatt for en voldsai kanonade. Nr denne er over
ry. ker de forsihtis flanover i den sikre overbevisnins at de tyske
stillinger er helt br,-kt ut av spillet. Kvis de så tilfeldisvis st5ter

naskineva,rild isjen fra tyske stillinser blir de pariske os:over-
gir uten k?.m. Den tyske offiseren gink sa over til i berette om
et tilfelle hvor tre enP'elske banscre rykket fran not en tys.k stilline.
Det sa ut son cii de ndlete eg ventet på artilleri sa- skulle besynne.
Lalidlertid tilböd. en tysk offiser seg å rjöre det av med den ene
panseren. Han listet seg ut oc ko,..1 bort til den forste pansercn hvor
han plaserte en spreneladning nellon hjulene, 2anseren ble blast o-op
or veltet os ut ko nannskapet son forövig var hult uskadd. De over-
ga see. si be:ynte n?.n a skyte pa de andre panserne ned n-skinevar.
sasnart kulcresnet hadde op)h3rt kom besetninene pa de to jenva)rende
panse,re opo ned hvitt flag. se disse to -9n.sere ble eroporet
uskadd og uten at engelskn:ennenc hadde ftt avfyrt et skudd. De
en(elske fniircr sa at de var trett av kris:en o' var glade fdr at dcn
var over for deree vedkol:nende.
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12.30. la r inntrff det i byen Holbeek en
vol6soll eksplosjon i ca stor fabrikk. ..1s-„21osjonen Lt.,:rtet en brann
en tid truct Lele fabrikkanct 1.)en ble inidlortid bc-renset til
laskinhallon sor.i ble stert ra.L19onert til ec.
200.000 kroner

21.45. Det cr nu blitt bstem:1; at det ved
de nye finstc barnehjer,1 i Svcrie skal ansettes  finsk  persons11. Det
blir for dstte forl utdannet enc,„cl sykeplciersker so.oi d na3rlam-

skal reisc til 8veri for overta de nye stillicenc.

Td "Bersin Trtillerirent hendte
ida en v c skuocLsuTc nvorvocL en solc:at fListet livet. Politiet
har satt 11cr.runderL5kelser.

11.00. (10). Den hittil=ende finske sendeann
Prescop, Lon ilLr til Helsinki. I ldpet c.v kvelden ble

nan .ottatt av preidcnt kyti. Vi1cr haLc han C.oc.)L.LI-balcj ned stats- r
or, ute:Lrik=inistcr 1-acasay.

vvvvv VVVVV vvvvv

Side 4.
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NYElTSOTERS= FRI4. SKLNDINLVIL. . R
Fra

RederinEens Infurnasjonskontor,

2.jaugust 1944, 1185 .Fortrolig.

No1dirir;or, tirsdag 1. august

MOTWELSESFORHOLDWE var svært dLrlige om ettermiddagen,
	 hell-sendingene ar ulosolige rse11,Ym
klokken 1830 og 2200 - muligens p.g.a. senderfei1, da stasjonen i
det hele ikke kunde identifiseres mellom 1900 og 2200.

DET GODE FORHOW STIL.LES UT.

23.00. (32) og O.R. 2200 "Der deutsche Hriegsbrich ist die
jUneste Waffe der deutschen ;:,'ehrJ:Lecht. Die Kriegsberichter sind
echte Soldatenn, har Reichspresseehef dr. Dietrich en gang sagt,os
den pX-utsti1linEen som i dag ble 4net i Nationalgal1eriet viser
tdeiie hvilken makt dette vapen har.

På en besOkende virker utsti1line_,en
meset imponerende. Dew,fy11er hele 26 salcr i salleriets annen

etasje, h*‘ior krigskorrespondentene fra h=en, Waffen sa,marinen
os luftvåpenet har hver cin rikholdige avdeling.

Åpningshbytid1igen i das ble
med den berbmte .:vartett v use)h Kaydn, hvor Credje sats

briwer den vakre tycke nasjonalsang son tema. Deretter gjorde sjefen
for propagandaEruppe be.nWehrma.chtsbefehlshabe -r?in Norwecen rede

for Pk-utstil1inens merin og uttrykte 61xs1.,et o at den her i Nore
må vise hvor nr tyskerne föler ser- knyttet til vrt for:, oc, at don
må eL et klort bilde av det store arbeid som b_Lirutfjrt heroppe
nord.

GeneraloJerst vcn Faikenhorst erklærce
så PK-utstillingen for åpnet og bega ses sal-imen med utvtillingens
representwIt bå en tur gjen—om de store saler hvor hver vegs vitnet
om tysk ånd og ty vilje.

Utstillingen taler sitt tydellee
språn om det arbeid os den energi so ligger bek selv den minste
begivenhec i den pcaende krie.

Tilstede ved åplj.inEvn var min:!_strene
Lie og Rissmas og representanter fur pressen.

T(jRR4i2E.

18.00. (18) Lnadbruksdepertementet: Produksjonsd:Irek-
oratet meddeler:

Etter de siste neldinEer er forutset-
ningen for tjrråteangrep på poteter tilstede i bygdene Neråker og
Viera i "l'ord-Trjnde1ag fylke.

,UISLI,GSPORT.

18.00. Lena Idrettsforenins planclagte fot
ballturne til Tolc,a og Trondheim er no def nitivt i orden. Lacet
reiser fra Lena fjrstko.J.Jende fredag og spiller ljrdag på Tolga.
7. auf;ust spiller Lenaeuttene i Trondheim not Politiet og onsdgg
9. august avsluttes turneen ned kamp mot Fr»idig

Onsdag blir det spilt en norsk-tysk
fotballkanp på 2islet jdet Skeld skal ;Jte det tyske soldaterlaget
Gjring.
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RYTI TRLR

Et iltelegram til Norsk Telegram.byrå
fra TIb1J -nt kveld melder at -,Jresident Ryti cr trdt
tilbake.

TeleErammet lyder: "Republikliens pre-
sidet, Risto Ryti,har i on skrivelse til regjerinEen meddelt at han
ned.10E,ger sitt embete ;50.11 republikkens president.. Han er kommot til
den overbevisning at den överste utdvende makt, såvel på det
som pa det sivile d=åde, i dtte dyeblikk m:a konsentrores i hendene
til en og den sammo person. Derfor har han besluttet a nedlege
embetet som statspresident. 1),1denne hans beslutning har også den
omstendighet innvirket at hans helse har lidt son fd'lge av den mange-
rige tunge og ansvarsfulle arbeidsbyrdo.

Et seinere te1eFram nelder at stats-
minister Linkomies i en tale i den finske riksdag moddelte at
marskalk av Finnland, friherra :.;annorheim, p3.1 regjerinFens og riks-
daFens dnske har erklE2rt seg bereLt til å stillo c tiJ landets_-
radighet for statspresidentembetet.

ReEjerinEen er kommet til den boslut-
ning, erklærte statsministeren, at dt ikke; er nödvendig å gjennon-
fdre et ecntlig valg, men at man direkto oF uten val 12tte botro.
marsk.alk Mannerhein einbetet sam republikkens president. t-

OveronsteAmende hormcd cr riksdaren:over,[t
rakt ct lovforslas hveri marskelL Mannerheim blir betrddd embeet som
republikkens precident. hegjeringen drisker at dette lovforslaget
blir behandlet hurtist i riksdagen. Straks loven C2 bekreftet vil don
nyc president tiltro sitt embot

Da marskalk Mannerhcim som överstaman-
derende for forsvarsmakten har en etor arbelsbyrde oE stort ansvar
må det va:re muli å få i stand c;i1clik ordning, sa stataministeren,
at han undor avvikelse fro forfatnlnEen får rett til å overdra stats-
ministeren vissu av statspresidentens oppEave2..

Til si.utt ga statsministeren uttrykk
tor det finske 2olks takknamlighet overfor den tilbaketredende preci-
dent Ryti for hans verdifulle innsats. til Finnlands beste.

Harskalk vil ved overtagelsen av sln
tunEe oppgave vre stdttet•av det finske folks urokkeliEe tillit.

Statsministr Linkomies meddelte videre
at reEjorigEcn etter Rytis tilbakotredon overensstemmende mod forfat-
ningens pararaf 25 har beslutet at statsministoren skal overta de
ldpende forretnin,ger etter den tilbeSetredende prosidwit.

Rikson holdt tirsdag fem hommelie•
mdtor for forfatnin. smessig å Ejennor2dre dot nevnte lovforslag,
melder det offisielle finske infur=jonsdirektorat. Forslaget ble
vedtatt for annen gang. Dermed kan det frst tidliEst am tre daEer
komm.otil ondclig behandlin,E i et tredje mdte i fdige forretningsorde-
nen i RiksdaE:en. I denne tredje bchandlinE kan imidlertid bare
stenmes om vedtak ellor forkastelse, men det kan ikke foretas noen
sofihelst endringer i selve lovforslaget.

Det lovfors1ag som er overrakt Riksdagen
til avEjörelse har fglEendo ordlyd:

Para. 1. Etter at republikkens president har nedlaFt sitt
embete, blir under avv±kelse fra ferfatningen og de andre lover
vcdrdrendc valg på stats.?resident, don nye president straks utpekt
direkte ved denne lov uten valE.

Para 2. Presientembetet blir betre marska.lx av Tinnland,
friherre Ca-3. Gusta^,, n»nnerheim som tiltrer eibetet umiddolbart etter
denie lovs ikrafttreden.
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NIHEIL PRE=ENT. ort satt)

Para 3. Når president liannerheims embetstid utlöpereller hvisftan av andregrunner oppcir embetet eller hvs han blir var1 for-
hindret fra a utöve sine funksjoner, må republikkens nye pre-,sident velges oerenstelil,zende med forfatningen og de undre lover ved-
rrende presidentvalg.

Pexe 4. Republikkens presidenb, Lånnerheim, har rett tilenton i sin helhet eller C..elvis å overdra statsministeren de for-
retninger som angår utstedelse av forordninger, anvendelse av
henådnincsretter, tildelinc av nnntage1sesret4-,er,t,ildelf)1ee ellerfrakjennelse av finsk sbatsborgerskap, samt utnevhelse ag avsettelser.

De oepgaver sem statsilinisteren på dennemåte overtar skal behandles på samme rekke som de forretninger som for
fatningsmessig z1111gger presjdenten.

JORD TIL DE L"...k22148KF, FLYXTNINGER.
----

1).R. 1835 • Det har vsert foreslått at de karelskeflyktninp,er i Finnland skal gis jord ved utstyknin.

ThIVENUK SYIP HQLDT TITIUU I NORGE.

S,R. 20.00 svensk fiskefertöy, sannsynliEvisL;,," Uf.5deval1a, er b1t anholdt i Yorceoc to av hennos mannskap,
Erik Perseon og Lars Bergeren ee blitt arrestert. -

Det opplyses til den svenska legasjon,sem her Ejort alle mullee anstrencelser fo-å fi skipet og mennskapet
frigitt, at de to arresterte er ankl.e•eet for å fie..5unlet nyheter ut

av Norge og Zil ,Sverice. rartöyeb ble en av de f6:ecte C'-,nger i julistoppet ved KU2pmannskjær og bla senere brakt til Tjmciy, hvor det
fremdelesligger.

WZDESERST=ING TIL WIENSURR I TYSKLJUIDe',

D.R. 1835. Det har i lence-ee tid vE2rt frt:orhand-
lingor mellom S.veriee oe Tysklend om skadese,statning til bomberammede
svensker i tyske byer. Det ventes nu at en ordning Jcal innföres hvor-
ved svenskene får den sanie erstatning som tyske statsbe/.cere. Det
samme gjelder for tyske borgere i Sveriee.

Ordningenomfatter ikke svencke stats-
h;Dorgere 1 tysk-okkuperte land.

$PRENGNINGSULYKEE.

D.R. 135. Under opptagningen av• landminer
17-rmland inandag ble fem vernepl1ktigesoldater såret, derav fire
lettere.

BIWII 1 GIEBORG.

S.R. 20400. Ttrsdag middag bröt det ut en voldson,
brznni Gt5tborg hvoi'Ved en garn- og strömpefarve.fabrikk ble full-
stendig ödelagt.

.
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LT ROIIG PÅ DLT DnNSKE .4PBEIDSLARLI,D.

D.R. 1835 Ryktene on uro på arbeidsmarkedet, somölge av fl.:.rberorlelsor tll visse foreståendeforunstaltninser, savnerethvert grunnlag. For tiden er alt rolig på arbeidsmarkedet ogingen forhand2inger av noensomhelstart er blitt fört.
Også de andre ryktencr som er i omidpdenne fobilide1se er uten ethvert srunnlag.

OVERFI-JI, PÅ TYSKBETnvT.

D.R. 1835'
mester i tySk tjonoste i gr
to be::vepnede menn som prvet
satte seg til metverge, skjö

Rltzaus Bureau mddeler at en vakt-
ved 17.30 tiden nanug ble overfailt avfravrite ham hans wevolver. Da hant de ham ned.

AUG1',"i7 SKU m.

S.R. 20,00
at naz-angiveren, den 28-årigeGeorg Buchheldt Petersen, er blittSkutt På k:en gate.

Stockholm radj.o.me13.er fra Köbenhavn

WTSJ-OY I „

8.R. 20.00 Kdbenhavn meldes at det tyske sikker-hetspo1i-d har arrostert en mann ved navn Aage Lristiansen.

RriVERI.

D.R. 1835 I dag, tirsdag, ble et begått et drisuj.gröveri på 1redriksberg ee.41e jernbanestasjon, idet tre bevenode mennkom inn p_ kontoret, hvor man nettopp hadde mottatt tilutde1ing. De tre menn stakkavarde med S.5000 krmer.

STLI3RDI0F0NIEWS UTSENDLLSRR•

var avbrutt mellom 1226 eg 1344mellom 1401 cg 1436 av militære grunner cg zellom 2001 og 2014 pagrunn av tordenvær.

RUSSISC LYI\TFRii.WARS,T.

D.R. 21.43 I en kollentar ble de danske lyttereminnc-4tom at russerne nå står 1000 km, fra den danske grense, Dengamle visen om bolsjevikapdkelset ble disket opp os ko..c2unistene blegitt skylden for eksplosjonskatastro2en i Aarhus, ztreiken og de  mangemord. Den ellierte propaganda luller folkene inn st at de ikke kanse faren. Som bevis nerpå ble det brekt utsnitt av ehristmas Möllersforedrag om den polsk-russiske overenskomst.
sluttet taleren, den russiskeframmarsj fortsetter i samme tempo som hittil, vil det bare vare treuker inntil russerne overskrlder den dansko grense og Danmark vilkunne erfaxe hvel ruseisk'tbesk3rtte1seft betyr, således som de baltiskelande ndt den.
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SOMIAERLEIKENE (2) - DEN FÖRSTE DA.GS RESUTAT.

24.00, 49 Rapporten fra Stavanger forsikret
oss em at det ble oppnådd en rekke gode resultater i forskjellige
övelser. Ungdonsfylkingen rår cver flere av landets dyktigste gutter
og gjenter. Resultutene lover godt for framtidens idrett i Norge.

Blandt demæsom deltok i dag var
Lndreas Jahr, Norgesmester i 5- og.10-kaftp, som også i dag var
suveren kule og löp 100meteren pa 12 bJauk.

Astrid Hoeh og Cecilie Olsen deltok
også i lenzdesprang hvor de nådde henholdevis 4,57 os 4.59 neter.

I 400 meturen for gut,,er så man
Ottar Lie-Hotlard, Ernst Erikson, Knut Indohl, skjæveland oe
rredrik 1<"nutsen. Vi ble forsikret c.m at publikum var elleville av
begeistring, men det var beklagelig at ingen av disse guttene löp
i sainne heat, så man fikk ikke den rette spenning.

Som en verdis avs1utrng på sommer-
' eikenes förste dag ble det i kveld holdt en meget stem±ingsfull
minn,höytid1iGhet for de falne. Ettor en mersj gjenrom hyen tok
stevnede1takenne o)pstilling under Donk.Trkens nurer, h.vor det var
reist en vukker minnesein. ifiytidligheten ble inviledet a"u en
småhirdgjwite som leste L.åre Björgens dikt "Logg armen din km Noreg"
Deretter bJe det kowandert et ninutts stillbet til wre for de
falno. nens DoA:irkenskJ..okkespill löd malmtungt os nanende gjennom
Demkirkeparkent.

NI. ZILAGET

23.00. 47 Oslo Bylag cg  41uswehlsmannscheft Oslo
mötes onsdas kveld til fotaballke.zp pa Bilet 2tauion. Der var
1500 tilskuere. Etter en temmelig ensidig kemp kunde tyskerne gå

av banen som seirherrer med 7 -0. Halvtidsresulttet var 3 - 0

DAGENS U=KER.

12.30. 15.
ved en bilulykke i .Lnes
melkebil som kom ubfor ve
mulig å få ham fram för en

12.30. 16
forledon med et nytt uthus
'om plutselig reJulet ned.
döde.

Ln ung mann, Rgil M.yrch, omkom onsdag
Solbr. Myren sto på stigbrettet på en

ion og veltet i gr3ften. Det var ikke
servicebil kom tilstede og han var da död.

BygAingssnekker Einar Nygår arbeidet
og sto oppe på en 8 - 10 meter hdy stige
Nyeård fikk så alvorliGe skader at han

	

24.00. 50 Fra Stavanger msldes at en unG mann,
Sigurd Viste torsdag onkom under badning. Han skulde ttupe, msn
kom på for grunt vann og stitte hodet mot bunnen.

	

23,00. 46 Et ualminnelig voldsont tordenvær
gikk onsdag over Bd og Heddal.

I Eö slo lynet ned flere steder, bl.a.i et sommerfjös hvor den 15 år gamle Sigurd Vestdal sammen med an
gjEetergutt arbeidet med å få inn buskapen.

Sigurd Vestdal ble rannet av lynet
og drept på stedet. GjEetersutten ble svimeslått.
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CKONOMISKE MELDINGER.

s ekurser fra Oslo Börs 10. au ust:

4 1/2% atat1937
4% Stat 1935,1,
3 1/2% Stat 941 11,
3 1/4 (1) % "tat 1938,1,
4% Hypots1cbank.1938

3 1/2% Hypotekb~ 1941
Oredtibanken
Kreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokemisk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union
Agdesiden
Borgestad
Bruusgård Kibsterud7
Amerika1injn
Bregenske
Nordanrj ,-)1d3kfi
Ivaran
Ocean
7.0EDIOFj2
Odd •
Rsshavet
Valutanoteringer terorand.2et,

s. loz1/2, K. loa
K. 101
K. 103
K. 101 1/4

103
3. 103 1/2, K. 102 1/2
s.143 1/2, E. 137 1/2
K. 815
3. 21 1/4, K. zo3/4
S. 139, Y. 138?,oms 137
S. 142 1/2
Z. 690
S 2e5 K. 280
S. 1900
al K. 5,50
S. 162 1/2, r. 156
S. 240, K. 242 1/2
S. 26
S. 232 1/2, Y. 225
K. 165
S. 185, Tr. 150
S. 2.77 .112,
R. 1/2, K. 292 1/2
s. 29? 1/P, K. 290

245
U0

ONaINSIEK.S: 8. au ust:

12.30 Bankaksjer
:.ndustrirksjer
Bkipsaksjer

Hvalaksjer

ONB IND2KS  auguw6: 


12.30 Bankaksjer
industriaksjer

kiry Skipsaksjer
Hvalaksjer

168,40  (p1uss 0,15
197,54 (plusd 0,37
237,00 (pluss 1,00
210,20 Lpluss 0,2U

197,34  rnus 0,20
236,50 mlnue  0,50
209,75 rainus 0,45

Erv:YUTF',==14.

12.30
å bli middels.

Dette års kornavling i Dammark ventes
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FINLLi,ND.

kfLANNERIIEIM IT.L\TJLRTEKNER LOV OLI 3T.A.TWINI3L2ENS FULLWTER.

o8.30. 1 harskalk :,annerheim underteknet ons-
dag en lov om statsministerens særlige fullmakter under hans ambets-
periode som president. Loven trer i kraft mcd d3re11ikke1ig virkning.

Etter denne lov har statsministeren
rett til å vareta _presidentens plikter når det Ejelder utstedelse
av forordninger, anvendc1se av benådningsretten, frakjennelse og
innrmmelse av finsk statsborgerrett og utnevnelse og onsettelse
av embetsmann.

Statsministeren kan ikke utstede
forordningener som gjelder reEjeringens, ministrenes c) forsvars-
maktens ful1makter. Presidenten forbehDlder seE selv a utneme
regjeringssjefen, presidcntens kansellisjef seiit mediemmer av de
bverste domstoler cg krigsretten. Ved alle de fullmakter som er
overdratt stataministeren beholer presidenten rett til den siste
avgjorelse. I tivlaGilfeller ligger avgerelsen hos preisenten.

iIRER DL itVGATTE I

14.30 harskalk M,Jnnerheim har tildelt
tidligere stataminister Linkomies frihetskoruet av förste klasse.

( Lytterfo-2holdene var dårliEe, så intet nyhetsstoff kunde
fas fra kringkastingen.)

000000000000
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Meldinger fredag 11. august 1944

MOT WiELD
2230 Sjefen for.Teknisk Nbdhjelp og Bedriftsvern, general-

major Ragnvald Hvoslef, ble bisatb i Det Nye Krematorium i for-
middag. Krematoriet var fylit av en stor skare av avdbdedes venner
slektninger og arbeidskamerater.

Blandt de tilstedevmrende merket man seg en rekkeaV
ministerene, framstående tyske personligheter med Leiter des
Einszatsstabes SP- Obersturmbannfuehrer Neumann i spissen, eg
höye r'epresentanter for politiet. Eresavdelinger fra ordenspoliti
ets beredskapsavdeling hadde tatt oppsilling utenfor krematoriet

Hbytideligheten ble innledet med at en strykakvartet
spilte Agathe Backer Grbndahls stemnings,fulle fibiot Kveld",
hvoretter salmen ETENK N,4R 1.,NGANG DEN WJ'; ER EORSVITNNETnble
sunget. Ekspedisjcbnssjef, prost Feyling forrettet og tegnet
et vakkerb eilde av avdbde.

"Ved generelmajor Fvoslefs plutseclige (obe) bortgang
sa prost Feyling bl.a. nhar Vidkun Quisling mistet en av sine
beste venner. var 5kke der) - og landet en av sine beste sön-
ner. Men vi skal love at hans innsats skal leve •vider' i det nye
Norge.

Etter nrost Eeylings reken sang narl selmen "Jeg vot
meg en sbvnYT, hvoretter kransepalegningen fan',; sted.

Marskalker var seneral Frblich Hemssen og major von
Krogh.

I senere meldins sies at kransar ble nediagt fra quisling og
fra Terboven.

2300
AVSK,TED I lq,bE. Offisielt fra ministermbtet 10. august:

Kirkedepartementet: Residerende kappelan 5 Zlverum,
Nodvar, medaeleq etter sdknad wrskjed i nåde fra sitt em-

beae, fra 1 janua2 1945 å regne.

NERE TJER4ITE
2300 Etter de siste metereoligiske meldinger er forut-

setninger for tbrråteangrep på poteteter tileted i bygdene rundt
tronheimsfjorden. Potetdyrkerne i disse bygder bör snarest råd
er sprbyte sine poteter med kopperpreparater.

NAZISPORT
1900 Ulto=ns sommerleiker fort,eatte idag med patruljeldp.

Ialt deltok 18 lag. Det var innlagt meldinger, avstandsbedbm-
melse og håndgranatkast i ldpet, som ble vundet av Rogaland.

OR 1900 Hamar: En slakte i Stange er blitt idbmt 8 mnd.feng-
sel og 500 kroners bot for ulovlig salg av kjött. En skomaker
scm har omsatt endel av kjöttet i Oslo ble også iddmt fengsel.

Lillehanmer? F031 ser mze hare i fjellet, men lite
rype. Det skyldes krusesyken som na for förste gang opptrer
i de bstre bygdene.
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79MA31TONERINGEN

	

1900 stu.clason ordre:6651. 30 nm - 2 spalter.
På fattkortet for 24 kortperiode skal de seks förste

nerkene gjelde slik:
Mertte 24 A og B i tiden 29 - 14 i niende 44.
Merke 24 0 og D i tideu 15/9 - 1/10 44
Merke 24 B og F i tiden 2/10 - 17/10 44

Merkene gjell.er for kjøp på etterskudd inntil videre.
Avdelingen for proviantering og rasjonering.

Sturlason.

ISGATER I SARPSBORG

	

2330 Dr. Fdvazd Lande, Sarpsborg, som nylig av4kk ved
döden her i sitt testamente opprettet et par legate eem Ul-
sammen belöper l„eg til oa 150.000 kroner.

Det ene legata formål skal veare anlegg oe rift av
en håndverks og industriskole s«rpsborg, det andre til et
pleiehjem -.%)r tuberkul?.5se syke eller kreftnasienter.

Det er testators vilje at legatene i förs'z,e rekke
nkal komme arbeiderstanden til gode. Testator har i testamentet
beg::unnek, dette med et hans virksonhet son lage har ct knyttet
til sarpsborg og distrIktet eg at hans lliente.J. for det vesent-
lige har vært aistriktel,s arbeiderbefokain.

YISKERIOURSIXT

	

41h,2300 Fiskeforholdene i qken som endte 5 august var bra,
dog mindre gode 1 Firnmark.

$11det'isket visez 40 dkende ienders i Troms, Det
tis 2ortsitt endel fsngster i Nordland og deb 'oregår
fre, Aord-TrdnUelag tt) og med Romsdal. I Treme har det Nrier
tatt nc- -3i1C, 1 ',:rwe3ysund (Jg Bjarki3.37 hedeT: I Nerdlanfher
det foregått litt fke i de indre distr5.kter e.v ri-stf.'jorden og
På DeJtas novedsegelJg F,måsi3d T Veet-
fjordeu b_e det tatt en enkel drivgarnfanest på l ietschl,).
I l'Z'erd-Trendelag o3 s3rover til Romedal J.es akiilig sr(3si1.1-
fangster rd sru2penot ogolarj..rot, $1.1den er pv 20/4-5

I Frifjoren pa Uthaug og på F.L't5;yabrn
tatt noe fetsild. Brislingfiskt har pa st t1.1 Lt n)rn
enL.Pze fpngster i Roiscei. og Noydribev,Den.har forFivrig varb
resultatlUst. Sildfisket er no smått. r,s1ste uke her det wert
meldt bare am få og seredte fangster.

Makreltisket i Sunnhordlani gl- enkelte lendnetrang-
ster, og på silrekningen Egersund Sörap..idet ondal snuipeuot-
fangster. Fra Laugesund wldes det cm endel fi«e p bea;garn
og snbre, og fra Hurum o snLrfiske,

Uketangstene de fleste steder er emà., '2ra 15:-/)
3000 kg. Ved EJ'en eg Moss får snurperne .Ce2ngr pa opptil 3009
kg, pir. Bankfisket gir fortsatt bra fangstez for dem som
driver på Sunnmbre og det nordlige av Soga og Fjordano.
Zystfikiket på sawme strekning er også brr..

DAGENS UZYKKER

	

2300 Xongsvinger: En drukningsul:ykke fant sted i Valer
natt til lgår.5-6 kezer var ute og rodde i en båt mellex,Eids-
tosnen og braskerldfossen. En av karene tok overbalanse og
JtyztEt i elven. han gikk til bunne med det samme, Gekeitigble
drevet hele natten og först ut på morgensiden ble han funnet.
Den omkomne heter All Molberg og var tra Våler, Han var 25 år.
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fortsettelse DAGENS ULYKKER
1900 Eidsvold: En ung dame frk Randi Berntsen, er druknet

under badning i Voraa straks nedenfor Eidsvold Jernbanestasjon.
Denforulykkede har i flere år vaeirt ekspeditrise i aviskiosken
i Eidsvold.

2300 Skien: En ulykke hendte forleden ved Slusene ved
Kjellemo i Lunde. Den 37 år gamle leketrfbrer Hans Fiskestigen

obs fra Ulefoss ble slengt overbord da et uhell inntraff med hans
lekter. Man forsökte å berge Fiskestigen men först 3 timer etter
:FL'ant man han. Da var alle opplivningsforsZ5k forgjeves.

KUNSTELSKER I OSLO
2300 Et dristig innbrud er foröver i en leilighet i Rid-

dervoldsgt. i Oslo., idet tyver har brutt seg inn å stjålet
ma3erier og dameklær til en verdi av oa 30.000 kroner. Det er
utlovet en belönning på 1r1000 for pågripelsen av tyveno eller
opplysn5mger som förer til eppklaring av tyveriet.
( En melding sa'at maleriene var av Skl'edsvig og Fearnley)

DE VIL ANTAGELIG HOLDE SEG TIL TRAKTEUE
2300 Endel av den Nasjonale Soenes skyespillere drar i

disse dager på er turne rundt omkr:,_ng på Vestlandet. Turen går
til traktene veu bergensbanen, Odda,.lyssedal, Haugesund og
stavane,:er

IO
stockholms-Tidningen meddeler at de forhandlinger som

har wert 1%rt i Stookholm sden 25 juli angående det svensk-
danske vareutbytte er avslutib.t. Det dreier seg am den vanl.ige
vareutveksling mellem de to land.

+
Prinsesse Karo'ire

hus for lungebetendelse. Det
uforandret, men man mener at

1335 Fra Sverige meldes at den 21 årige vernpliktige som
plasserte en stinkbombe under åpningen av den danske utstilling
i stookholm. skal settes under tiltale. Det er bragt på det reno
at jomben ikke innholt eksplosiver, men bare vond duft.

SVENSE RADIO
1330 Fra Kjnenhavn meldes til danske kretser i Sverige at

to menn, den 32 årige 3-örgen J-ensen fra Kbbenhavn og medlem av
Fals Redningskorps, og den 28 årige politibetjent Hogens Nyhus
Kristoffersen fra Valby, er blitt nedskutt av en tysk politi
under en rassia på en restaurant i Helsingör(?).

DANSK RAD
1230

Eathilde ble igår innlagt på syke-
meddeles at hennes tilstand er
utsiktene er gode.



side 4 Meldinger 11  august 1944, fredag Nr. 1195

fortsettelse SVENSKRADIO :
2300 Danske kretser i Sverige melder:

Trerevolverbevepete menn trengte seg inn
Fredriksvernelektrisitetsverk igår. Det kom tLl skytning, eg
vaktmannen Holm og en reservepoliti Ige Zenwila ble $rutrot.
jensen ble drept, man Holm er utaor tare.

Forövrig meldes om en rekke attentater igår wot Jern-
cafleneI Nord-Jylland ble et stykke av jernbanelinjen sprengt
bort og et par godsvogner kastetav sporet. Linjen Vejl Skand&
bo var også utsatt for sabotasje.

På vervet i Odense ble foretatt sprengattentat, Og
tördokken i Fradrikshavu ble et tysk skib skadet.

lgår ble en tysk politi skutt på Kangens Vej utem?or
KJ6benhavn.

Svenakidrett: Arlie Auderson löp iEår 1500 en handikapkonkuranse•
på 3.49.8. Sven Malmberg satte ny svensk rskord på 1/2 engeisk
mile med tiden 1.51. Tiden på euo m. vey: 1.50.1. iixtenLaWd0A
vant 400 m. hekk på 53.9, SjtSren 400 m. 32å 49 blank. ;,H.e1berg
diskos på 46.59, Hultquist sav på 4 m. i Bo:!!DAnge kastet
3t1g Lflderson spydet 6V,0.1xn

4.
OR  0600 .
12.8.44 Kongsvinger: Yra 1 epteniber iår blir det kommunal

drIft av kinoeu i X..nEsvinger. Bystyret :attet immlig igår en
heslutAin,g cin full overtakelse.

..:.
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Meldinger 1Z5rdag 12 aug.

STOR BRANN VLD T(5N3BERG.

10.30. (5). Den cver 100 år gamle storgård
Trælegården ved T6'±nheig, som eles av 1.inn M.1helmsen ble igar
herjet av en stor brann. Ilden tok til den store vd:re hoved -
bygningen og bredte seg med rivende fart også til flere av uthusene.
Hovedbygningen stod dessverre ikke til redde. Den brente helt
ned trass i et iherdig slukkingsarbeid av Tönsbere brannvesen.
Ltterhvert viste redningsarbeidet seg å være maget effekt3lvt og
enda det var ugunstige forhold lykkes det å begrense ilden slik
at uthusene ikke led særlig skade. xrsaken til ildens oppkomst
vites ennu ikke, men ult taler for at det sky1des det elektrisko
anlegg. Den brente grd hadde en vakker beligLenhet på eL nes ut
i Tönsbergjorden mot Træla.

BUNDLRNE .I.LVLRLR LJ NOK flELK,

O.R. 19.00, Fra Larvik meldes at pris og rasjo-
neringspolitiet der har gitt en rekke forel.egg mot Wnder i disbrik-
tct der fordi de ikke har levert tilstrek.slig melk.

ovu?suCT.
oslo:

N 1,..•- •  • •119
Indeks for Oslo Dörs fredag 31. aug.:

Bankaksjer 160.70 ( +
Industriaksjer 197.31 ( + 0.07).
Skipsaksjer 236.10 ( + 0.35).
Hvalaksjer 208.75 ( 4. 0,25).

DANIIARK.
D.R.1J735. I anledningen nedskytinen furleden
av den 32 a.,!ige Ibrgen Iensen fra Wpenhavn og den 28 arige politi-
betjent Mogens Nyhus Kristoffersen fra Valby i Helsingör maddeles
fra offisiellt tysk hold at dc begge ble ,kutt ned av tysk puliti
da de gjorde motstand mot anholdelse.

Qm Kristoffersen heter det at han
innehadde en ledende en sabotasjeorganisasjon og
har i lengere tid såvel planlagt sabotasjehandlinger'som tatt del
i dem. Hans synderegister ble lest opp og inneholdt ezter den tyske
framstilling både mord, mordforsbk, overfall oe? sabotasjchand1inger.

1Jet var brakt pa det rene at de
begge to skulle til ct mbte den dagen de ble skutt og det ble be-
sluttet å arrestere dem mens de var på vei til dette möte. Uten-
for jernbanestasjonen gikk en ung mann foran dem og forsbkto å
advare dem og likeledes var det to damer bak dem som også forsökte
å advare dem. Da politiet kom opp for å arrestere dem trakk de
revolvere og begynte å skyte fra seg. Under skytingen som fulgte
ble de begge drapt.

Også i Danmark gjör mangelen på
arbeidskraft i jordbrUket seg gjeldende og det er nu bestemt at de
eldste elever ved de hyere almenskoler skal få forlengat sin ferie
forutsatt de'går mcd pa å delta i jordbruksarbeidet.

vv•vv VVVVV vvvvv
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Meldinger, snidag 13. august 1944.
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TYSKERNE TRENGER MATEN SELV
•Pf

W,30 ‘i5.8.44) Onsdag den 9. august begikk forbryter-
ske elementer som utvilsomt tilhbrer en illegal organisasjon som mot-
arbeider Norges og Tysklands interesser, en forbrytetse som er
egnet til i sterk grad å påvirke hele det norske folks levestandard.
Vedkommendo elementer overfalt og plyndret en lastebil som var lastet
med rasjoneringskort for gistvarer og nytelsesmidler.

Overfallet fant sted under en tran-
sport i forbindelse med den nye ortperioden. Som fölge oppstår det
betydelige tap særlig av bröd, mel, fett, sukker og tobakk.

Der Reiohskodasar har helt siden
okkupasjonens begynnelse i det mest intime samarbeid med en norske
regjering gjort alt for å sikre dbt norske folk forsyninger av mat-
varer som var tilstrekkelige, selvom de måtte være krigsbetingede.
-,eet kunde bare gjöres ved at Tyskland år etter å. r stilte til rådig-
het betydelige mengder korn, fett og sukker. Annenhver brödskive
som nordmannen spiser stammer fra Tyskland. Av den daglige fettrasjon
kommer over en tredjedel fra Tyskland og av den ukentlige sukker-
rasjonen omlag sekti prosent. Takket veare disse forsyninger er
de noreske menu kvinner og barn kommet gjennom denne krigen sunde
og friske og pa en måte som ings:i vilde ha betraktet som mulig.
skulde det gått etter profetiene til den norske emigrantregjeringen,
angloamerikanerne og den svenske pressen, vilde Norge forlengst ha
lidt sultedöden. Norges forsyninger var betydelig dårligere den förste
verdenskrigen, og særlig i årene 1917/19 til tross for at Norge under
Englands beskyttelse dengang angivelig hadde adgang til alle verdens-
hav. Norges forsyningssituasjon i denne krigs femte år er avgjørende
bedre.

For dette kan Norge på den. cse siden
takke T:trskland for den hjeln det har ytet, og pa den andre siden en
fordeling av forsyningsvarene på basis av secial rettferd - en for-
deling som i förste rekkek kommer arbeiderne til gode.

Denne forbrytelse mot det norske folks
ernbring og forsyning er i sitt amfang enestående. Anslag av mindre
betydelig omfang or blitt foretatt eller forsökt tidligere. I be-
btraktning av at det mA svares hardt og klart på denne forbrytelse,
har der Reiobskommissar bestemt fölgende:

I) Da tap av matvarer som oppstod ved forbrytelsen,
skal oplweies ved tilsvarende innskrenkninger i den 24. kortperiode.

Utleveringen av tobakk og aZkoholrasjonene sperres
for tre måneder.

Innehaverne av arbeidskort og mottakerne av et ellar
flere tilleggskort for bröd eller tett rammes ikke qv ovennevnte
innSkrenkninger.

Den norske reWering vil gjennom-
f6re de n6dvendige forvaltningstiltak i torstaelse med der Reichs-
kommissar. På begge hold vil man at arbeiderbefolkningen, SQ111
utvilsomt ikke er delaktig I forbrytelsen, i smasvar med punkt tre
i bestemmelsene, ikke skal berÖres av de innskrenkninger av rasjonene
som no må gjennomföres. Der R.b;.Ichskommisur er overbevist om at den
store massa av det norske folk er enig med ham 1 den skarpeste for-
dömmelse av dette anslag som er epnet til på det sterkeste å true
særllg de norske barns helse og liv, Han e-re ogaå overbetist om at
alt blir gjort for å sette vedkommende myndigeeter i stand til
defini;;iv-e å gjöre slutt på dissu fo:Ikeforbrytwees v5.rksomhet.
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TO MENN ETTERLYSES SOL MEDSEYLDIGE.
Hvordan det hele foregikk - 200.000 kroner utlovet i belbnning.
01.30 (14 august ) Politidepartemente medde1er:

Onsdag don 9. august 1944 ca. klokken
09.30 blde detmidt i oentrum forbvet et frekt tyveri av et meget
stort partl rasjonsringekort( rasjoner2ngshefterfor 24. kortperiode).

Hendelsferlbpot for detttfrekke
kupp 02 i korthet fblgende;

En 1asteoii var på veg fra trykkeriet
til pestkonter og jernlane med et stbrre parti rasjoneringshefter
som skulde ekspedcres ut til de respektive forsyningsnemn•er. Et
forholdsvis kort stykke fra trykkeriet ble bilen stoppet av bevep-
nede banditter som tvang 1astebi1ens fbrer å kj,;:re ti. et nærmere
angitt sted, også i byens meet trafikkorte strU, hvor bilen blo
stoppet og smatlige pakker red rasjonering&efter omlEtatet til en
ny lastebl son bandittene disponerte. Herfra ble begge lautebiler
og on pers11j. banden hadde til for fbyning kjbrt t til
byens utkant. Med trykkeriets lastebil fu1g#e fem mann, nemlig
bilms fbrer, co av trylcLeriets felk og to kontrollbrer fra
Næringsdepartementet. Samtlige disse fem personer tok bandon med
seg. Tro av dem ble stillet inn tJ. etogjerde og bundet der med
ansikte ret gjerdet og ired beskjed om c holde seg absolutt ro
en  viss  te7. hverttter banden kjbrte videro med sitt bvtte qg de
byrige to av oesetningen på trykkeriets bil. Sidon r'ar man ilet
spor hverken av banden eller. de to persener som da tok med.

En har grunn til å ata at disse s:.st-
nevnts perboner: 1,cnro1lbr Egil Hjalmar Enge. brotsen, f. 28.9.1908
oslo, bopel Uhr. MIcheisensg6 3, Uppg. B, fjerde etasje, r-,e;

brykkeriarbeider Hansinius Nordlard, f. 223,1914 tb rurv_Åc, Dopel
Trondhjemsveien 87, fbrste etasje, er mel;Jkyldge, hvorfor de her-
ved utterlyJes.

I betraktning av at denne forbrytelso
er et meg:)t alvorlig anslag mot folkets metforsyning utleves herved
en stor kr. 200,000 for opplysninger som måtte lede til
eppkiaring av forbrytelssn,

Pclitidepartereutit ferh3heler seg
retten t,1 tlfe11e g' dela belpe''J opp bvis Q.eto dkillde vire sug
å v nb&./eLu:g. 01:pplysninge2 2o2Wrndeire red Cenne
sendes til nærivete politimyndighet.

DET VSRSTE RESULTAT.,

sturlasson. Ordre S 8657

n3ukkermerkenes gyldighet.”
Næringsdepartementet, Avdelingen for

Proviantering eg Rasjenering ha2 truffet bestemmelse om at sukker-
merkene for 23. kortperiode, merkene 25 -26 (og senere merker) inntil
videre skel .Tmre. jonstand for fereldeLee.

Sturlasclon.
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SPENN LIVREIZIEN, SPIS RASJONERINGSHEFTLUE OG V GLAD TIL
dm,  ••• •IM

ol.00. (14. aug.) Meldingen om det forbryterske tyveri
av noreke rasjoneringskort vil vakke forferdelse over hele landet.
Forbrytelsen er i fdrste rekke et sjcfelts ans1ag mot den noeske
befolkning og da fdrst og framt kvinner, genle åg barn.

Det er innly-ende at tyveriet betyr
en alvorlig fare for er=irgssituasjoner. AiorEe har som kjent
bare en bestemt mengde matvarer og denne mengde kan ikke uten videre
gjres stdrre. Det har selvsagt kosteL store ansterengelser å sikre
befolkningen tilstrekkelige matrasejoJer cg når Dc dette skjndige

tyveri unndrar en ikke uvesentlig del ma denne innspares pa en
eller aanen måte. Det er da rimeli at det blir foretatt en inn-
skrenkning son raemer alle berese c fra dem som har arbeids- eller
tilleggskort,

som kjent er det Tyakland vi kan
takke for et ernæringssituesjonen i Norge i det femte krigså: er
så god som don ei. ien forsynings,Ituasjonen i Tyekland er
byeblikket sl5k at det er umulig a erstatte den nengde som er blitt
otjåiet. Som Reichsuinister dr. Göbbels framholdt overfor '1„0tyske
Landesbauernf4hrer eem er samle 4  erlin intrrrkeL de 231elige
tap av cmråder oom Tyskland nar lidt i de siote to årene på for-
syningene. Tyskland kan no ikke lengcr i seume grac3
öse av overfloden, understreket dr. Gæbbele, men må i langt st3rre
utFtreLniig sette inn sin flid og hele sitt organisasjonsbalent
for å löse oppEavene.

77Jtter hva en kan skkino er tyverte::,
foretatt av en illega7 organisa-jon som på denne nate vil forsdke
å bc2ike seg. Disse illegele krctscr består sikkert i förste
rekke av kommune.ster.

Ltter hva det o-p-plyst på kom-
petcnt hold ear det fem pst. av landets sae]lede raejoncrin skort
som ble stjålet, Disse fem prosentene skal citså innspares i don
24. kortperiode som strekker seg over tre måneder. T:en da visse
grup2cr er unntatt fra bestemelsen on innskrenl-ningen av rasjonene,
vil norm:alforbrukerne få sine rasjoner redusert mcd mer cre fem pst.

I forbindelse mod dette forbrycerske
ens1ag not vår ernEering kan det vEere av interesse å sammenlikne
forholdene i Norge med forholdene i de områder som er bvsatt av de
alliertc. ))ct kan være nok å peke på hvol-dan situasjonen cr i 8dr-
Italta. .»visene kunne for få dager siden forteele at unge piker dcr
selgte seg til de allierte soldater for et stykke Hungers-



nbden i India er også eb avskrekkende eksempel på Englands vannstyre.
Vi har derfor all grunn til å være takkacmlig for at forholdene her

liorge er sa gode som de i virkeligheten er, j41,endog bedre enn
i 1917 og 1918, da vi kunne seile pa havene cg fiklehjel2 av LnEland.

De besteumelser° som der R ichskommissar
har truffet kan synes harde, men på den annan side må alle hilse
med tilfredshet de socia1e hensyn som er tatt ved at den störste
delen av arbeiderbefolkningen ikke blir ' av forholdsreglene.
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uawkaVERSUS HERR HANSEN.
O.R. 1d30 og NTB 1930 Boggorud innledet med å fortelle at
hana uttalelser i forrige radioforedrag hvor han siterte en svensk
korrespondent 1 Milano on forholdene i Sör-Italia etter "befrielsen"
hadde falt en viss herr Lansen tungt for brystet. Denne herr Hansen
hadde sendt Beggerud et sirlig oppklebet avisutklipp av vedkommende
del av referatet med ftagende bemerkninger skrevst med red blyant:

Akkurat som i Oalo, At De gidder, hr. "lalecet 1"
"Pressediroktören" beklaget at herr

Hansen ikke hadde begrunnet s.n påstand nærmere noe som Derövrig
er lettforklarlig, mente han. Jan behöver bare a ta seg en rund-
tur i Oslo for a overbeivse seg om at det ikke hersker noen hungers-
ned. "veralt ser man friske og sunde, brune mernesker Riktignok
er ikke forholdene slik at der er noe å gå rund+ å rope hurra for.
hen kan vi slirpe gjonnom krLgen med de noweende rasjoner
takke vår Gud og Skaper.

I det tilfere'"t herr 114,7?.nsen—, e
Wtue e4.1 teeee neriee_cer eou,eettcee.og VeQtcr iL

egge:e.d dertik;1 'Readore Diees" on
foebolde,e.L uJ 1 ot e.ette er e.et ve3 neppa noen :italienere
som tro: reere de allierte kom scm nbefriere". Folket sulter, går
kledd i fi.Uer og er fortvtlet, margelen rå matvarer er akutt, « •
prirene Al eteet til fantastiske höyder og 16nningene streleker ikke
t'l, De alliirtes iirk.iomhet bar brutt eemmen eg
bolsjevienen v'nner stadeg rjtt terrew.

Etter a ha tegnot et
avek-eAkL;nde bilde av f ,eholdere i Sör-Italia, El.kk "liraktören"
ove-e til å enale"ee om neEeerrob_emet i Ameriha, eg om de elendtge

eou de hrite pluntasjeforpaktere le,rer qnder.
for.eue,te -3egg:rud, "

bare in liten detalj e'ra 5uas eget land i vest. Let er det land
som i fölge Roosevelt skal lære Eurora 2rihet fra fld og frihet fra
frykt. Heorledes vil det være först å forstee.e å virkali e re
detto inn efor sitt eget lend, ept5r ensvensk ete•in i en kommentar
til saken. Vilde det ikke være på sin plass at oosevelt först
ryddet opp i sitet eget land för han $51.kk 1Jis på forheidene e
Luropa Vil herr Hansen pstå at anerikanerne oEså er "lakeieem?

Begeerud sluttet med å si at har
trodde et Hansen ,rar så salig everbetist sin tro 1r,n
stå at Jones slItktehvalfisken og ekke omeendt.

PROPAGANDA.

O.R. og NTE H. Moser behendlet i sitt ukentliee
foredrag "Ltleeellhaben kurse Wellen" on bil1edforfalsknin som har
forekowlet i dtn svenske presse. e>ot svenske tidsskrift "Se" skal
etter dette ha offentliggjort en serie billeder av tyske kvinner
som blir snaukeippet fordi de har innlatt seg ned franske krigs-
tange-. Do eaame billeder kom senere i "Aftentidningen" og "Nya
Dagligt Allehanda" hvor teksten sa at bildene kon fea Cherbourg,
etter at byen var befridd av de allierte. Ofreno er kvinner som
blir straffet for å ha samarbeidet ned tyskerne Dermed er det  slåt;t
fast at "Se" har forvandlet en "demokratisk" rettsproiledur med
putriotisk islett til an offisiell 'tsk rettergang med etterfölgende
propagandaskuespill.
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ANGIV2RNE PARADERER.

17.00. (2) Lbrda« marsjerte et kompani
av Hirdens Bedriftsvern og to tropper av Rikehirdon med et nusikk-
korps i spissen gjennom Dramelens gater. Avdelingen fok oppstilling
på Bragernes Torg hvor SS ObergruppenfUhmr und General der Polizei,
Rediess og hirdsjef Hr..rthinsen skrittet av frorten.

Hirdfordelingsdjef Thvv Thronsen besteg
så talcrstolen og hilste det nettopp ferdigutdannede kompani av
Hirdens bedriftsvern. Deretter holdt hirdsjef Harthinsen cr kort
appell. Det geruanske folket har urgamle tradisjoner, sa han. ,
Germanernon har vHwt vant til å bruke vepen helt siden han var så
stor at han kunde stå på egne bein. Vi föler det i dag som et

smertelig forhold at vi er nektet å bære våpen, mentakket vegre
lasjonal Samling Og vLr Ft3rere kaup er det igjen blitt sitt nord-
menn rett til a bære våpon. Alle hirnenn vil benytte deg av don
anledning eon i gjon er gitt oss til å bli soldater.

,Tes vil få lov til å eakke dere for
at dere cr gått irn i HBV og for den gbde dis1p1in dere har vist
under dtdannelsn. Husk alltid opå at dere 1 alt dere gjör er
repreeentanter for F3reren og var bevegelse.

Til slutt vil jeg önsko dere alt
godt 1 den tjeneste dere vil bli satt inn i. Dere kjemper en
rettferdig sak, og kampens lönn er et fritt og bedre Norge
seirens dus.

Hfdytid1igehten ble avbluttet med
fdiste os siste vers av "Lrn, Vi elskee."

TRRÅTEN FORTSETTER.

21.30. ( I de siste ned:iner vier at for-
utsetningene fremdeles er tilstede for tdrråt:angrep på poteter
ovdr hele V'estlandet fra Jæren og nordover.

Videre er området hvor forutsetninger
for trråteangrep er tilstede utvidet til å emfatte hele Sjr- og
hele Nord- Trbnde1ag fy1ker›

Etter de sisto meluinger er det
femdel_es fare for törråteengreD på poteter i bygdcne Jelöy, goes,
ons:5y, Ryge, Rågo og Våler i 6s4..fold

5VARTEBÖRS,

20.30. (?7) Prispolitte5. Skicr Ile.,' nt-Per,liget
fore1egg mot en reLke enebreprenörer i distriktet for overbredeise
av prisforskriftene, forteller Skiensfjordens Presse.

I Langesund har on entreprenr fått
en inndragning på vol en halv million kroner. Hulktforelegget
er onno ikke let,2ordiget.

GAMMEL Gf.RD BRENT. •

23.00. Den over 100 år gam1e storgård Treale-
gården ved Tönsb•rg som eies av Finn Wilhelmsen, ble fredag herjet
av brann. Ilden tok til i den store hovedbygningen og bredte seg
raskee til flere av uthusene. hele hovedbygningen brente ned til
grunnen, mens uthusene led for1ie2dsvis

saken til brannen er antakelig feil
ved det elektrske anlegg.
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UNGDCMIZNS SOLiMERLIMR.

24.00, (54 Ungdommens soemerleiker fikk sin av-
slutning med pramieutdeling i Filmteatret søndag kveld. Wtet ble
innledet med musikk av Nasjonal Samlings orkester hvoretter
journalist Skavang leste en prolog, Gjentelandsleder Lillemor
Bierke grep deretter cerdet og hilste NEUF. Hun pekte på de vansker
ungdomu har å arbeide med i dag og mante de unge til a vise mot
og troskap i den tiden de no g,r i gejnnom. Gjentelandslederen
understreket at NSUFr.ungdommeu mr enn noet'Isinne må være det,
eksempel og det ideal som all enuen ungdom her i lendet ser opp til
c) föres av, Hun sluttet sin appell med å uttale ee; vi skal yte
vart beste, fbret da har vi ren semviteighet, først da viser vi
handling at vi har forstått vår tid og vil det gode-

Ltter gjentela.ldsladeraus tale ble
det oppvisning og folkevieerleik.

Idrettsleder 0tto C. Olsen kunnjorde
så premieutdelingen og bad Ungdomsföreren, M.inister Ztang, om a
foreta denne. Et ovasjonsmeseig bifall bruste not ungdomsftireren
da hau steg opp på podiet, Se1ve premieutdelinsn var som rimelig
kan være preget av den største begseistring og de forskjellige
premievinnerne høstet fortjen+, blfall.

Etter premieutdelingen :holdt ungdoms-
føreren ne kort.. te3e. Han komp1imeAcerte ibst •Undomsfyl1dmgen
metft see.tmerieikene 1944 eg uttalte at et var det leese arrangemen.: 3
ay sommer]eiker hitti. amtieleg Dirnet hdn om hva aommer.eeikene

ztevanger radde gitT eg æt ungommiten og a hte kelt av del-
takerne bringe de gode raer med seg heire og o:nset,;e 3eerdommen i
prakeis det Litre

:wetter ungdomsfdreeens te1e rtet
propagandaleder Dahlsej.de en kreft,!- appell yagdommen hvo- han
mante alle til å s1ute opp em röreren og etadig k-a2tigere rå
inn for der eaken de har viet seg til,

17.00 ervömmekonkurrensene foregikk löraag
e'Lteriddag i overvær av E3c tilskuere med mLaister A7e1 Sea, i spissen
Resultatere ble:

,5.m bryst, gutter 10 - 14 år: Sven Aepestrpl, Stor Oslo
bryst, gjentee' 10-14 år: Else Dahl, Veet-iken

Sfla bryst gjeetter år : I Lllen Stbren-Riis, StorOsb
fri, gutter :5-16 år:1) dveIJ:e Voigt, Stor Oglo
frl, p,lenter 17-18 årl 1) Gerd Dahl> Noed Trnidelag
brys g;;ollter 1Y-18 år: 1) Gerd DaY11, Nord Tröndelag

Z7-E7-fri, gutter 17-18 år: 1) Haraid Menne '2 Rogaland
mbra.bryst, gutter, 1) Reidar Pettersen, Stor Oslo

20.00
sommerleiker i
meget guelstige

100

De siste konkurranser i ungdommens
fri idrett, ble avsluttet sbndag under

Nedenfor gig noen av resultatene:
, 15 - 18 &r: 1) KirsE,bom, Opland

2) Rotert Hempre, N.:,;ndelag
100 17-18 år : 1 Rnut Inauhl, Stor 0,5L

2 Ernst Rrukson, Rogalafld
3 Ivar Gut411.111  Stor Oslo

100 4. gutter over 18 år: 1 Iver Lie Motland, Rogaland
2 Anar. Jahr
3 Jens Sem Jakobsen, Instruktbr-

skolen
Spvd,gutter over 10 år.  1.) Andr, ,:rahr, Stor fsic,

k) Rel BarsJ,de, N. Trbnaelag

finaleu i
orho1d.

m. gutter

m. gutter
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SOI.ItiEJRLEIUR (fortsatt)

Lengde, guttor over 18 år: Andreas jahr, Stor Oslo
Hejyde, gutter over 18 år: Andr. ‹Tahr
Ballkasc: Gunnar Hansen, Nord Tröndelag
Ku1estöt, gjenter, 17 - 18: Kiss Johans ssen, Bergen
Ku1estöt, gjenter over 18 år: 1) Astrid Holen, agder
Lengde, gutter 17,18 år: Ernst L±ikwon

Höyde,Gutter, 17 - 18 Eåken Hangård
T-R5ydehopp, gutter over 18 år: 1) Andre. ;Fahr.
Lenw:le, gutter over 18. år: 1) Andr. Jahr, Stor Oslo
Lengde, gjenter 17-13 år: 1) Cecilie Olsen

	

18530. sportsforeningen tjrn arrangerte
söndag nasjonalt sykkelritt.

I1asse A l Egil Olaussen, Drwimen 2) Håkon Westby, Halden
laasse B 1) Asbj. Lidsether, Ullensaker,
Junior Ebbe larthinsen, Ullensaker.

	

20.30. Buskerud Idrettsforwing holdt lördag
konkurranse om Hinistorpresidentens pokal. De beste resuot,ater ble:

1-ulestöt: 1) Thure Lund, 2) Elis Lund
Höydeop• 1) Thnre Lund 2) Llis Lund
100 m. : 1) Finn Holdt
800 m. 1) Relf Gurandsrud

D.Al\TLARK:

NY INTERNER1NGSLEIR.

D.R. 1900 Fra offisiell tyske side meddeles at
etter at i:nterneringsleiren ved TrCislev, nær 4.arhus, er ferdig er
internerings1eiren ved Horseröd forlagt dertil,

POLITISKTE MORD FLOREEER I DANHARK.

D.R. 1900 Ritzau Bureau meddeler: Fredag
etter middag ble redakör av ..riste1ig Dagblad, Gunnar Larsen, skutt
ned i sitt hjen av to unge menn som kom og ringte på hans lei1ighet
i Nedre Voldgate. Herr Larsen var redd for å lukke opp hvoretter
mennene evfyrte ti skudd gjennom Wren. Larsell som sto på den andre
siden av dbren ble trnffet.

R.B. meddeler: Torsdag aften klokken
2300 ble en tysk politikonstabel skutt ned ved Holbek. Han kon kjbrend.
i bil sammen med tre andre politimenn. Da han stanset bilen og gikk
ut ble han skutt ned av en mann son ropte ”De er omsinget qg kan
likegodt overgi Dem Gjerningsmannen fortulte at hantrodde de
tre menn var sebotrer.

RB meddeler: Kriminalbe,tjent Peder• ole petersen sandhöj, fra Aarhus, er blitt skutt ned pa apen gate.
Hans hustru som var med han, ble vitne til modret. En amnn som

. prövet å forhindre mordet ble truot med revolve2 og nfitte gi opp.
petersen v ar medlen av DMAP

2000
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STA=ADIOFONIEN:
Sendingen var avbrutt mellam 1230 og

1335, 1607 og 1612 og 1643 til 1705. På grunn av teknisk feil
kunde ikke sendingen aver Köbenhavn gjenopptus fbr 1719 og over
Kalundberg 1734

SVERIGE.

23.30. En alvorlig ulykkeinntrqff tidlig
fedagmorgen da ensvensk fiskebåt ble minesprnegt utenfor Hanst-
holmen og .gikk til bunLs med hele besutningen, fem mann. Båten
hadde fått en mine i garnet og för man visste orat aV det inntrafff
det en voadsom øksplosjon

D.RU 21.45 Den svenske trafikkministar Gustav
Andersson en tale om at ingen kan påstå at den darske
parliamenariama er dårligere enn den svenske,tvertimot. Heller
ikke kan det sies at den har fort til at det•har oppstått tallrike

_ 	 småpartier. Det danske demakrati må sies å være et mönsterdemokrati
og regjeringsfe)rholdene i tiden fr krigen de beste som kunde finnes.

N.R., C300 I Sverige ec det Innfrffet en
ur,3elvanlig flyulykke id t flv i en formasjen på 21 fly, kolliderte
med at aluet i COO meter2 hyda og styrtet nad. Tre mann reddet seg
ved fal1skjerm.

N.R. 0800 Den svenske fiJkekutte: rGot1and" av
Hönö stötte 1brdag på en mine nær dandkekystan og sank,
NORS SKIp_SUNKET:

NgR. 0800 Det dampskip fTrli er
gatt på en mine og sunket. 17 mann, derav 13 nordennj. ar omkommet
Seks mann, cierav tre nordmenn er blitt reckat. NAVNE1vE på de
reddedenordmenn er; Förstest:rmann Erik T;riken, arnenstr=n
Rolf MuntheQg annenmaskinistHans Hansen, 3kipet hörte heine i.
Haugesund.

FINLAND

D.R. 21.45 Potetnange:Len i HLLSINKI er alvorlig.
Dct or deL.a1minne1ige oppfatning at det er på grunn av innf5rse1en
al maksimalprisar at Potetene forsvant fra markedet. Forsyningsmyn-
dighetenet:or at potetsmange1en vil holde seg et par uker.

Det vil bli ut3e1t en ekstra-rasjon
av kjøtt til en verdi av fira finske mark denne uke i Finnland.

Skoleferiens i FlAnlAnd  er  blitt for-
lenget til den 9. oktober.

00000000000
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23.30 (38) eet nederdreLtige rasjonerings-
tyveri i Osro onsdag har seisLrgt vakt stor avsky blant
a le gode nordnenn he2c landet over. For allt son eeno
har evnen til c?, tenke seltendig vet at dise såkalte
norske patrroter soel har fe_Letattdette skjendige og frck-
kc tyveri, er fullt o encr1,:sem pa at de stjeler naten,
reke fra tyskernc, nen fra norske kvihncr, barn og
altsa fra egne lanesflenn Som ganske sikkert er like sa godc
pabrioter son de selv gil seg ut for.

Det cr fullt p' et Cel]ered at
Norge i de , i det funte krigsar, har bestente nengder
natvarcr son skal forddlespa Landets Innbyggerc, og ct disso
kvanta de,erværre ikne uten vidcre kan ökes,

Når er stor del av rasjonerings-
kortene blir stjålct oj ganske sikkert blir sendt ut på
"Svartcborsen" cr cet naturlig at det blr tilcvarendc laindre
rasjoner den alninnelige borger son på en lovlig måtc
henter sine rasjoneringskort. ecb er desværre on kjcnns-
gjerning son nan ietee kan bortforklare. For ingen tror
vel at tyvenc fOr de begikk tyverict regnet ned at 'tyskcne
uten vider vilde sende korn, fett, sel-:ker osv crc,p til Norge
med en gang g re on tyveriet.

T forbinde3sc ned tyveriet kan
det være pa sin plass a pc;xe pa de forhold son herke
undee den forrige verdenskrig, i særdeleshet dc siste arene
av den.

1)engang, i 1917 og 1918, de, landet
vai nOytralt og norske skip seilte på alle hav, og vi fikk
sikalt hjelp fra vare fivenner" engelskonnene, var ernærin5s-
situasjonen dårligere her ilanaet enn i dag. 1:an 1cn ogs
peke pa forholdene i de onrader son no er "befriro" av ds
allierte. Hvordan er det der i dag.

I SOr-Italia f.oks. selger unge
pjke.rSGE til soldattne for e. få et styl.ke bred, og i India
hersker det den reneste hungarsnOd. Men her i landet hvor
tyskerne, etter de alliertes har ranct fra oss Aver
eneste brOdsnule, ja, her har vi hittil ikke sultet en enestc
dag under den lange krigen.

Ltter hva det blir cep3yst fra
kompetent hold, er det bestent at hvis det stjålne parti
rasjoneringshefter helt eller delvis til rette, eg
gjerningsmennene blir fakket, vil dette igjen konme nord-
mennene tilgode.

OSLOPRESJENS KOIIIINWER .

0.R.12.00 "15an kan være patriotisk på mange
måter", skriver "Nasjonen" bl.a. "Vi har flertallet med oss
nar vi Onsker at meten ritte voksc i munnen på dm son fore-
tok denne forbrytelse. "Aftenposten" opplyser at tyveriet ikke
var utfört av alminneligc tyver, men av illegale organisasjoner.
1,11e gode nordnenn er like intessert i at forbryterne blir
funnet og straffet.

"Korgenposten" understreket at hele
denne affære er en advarsel til landets befolkning. wfler gjelder
det mere enn noensinne at vi står santien eg verner om det vi
har."
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"ERLING

13.0U Fredag kveld ble det norske damp-
skipet "ErlingLindö" fr: Elaugesund p:°1 1.281 brt minespreng
i Kattegat, vest for Nidingen. Lv besetningen på 25 mann
ble bare fem reddetfra en flåte og fört i land i Varberg.
Av dem vur tre norske.

Ved henvendelse til "Erling Lindöes"
rederi får NTB's korrespondent i haugesundoppgitt at fölgende
er omkommet eller savnet:

Emil penskov, Haugesund.
Förstemaskinist Haugesund
Matros liåre tnn , Haugsund.
Jungmann Nils Pedersen, Haugesund
Dekksgutt Ingolf Hansen, Haugesund
Stuert John Anker Bernhardsen, Haugesund.
liondeymann Thomas Lilertsen, Ryfylke
Fyrb3ter Reitar Kjellen, Bargen
Fyrb3ter Anton L.Hansen, Larvik
Kokk Arne Lie, Sunnordland
Matros Anker Strandslett, Drammen
Tungmann Sten Olsen, Drammen

De reddede nordmenn er:
Förste styrnann Erik Eriksen, Haugesund
L;rnstymann 41f Mynthe, Torvastad
Annenmaskinist Elias Hansen, Haugesund.

NJ2SK-SVLI\SE H.;INDELSORDIUNG.

22.30 (35) I vne1sen av august ble det i
W;oekbolm fdrt forhandlinger om de norsk-venske handelsforbindel-
s:r betalingsordningen i annet haltår av 1944. Handels-
og betalngsrorbindelsene vil inntr videre bli onnre'.tholdt
pa grunniag av den bestående o1ca. ing avtrl_e nellom Norges bank
og den svenske riksbank.

DRUKIWILY.L=.

Ln drukningsulyMcG hendte frdag etter-
.middag i ,;,rnevik iLet en to og et halv ar gamel gutt, X1aus
Bjerkenes, e3nn av lærer Bjerkenes, Oslo, oAkom under leik på
stranden. Han forsvant plutselig, og först en stund etter fant
man gutten drivende i sj3en. A1le opplivningsforsök var forgjeves.

4h, FORBUD NOT SALG AV HONING.

D.R.12.30 Det meddeles fra Norge at al salg
av honing er forbudt. Honing må ror etcertiden kun benyttes
til medisinske formål.

SPORT.

22.30 (39) I aften ble det arrangert en oppvisning
i Medaugymnastikk på Stavnger stadion under ledelse av Norges
kvinneturnleder, fru StörenRiis. Over siksti gjenter fra alle
kanter av 1Lndet deltok, I forbnde1se med idedau-oppvisningen ble
det arrangert en konkurranse i fri idrett for gutter og gjnter.
Her delto bi.a. An:;Inae Tahr, Fredrik Rnutsen og Astrik Holen,

Elrg‘t de bste lokale idrettumenn i Roga1ad
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0KON01,11.J.-. OVERSLCT

4-,ksjekurser fra Oslo börs 14.august:
4 1/2 , Sat 1937 k 102
4  /0 Si.at 1935 I k 101
31/2 p› Stat 1941 I k 103
3 1/4 Stat 1941 I k103
3 1/4 stat 1938 I k 101 1/4
4 p Hypotek 1938 k 103 1/4
3 1/2 Hypotuk 1941 k 103
Creditbanken s 142 1/2 k 137 1/2
—reditkassen k 820
15jölvefosser k 21
Borreird s 138 k 137 oms 137 1/2
Elektokenisk s 142 1/2
Hafs3und s YO5 k 690
Orkla s 285 k 280
Saugbruksforeningen s 1900 k 1825
Union s 6,00 k 5,90
Agdesrden s 162 1/2
Borgestad s 240 k 232 1/2
Bruusgurd ::iöszerud s 265 k 257 1/2
AmerikaLlnjea k 225
Bergenske s 167 1/2
Nordenfjell-tske s 185 k 180
Ivaran s 277 1/2 k 270
Ocean s 297 k 220
losmos II k 267 1/2
Odd s 255
Rosshavet s 392 1/2 k 387 1/2 oils 390
Valutanoteringer uforandret.

DRU:,..3.131T1 .

13.00 (11) Ln osloadvokat, brandtakstbestyrer
,rne Abi1dgård, er igår omko Llet under selltur i Töns'herg-
fjorden. Han og fruen og en clve-årig datter var tatt ut
pa en seiltur 1 	 B .ten kantret så alle tre falt
vannet. Lot ly.tes dea Lnidlerti å komae seG på hvel-



vet hvor de holdt seg fast. Faren o; datteren la senere
på svu mot veierland mens fruen ble igjen på hvelvet. Dat-
teren kom i land, uen faren Gikk under og forsvant ct lite
stykke fra land.

Advokat bi1dgård ble 48 år gamel.
Fruen ble reddet av en båt som kom til stede.

FERILBARNA VENDER 11311.1.

14.00 14) I morgen reiser de fJrste bergens-
barn gjemover fra Sa.ndefjord etter et styrkende sommeropphold
her i distriktet. I lpet av noen uker skal alle ba-2na sendes
heim. .

B./ITICKA' H0.111S TILSTAND FRLI/DJELES

14.00 815). Ved henvendelse til D ammen sykehus
får NTB opplyst at tilstanden til bankkasserer 1-17,1m fra Dokk-
sund frendelcs er meget alvorlig. Han har som kjent fått
alvorlige indre skader, og det er enno for tidlig å si om han
kan stå dot over. Holm er litt bedre idag. Som kjent var det
'bankkasserer Holm som ved sin nodige og resolutte opptreden
fredag i forreige uke, hindret dc fire bc:upnede handitter
fra å ral,e kassabeholdningen i Eiker sparebank i Hokksund.
Bankkasserer Holn er no Ljenstand for szor oppmerkosJihet
sykchuset. Det strömmer stadig inn blonst;er og brever frp.
som v11 takke og haii for hans resolutZe og raske opT)treden.
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FCRLIS SVENSK LASTESKIP.

12.30 (7) Det svenske lasteskipet ttNeund6"
som tilhörte rederiaktiebolaget Rex, er nylig krigsforlist
ved nordsjökysten. 4.V besetningen er tre og tjue marm reddet,
mens fire mann omkon. Fartöyet ble bygd i 1907 og var
på fire tusen seks hundre og femti tonn dv.

MORDENE I --,.4NIZJE FORTSLTTLR

Ritzau byrå meddeler: I fredags
ble den 60-årige kbrelarer H.O.Hansenskutt ned i nsewheten
av Alexandergate, Odense. Han vat på sykkel og ble inn-
hentet av en annen syklist SQM sk6t ham ned bakfra.Hansen
hadde i noen tid vært uedlem av DI;SAP.

16.35 IbIrdag etterElie.dag ble lzPt funnet
av svend Ulrik Börge Petersen . Undersøkelsene viser at
Petersen var drspt med revolverskuddfor nogle lagersiden.
Han var ansatt sou marinevækter i Knenhavn.

11 PLRSOUR SKUTT I.1.1WK.

S.R.23.00 80 09.00 svenske aviser bringer navnene
på de 11 personer sor ble skutt i Danraark den 11.august(I.
Fra Offisiell tysk side meddeles det at 11 arresterede
personer, uher transport med bil til tysk konsantrasjonsle12›
.,:orsökte på a unnslre like ved Roskilde, cg under forsöket
ble hed.

Navnene er bl.a.:.
Karl Börge Srensen. KnenLavL
junnar Dehl, -.Knenhavn
knud Dyrholm, Ubenhavn
;Jcel ;rensen, Köbenhavn
Ldvrd sonna, Lynghy
xilk 1:öbenhavn
LajSchöts

Farsb

3 av 'Irar for utydelige.

(NTB var fullstendi. L; uleselig fra k., 18,00 til 11.22.00)
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Ieldinger tirsdag 15 aus.

23.00. (32). I noveber i3.1^ begynner det neste kursus
ved LangeL-iarck og de kvalifiscrendc kursus finner s,-;ed i Oslo i
begynnelsen av scpLeLiber. r..hver C;TWW-riku,-Isdon i aldcren 17 24 år
kan nelde scg til dette ursus hvis han kan bringe bevis for at hans
besavelso ligger'over gjennisnittet  oL  ht-n lysisk er helt

etinge,lsenc for opytakelsen fer Lr-Jigellal-ckstudiet er:
Han id vw,re i bcsittclse av ånde1is

begavelse soc,1 ligger klart over .cliddels niv (attest og vitnesbyrd fra
skole og enkelt)ersoncr).

"t sdkoren i bratisk arbeide har vist
seg særlig dyktig, at han er k3ar over det studiun og den stilling
i livet han har valgt eller vil velgc. Dotte valg bdr knytte seg nmr
til det )raktiskc yrke han tiLl1gcre nar vmrt bcskjeitiget i.

Plettfri vandel,.
Ful1 1cge17,1is sunnhet og ytecvne.

F. Ved opytakelse i1 han forp3ikte seg
til å overholde Lange...),a-pckstuiets lover og regler.

Ut,_annelson i Langemarckstudiet er:
Forstudict: Dette betr i cp-2ho1d

og utdannelso 7C(11internatskolo. Skolen for nordmen, varer ca to år,
idet ect.fdre.;e halvår vil nerIg til spr,Vstudiet. skolegans i
ett (ett og et halvt vil cl,,vene lultte gjeinougå on prdve hvorried
godtsjdwes orieleven er berettiget tli fortisette i LangerlarckTtClict.
opphold, undervisning og forpleiring cr gratis.

B. Universitets -(höyskole) -studiet:
Dette fölger uniddelbartetter forstuditt. Ogs,Ldette cr gratis i

forstudiet. —et er önskeli ut de sen meldor ses har kjenn-
skap til tysk, .,en det cr L-ke nödvendig, Inniielde3ser til kurset nå
være innsc:ri.dt ttl "bteilung Fiirschul - und Bi]dungswescn Reichs -
konJnissartat,Stortingsgt. 28 Oslo sencst innen ls'cos sc-oteLlber 1944.

L'an nd sende inn fdlgende papirer; 3 pass(.). 2 nutfdr3ig b_vsldp"
skrevet rå norsk. (ett hindskrevet og et liaskirskrevet). 3 bekreftede
ayskrifter av skolevitnesbyrd os attester. 4 Bevitnelse fra offentlig
hold cller fra private persotr hvorav sd',.orens særlige beg/else
framg2u›. 5. gane 4e1sattest fra politiet. 6. InnteLt o, for.2.u.c. 7. Til-
latelse til studihtlare når det gjelder Ilindreårisc)

Innkalling til det kvalifiscrende kursus
i oslo blir sendt vcdko:?,:iende i begynnelsen av septelaber. Uan får godt-
gjort reiseutggter og oppholdet i Oslo er gratis. 0.9.)lysninger PV en •
hver art gis pa henvendelse til Lar,ge.m.arckstudium, "bteilung für 8chul-
und BilLiungswesen in 1--cickskaluissariat, Oslo, Stortingsgt. 28.

T11,

23.30. (37). Innsevalingen til det skadelidte ett€,r
eksplosjonsulykken i Bergen er fo=lt avsluttet, nen det korlitr fran-
deles inn bidrag fra forskjellise kanter av landet. Ltter det ilorgen -
avisen erfarer utgjör det sarllede innsatIlingsbeldp hittil over 8
riillioner kroner. Tidlisere ble det bare foretatt utbetalinger til
skadelidte son trengte dyebikkelig hjelp, 1-on nu er hovedutdelingen
begynt. Forelöpis er skadelidte som ko•L.)cr i betraktning delt i tre
katcsorier. Det er for det fdrste dc son har sin forsdrger og
for det annet dc soi-1 har nistet sitt crverv. Lndelig ko:ner alle de
sor:i har nå.dratt seg legeusskador og av den Erunn cr uskkket til sitt
arbeide. Lventuello audre vil ft bidrag
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OIC0N0d: Ov1,25=T .

ilksjekurser. 4 1/2 stat 1937 k 102.
4 stat 193C T k 101,

4111,
3 1/2 ;,; etac 1941 I k 103
3 1/2 stat 1938 I k 101 3/4.
4 ,; Hypotekbank 1933 k 103 .1./4.
3 1/2 50 Hypotekbank 1941 k 103.
Oreditbanken s 140, k 137 3/2.
_reditkassen k 820.
Bjblvefossen s 21 1/4, k 21.
Borregård s 138, k 137 ous 137 1/2.
1,1ektrokjemisk s 142 1
Hafsiund s 7052k 695,
Orkla s 285, k 280.
Saugbruksforeningen s 1900, k 1825.
Unionx s 6.00, k 5.90.
L.gdesiden s 160.
Borgestad s 237 1/2.
Bruusgåra. 1bsterud 65, k 2:Y? 1/2.
Amerikalinjen3 235, k 225.
Bergenske s  16.5, k 162.
Nordenfjeldske s 185, k 180.
Nordenfje1dsk: s 185, k 180.
Ivaran s 22 1/2, k 290.
Kosnos II s 295, k 287 :12.
Odd s 52 1/2, k 245.
Rosshåvet s 390.

Valutanoteringene var w'orandret.

Qtoekhola. Sv.riges handlsf1å-„e nistet i juni måned
rtör Mcd, en sEmlet 'c,onnasje på 12070 tonnT et störste .apet

på en man-e. side.1 juli ifjor. 1113d tapene i jLui har de bvenske handels-
flåten siden krigsutbruddet mistet tUsammen 239 farbyer på 896,960
tonn dw av olikomne personer har 2ådd 1201,. Under hele den
forrige verdenskrig omkom det (.) personer ved svenske krigbfer1is.
Regner en med tap av skip som fblge av andre krigsårsaker samt be
slaglegging, blir Sveriges sanlede krigstap siden krigens utbrudd ikke
mindre enn 267 fartbyer med en tonnasje pa 996.354 tonns dw. Ved
samtlige skipsulykker forårsaket av krigen er det onkomnet 1247 personer.

L:LAUS 11.(.,NSEN I 11,,:.1L,RFEST

12.30. (10). Presidenten i Norsk - Tysk elskap, prof.
Xlaus Hansen og generaJ.sekretær Xramer Nordby har besökt Hammerfest.
T\et ble holdt konstituerende nbte i Hammerfest og onegns avdellng av
rsk - Tysk Selskap, hvor presideuten holdt et utmerket foredrag on.

nordisk rase og nordiske navn.
Kjopmann Morten Tiberg ble valgt til for-

nann for avdelingen i Hai-merfest.

70 ÅR 8014 SKRUDER.

12.30. (11). En kjeut håndverker i Hadeland, skredder-
mester Anders Haugen Brandbu kan idag feire et enestående jubileum idet
han kan se ti1bake pa 70 års uavbrutt virke som skredder i saJnue byen.

Lnders Hauen er nu 84 år gammel. Det
er intet som tyder på at han har tenkt a leggp fra seg nålen fore1bpig.
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FIS=TT.12. FOJLIST.

12.30. Den norske fiskekutter 0 82 H son var
ennehörende i Hvaler forliste idag norgcs utenfor Skcgen. Nort etter

kutteren hadde lorlatt Skagens havn Inntraff en eksplosjon i motor-
ruct. .‘,-utteren sank på noen få minutter. Lt dansk fartöy son befant see
like ved reddet den tre nann store besetnine.

HUSK,IDS±=LJ:

23.30. (36), Ln fabrikk for husflidsvarer 'cilhörende
fJ'nfinn Hatla.ad pi. 3:itje vea konevk brent_e forleden ned til grunnen.
lAter hva det meldes til Toreenavisen skal Jranens oppkost skyldes en
ovn son har vært i uorden. -Jfabrikkenbrente ned pa kort tH_d og ganske
storc veraier gikk tapt.

TYITLRIT

21.30. (31). "NrIngsdepartenentetu Inn-
sbaringen uv de vareneneder son rasjoneringsmessig cr gått tapt ved
det store tyveriet av rasjeneringskort komm.er til å volde både for-
syningsnyndighetene oe forbrukerne beswer og store vanskeligheter.

a grunn av den korte tid son er igjen til don nyo kortperiode begynner,
det nemlig ikke mulig å ugyldiujöre de allerede trykte kort og trykk•

og dele ut nye kort istedet. Det vilde resultere i at alle nåtte vente
på sine kort. ian bruker nenlig minst 8 ukor for å få trykt og sendt
rundt til landets forsyningsnennder rasjoneringskortene og nan trenger
fra en uke til 10 dager til å få delt ut kortene til forbrukerne.
Dertil konner hensynct til den rett forbrukerne har til å kjö'be brdd
0 6 mcl 14 dw:.er på forskudd. 17-or ikke å skape nJdstilstand er man nddt
til a bruke de allerede trykte kort op; foreta innsparing av de varcr
son okstra cr satt i enidp ved dc stjålne kert ved a forlenge den
periede kortene skal çjelde for. Denne periode son etter kortenes tekst
er på 84 dager vil natte forlenges til 89 dager. For de :.rbeidergrupper
son etter bestemmelsene ikke skal berdres vil der fore15pig i kort-
periodens Löo måDte deles ut ekstrakort for disse fen dagene, et.for-

hold som vil nedföre et betydolig ekstraarbeide for våre allerede Sterkt
belastede forsyningsnemnder. Oe for de fornrukere son ranmes vil altså
rasjonene gå ned med henved (noen ord uleselige) av de
fdrste 84 dager av kortperioden måtte spare inn disse sks prosent„som
skal. tjene til dekning av deres behov periodens siste fen dr.J.ger.
Den forbruker som ikke passer på dette, vil el1ers stå uten nat.
kngende de tekniske detaljer ved reguleringen vil det senere bli sendt

• ut kunnejdring sanmen ned instruks til forsyningsnemndenc. har
-1.nid1ertid alleredc nu vi1let sende ut denne foreldpige orientering for
t den enkeltc ferbruker allerede fra periodens förste dag kan begyyme

sin sparing. Innskrenking i. saleet av tobakk begynner 30te august og
salg av spirituosa lste septcnber og varor i tre naneder. Na)rnere

detaljer vil bli Lunngjort senere.

6522.L, TO=.

22.00. I lidrket igr kveld kolliderte to syklister
på Ostre Toten, ':=011isjonen var så kraftig at den ene, den 37 årige
snekker Derg, ble drept på stedet nens den andre slapp fra det
ned noen skranner.
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onsdag 16. august 1944

aTTAKNINGSFORHOLDENE har vært elendige både for kringkasting og for '
hellskriveren, den siste var ulelslig fra klokken 18.30 til 0030.

OPPROP FRA NORGSS HUSuORFORBUND.

Ved 2300 tiden sendte hellskriveren ut
en appell fra Norges husnorforbund , som innledet med å forsikre om
at det alltid hadde frLert Husmorforbundets oppgave å vareta hjenmenes
og husmödrenes interesser på helt upolitisk grunnlag.

Forbundet kan ikke nok som fordönme
den forbryterske handlins - tyveriat av rasjoneringsheftene - som
kommer til å bere've folket for en del av dets knappe rasjoner.
Denne handling eu gemen handling - har bare en hensikt: å skape
vanskeligheter, sorg o fortvilelse blandt den norske befolkning.
Det blir da også utelukkende husmödrene og barna denne nedskjæring
av rasjonene kommer til å gå ut over og.forbundet appellerer derfor
til alle som vet noenting om tyveriet, a melde dette til myndighetene.
Det lokkes med at hvis kortene skaffes tilbake, vil karskje
'unskrenkningene i rasjonene oppheves.

Noges husmdre må gjöre sitt til at en
slik handlins ikke kan gjenta seg, de må appellere til alle nordmenn
at de ikke ma la ses bruke til slike forbryterske handling, som skader
det norske folk og da særlig barna og de unge.

Appellen var underskrevet av Betty Thorsen
for Norges Husmorforbund.

SrfajVLENL

1800 Fra liranmen meldes at fire beveonede menn
kom kjbrende i en lastebil os stanset utenfor De Forenede Skofabrikker
i går kveld ved 2300-tiden. De gikk inn i vaktrommet hvor vaktmannen
ogt tilfeldigvis hans kone oppholdt seg. De ble begse bakbundet og s
stilt mot veggen. Bardittene truet dem også til å sta helt stille.

En av dam tok så neiklene fra vaktmannsn
og karene låste seg så inn på kontoret hvor de stjal to skrivenaskiner.
Derfra gikk de in— på laseret og forsynte seg med 50 - 60 par beks3m-
ste3vler av beste sort.

.etter alt å dömme er det fagfolk sm har
111Wrt på ferde for de har ikke rört ste3vler av B-kvalitet.

Politiet arbeider med saken. Eventuelle
opplysninger bes sendt til politimesteren i Drammen eller nwrmeste
politimyndighet.

WOMANNSSENDINGEN behandlet også ma.tspiirsmålet. "Vår handels-
me ar ei er" o d et foredrag om priser og forsyninger i krigstid.
Mtd stor iherdighet prövet han å beVise at matsituasjonen i lorge
under denne krigen er meget bedre enn den var under forrige krig, da
Norge var nöytral. "Ennu har det ikke hendt at våre .
ikke er blitt dekket fbr eller senere, ikke et eneste smörmerke er
forblitt uinnfridd, brödrasjonen er riktignok knap, nen den er tilstrek-
kellg." hed hensyn til prisstisningen forsikeet taleren at den bare er
en bre5Rdel av forrige krig. "Na jobbes det ikke åpenlyst. Forholdeno.'
under denne krig har den fordel at forsyningeae kommer fram, salvam det
naturligvis må knekke engang i blandt, og prisene er faste" sluttet han.
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"STAS"BEGRAVELSE.

12.00. (9) Direktbr, diplomingenibr Emil Inudsens
bisettelse fant sted i går middag fra Det Nye ICrematorium.

En rekke representanter for nearingslivet,
‘pieichskommissar Terboven og forsk4ellige institusjoner samt en ttor
venneskare var mbtt fram for å vise avdbde den aiste åre.

En trio innledet sbrgehdytidetighetaa
med Griegs wVed Rondane". Stabsleder i Germanske SS  Norge, dr. Sohjbren
talte og tegnet et vakkert Vilde av avdbde som menneskel næringspolitiker
og sist men ikke minst, som  arbeidernes ær4ge og trofaste venn.

Deretter ble den prkktfulle Bergmannmesse
spilt og kransepåleggiesen tok til. Det var kranser bl.a. fra Reichs-
kommissar Terboven, Minister Whist, Germanske SS  Norge qg  SS  Dienst-
stella.

Pastor Hoeå leste Fa.der Vår og foretok til
slutt jordpikastelsen.

Bergmannsangen avaluttet den vakre hdytide-
lighet samtidig med at de frammbtte hiuiit båren idet den langsomt
ble senket.

ULYX10ER.

0700 (17.8,) To menn :Y,ra Egersund, 019v Thorsen qg Mag-
lus Odland, bogge i tredve-årsalderen, dru.knet forleden i 6rdalsvannet

var ute og 24.sl,et du. ulykken inntraff. Man savner enno mrmere enkelt
heter om det som er skjedi.

En dbdsulykke er inntruffet leå. Hamar
;ernstbperi. De:. 31 år gamle arbeider Alf l'Ofoed holdt på å heise opp en
kran.. glapp :?estekroken o kranen falt ned. Yeefoed blp
rammet av pL Iranen og slaget var så kraftig at han dbde med en
gang.

0R. 1900 En ulykke som krevde tre unge gutters liv
hendte for noen dager siden utenfor Buarby, meldes det fra Trondheim.
pire gutter leikte på stranden og fant en gjenetand som de fingret

med. Da dette ihke 2örte til noe resultat, kastet de gjenstanden
fjellveggenmed 5.en 1ge at den. eksploderte. Tre av guttene döde,med en
gang mens den fjezel.e ble alvorlig såret og for tiden ligger på sykehus.

PRISK3NTROL1E,2: LLGZHON^RAR.

)700 (17.8.) Saken mot den tidligare omtalte Trondneirs-
egen som er meldt for å ha tatt for hbye ".egehenorarer og ellers gjort
see skyldi£; i andre overtrede1ser, har vært oppe til behandling i pris-
retten. -3o/handlingene ole imidlertåd brutt av for en tid siden.

Det opplyses no at hovedforhandlingene vil
ta til 12. septamber. E. rekke vitener, blza. mange pasien.pr og noen
kollegerav siktede er innste«vnet og vil Debte i retten for a uttale seg
denne interessante sak.
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IVILDINCW.

Aksjekurser 16. august 


4 1/a% Stat 1937
4% Stat 1935.,1,
3 1/2% Stat 1941,1,
3 1/4% (7) Stat 1933,1,
4% Hypotekbank 1938
3 1/2% Hypotekbank 1941
Creditbanken
:Lrdditkassen
Bja1vefossen
Borregård
Blektrbkani.sk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union
.";.gdesiden
Borgestad
Bruugård Kiösterud
L.nerikalinjen
Bergenske
1-7aran
Ocean
ICosmos 2
Odd
Rooshavet 


102
. 101 1/4
103

K. 1(1 1/4
K. 103 1/2
K. 103
S.  141, K. 137 1/2

820
S. 21 1/4, 21, Ons. 21
S.  127 1/2, ix.. 136
S. 342 1/2, i. 135
S. 710, .. 700, Ons. 700
S. 285, K. 280
S. 1875, K. 1800
S. 6,00, K. 5,80, Ons, 5,90
S. 160
S. 237 3/2
S.  265, I. 257 1/2
S. 232 1/2, L. 225
S. 165, L. 162 d2
S.  277 1/2
S. 295, K. 290
S.  295, K. 285
C. 252 1/2, L. 247 1/2
S. 2c.,$)

Va1utanoteinger uforandret,

ÖNBTs indeks for Oslo Brs 15. august: 


Bankaksjer 168,65 (uftrndret
lindustriaksjer 198,00 (p1uss 0,50
Skipsaksjer 235,75 (minus 0,25
Hvalaksjer 200,00 (uforandret

Svenske finanser:

STO=OLM: Det går fram av den svenske bankforenings
‘'statistikk at utestående fordrLiger i annet kvartal av 1944 åket ned et

samlet belöp av 214,6 rillioner kroner. I förste kvartal av inne-
vwrende år .var akningen 266,9 nillioner kroner og i annet kvartal ifjor
var den 625,9 millioner kroner.

Den aller störste delen av ökningen kommer på statens
regning löpet av annet kvartal i år er det gitt ut 202,9 millioner
kroner i nye statsobligasjoner
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DMR

GEST/'..P0 FINNER ILLEGALT P0ST.,.0NOR.

d.R. 16.30. Fa Knenhavr meldes til danske krezser
i Sverige a Gestspo, v3d bjelp av gn riier , er kcAmet•over det
illegale sentral .yostkonto-- iKbbenhavr,1vut de en rt-)r ladning
post o3 arreterte tY, pE,ruonor som ble Ett,t !)agmarhus og for-

av '91sse, en kvinnel kontorl_:, senere 1at
Pa faut G-3L..tapo Listo.r. av

sendereog mottakere a illeagi. posz - postforsendelcre frregår på en
slik te 8; ma ac, motakerne ikke .(ed at posteli er kormet ad
illegale Teie.

11-1e1sen hax inedbrt at al).e de båter og
pJrsonex son her ha't uoe ms poskoutere,.; gjre ilar satc deg i
sikkerhet,

KAPTEINEN G21-t.
11,1.

2.R, 13.30
en tid siden

Lti1ing
han
Red,i_e',Jhet

Kaptein Malmquist, på “Gripenn som for
overlot to eugelske flyvere til tyskerne, har forlatt
hos rederigt. I to skrie1s3r han sente redert

bedt om
med 1Jeklage1,

Mo..2C„.

S.R. 2C.00 Natt tn. onsda Ule er
som var kjent for å være nazist, myrdet Då Amager.

Nær Kastrup be en tyk of
av skudd 30M bl avfyrt ot ham.

7REMMEDE FLY (VER E!VERIGE.

S.R. 09.00 417.8) Et britisk fly som sent i går natt flöy
innæ over Skånes vestkyst styrtet ned i nærheten av ilör, tok F'yr og
brant opp. besetnigens syv mann er bare to funnet, som Ladde
redde seg i fallskjerm,

2enere på natcen fly stbrre avdelinger
frellude f13 inuovr ensk områ(le ug ut Igjer.

Le flöy så hbyt at bare luotorduren lunde höres. IDftvernet trådte
aksjon.
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torsdae 17.aug.1944.

SOVJET Ab,GRLP P.i. KIRKENLS.

22.30 (3) sovjetfly foretok ved ni tiden
i dag et kraftis angrep på leirkenes. Boligstroket iaganes
ble atter rammet av sprensbomber, fire våningshus ble
totalt Odelagt og mange andre så sterkt beskadiget at de
er ubeboenge. Ialt ble seks og femti personer husvil1e.

kn stor brann som oppstod på Haganes
ble under meget vanskelige forhold slokket av mannskapet
fra dat sivile luftvern. Bo_beflyene, som var ledsaget
av jagerfly, kastet også bomber et Dar steder i nærheten
av Kirkenes, fortrinsvis mot sovilbefolkningen og beboelses-
husene. Det er enuo ikke brakt på det rene om menneskeliv
gikk tapt under c.ngrepet.

"NTONLN" F hi LY,) IDL.

0.R.12.00 ri\Tasjoneno refererer idag til gårs-
dagens meddelelse fra Inæingsdepartementet9 cm innskrenkni.L,6
sela av tobakk og spirituosa, og sier at det er innlysende

at denne innskrenkning vil bety at en stor del av betjeuinsen
tobakks- oa spirituosautsa3aene vil bli ledig. et fore-



slåes at en del av utsalgene stenges og at den ledige ar-
beidskraft straks irw,rulleas i arbeidstjenesten, hvor den
kan gjöre en betydeig innsets i de amtalte 3 måneder.

SPRELTG-OG BRA1:1B011.13OVER D.ANIK

22.30 (33)& D.R.12.30: Allierte fly som natt til torsdag
fldy iun over store deler av Donmark, 1a på flere steder
spreng- og brannbomber som anrettet stor skade. Tre åv
flyene styrtet ned.

den tette sonmerhusbebyseelsen
R2arvig falt det bl.a. en sprengbombe og amlag famti

brannbomber. En re.Le træer ble revet opp nid roten og fem
og tjue sommerhus ble sterkt ramponert. ....av husene fikk
slike skader at de ikke kan settes i stand igjen.

Pr fessor Steen fra KObenhavn og
hans familie bodde i et sommerhus i nærheten a.v det stedet
eerengbomben eksploderte. Tjenestepiken ble alvorlig såret
mens barne fikk lettere skader. Et ektepar som bodde litt
lenger borte kom en del til skade da do ';1,1net seg veg ut
av det ddelagte hus.

Det lyktes å slokke ilden sam brann-
bombene forårsaket. Få. Lolland-Faleter bl_ det også gitt
luftalarm. Senere ble.ddt kastet seks bomber over åpen mark.
Lufttrykket anrette.G un del skader på hus i nærheten.

Under en luftkamp over Sjælland
styrtet et alliert fly.ned. På en mark i nærheten fant man •
senere liket av en britisk. flyver. Over Fyn ble et alliert
fly skutt i brann, hvoxetter det styrtet i sjöen. To av

.flyverne, zom hoppet i fallskjerm, ble funnet i såret tilstand.
Videre ttyrtet et fly ned i Storebelt hvor det eksploderte
og sank. En av flyverne klarte å. redde seg.
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1YONOMISK OVERSIKT.

».sjekurser fra Oslo bbrs 17.august:
4 1/2 % Stat 1937 k 102
4 Stat 1937 k 102
4 % Stat 19351 k 101 1/4
3 1/2% Stat 1941 I k 103
3 1/4 % Stat 1938 I k 101 1/4
4 % Hypotekbank 1938 k 103 1/2
3 1/2 % Hypotekbank 1941 s 103 3/4 k 103
(.)rnIltbrynken s 142 k 137 1/2
I'veditkassen s 830 k 822 1/2
Bjölvefossen s 21 1/4 k 21
Borregård s 137 1/2 k 137 oms 137
:61e1ctrokemisk s 1:2 1/2 k 135
Hafslund s 710 k 700
Orkla s 285 k 280
Saughruksforeningen s 1875 k 1825
Union s 6,00 k 5,E,0
Agdesiden s 160 k 155
Borges'tad s  237 1/2
Bruusgrd Kibsterud J 262 1/2 k 255
Amerikalinjen s 230 k 225
Bergenske  s  165 k 162 1/2
Nordenfjeldske s 135
Ivaran s 277 1/2
t).;aan s 295 k 287 1/2
Kosmos II k 285
Odd s 255 k 245
RL-sshavet k 387 1/2
- 1utanoteringer uforanret.

dNBIs 1nde1cs for Oolo bUrs 16.august:
Bankaksjer'168,65 (uf)
Industrij,,‹jer 197,93 (+0,07)
skipsaksjer 235,75 (uf)
Hvalakjer 208,25 (0,25)

DRUKNINGSULEKKE.

n.po (1) En drukningsulyke henite mandag
Ranu i Of()ten. Tre anå gutter holdT pa a fiske fra at berg

da en av den pluselig falt uti. Han ssnx byeblikkelig.
voksne folk kom tilstede, men vcin fant ikke gutten för etter
en halv time. Opplivningsforsök var de fe/gjeves. Gutten
var seks og et halvt år gammel og sbnn av baker Alf '"ess,
meldes til Ofotens W.dende.

BARNELAMMELSEN I DANMARK.

22,30 Barnelammelsen har i de siste dager
grebet 0111 seg i Thisted amt. Til idag er det konstatert 33 til-
felder. Det er tale om en epihdimi selv om sykdommen i de fleste
tilfeller forlbper tilfredsstillende.
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hORDLNE I D'illarA-.;L.

(„, 3.R.23.00: Gjenr.dun Ritzauls byrå meddeles det;
Den 64-årige a-rbeidsmann .......ortensen er blitt drept ved
revolversudd i sin leilighet i höbenhavn. Hans hustru ble
alvorlig sålet.

ortensen har tid vært ned-L
len av DN8AP. Hans sön kjemper på kjst-fronten.

Tirsdag forrilc,cag kl. 9.30 ble kaptein
ved flyvåpnet, somner, beekutt fra bakhold, nens hans i sin
bil kjörte over jernbanebroen i Charlottenlund. lapt.Sommer var
også sjef for sabotasje vakb-korpset.

Ln tysk löytnant, Lisinger(2) ble igår
skutt ned fra bakhold i Köbenhavn.

LI'LLRBELTSBROLU SPER2L3 I 1;1.0RXELEGGINGSTIDLN.

D.R.08.15 Politiet i Elddelfart opplyser: Jen
tyske vernemakt har beordret snerring for all trafikk over
Lillebeltsbroen i tiden fra nörkeleggings tiltaken til dens
op)hör.

EI MTRISITETEM JIV..32YTES PJ -J:Y.N.

D.R.08.15 igår k1.15.00 ble elektrisiteten
nriense elektrisitetsorsyningsområde, so,1 betr nesten hele

Fyn, avbrutt. .4rsakeA var t terskingsarbeidet pa landet
overhelastet generatoreno. liotorene gikk i stå og sporveene
avbröt sin trafikk i ca. en halv tine.
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Ileldinger fredag 18. aug

"NOkEKE" SS - hENN BLIR TILDELT DEN G&RMANSEE "DUGLEIESRUNE".

18.00 Jc O.R. 19.00. På vegne av ReichsfUhrer - SS har SS-
ObergruppenfUhrer und General der Polizei, Rediess, ved en enkel hdy-
tidelighet for fdrste gang i Norge overrakt 25 underförere og menn i
Germanske SS Norge den germanske "dfiglejksrune". Tilstede var også
"ministelr Riisnes og sjefen for Germanische Leitstelle, Sturmbann-
fUhrer Leib. Deltakerne i det flere uker lange kurs, som har oppnådd
gode resultater, hadde tatt oppstilling i den indre gård på SS - skolen
på Kongsvinger.'

Denne ærverdige festning fra Karl XII's
tid, hvor det ble nytt liv da germanskc SS rykket inn i 1942, ligger
på de stolte hdydene over dalen ved Glomma.

Medlelamene av germanske SS  - Norge ble
samlet til et spesialkurs hvis mål var i. erverve den gernanske "dug-
leiksrune".. Det ble stilt store krav til dem, men med den störste
eneri tok alle :eatt på den stolte op-Jgaveh og viste ned sine enkelte
og felles prestasjoner i lcge-esdvelser, værneidrettsbtelser og
ideologiske arbeider at de var verdige til å bli utnerket med dcn
germanske dugleiksrune.

Dettc carestegn som ble innstiftet057
Illim6ichsfithrer - SS i august 1943, og som kan ervorves av alle menn
av tysk eller bcslektet blod viser  SS  - runen (?) sclhjulet - nerket
til sS -divisjonen Vikins - hvor frivillige fra alle germanske land
har avlagt sin hdyeste dagleiks-irdve.

Etterat sjefen for  SS  -skoJen bztdde neldt
av talte  SS  - ObergruppcnfUhrer Rediess cm betydningen av deene duglciks-
runen som etter Reichsfdhrer -35Is ord skal være en ansporing til
kroppsdving og våpenutdannelse i den nasjonalsosialistiske and, og en
bekreftelsc av den frivillige bekjennelse til det gprmanshe skjebne-
fellesskap.

"De 25 S3 -nenn har vist", sa han, "at
de ved sine prestasjoner i den åndelige os legemlige våpeefwberedelse
står scm forbilde for sine kammerater i gernanske SS og hele den norske
ungdon. For SS -skolen selv er de gode resultater, som disse 25 menn
har oppnådd en bekreftclse på at de kurser son germenske SS holder her
gar franrakende resultater."

ObergruppenfUhrer Rediess festet deretter
runen på uniformen til hver enkelt  SS  - nann, ofte ved siden av flere
utmerkelser fra fronten og lykkönsket kursets deltakere ned håndslag.
eretter siterte han noen ord fra Reichsfdhrer -  SS  som manct til
jampberedskap og utholdenhet og SOA konkluderte ned setningen: "Ve den
om ikke vil kjempe - Ve det folk som ikke vil sette livet inn og som
ikke er beredt til å kjenpe".

Derettcr talte ,4elinister" Riisnes on
symbolieken til SS - runen som er så ganmel som solkorset og hakekorset.
Han understreket at det er en selvfdlgelig plikt for de SS -menn som
ikke kan være ved fronten fortsatt å ga kompromisslöst fram i hjemlandet
og tilfdre SS -rekkene nye kjempere.

Höytideligbeton ble avsluttet med et
tre ganger Heil for der FUhrer, A,olf Hitler og Norges "firer".

Den german'Ske dugleiksrune har to grader
og blir tildelt i sölv og bronse. Den onfatter enkelt - og fellss
prestasjoner, legem.sivelser, friidrett og værneidrettsdvelser, skyting
terrengövelser, marsj, sant skriftlige övelser over ideologiske temaer.
Det er stilt slake bctingelser at hver sunn og frisk mann kan oppfylle
dem etter å ha deltatt i et spesialkurs, eller når det kan bevises
at han haw deltatt i 120 dvelsestiner. nunen er den fdrste,distink,sjon
som kan og skal erverves av menn av tysk eller beslektet blod utenfor
det engere tyske områdc.



Side 2. Meldinger fredag 18. august 1944. Nr. 1202.

STT AdS TILNILS1 I HIRDLNS ELDRIFTJVÆRN.

23.30. (37). Mannlige medlemmer av NS blir nu satt
tnn til vern om norske liv oE norsk eiendom idet det 1 disse dager

lir foretatt innkalling til ett års tjeneste i hirdens bedriftsværn.
Den förste kontingent mbtte til sesjon og legemsundersökelse i Oslo
sist onsdag. Allerede igår ble de nye rekrutter til bedriftsværnet
samlet for avreise til holmestrand. De skal etter en to måneders
utdannelse der settes tnn i Oslo omwådet. .entddelbart etter sesjonen
holdt fylkesförer Holn en apell til mannskapene. Han omtalte herunder
innledningsvis attentatet mot Adolf ilitler som han kakaktertserte som
et av de svarteste forederier d Tysklands og Exeopas historie. Hele
det norske folket fUte avsky for denne ugjerning, sa han, og alle
vi som twor på himtoriens rettferdignet og på Luropas framtid er fyllt
av inderlig takk og glede over at skjebnen sparte Adolf Hitlers liv.
Enkelte trodde at dette anslaget ville få slesIse fölger for Tyskland
og dets krigfring. Vi ser i disse dager hvorledes det motsatte er
ttlfellet. Vi ser hvorledes hele det tyske folket og den tyske folke-
hær er fyllt av en eneståepde kampSnd og seiarstro. Hvilke lærdommer
har vi å'trekke av den senere tids begtvenheter og hde er vårt svar
til den totale tyske mobtlisering, spurte fylkesföreren. Vi erkjenner
mer enn noensinne at vi står sameen med Tyskland og det övvige Europa
i et ubryteli skjebnefellesskap og at vi i dette skjebnefellesskap
har plikter sa alvorlige at vi også på vår side må reise alle dispo-
nible krefter til hjelp i Europas eksistenskamp. Det er naturlig og

ter god nasjonalsestaltstisktankegang at partiet og NS- folk går
spissen med öket innsats og gir nasjonen, et godt og solid eksempel

på en total mobilisering av alle kreftene. Landet har nett td1 å kreve
at hver og en i denne tiden gjør sin innsats s  enten t form av nasjonal
arbeidsinnsats eller sam dere til lösning av militære sikwingsoppgaver.
Den oppgave dere nu går ttl, kase2fsiler, er kanskje livsviktigere og
krigsviktigere enn noen av de arbeidsbppgaver vi edlers har t samfunnet
idagl og dere kan ha den stolte bevisst:ttet om med irk(pen i hånd å bidra
til a redde norske verdier og norske liv og på denne måten komme til
å yte en tjeneste som ikke ligger langt ttnafrontinnedts. Våre falne
kamerater i Finnland og Russland bar for evtg sisset dnn i histerien
beretningen om norsk heltemot. Måtte minnet Om disse heltene mane dere

tjenesten, mane dere til tapperhet og troskap inntil döden, sluttet
fylkeSfbreren.

UTS=TENE FOR KOIEENDE VINTeRS BRENSELSFoRSYNING.
........

21.00 (31). I en samtale med "NTB" uttaler -
bruksministereno at utstktene for kommende vinters brenselsforsyning
er meget alvorlig idet det pr lste august gjennemsnittlig ikke er
' gget på langt nmr halvparten av det vedkvantum som er nödv naig for

ligoppvarming, irdustri osv. Hvis en skal he den minste sjanse til
å komme noenlunde skadesls gjennam vinteren ar det uongjengelig rid-
vendig at alle krefter konsentrerer seg 0.11vedhogsten de to kommende
nåneder. Alt hva land og by kan avse QV arbeidekraft må settes inn.
Skogeierne må nytte alle utveier og midler for å få hogget og levert
de vedktisanta de er pålagt å levere så tidlig på vinteren som mulig og
alle offentlige organer, arbeidsformidlingene, vedutvalgene osv, må hver
innen sl.tt Eelt hjelpe til slik at veden kan bli hogget. Det er folkets
liv og helse det gjelder. Forbrukerne må gjennomföre den strengeste
sparsomhet og ikke begynne fyringen för kulden setter inn for alvor og
alle btir skaffe seg et tilskudd til rasjonen ved innsamling av kvist
o avfall i skogen aed vedkomende skogeiers saatykke. Denne gangen
gar det ikke uten alle er med og hjelper til for nu er situasjonen
alvorlig, sluttet itlandbruksairektbren.
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OVLR3L:T.

Aksjekurser: 4 1/2stat 1937 k 102 1/4.
4stat 1935 I k 101 1/4.
3 1/2stat 1941 I k 103
3 1/2stat 1938 1 k 101 1/4.
4 Hypotekbank 1938 k 103 1/2.
3 1/2 Hypotekbank 1941 s 103 3/4, k 105.
øreditbanken s 142 1/2 k 137 1/2
:Lreditkassen k 820.
Bjölvefossen s 21 1/2,21.
Borregård s 137 1/2, k 137, oms 137.
.Llektrokjemisk s 142 1/2.
Hafslund s 715, k 700.
Orkla $ 285, k 280
Saugbruksforeningen s 1875, k 1840.
Union s 6.00, k 5.80.
Agdesiden s 160, k 155.
Borgestad s 237 1/2, k 230.
'Bruusgård Kisterud s 262 1/2, k 255.
Alderika1injen k 225.
Bergenske s 164, k 162 1/2.
Nordenfjeldske s 185.
Ivaran s 275.
Ouean s 295. k 287 1/2, ons 290.
Odd s 255, k 245.
Rosshavet k 387 1/2.

Valutanoteringene var uforandJ..

Oslo: Indeks for Oslo B5rs torsdag 17 august:
r7e7=ksjer 168,90 (+ 0.25), ineustriaksjer 198.00 (+ 0.07), skips -
aksjer 235.50 (4-0.25), hvalaksjer 207.75 ( 0.50).

Helsinki: Sedde1on2pet for Finnlanc9. dket ved ut-
F;Mg7=-WV juli nåned iår til 13.14 milllarder nark mot 12,59 milliarder
mark ved utgangen av jinu måned,

De nöytrale skip son gikk tdpt under
handelskrigen i juni iår falt alle som ofre for flyangrep, Ied seks
nöytrale skip senket er tallet for juni måned det minste siden august
ifjor. De seks skip hadde en samlet tonnasje på 16.273 :bonns d.w. hvilket
også or ct av de laveste senkingstall for en onkelt måned siden krigen
begynte. Bare i feoruar iår kan en noterc et lavere tall. Tallet på
onkonne cr 16 personer -act laveste siden juli 1943. Norges handels-
fiåte har ved utgangen av juni måned iår hatt ot sanlet tonnasjetap på
3.006.458 tonns fordelt på 415 fartbyer. Herunder er ialt 315E3sjdmenn
onkonmet. Dannarks handelsflåte har mistet 231 fart'dyer på tilsammen
597,108 tonns. Herunder er 1215 personer mkon.,let. i'innlands offisielle
oppgaver over senket handelsflåte melder at 49 fartbyer, men en san1eti
tonnasje på 177.380 tonns er gått tapt. Ved didse forlis er 219 personer
onkol,let. For andre nbytrale stater og for land son senere er truket
inn i krigen er de sanlede skipstap 87 fartöyer med en tonnasje pa ialt
1.618.287 tonns. Ved disse forlis er tilsanmen 4å56 personer onkomnen

DSULYLLL I SAKI.)..

13.30 (9). Ln mineringsulykke har funnet sted på et
anlegg i Sandar. Ulykken kostet et menneseliv idet en arbeider,
Gunnar Gjelstad, ble radmet av steinsplinter og döde. Ln annen arbeider
Olai Andersen ble alvorlig kvestet og ligger nu på sykehus. En tredje
arbeider ble liggende mellom to Ostein§r med en stein over seg. Han
ko.m imialertid fran igjon uten a ha fatt noen skranner. Lndel arbeidere
son stod et sty_J,e borte kom også fra det uten men.

Uly.iken sky1des at skuddet gikk av for
tidlig under brenning av et hull.
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LITT SPORT.,
  •.ø.w.mme.Mø øø

Kristiansand: Vest - Agde.r idrettslag arrangerte fredag
r7UTE-Jil- WVisning medaugynnåstikk under fru btören Riis ledelse.

unge damer i Idrettsfurbundets k1edelige drakterlaget en strålende
`96epvinning. Gjennom rir-öve1ser, töenedvelser c) danseleiker, fLck
en oppleve gymnastikk pa en ny og inspirerenee mate. Av dvelsene må
spesiellt franheves gammel reinlender som fikk en vakker og presis
utfdrelse. I forbinnelse med oe;eiisningen ble det arrangert konkurransa
forsjellige friidreutsdvelse.e. 2-I.erLerre i de eneelte dvelser ble

100 meter IngerBrunsvik, Ivl-istiansand.. 2 lurid 0hris4-,iansen, Sandefjord.
Editn JoZpsrud, Berwn. Kulestdt: Lrna hie, Bergene Gerda Hetland,

Bergen, Perlt Ct'Inderser, Moss. Lergae ee-e2c Gurde.esen, Lose Ingrid
:bråthene, Sa.rpsborg.

StAY__6Wr Kreteeeosterskx,ect for Rogeland i fenkalAp
!ror ble areangert på rtavanger stPidien fredag, kveld med god
deltakelse. -edith Tidnem fra Ulf, 5 ridres ble feLekampmesi-.el, Sdsteren
Irma ble nummer to.

BR.t-J;L

22.00. Brannen onsdag hos gårdbruker Håkon ijyen
Kvelde I !..Jelmiedirr EJ stort tap, idee asseransesennen ikke
langt n.r dekke:eskeqer. Ilden beeynte 'bryggcerhuset •ed :J tlden
i lepet tirdervar nele dan store P..ården lagt i aske.

D.R. 12.30. PelitimeeJteren i 11:dde1far r4 "ye'l har
oeerfer de tyske tyndigheter ancodetQM at Li2lebel6breen flare1eb
må eli sp3met ler ve.Uteeafikk fra r,jeleets iramw-edd daggri. Deete
skal inidler-idekke gjelde for jernbanet-efikken.

D.R. I Noresundby skjeede de n,tt eA rek1:e
eksp)osjoeJr i roen lasteNeeer. Det v!ste seg et aet plasert
benber i flere av vognene. Umiddelbart etter eksplosjonene ble en:eekke
perseneraerestert, men de kunne alle svare fbr seg og b'Le snart s'eupi)et
lds igjen.

SVERIGE

s.R, 23.00. De naterialer eom genelal uung bygget
sinebeskyldninger mot Dggsposten på er nu blitt overlatt sjeere-n for
"ikkerhetspoiitist I Stcckholm, statsfiskal Lundquis`J. Statefioka1en
uttaler a undersoAelsene som begyn er strake kemmer bil å bli meget,
omfattende.

vvvvv •VVVV vvvvv
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Regjoingens Informasjonskontor.

21. august 1944. Nt. 1203 . FortroUs,.,

loldinger, lördag 19. aug. 1944.

ETTEK,IRIGSPLANZR -FORKLART AV W1S3ING.

' 13.30. (12) I Fritt Folks ukentlige kommentar skriver
Dagfinn Gjessilig bl.a.:

Den fe.ntende august var det ndyaktig tre
år siden Atlanterhavserklæringen ble underteenet av Churchill og Roose-
velt. A.tlanternavserki.'rin6en skulde stå som de alliertes program for
en fredclig og.rettferdig oppbygging av verden etter krigen, med garan-
tier for de sma og svakc nasjoner, mod sikkerhet for at alle folk
skulde få velge det styre de selv vilde ha, rnd fred og 1ykk for alle
folk.

Erklæringen ble undertegnet ombord på slas-
skipet "Prince of WalesV Tro on det kan ha vs3rt et varsel on den
berdmte er1;lærings skjebne Allerede den gang var det sikl-ert mange
overbeviste frodsvennor som synes at et slagskip neppe kunde være det
mest egnede sted til å undertegnet et frenprogram. Og bare noen få
maneder seinere ble kjempeskipet rammot av japanske torpedoer og

til bunn.' i flalakkastrodet.
4tlanterhavserk1i±ingen ble tortedert ag

sevjetruceerne og er cw.så gatt uigjenkallelig ti2.1 bunns. Polske,
jugoslaviske, greske, noiske o andre smigranter klynger seg til vrak-
restene. Det har ikke manglet på ndtk.op fra den eno og den enzen kant
for å få se viwkelig program for den verdensordning dc allierte har
tenkt å skape etter rton. Det er _lange folk jviz b.yeste livsin-



teresso er å få se et slikt program. I:en de vil neppe fa sitt önske
oppfyllt.

I sin siste tale i Underhuset avfeide
Churchill nbdrespet med en nonchalant håndbevegolse. "Han vilde nok Ejer-
no ha stilt opp et utförlig program for etterkigsttden, a han. Lten
han kunde ikkb vite 02 ikke Storbritannias allierte hadde tenkt seg
programmet 3nnerledes og de burde jo også ha et crd med i laget.

Prmierministorens spök ble nött mod
latter fra det samlede Underhus. 1en oppo i diplomatlosjen sabt det
noen som ikko lo. Dot var 1\1.kolajczyk, c:.jefen for den polske onigrant-
komiteen, oe andre onigranter. I-ikolajczyk er nylieko,nmet tilbake
fra (sic) London etter sitt besdk i 4-oskva. Han rente ddrene ned hos
de röde hcrrer i L.reml i vel on uke, sa reiste han hans
besök har ikke forandret noe ved den kjennsgjerning at Polen av de
-11ierte allerode no blir betrakte:; som en ny sovjetropublikk.

,'lkolajczyks tragikomisko sortie er bare
et av d(, mange eksempler på at Churchill nok hadde rett i sin spJko-
fulle bomorkning om at de andre allierte vel også burde ha et ord mod
i laget. I allfall synes Stalin meget avgjort a veare av denno opp-
fatning. Han krevor til og mod å ha det siste ordet i diskusjonen
QU Buropas skjebno otter krigen. Og det er ingen sonnekter han det.
Det blir ham sem skal ta hånd on de ongelske garantier til Polen og en
rekke andwe land som lot seg drive inn i krigen og gikk til gruune
på dot.

For ikke lenge siden offentliggjorde et
engelsk blad eu artikkel om Sovjetz:tmvedets otterkrigsplaner -90M gikk
ut på å 12.i en sjömakt. I forbindelse mod disse bestrebelsene stod dot
på bolsjevikenes prograci å opprette en sovjetrussisk Lappland, omfattende

1:01nhalvöya og l'urnsanskonradet, Firniard ned til den Botniske Bukt og
Nord Norgc, ned til h.arvik. Etter planen skt1de vi vel da i reston av
Norge få en kombincrt ongelsk-anerikansk-sovjetrussisk besettelse, Et
herlig framtidsprojekt
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ET=RIGSPALNER (fortsatt)

Da vet vi jo også så noenlunde hvordanl
forholdene her vil bli under en slik besettelse.sbrItalia er et
glimr—mde eksempel. Allerede no, atter få Lmåneders forlp, har byen
Romo. 200,000 arbeids16se som sulter.

Det er igrunnen gandke eiendommelig dette.
Det ser jo ut som om do 111iertes sterkoste side er den fullstendige
overflod på alle ting. I allfail etter derss egen agitasjon å dönme.
Tysklard derimot har ingen steder å ta fra og mange besatte land å
holde liv i, som slett ikke alle or i tard til brödt seg se1v.
Ets allikevel opplever m.n det IPI.radoks at de land COM er besatt av de
alliarte, er heims6kt ev den -.1:urfordel1gste nidsti3rJtand,mons de land
som Tyskland holder bosat1 enno har noenlunde levestandard. I aLlfall
har det enno IkLs vEe.t hung-,7snöd i noe tyskbestt land. Enno ikke 1
Hvorvidt også vi vil 2å oppleve hungersnMen av,erF;er etter alt å dCmm53
av hvorvidt elbefrie1,en 7, arsjare inn i iundet vårt. LLi r hvor-



vidt det vil 1ykkes ,Sooret Serviees agenter i  Nr,rgo  å få nordmenn ti3
å sabotere sutt aget fhakd ernærinzI å sterk grad at vi kan få gör-Ital.lenske foho1 her ucl7 aLliert besetcolse, Bei,,ynnelsen til
dette verket ble gjort lor noen Ldger siden.

L:Uanterhavserk],,..ringen er g21.1togborte. Menerklæringens innbold - d3t som baJ?e stod på papiret den
- det vil i frmtlun bli enn i en noe anxn ånd,

v det nye 2,trepa de garmansk3 folks ledelse.

B,NKEY7Jr2r.N AVG!TT VED
å moi

1.00. (1.4&) 13mkkasserer Th3mQs ved sin
modige og raske opptreden hindrt banitter å rane kassubohoidnigen
i Eiker L9parban på hokksund for en. 4,:id. sden, er avgått vo Wden pa
Drampns Han ble 63 :.1rganuel

Kasserer Holm var fet i.Ejnda og koai 1909 ti Hokkrund hvor bls ansat :1,Eiker Sparebnk. Hanvaraange bokholder og ble i 1941 kasserer.
Som kjent forskte HolmtMed en lyn-sanr bevegelse å s1 revolveren ut av hånd 2:1.på e.i av banditeeene

somt"let ham. Han 211dk et, skudd giennomagen og ble
såret. Har. nar ligget p sykehuset siden ranEfor.

TöTREMING UTENFOR 7121:3.
•••

O.R. 4.2.00 I na.; angrep cngelske arWsgbåter en tyskkonvo!,„ utenfor• den nor5norake kyst. To av biendens båter ble senket
og en tredje så alvorlig l'amt at, den sannsynlIgvis også er sunket.
De tyske skip nådde sitt bestemmelsessted uten skada. (NB. Hell-
skriveren meddelte at trefningen var utenfor Vardb, O svenek radiuklokken 13,30 sa at et av de tYske skip var blitt senk.et.)
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# OKONOLIISEE 121DINGER.

Aksjokurs r fra Oslo Börs 19. august

4 1/a% dtat 1937  Ic. 102 1/4
4% 4tat X. 101 1/4
3 1/2% Stat 19,41,1, K.
3 1/4,0Stat 1938.1, K.
4% HyPotekbank 1938
3 1/2% Hypotekbank1941 S.
Oreditbanken K.
l'reditkassen K.
Bjölvefosssn S.
Borregård S.
Elektrokemisk S.
Hafslund S.
Orkla S.
Saugbruksforeningen S.
Union S.
Agdesiden a.
Borgostad S.
Bruu2gård Kiösterud S.

,i4erikalinjon K.
Bergenske S.
Nordenfjeldsks S.
Ocean S.
Kosnos K.
Odd S.

Rosshavet K.
Valutanoteringer ufornadret.

ÖNBIs indsks for Oslo Bbrs 18.august:

Bankaksjer 168,65 (minus. 0,25'
Industriaksjer 197,93 (minus 0,07
Skipsaksjer 235,25 (minus 0,25
Hvalaksjer 208,25 (pluss 0,50

SVE= LEVEOLEOST\LTINGEF .

103
101 1/4
103 1/2
103 3/4, K. 103
137 1/2
820
21 1/2, K. 21
130, K. 136
142 1/2, K. 135
715, X. 700
285
1875, L. 1825
6,00, K. 5,00
:180, K. 157 1/2
237 1/2
252 1/2, K. 255
227 1/2, aus. 230
165, 1. 161
185
295, L. 287 1/2
290
255, K. 245
387 1/2

9.30
leveoMkostningene i sverige e:
ket er uforandret samme tall

lik 100.

Fra Stoekholn me1des at endeksen f or
r for annet kvartal oppgitt til 154 hvil-
som foregående kvartal.
Indeksen er utregnet på basis av 1935

NYBROTT'I'OPPLIJD.

O.R. 19.00 Bladet Hadeland op)1:,iser at nybrotts-
arbeidet i 0pp1and er svært tilfredsstillende til trass for alle de
vanaker soa man har å kjeape med. Lange bönder har alt sine potets-
kjellere ferdig.
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UTHUSBRANN PL GRAN.

O.R. 12 00. Fredag brente uthuset på gården
Gran. Undor ot forfordelig uwer slo lynet ned i laven. Brann:n

bredte seg med rivende has og snart var hele uthusbygningen et enest(
flamashav. 1Sn fikk berget hesten, men en avlspurke, fire griser og
gardshunden brente inns. Hele hbyavlingen, treskeredskapen og en de;
annet utstyr strök med. Det hele var lavt assurert Så eieren vil 1ie
et fölelig tap.

FINNILA.MS SUKKERWST UNDER NORHAL.

D.R. 18.35 Sukkerroehbsten i. Finnland tegner
til å bli undernormal, til tross for det stö?reareale under dyrknil
i år eun tid1igere år.

på grunn ev den tore arbeidsaangel (
dee blit+ besluttet at euhver som deltar i arbeidet med eukkeraeding(
skal få tildelt ekstrasukker i forhold til arbeidet son  er levert.

13.0L.PDTG:11.4.1.1RLn: .

D,R. 12.30 (20.G) eeee f.e'r midnatt ble dee vard1et bran
på buljongterningfabrikkan1tNordia i Hilierd, Det ble voldt betydE

skae.e. Men er av den mereing at'ilden var påsatt, da det viste seg
at endel 'eindusruter var blitt Leeust.

Fabrikken leverte buljoegtrenger ti
danskp, svenskeog norske firmaee.

KOBENHAVNS 1<.ISEVAIW0R3YNIID .

D.R. 12.30
i orden så

daglig/skal kunne
til kekl.ng
vann.

(19.8.)Köbenhavns krisevann.eersyneer nu
at den kan brukes når soeLhe1st. Det :7egues med at enhvex
fersynes med 5 liter vannÅ hvilket skulde være tilstrekkel

Ingen kommer til å måtte gå lenger enn 3/4 ka. for å her

UR0LIGIEN I DANMARK.

S.R. 23.00. Fra en hel del danske byer, blandt
annet iljrring og Brönrslev, meldes det om streiker og uroligheter.
Bevepnede tysketroppor patruljerer gateno mange steder.

" ': Und-or.strelik'ee. 1 Ale...,:oorg minnedes nar. .
banktjenestemane, Bangsted, hvis död foranlediget streiken.

00000000000



NYEeTLOWTY,'T FR.. 1L.3.
Fra

egjeringens Inf,—Ipsjonskenter.

21.august,194. Ir.12j4Fortrolig.

1:eldinger, söndag 20.aug.1944.

(.,:ottakerforholdene nesten umulige grunnet på atmosferiske
forstyrrelser.)

0)2LÆRII,JGSKUR3 FOR HIRDLIITN.

21.00 (27) En sterk kontingent hirdmenn fra
Hedmark oG o p1and har i dc siste uker gjennongått et opp-
læringskurs på Ha/e.ar. Her er hirdnennene blitt le3rt opu
i eruten av noderne våpen, see.tidis soei de hai hatt for-
skjelliGe cendre militterdvelser.

es:urset ble avsluietet .I ,22dasmed
en stor op)marsj gjennom hwaars gater som var flaggsmykket.

Hirdnennenegjorde et godt inn-
trykk i sine grå uniformer og langs gatene samlet folk seg
etter hvert et stort oe interessert publikum. ,vdelingene
:.o.rejerte op-e fra istre torG hver paraderte for hird-



sjef .1.artninsen og ...,-Obergruppenfuehrer une General der
Polizei :eediess.

Tilstedc var videre hirdstabs-
Ieder Orvar 3eAher, hirdfordelingssjef Wvik og fylkesfdrerne
eess og Thrana. Ueeiddelbart etter paraden fant det sted
en appeil hvor hirdsjef Lnrtninsen i en tale til sene leird-
eeeen bl.a, sa:

er klart at når Dere skal
ldfte en stor og tun. erdeet fdeste -ijere gjdr
sirse for et godt underlag e stå pa. Nasjonal aaling og
spesielt hirdelennene ha: helt siden 1940 og frem til daG
vært i ferd med ct eneste stort lft, nemlig L1. idfte landet
vårt fra den fornedrelse som marxistene og kauitalistene
hadde dradd det ned 1. i har sikLert en bade lanG og tung
veg å så fir vi er ved målet, m.ere det når da framover, os
det er det avgjörende for oss.

Hvilket grunnlag har de vi å stå
Ip Vi sbar på le,rt fjeld. Vi kjenper for vårt......°Q. Ise
liv os er de eneste representanter for folkets vilje til liv.,
Og Dere nine hirdkamerater er det tydeligstc og mest slaende
ekseureel, på folkets vilje til fortsatt liv. Og Dere er langt
ner enn det. S mmen med våre tusner av kamerater
VC:C1.frontene ogsaeleen med tusner av andre hirdkamerater sem

denne tid har trukket i feltrniformen,landet over er Dere
oppfyllelsen av den forgjettelsen son. vare store tenkere og
seee for generasjoner siden har gitt oss. Forgjettelsen on
Saellingen av de gernanske fOlk."

t.Testaker Dere alle for den inee-
sats og offervilje Ijere har vist v ed å ta del i disse be-

. tydningsfulle dvelser. ,For ie fleste av Dere har det kanskje
vært vanskelig være sa lenge borte fra yrke og hein. Narrai taler 02 være borte fra her i og yrke skal nan imidlertii. d

giemme at vi lever i en verden som er oppe i en hard
og avgjdrende krig, hvor de enkelte folk, selv om de ikke

avtive I krigen, met yte *f-,irste ofre når ,Let Ljelder for-
svaret av Grensene 	

-
(fortsatt)
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(fortsate)
"Vi skal a11id huske st selv

011.1vi hadde værL nbytralt vilee hele den verne-

dykti:ge germanse:e del av folket mellom 20 og 45 ar måtte
gre tjeneste for kanskje femti öre dagen og et usselt

familietillegg. Det bbr ogs våre motstandere huske når

de klager over de ulemper situasjonenfbrer seg.
JeL, ånsker L,ere alt Godt for

fraretiden og skulee situasjonen gjbredet nbdvendig vil "fbreren"

atter kalle på Dere, og da vet jeg sik.:ertat Dere alle son en

uten nblen vil fölge hans befelirg.2,slutuet hirdsjef larthinsen.
Ore kvelden ble det arrangert en

kameratkveld i teatersalen for seeltliGe deltakere i utdarnelses-
kurset. Bl.a. talte her hirdior6elingssjef 3bvik, hirdstabs-
leder Orvar Sæther on 3veitfbrereibberg.

OFEICIELT 	 "=STERMöTE" 17.UGUST 1944.

21.00 (25) "Innenri1csde2artementet?
:ekspedisjonssjef i Innenriksde-

parteelentet", Thersen, ileddeles avskjed fra sitt embete fra
1.september 1944 i henhold til aldersgrenselovGivningen.

1:askinmester Staff gis avskjed
inådefra fastlönt offieersstillieg fra 6.september 1944.

"Landbruksdepartementetd kst.
ekspediSjonscjef i landbruksdepartee4eneet", A.Clwinde, medueles
etter sO.knadavekjed fra sitt embetefra ..september 1944.

"nirkedepartementet Joknezresb
Johennse CJçflei34 i Bergen, T.Dahl, ieddeles etter oppnadd alders-
erense avee dlejeeinade fre e sitt ee:oete fra 9.november 1944.

3(9QC)Åå': cLEw;er har vært i craiDu b Hk.eaaecet~tgÅra °2
rasjoneringsl-ort i forrige uke, har NT henvendt see: til prce-
vianLerings-uG rasjoneringsdirektUr Schei eg bedt ore reermere
opplysninger.

)Jirektbren bekrefter at det onsdag
morgen den 9.august ble stjålet en billast med rasjonerinGskort
som var under vegg fra tryleneriet til jernbanen og postkontoret,
fer derfra å ekspederes ut til forsyningsnemndene og fordeles
mcllom forbrukerne. Bilen, som var beelannet med to kontrellrer
og tre mann fra tryeKeriet, ble stoppet v beveprede personer
og dirigert til et sted i 31:ippergaten. Her ble så kortene lastet
over i en annen bil som forsvant med dern :Lortene cr hverken
helt eller delvis kofeet til rette.

el,unde man ikke elimlnere virkningen
av dette tyveriet ved å gjöre alle de tryl:te kort for kommende
perioee uuldige og så tryke og dele ut nye koet," spbr vi
direktören, sou svarer:

"Det lar seg dessverre ikke gjbre uten
at forerukerne en vis tie vilde bli stående fullstendig uten
rasjoneringekort. 1)6 nye kortene skar nemlig være forbrukerne
i hende innen 21.august og vi trenger mange uker for å trykke og
forele nye kort."

n:Len gikk det i?ekean å gjbre de
stjålne korteneugyldige, f.eks. ved å gi de kortene som blir
delt ut no et ekstra steiepel'."

"Nei, dessverre. En slik lösning vilde
være svært lite betryggenee. Det er jo den enkleste sak i verden
å lage et falsktstepl og det er vel lite trolig at tyvene
vilde la seg lureT sa lett. I realiteten betyr derfor tyveriet
at det i kommende periode vil bli brukt omlag atten tusen rasjonerings-
kort mee enn beregnet, ....selvsagt i hby gead vil innfluere på for-
bruket? sier direktbren til slutt. "Når en fbrst er klar over
disse kjennsgjertinger, vil en lett kunne foistå hvilken inn-
flytelse tyveriet i virxelrgheten har på hele den forsynings-
meseige situasjon i lendet vart.
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POTETDYRKINGEI;.

21.00 (28) De neteorogoiske forutsetninger
er fremdeles tilstede for tdrråteangrep på potetcr i distriktene
rundt ytre Oslofjord, vcstre Tclemark, pa Vestlandet og over
hele trdndelag. l'otetdyrkere i de nevnte distrikter 

ikke har sprdytet sine -aoteter, bdr snares mulig spryte med
koy)erkalk, Lordeauxveske eller andre ko.»er2reparater.
Jpriyt hgen bdr L.,jLntas etter forte'l dager, edLeler produk-
sjoi,sdirektoratet i 1ahdbruksde-Ja:tellentc'6.

SMILNYTT.

En kr ble 13rdag fr.mstilt
forhdrsretten siktet for flcre bedragerier. Han hadde narret
en mann til å lane seg fem hundre kroner, kn annen ang had-
ac han ved hjelp av en falsk garanticrklæring ftLt ian. o tuscn
et hundre krener og en ticdJ gang haddc han i en bank fått
tilsvindlet sec to tusen kroner. Lan ble dc5mt til fengsel

ti .r2neder.

2400. (45) :L.11 kjent steinkjwrnann, apoteker
C-20J.00—et under laksefiske idagiCcag, meldes til

—dresscavisen. Uly1en skjco.de like nede:Ifor byafossen,
jad34e tovçj  ç drevet laksefiske.]:ra

jfiH t1( '-Er
pU Seg vadestivler og gikk nd po. en stin for a kaste etter_

Un(lor et kst kar r.-cpotekerearied
en fj1r:e at han fe,ltelvable fbrt avsted;

e'ruttenulyLkenog da neil h3rte apotekerens ropom h3e1-).- kiva giherL( nske strin uten betenknin ho2.:;)et 3veinUti 50J..1 hn stor'jog gikk fora-Joteeren t11 hje1Dav de sjeldne lyktes-det gutton a fj. tak i coo. brinie hafl
til elvebreJden o hente hjelp. Det var meget vansLell&je

forhold ved elVa slik at hjelperner3.tte fires ned i taug forforulyte 0)) og undcr ben nd1ing. 0p'41vnings-rors012 strstiL il le L
, juen dessrrevr livet sluknet.

lot

.„;p0-bcker glrd ble 61 13:'
han var fdat i Harerfcst. I 1919 overt,ok han Steinkjer apetekno 112e. drevet i 25 år.

22.00 cutt fra 'Jtorsteinnesi Tromsdysundforsvant sist tirsdag kveld hcimen sin. Enhar lett etter ha hver dac siden luen uten resultat..

L2ORW.

23.00 I forbindelse med et verneidretts-stevne soi-a Telemark a Ger.:lanshe J Norge arrangertelör( ag og s3ndag ble cet lird,g kveld hkldt en kamerataften i
hirdhuset i ikien hvor st,.bsleder dr.Leif Sohjdren talte. Hanholdt first et oipejN. ned den aarile tid og klarla hvorfor denka_pen som vi idag star midt o?pe i u?Itte er stolteover å tilhdre den skare som fdrer Europa inn i en ny tid," sastabslederenb1.a.og vi vet hva kamen gjelder. Derfor vilvi aldri gi oss mcii före saken fr, w:1 til seir7 Stabslederens taleble hilst mea kraftig bifall.
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r)8.15 (214uur.,) Gjennom RitauTs bjrå meddeles

lördags kl. 16.30 tiengte 4
revolverbevepnete menr seg inn i frisörsalongen, 2rhusgate
95 Wibenhuvn. Her trakk de eieren, Carlo Smith o hans hustru
o2p i et baklokalehvor de forp5kte å f3 dem til a ~rlevere
noen papirer. Etter en kort tiå s en av den: ''1111 kan det
\33re nok med unak'zer, lad ("),s;r, Oze hvor de avfyret
skudd mot ekteparret som begg rep

Carlo rv DNEAP
og hn bustru tysk.

LEGITTYLWONS:LORWE

b).13 ( 21 . aug) Rnhver dn statsburger over
15 år skal nu 1:re på seg. Forord-



nihgen trådte i kraft iår, mer c.et ble ikke foretatt noen
kontrull fordi cet hwr wart nnell vankeliP;hot mO. utsenelsene
av korbene u.unnet, rövet i J:Libe.Lhav i•

-VISBUD..NL

08.15 ug,) D kvinneligE avsbude fortsetter
otrLiken LeJ t .1'sultat at edethe'11(:x blir fordelt
avise:2. .

SVIKTU L STR0ETILFRSIX,?—

08.15 (21.,lug.) Gruilet pj. svktenJe
ble radioutJciidelsew u:Tbru.tt 2i.Zc, till kl. 21.45.



.W.
Fra

egjeringens I-nfOrnusjonskontor

22. aug,. Nr. 1C05. Fortro1iG.

flUdinger mandag 21. aug.

LT 451.2TL: IiY I ‹T0..:1)OG .SLOGULL..251JIL/L.

14.00, (23) "Lndbrusarte ientet iacddcler at det
har satt seg i forbinneise J;Jed ltorges .:xbeidstjeneste i anledning av
_rbeidstjenestens innsats i den n=este fraLitid os utover. "Land -
bruksdeparte=teta hr etter sitt kjennskap til forholdet like overfor

gitt uttrykk for hvorledes "depatementet" önsker at den arbeide-
. hjelp T kan yte bdr fordeles nellem jord og skobruk. Den innsats

arbeidstjenesten kan yte vii bli knyttet til de oriråder hvor nTTs
forlegninger kon utnyttes.

den utstrekning se). det lar seg Gjire
å omiegge planlagte arbeider vil L.rbeidstjenesten i höst settes inn
overensste=ielse ned landbruksdeparteentets"'. dnske. 'r-Landbruks -
departe=tet9 dnsker .at LT i stdrre utstrekningenn hittil skal setteS
inn i vedhugst i.ir iD grunn av den prek=e brenselssiLuasjonen, :jet
er doG forutsetninGen at vedhugsten skal vike til fordel for hjelp
under innhöstingen fra midten av se-otember til midten av oktober.
Overenssteiimende hermed vil det nu bli forhuldt.

1.22BLL,

22.30. (43).. alle fronter•i Luropa står idag de
forskjellige lands ungdom og, forsvarer sine grenser laot den framstorriene
fiende ned en hardhet som ikke Ljenner sidestykke. Len6t i nord fdrer
Finnland enni helt henvist til seg selv - en helteLlodig kamp med alle
krefter for sin eksistens();forsvarer derved det nordiske livsruLl ;:lot
bolsjevismen.

• :ordmenn - heller du dnsker wen
bolsjeviskisk t1intetg-jdre1se i ditt land.3till deG Cur2or skulder
til,skulder EleC: dine nordiske brdc.re i. denne kamp sori cr s avgjdrende
ogsl for ditt folk. Tcld deg og kjemp for .,innlands frihet oG cermed
Norges fra,tid i S3 - skibagerbataljonen ForGe.

Lr du iLke skikket til fronten, så G,V.5r
din innsats oG bli sol,r,at .„)å hjemmefronten. I by o på land
drdnner arbeidet i den nordiske sang den veldige :ren fienden
forsdker ved aGenter a öve sabotasje på deres arbeidstcdcr, fabrikl:er
og industrianlegg. -.LterinGslivet blir derized satt i fare.

SS -vaktbatuljon Oslo, Holmestrand kaller
derfor,pådeg jen som står Som kje(,per hjenmc kan ha den overbevisninG
at ogsa han tjener sitt fc.3dreland,akkurab som soldaten ved fronten.s

Utallige unGe lienn fra alle gerAanske
and har idag funnet veien til ,:affen 3S. Je setter derned sitt liv
inn mot bolsjevismen.

Nord-lenn - hvis du idog stiller deg i
re-ken til ,affen s3 vil au kom e til å bare v.Lpen'i en formasjon so!-I
forener alle ger.:4anske folks verdifulle krefter. -1Junstst o.?pstilte
våpenart er SS fallskjernjrcAgeravdelinGen. I den finner nan Godt
menneskemateriell med 11..5y6karateregenskaper.  Ogs,  denne formasjon vil
i ldpet av kort tid tilkje,npe seg en tradisjon og oppfyile de for -
ventninger man stiller til den.
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12.00. (36). Ln foregangsmann i den norske hvalfangsten,
kaptein Henrik Gevenius lielsom, irsnespr. Tdnsberg er avgebt ved

‘p,

døden etter lang tids sykdon,,14 år gauele1. Han var fddt pa Nanset
ved Larvik, drog tilsjöss 16 -117 gaene1 og kom seinere inn i hval -
fangsten. Hnn var skytter på Finnmurkskysten samnen med Svend Foyn.

1924 startet han sa 'men mcd sin bror
hvalfangerselskapet Globus som innledet den pelagiske hva1fanggt med
opphalingsslipp på selve koker3,et og 1a dermed grunnsteinen til den
moderne hvalfangst. Han fdrte selv skipet Lannins p dets fdrste tur.
Me1sori var ellers meget virksom og initiativrik. Han var i mange år
medlem av Nötterdy herredsstyre.

SPORT.

13.30. (19). °Norgesnesterskapetn i frlidrett enke1te
dvelser for junior holdes på narinlyst ldrettsplass i Dranmen lôrdag
2den septenber og söndag tnedje se,?tenber ned Hellas som arrangdr.
Ln resner med deltakelse av hele var unge lovende idrettsgarde ogder
blir sikkert to be.givenhetsrike idrettsdaser be.defor deltakerne og
for Dublikum, tivelsene lördag bljr 200 meter, 600 meter, 3000 meter,
lengdehopp os ku1•stbt mens det sdndag konkurreres i 100neter, 400
meter, hdydehopp, spydkast, diskos og WOO meter stafett.

ITVZILz OVLR fl NSDISRILTLT.

13e7ce (20). Inatt gikk det et vo1deont uvaer over
nnwimensdistriktet. Lyne slo ned flerc steder os gjorde skade. Ut-
husbyningen på sården healdsrnd ± skjåstad i Lier ble satt i brann
av lynet og bygningen brente ned i ldpet av kort tid og hete hJy -
avlingen og redskaper strek med. Besetningen med unntak av en fole,
cn ka'.nv og endel fjEerfe ble redlet.

13.30 (21). Fra Gjdvik meldes at deY en
drukningeedykke p Fjones (?) idet en 55 år çamol .elann, Hans Lemdby,
onkom under fiske, Hvordan ulykLen har foreGett vet nan ikkc. an fant
Lundbys prnw drivende på Randsfjorden os etteT iherdnig sokning lyktcs
det finue aen forellyk:ede. Etter endel 3krai1or i anIsiknet ddnn£
har han slått seg i u1ykkes,3yeb111:ket. nntakel1g er har falt ut av
båten da han skulle da garn.

OLDFOWN I RrnULGI.LLND.

13.30. (22). Fra lotodden n.eldes: Gerdbruker jan
Flöysand i Rinnegrend har under arbeide 1 pctetakeren gjort et interesart
oldfunn. Han har nenlig funnet en elipseformet brikkgjenstand av stein
med et rundt hull i midten, net antas at det har wert en slags stein-
oks. Gjenstanden vil nu bli sendt til Universitets olesaksseniling.

VLD 1..BRT.HL5Yaa:0I,LN.

22.00. Inmatrikuleringshtytide1ighetenvedNorges
Landbrukshdysko1e foregikk i festsLlen i niddagstider idag. Ln rekke
framtredende represertanter for bondenæringen .3,ed oninister" Fretheim
og landbruksdlenektbr Thon1e 1 spissen var tilstede. Det ble immtrikulert
ialt 57 nye studenter. Rektor Langbnlle holdt talentil Ce nye studenter
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_ksjekurser: 4 1/2 » stat 1937 k 102 1/4.
stat 1935 I k 101 1/2.

3 1/2 stat 1941 I k 103.
3 1/2 stat 1938 k 101 1/4.
4 ily-2otebank 1938 k 103 1/2.
3 1/2 iyotckbank 1941 s 103.3/4 k 103.
Jrcditbanken k 137 1/2
nreditkassen k 822 1/2.
„-.,Idlvefossen s  21 1/2, k 21.
Borregard s 138, k 135.,
L1ehtroLdemisk s 142 3/2, k. 135.
Hafslund s 715, k 707.1/2.
Orkla s 285, ?, 280.
Jsuglabuksforenirf.en s 1875, 1825.
Union  s  6.00 k 5.80.
_gdesiden s 160, k 157 1/2.
..,ruusgård icisteruek 255.
lerikalirijen k 227 1/2.
Bersenske s 165.
lordenfje1dske s 185.
Ivaran s 275.
Ocean  s  295.
-.Losnos II k 292 1/2,
Odd  s  255.
osshavet k 387 1/2,

Valutanoteringene var ufwandret.

Oslo; InCLeks for Oslc Wrs den 19de august:
IT-L-L:aksjcr 138.65 (uf), ilfi.ustriaksjer 197.50 (.4- 0.43), skipsaksjer
235,35 (+ .10), hvalaksjer 209,00 ( 0,50).

Idbenhavn: Ltter forhandlinger so:1 er fjrt i Kdben-
ITEVE—T—n—siste dsgcne, cr det nu truffet en avtale or. h-vordan de da.,),s1:6
treski.dsverfter skal fordele mello seg bywingen av ,e ti fiskefartdyer
so skal bygges til ræröyane sau en forelipig crstatning for de faerdiske
fiskcfartOyer sau cr gått tapt under krigen. Ltter plancn skal det
bygges fe mindre, galeasriggede kuttere på omlag 80 tonns trå1-
fiske og fem stdrre på ca 150 tonns til linefiske, Treski-psfferftenc
Eolbek, :Lorsdr, Ercdrikshavn og yköping skal bygge to skip hver mens
mens treskipsverftet i 1Tyborg og Ile1gc1andsvk,rftet i Helsingjr skal
ogge et skip hver. Arbeidet kkal settcs igang snarest mulig og -prisen
pa hvert av de stdrrc skip blir onlag 425.000 kroncr hens hvert av de
mindre skip kom,ler på ca 300.000 kroner. Den samlede byggcsun blir
saledes omkring 3,6 millioner kroner.

Stockholm: Stockholm by og de bedrifter i .",,Lellamsverige
som er knyttet til höysbenningsnettet ble mdr,.clagt sdndag kv1.1d so.1
folge av en eksplosjon i en oljestrdmbryter i Norrland, san:_synligvis
på grunn av tordenvaar, I Stockholm ble bl,a. gatelyset borte og
trikkenc b1e sående.

STYGT UHELL I GRUE.

14.00. (24). ra :aongsvinger Jet uhyggclig uhell
fant sted forleden p en går,, i Grue. kan va_ iferd ned c:L re2arcre en
ganmel brdnn og en 25 ar ga,1,,e1 mann, Gunnar Holtnoen, ho.dde tatt )1ass
nede i brOnnen for a heise op2 bitter m.ed sand og slau. 2lutselig
ruste den fe„, ntcr dy2e brinnen igjen over haLi sa han ble fullstendic,
begravd. .t?o1kene pd gJr(zen begynte jyeblikkelig k rave brinnen op
ijen, men i det huitige tempo var man så uheldig a hugge spaden
hodet p ioltoun sd han fikk en sva3r flenge om ved et under slapp
Koltmoen fra Ulykken mcd livet. to bjelker fiL2, han en liten
åpning til 4 puste og dette reciLet bam.
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SYI,LON
•01,

S.R. 13.30. fl voldsom syklon gikk isår etteri4ddas
over Vestergöt1and og forårsaket store (3deleggelser. Yelefon - og
elektriske ledninger ble ödelagt og trær rykket opp med roten. Det
uopstod også flom enkelte steder og det ble forårsaket ödeleggelser
p. jorder og avling.

FABR3RÅ-4NN I IJUL,AJPIL!G.

1100. -x„riteknisk fabrikk i Linköping blo söndag
öde1agt av en heftig brann. I1den må ha oppståttcnten i den tekniske
avdeling eller i laboratoriet av ukjent årsak.'Fabrikken var assurert
for 425.000 kroner.

D.[...NMARK

11.00 M. Lt kraftig terdenvmr ledsaket sterke
regnsky1d hjemsökte 3jirdaso danatt og söndag formidg Ringbing -
distrikj-Jet. Lynneds1ag foarrsaket en rekke brudd pa de elektriske
ledninger os telefonnettet.

B.R. 18.35. Dot danske skip Margarete er under opphold
i tysk havn blitt truffet av brannbomber under et alliiert luftangrep
på byen. man br onnu ikke fått noen oppgave over skadens omfang men
ingen av besetningen kom ti1skade. Hele besetningen 1,ees hjem
1(5pet av morendagen.

Sket som er 12C3 tonn er bygget i
Köbenhavn.

Ritzaus Byrå 4J.eddeler: ved to tpvetiden
inatt trengtoflere bevepnete menn inr et verksted -i1hdren5e Shell
Zil Co i rbus. De tvang den ubeve)nede sabotasjevakt til å fölge
med ut og .J:ns de var vci. burt fra bygningen hörtes en veldig
eksplosjon. Stdrsteparten av verkstedet ble ödelagt tiUiknid alt av
verdl inni. Det var lagret endel notorsykler og noe olje og oensin der.

vvvv VVVV1T vvvvv
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LOVENS LR I-J:JUHLNTER 1:.YORDUILTE "POLITILITIN"

18.30. (27) Don alminnelige s,ardo,Istol har dömt:

1 Phv. olitik:,nstabel Therstein ELnrik Nakkerud, fc5dt
al.j.,£41,,P, 1209 i Tyristrand

2) Fhv. politisjåffbr Godtfre2 Borntson,födt 23. nai

i. Oslo og
3) Lagerarboider Rolf Johansen, fcit 18. soptenbor 1920

Lastobi1sjåffC32 Johan Frodrik Nilsen, födt 19. nai
1916 i Oslo,

til honholdsvis 1ivsrig. tolv, seks og tro års fengsek
for overtredeloo av deb militære straffelov e.,:v 22. mai 1902 med tilloggs-
lov av 14, ok'5ober 1943, paragraf 109, for å ha for3vo'c, str:Xfhare
handlinger som or egnet til alvolig å fc-styrre oller true den offont-
lige20 c,g ur2.en eller alvorlig å skade folkes alminaelige sikkerhot
og velferd„ ' •2 " ".

handlinger som lå forut for ikrafttredelson av
nevnte lovbestenmelse ble dJe tiltalte felt etter fen militære
straffelwr av 22, nai 1902, parar;raf 301, for under benyttelse av
krigsfrykcen å ha forvot fororyclser som er onharilet i den alminne-
lige straffelovs p.:t71:agraf257 og 266.

De domfe1te Nakkerud og Berntsen haddo
misbrukt sine stillingerSOm politimenn til å ransake hos yr:;.vatfolk
etter forskjellige slags staler, navlig tobakk, amör, brennEvin, kjött
og manufakturvarer.

De donfelte Hansen og Nilsen assisterte
ved flere av disse anledninger idet de for(gav a mære politimenn.
Varer av nevnte skag ble og siaen delt nellom de donfelto
og andre inpliserte personer.

Nakkerud, Borntsen og Johensen bc,1-ctm
således en tivolieier i Harkvegen, Oslo, som ble fratatt bl.e. 150
sigaretter og to par nye beksön.stövler.

På egen hånd tvang Nakkerud en kjeller-
mester i en restaurant i Coarl Jchansgate i Oslo ti;:c å utievere en
kuffert med 10.000 sigaretter som var blitt innlevert av ea ingeniör
for å omsettes. En privatnann 1 St. Olavsgate i Oslo ble av Nakkerud
presset til a gi fra seg fottkortsvarende til 104 kilo smör.

Seulmen ned Jdhansen plyndret Nakkerud
en ukjf,nt nann for 17 flaskor brennevin i inngangen til en gård i
Tollbugata i Oslo og en leilighet i Reichweinsgt. i Oslo for 24 kilo

Sammen med Nilsen foretok Nakkerud for-
gjeves ransakninger etter tobakk og penger i leiligheter i löbenhavngt.
og Lakkegat., Oslo, sant på Fjellhammer.

1922 i Rjukan„
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"POLITIAWN"I KONFLIKT MED LOVEN (fortsatt)

Berntsen plyndret sanman med (Tchansen en
visergutt for 840 par silkestrbmper porten til en gård 1 Tollbugt.
1 oslo,

På egen hånd tvang Berntsen en handlende
Tollbugt., Oslo til å utlevere et dressstoff.

Retten uttaler at det er absolutt
nbdvendig for den offentlige sikkerhet under forholdene 1 dag at man
kan ha den mert ubetingede tillt til politiet og dets tjenestemenn.
Skulde forjold av den art som er omhandlet 1 saken bll alminnelig,
vilde det fbre til uholdbare tilstander og det i tider'hvor kravet til
ordenens opprettholdelsa i hele folkets interesse er det stbrste.

Det ble fra de tiltaltes forsvarer3 gjort
gjeldonde at de handlinger som lå forut for lcven av 14. oktcber 1943
ikke ble raamet av mlliteerstraffc:ov paragraf 101 idat de tiltalte ikk3
kurne res å ha handlet u"Ider benytte]se av krigsfrykten. Dette syn
ble ik.xe delt av retten sum bemerker at landet i dag er å betrakte
som en krigsskueplass. (/) Det kan nårsomholst og hvorsomhelst
opptre alvorlige krigshandlinger hvilketerfaringer hittil til fulle
har vist. Politltjenestembnnreprosenterer ved siden av enkelte
formasjoner Norges eneste vepnede mekt 1 dag.

lo&grum av alt som. er passert i landet
siden niende april 1940 er det almInnelige publikun fullt innstilt
å dier›e forhnld, og folk vet at det å motsette sg t31-1 vepnede nek.'J
o1itiet- og dets befalnger, kan medfbre de aiot alvrrlige og bye-
blikkelige konsekvenser. En pe,ecn om under disse tilstander foregir
å være politimann ellermisbruker sin politimyndighet tIl å fo.J'eta
plyndringer blandt landets befolning, må ette:...ettens mening eles å
ha benyttat krigs2rykten til å nå sine mål.

For alle tiltaltes vedkommende ble det
skjerpende :?etning tatt i betraktningat de var medlammerWT partiet,
hvilket bulde ha vs.ewt en smrdkilt grunn for dam til å avholde s E fra
straffbare handlinger. ++

/ oba.: En forkcrtet melding ble bragt cver 0s10 radte kl. 2200
Denne'fcrkortede meldinggikk bare til og med å skade folkets al-
minnelige sikkerhet og velferd„ft Alt sbom står ble derfor
bare gitt på hellskriveren.)

NOKSÅ RIMELIG.

190Q Generaldirektoratetfor Postverket melder
det inntil videre ikke kan sendes brev- og pakkepost til $pania og

'Portugal og pakkepost til Frankrike.

BERGENSK KIRUNOD.

12.30. (11) Etter at NykIrken i Bergen ble bdelagt
under eksplosjonsulykken den 20. april 1 ar, er det blitt stor kirkenbd
1 Bergen.

Etter det Bergens Tidende erfarer ser
det imidlertid no ut til at nen dkal kunne lbse problemet, idet Narsk
uydro har skjenket menigheten et mindre trehus, som det er meningen
a bruke som kirke inntil Ldere. Meterialene er allerede kommet til
byen, og byggearbeidet vil bli satt gang nærmeste framtid. Kirken
dkal fbrBs opp vea Galgebakken på Nordnes i tilknytning til Festerhus
som blir brukt tll sanme formAl. Den får et golvareal på 250 kvm. Ar-
ltekt Peter tudersen har ansvarrt for c1,3:1 nye kirkebygningen aom skal
1nnvies fbr jul.
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STURLASS01\, ORDRE  S.  6705.

ftPotetrasjonerin 'enn

Vied hjemmel i forordning av 23. juni 1942
om lagring, bruk, omsetnirw; og rasjonering m.v. av poteter har ,4v-
,2‹-afc)r 	 nir es7,ecnt,:

På ootetkortene for 1943/44 (blått kort) er-T
fölgefidé-nerker ugyldige: P. 36, P. 37, P. 38 og4-3V:pa -1-deObirdinære
kort samt 2T 36/39 på tilleggskorteno.

.nef'3-/Y3Y8'-:potutl'tbi"-b-gtmåtdblei-Ztisse
dager har merker fra og med 28. august 1944. Ilandlende plikter a holde
merkene av de eganle (1943/44 års) potetkort atskilt fra merkene av de
nye (1944/45 ars) potetkort ved merkeoppgjör.

For å sikre visse större forbrukssteder ndvendige
potettilförsler og for å unngå nnödig transport, er innfört fölgende
begrensninger i potetsalget:

Det er forbudt for produsenter i Roga-
land å selge poteter mot anvisnin utstedt av andre enn forsynings-
nemndene i Rogaland, Hordaland og Bergen.

b) Det er forbudt for produsenter i Bærun,
Oppegård, Laksevåg, Fana og Asky å selge poteter mot anvisninger
utstedt av andre enn forsyningsnemnda i de respektive kommuner.

Produsenter i Aker kan bare selge mot a
anvisninL,er utstedt av Akor og Oslo forsyningsnelmder.

.rodusenter i Strinda kan bare selge
mot anvisninger utstedt av Strinda og Trondhein forsyningsnemnder.

Produsenter i jevnaker kan belo solge
poteter not anvisninger utstedt av Jevnaker og BECTUM forsynings-
nemnder.

Produsenter i Lier kan bare selge poteter
mot anvisninger utstGdt av Lier og Drannen forsyningsnomnder og

produsenter i Yttre Sandsvær bare mot
anvisninger utstedt av Yttre Sandsvær og Kongsberg forsyningsnemnder.

o) Det er forbudt for produsenter i Lunner
og Brandbu å selge poteter TIL andre enn Bergen forsyningsnemind og for
produsenter i LTran a selge vTr andre enn potetkjöpet f, Oso og Aker.
Deg kan produsentene i de tre kommuner ogsa selge mot anvisninger ut-
stedt av forsyningsnemnda i predusentens,kommuue. ,

d) Det er forbudt for produsenter i Löten,
Vang, Furnes og Stange å selge poteter not anvisninger utstedt av
andre enn forsyningsnemnda i produsentens kommunc og til potetkjöpet
for Oslo og

De forbud som er nevnt under 2) skal ikke vært
til hinder for smasalg umiddlebart over vedkommende kommunew eller fylkes-
grenser. Samtlige forbud trer i kraft fra og med 10. september 1944.

Alle anvisninger utstedt til forbrukere (anstalt-
husholdninger og bedrifter iberegnet) er ugyldige fra og med 15. desem-
ber 1944 og kan ikke fornyes. Fra sanme tidspunkt opphrer handlendes
adgang til å selge poteter mot sksjonsvis klipping av potetskortene.

Overtredelse av foranstående bestennelser er straff-
bar, jfr. forordning av 23. juni 1942 on lagring, bruk, onsetning og
rf3.sjnering M.7, 9V poUtC;12

Oslo, 19. august 1944.
NEm.ingsdopartementet. Avdeling for Proviantering og

Rasjanering.
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sok?sorfra Oslo Börs 22.

4 Sta-t 1937
''tat 1935,1.

3 1,g2% Stat 1941,1,
1/2% Stat 1938,1,

4% Hypotekbunk 193E
"tat 1941

Creditbanken
Xreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
L1ektrokefflisk
Eafslund
0:kla
,ugbruksfereningen
Uuion
Lgdesiden
Borgestad
Bruusgård E".sterud
Ar:lerikalinjen
Br..genske

Ivaran
Oeean
Kosmes 2
Odd
Rossnavo.c,
Valutanotoringer. uforand:ret.

1\11141s indoks for Oslo

Bankaksjer
Indv.striaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

165,90
19E,00
235,35
209,75

pluss 0,25
pluss 0,50
ufol.andret
pluss 0,75

K. ".32 1/4
li. 10.1 1/2
N. 103

L01 1/4
K. 103 1/2
K. 103
K. 137 1/2
X. 822 1/2

21 1/2 1  21
8. 13., K 13 1/
urotert,

7C7  1/2
S. 28,), r. 280
S.  1875. K. 1825
S.  6,00, K. 5,80
S. 160, K. 157 1/2
S.  235
S. 262 1/2
3. 232 1/2, E. 227 1/...;
S• 165, X. 167,  .:?mc...;. 163
8. 185
urlotel?t
S.  295
S. 29 E. 290

• 2Ub, X. 24? 1/2
K. 390
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TUTT1 FRUTT1.

22.00. Fra Tbnsberg neldes at Vestfold Sam-
organisasjon har holdt sitt tillitsnannsmöte i Tbnsberg.

Mbtet ble åpnet av fylkesledcren som ga
zi redegjörelso for samorganisasjonens arbeide i Vostfold. Videre

var det ta1er 02 landorganisasjonens arbeidsoppgaver, om yrkesopp-
læringen i Vestfold, 0.1:1arbeidsformidlingen osv.

• Under det kraftige tordenværtt forleden
ble det anrettet stor skade på telefon og lysnettet i distriktet.

odalen ble en iko slått bevistlös og fullstendig lammet i den ene
hånden.

22.30. (33) Ln mann fra Bergen har stått for pris-
og rqsjoneringsretten tiltalt for å ha solgt flerc tusen kilo kptt qg
andre rasjonerte varer ulovlig. Han ble dbmt til fengsel i to Qr,
2.000 kroner i bbt og måtte talp inndragning av 12.000 kroner.

14.00. (17) En stor tyvcrisak har i disse dager wart
under behandling i herredsretten i Kongsvinger, forteller Glamdalen.

Tiltalte er on ung gutt fra E-tdsberg.
Da tyverione fant stod, sat% Eutten arrestert for tyveri i Kongsvinger

elpefengsel, Dot vil si - om dagen satt han pcnt og rolig i fen,]slet,
n on natten opererte har på ogen hånd distriktet, hvor han stj Lal tby

fra klsessnerene, lalt har han gjort seg skyldig i 14 tyverier, og det
er ikko små mengder klær han har tilvendt seg i tidens lbp.

berredsreiten ble han dbmt til fengsel
to ar og ti ars tap av statsborgerlige rettigheter.

12.30, (12) Derneldste innvaner i Rakkostad, Pettor
Kopperud er d3d nesten 101 år gaumel. Koppordd var kjent over hele 6st-
landt for sin forkynnervirksomhet.

1800. (26) En norsk kriminalhistoriel beldig7is en
sjelden begivenhet, hendte 7. desember i en systue i Pilestredet hvor da
eldre dame, fru Doris Dahl, ble drept med bkshogg og ranet av den 23-årige
Ruth sogstad. Etter å ha forbvet udåden låste frk. Sogstad seg inn i
fru Dahls leilighet og stjal minst 1900 kroner i kontanter og enddl
sölvtöy. Saken kommer til behandling for lagmannsretten i Oslo i nprgeh
påtalenyndigheten vil nedlegge påstand om anvendelse av sikriggsmidler
not frk. Sogstad. Som sakkyndigfambter professor Waaler, politilege
cristensefiog dr. med Lofthus.

22.30. (32) En mann fra Vaksdal, Magnus Olsnims, gikk
forleden utfor vegen ved Salhus ved Bergen. Han dbde etter de skader han
pådro seg.

D.R.,19.00 Fra Tbnsberg meldes at uthuset på gården
'Eringås", tillabrende bonde Furuseth, i Våle: er brent ned inatt.

O.R. 19,00. Fra Tönsberg mpldes at tyveslaktningen i
Hpgtuft i Våle er stadig ökende. Restene av mange dyr er blitt funnet
pa skauen.

O.R. 19.00 Hoff koMmune i Solbr har kjbpt 11.000
dekar som skal  brukes  som bureisningsfelt.

på Gaiterud i .243r Odal er 200 tobakks-
planter stjålet RV tyver som frakt6t planteno bort i lastebil.
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BERRENKUITURn

	

22.30. (34) At tysk ånd og gilvje stadig gir seg
do skpnneste utslag i kunst og kultur,selv no i det harde femte
krig,!ar, har oslo fatt oppleve i disse dager både gjennam den Kriegs-
beråehteruts lillingsee. har vært holbt i Nasjonalgalleriet og gjennom dee.
kammenmusikkeften, den fbrste ± rekken av en hel serie konserterned
norsk og tysk nusikk som vil bliholdt i de konmende måneder under
Deutsche Akadenies ausptsåer.

Mens utstillingen i Nasjonalgalleriet,
som bl.a visbe oes tyeke soldatermeleres og soldatertegneres inn-
fbrelser i nersk natL. lukket sine porte..e, begynte Deutsehe Akademie
i Hotel Dristol sine kammermusIkkaftener, som skal utfbres av
Nnmernusikkgruppe des Wehrmachtbefehlshabers Norwegen.

Kveldens konsert böd på klassiske
verker av Joh. Seb. Bach og Georg Fr. HiAndel; som ble utfört nied en
gripendeinder3ighet av de uniformertekunstenere. Db ble balönnet
med lungvarig bLfall av et fulltalligkunstelskende publiku4 hvoriblande
fra tysk siæ.esåes iin eriaixat Huhrreeuse: fra der Reichskommissariet
og fze, norsk side Liinieter R. ,-;kancke.

	

22.30. (31) Kanimersangerinre Erna Bergers konsert
Deutschas Theater in Oslo er utsatt til sönaag den 27. august.

SWRIGE:

jUNG DAGSPOSUN SAKEN FOR KR1GSRETT.

23.00. (40) Fra 61teckh.1une-edes at en krgsrett ter
sammen den 2. sepeenber for å behandle saken mei1c.n den nasjonalsinrede
svenske avis Pcgsposten og bverstkonranieminde for den weenske forseers-
makt, general Jung. Krigsretten vil bli seueensatt som ea vanlig krigs-
rott. Regjeringen vil inielartid oppnevne de mliære medlemmer av -
retten. Krigsretten vil anLakelig komme til å oestå av en general, en
oberst og eventuelt av on annen militæTperson.

Grunnen til denne saken er en uttalelse
sam general Jung er framkommet med, nenlig at Dagspesten mo'otar b:eonomisk
stute fra utlande-:, eg arbeider for uten3lnds1e intelessee.

SVENSL. MOBELF;.BRW: BREeTTNED

S.R. 13.30. En kjempebrann bdela i går (nandq3)
9111,A/B Dib (?) Slöyd og Mbbelfabrikk. Ilden bredte seg med rivende hast

og fortten snekkeriet falt en bel del hel og halvfabrikat som offer for
flanmene. En tid var onkringliggende hus truet, nen det lykkedes å
begrense ilden. Under slokningsarbeidet ble en av mannskapetrbkfor-
giftet og måtte tas på sykehus.

Irsaken til brannen er ukjent. Skaden
dreler seg om ca. 200.000 kroner.

SKIPSTELEGRAW2.
over Sveriges Radio

A2-le nyhetssendingenefin4eho1dt fleretetegr e;" til svenskeskipskapteiner son ble bedt om a sette seg iorb
ti og :1-Lse med rederiene for nærmere ordre. En av kapteinene fikk

131---beskjed om h avmbnstre helemannskapet. Diåse telegrammermå uten tvil sees i sammenheng med de nye beetennelser om krigsforsikringsom ble bekjentgjort ± 2000 bulleeinen. I heahold til denna neddeleseer det slutt pa all krigsforsikrtng for skip som seiler i Ostersjb-.
farvannene.
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4119vALLE ALRHUST SPORVOGNER BRENT oPr.

D.R. 12.30 Ritzau Buroau neddeler at tre rovolver-
bevepnede menn trenete inn i Larhus Sporveens pronisser vcd ett-tid n
natt til tirsdag og p1Elscrte trc bomber i byeninecn. Litt etter
ol.00 13d det flere vo3dser.l.ae dwplosjoner og hinnclen over Aarhus
by ble opplys-t av et nektig 1).1 - det \ar spo7,-enpremissene son gikk
opp i flaniwr. Brannvesenet hade iull utcyknine nen non sto naktes-
173s overfer_ kjempebålet og i 16pet av en tines utd %ar hels bygnineen
brent ned. 25 iwtorvogener, 22 bi;)endr oe ot sncsi6nn:Ibusser bra-i;
opp. Dct enoste son bIe red,let var en bivogn som pa 5:unn av plass-
mangel var parkert i gårdsp1assen.

Denne hendolse komrler helt til å la2Lm
all spQrvognstrafikk hus og sporvoisdirektr Falch utt&.er at det
vil ninst varc ot par år etter krigen f3r det attcr konner til å
13po sorvogner 1 ,arhus eLter.

Soncre neldes at den siste servegn var
kommet inn på depotot ved 24.00 tiden og ved ott-t-Lden befant det see
bare en voktnann oe tre renejöringskoner på 1,?ronissone. To av de
rcrolverbevepuedo monn truct vaktn.aTLIen til å forlate premissene
idet dc sa at Lonbor var blitt pl2sert på forskjellige steder og vilde
snar'. eksplodere. Dcn tredje revolvernann förto renr,jöringsCnone
bort. Ne-)pe hadde de follett bygningen, .23r den f3rcto oksplosjon
fan-';

flygnineen var av tre og ildon brodto hurtg
on seg så det helo var snart et flannehav. 250 menn er beskjot-ciget
ved stede, oe UiSSO vil no bli arbeidslösc. Skadon beiT)or sog til
flere millioner kroner, foi-_tiden koc-b,r on notervoen 100.000 kr.,  on
bivogn 15.000 oe en bEllibus ca. 30.000 krencr.

L.R. 18.35. Ytterligcre nelder R-1.tzeu Bureau om
brannen i ,arhus at byeni.ngen er fullstendie ödelagt. Ikke en av
spervoenene-ellor ' er bruicabarg, skjönt noen har bare
fått understollet cns andre har,fatt U.e1.?,p;t overstoll4t,

sporvcisubvalg hpldt et
m3te i 6: 18-;for å dr,bfte &ituasjoncn cn k per kunne opp:-,etholde
trafikken'så nocnlunde ved de buseer nan har tilLako, ee son
var op,2bevart p. ,t _..netr;sted.1 byen. qutenc n- do leggeor, Det
foresIqs).at Llan skal forhdndlo ned JtatbLaVferne on å fa 1].ne'rute-
bilor. Det QU nonlie ikke' ,nu1i å låne spvrvner i löbenhavn oller
Odonso, da sporene i „arhus'åi‘ Lanalere enn pdisc stedor.

v,.

20.00 Skaden ved Aarhus brannen anslåes til
a beåbpe seg til vel seks millioner kroner.

KASTRUP HAvNLUKKES.

D.R. 18.35. Det neddeles at havnen i Kastrup på
Dragö inntil vidre er s-forret tor all fordse1.
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UNG WINN FUNNET DREPT IWBENHAVN:
•• • 	 4111.

D.R. 12.30. Ritzau Bureau meddelerat tilfeldig for-
bipaaserende i går natt ved 23.30 tiden (mandag) fant liket av en
ung mann i en av Rdbenhavns gater. Den ddde ble tatt til Rigshospitalet
hvor det ble konstatert at han var blittitilViyet flere drepende
stikk av en kniv eller liknende instrument. Han hadde allerede vært
död i flere timer da han ble funnet.

Den döde er blitt identifisert son den
18-årige Kaj Börge Sdderup. Motivet for mordet er ennu ikke bragt
på det reno.

BOMBEATTENTAT MOT GULLSMEDFORRETNING I AAREUS.

R. 18.35 2itzau Bureau neddeler at Fri51-
1›.ristensens gullsmedforreting ..bhus ved 31030-tidn natten ne?_1on
nandag og tirsdas ble ddelagt ved et bonbeattentat. Forretningen
ble lugt fullstendig i ruiner. Eksplosjonen var så kraftig at en del
av forretningens inventar ble slynget ut på gaten.

DANSIC SICIP Ib01.-8:u...11GRLI"):T..P:i BREL

13.35. Det danske skip (elbr nBryn-
hild” ?) blo %atten mellom 18. og 19. august senket under et luftangrep
på Bremen. Skipet ble truffet CT :f.b1erebrannbomber og satt i brann.
Hele besetningen er wJkadd.

DAN8KE MARTYRER LUNNES.

S.R. 23.00. I Gdteborg ninnedes man i dag de elve
henrettede nedlenner av den danske ungdomsbevegelse. Det fant sted et
stort möte. Panebmrere bare svenske og danske flagg og det var flere
talere. Forsamlngen sluttet med et aLeve et fritt Danmark

TYSK SKIPMINESPRENGT I SKAGERAK.

S.R. 20.00, Det tyake skip flEisbergn av Weserffinde
forlista i dag morges (tirsdag) i Skageråk. Skipet 1dp på en mine i.
nternasjonalt farvannved 0900-tiden. Av besetningens •i mann er
åtte, seks tyskere og tc hollendere, tatt onbord på et svensk skip ug
bragt til svensk havn hvor de er blitt åatt i forvaring.

Skipet var zå vei fra Kristiansand til
Tyskland med en ladning fisk, og det löp pa minen i strekningen
mellam Paternoster og Vingan (?)
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JERNTYVERI.

24.00. (43) Forhörsretten i G.slo har i disse dager
bahandlet cn stor sak son gjelder tyveri av jern. En rekke personer
var innblandet i saken. Tre av den tilsto at de i so:Iner fra en h,71t
nede på bryegen hadde stjålet ca. 18 tonn rujern til en verdi av onlag
5.000 kroner. Jornet ble solgt videre til forsjellige personer rrd
betydelig fortj.eneste.

To av karene ble ddnt til fengsel
seks nåneder. Den tredje fikk å.tte nåneder.

To andiu Uarer hadde ved kjirinrj av
jern stjålet ca. 5 tonn og de bae dd.it til 120 dag,er hver. To andre
fikk for heleri 90 dager hver.

I.2.R:t2WDLL.

24.00. (46) Fra Oslo neldes at en nann b.ar stått for
prisretten tiltalt for å ha drevet kjöp og selv av rasjoneringsnerker.
Hanbie dölt til fengsel i 120 daser, 200 kroner og ntte tale inn-

dragning av 'verdien av de onsatte nerker.

GRIPSHOLE TIL

O.R. 12.00 Ira Nein York neldes at det svenske skip
Gripsho1n skal avreiso til sverige i norgen (onsdag) hvor det skal fore-
ga en ny fangeutveksling. Gripoln ventes til Göteborg den 8. septenbe?'
°Ckommer tll å være tilbake i New York i slutten av srptenber.

Skipt har f'ltt fritt leide av de krig-

SISTL J.IISLINGWORT.

O.R. 0800 (23. august) Norges Idrettsforbund holdt i. går kapp
gang med start og finish på Frogner stadion. Lv resultatene kan nevnes
1) Lrne Ærvik, Tjalve 2) inut Jensen, Tjalve og i daneklassen seiret
sigrid Thorsrud.

fdrendenakter.

0000 0000000
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19.00 (25) • eftenposten brin,er idag en rekke nye
enkelthoter on det frkke röveri av rasjoncringshefter i Oslo
Liende august.

Ln av avisens medarbeiJere har talt
med tre av de fen karene son fulgte mcd lastebilen fra
trykkeriet.

Hudolf Lmil ,Tohnsen son kj3rte og eiet
bilen son rasjonerensheftene ble kjbrt ned, forteller at
han om morsenen fikk ordre on akjbre heftEne til postkontorct
os jernbanestasjonen. Seinen ned en hjelpPmann ug en laser
arbeider ble kassene oc pa_:,ene leestet på planet. To kontrol-
lörer passet på.

e)c., de kjdrte u6 fr lesret satt sjå-
fbren oe hjelpenannen forut, nens de to 1-.ontroll3rer os
lagermannen satt bak. Da de hadde kjört 'et st kom en
privatbil og sperret vegen smtidlg som to karcr kom not dem.
Bilen ble stanset oE ee to karerfe kom O) iå stigtrtnet..
De var bevepnet og sg at sjåf3ren bare skulde gjbre som de
sa. De fikk så beskjed om å se',;te seg tettere ssrcn og
ikke gjörc noe mudder, og en av bandittene som haddc satt
seg inn i f3rerhuset os ga ordro til å kjbre. Han tre.kk opp
en pistol og sa: tres advarer dere, sit).;er to nahn IDE,k
med pistoler rettet not Der6 ^g samtidig fbager en bil bak
oss. :jbr til posthuset.q

Da de hadde kj3rt ned til Dronningens
gate ved eosthuset fikk sjåf3ren ordre on å stanse ved for-
tauskanten. Her overtok en annen banditt vaktholdet over
karene og et ear banditter begynte å las,e over kortene på
en lastebil som sto bak. Omlastninse,n sikk ganske fort, og,
.traks de var fereig ned det fi .k sjafbr Johnsen ordre om a
kjbre videre. De kjörte sa rundt i byen og o)pover not Et-
terstad. Lt stykke forbi lensmaen Hjorts alle fikk de ordre
on å stoppe og her ventet de i ca. ti minutter. Den tedligere
amtalte privatbil kom så oep på siden av den og de fikk isjen
ordre om a kjbre videre. Denne ranb til en krok i alleen.
Her ble sjåfdren, hjelpenannen og en av kontrollbrene bakbundet
og stilt inntil gjerdet. D t var da fire banditter rundt dem og
de son satt ved rattet i privatbilen.

t oreå stå helt stille i 11.fie ft r om
vant banattene

privatbilen.
Hjelpemannen i bilen Johammen for-

teller helt overensst;emmende mcd Johnsens utsagn:
neleg var helt lamslått”, sier han. 3Han

som passet på oss satt hele tiden med pistolen klar. Det var
noen frekke fyrer. Det hele kom så fort gt jeg simpelthen fikk
et sjokk.tt

P't spörsmål on hvor nange banditter det
var alt i alt, svarer kontrollbr Gunnar Fredrik Gundersen at
det antakcelis var en seks mann i bilen, dessuten var det folk

su det var nok en åtti-ni mann i alt. Gundersen
mener at det var noen drevne forbryterc og, ue hacke ikke noc
annet a gjöre enn å adlyde hvis de vilde ha livet i behold.

Det går fran av alle tre beretninger at
tryxkeriarbeider Nordland og kontrollbr Lngebretsen, scel var
med i bi1n , var medskyldise. Pegee disse r;r som Ljent etter-
lyst av politiet.
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NORS1.,: FRIVILLIG T1L "ENN- ILUF=EPLDOLNV.

09,30 (7) nftenposten kan fortelle at den förste
norske frivil1i til det nye tyske sjökrigsvåpen "en-manns-
torpedoen" neldte seg i gr ettermiduag. Hen heter Johan
og er fra S6avanger. Han er bare vel 20 år gamel, men har
på tross av den unge alder ilt til sjbes en gcd del. Etter å
ha wert noen turer i Tysklandog sett dan tyske heimefronts
mnral sou ingen bomber kan få til å svikte, fölte han seg
kallet til a gjöre aktrv krigsinnsats, uttaler han, og han
ae1dte seg derfor til nen tyeke krignee-Lrine, hvor han, saa
sjbmann mente å kenne gjbre mest nytte for seg.

"Jeg har no ve3rt herme på cn liten
permisjon,ft sier han videre , aog da jeg så at net enno er
mennesker her hcime son går med hendene i bukseloamene og
venter pa "befrielsena ble jeg enno uer sikker i Aifl oppfatning
og for a bovise dette ueldte jeg meg i går formIdeag til en-
mnnnstorpedoen, som bare bemannes av frivillige. Jeg håper at
unnge av mine kaelerater i krig-na inen il fblge mit ekseupel.
Den frivillige fr inke lov til före enn annns torpedoen aere
enn en gang.a

RUTH SOGSTLD.

alt ubte tolv vitner, foruten de
tre sakkyndige leger. Statsanvokaten uttnet,::, i sitt innledende
foredrag bl.a. e.t dot trettenC.e desember i fjor ble me2.du til
politiet at fru Dahl hadde wert savnet fra sin heieti i Jac-Lasgate
siden 7.deselber. I huset fant mnn dbren blÅst og skr,,p og skeffer
å)ne. Penger o_ verdisaker vax borte. En inngåenee etteln' rskning
bie satt i gang, men förte ikke til noc resultat.

Imidlertid ble det den tredje jannaec
i ir neldt fra Pilestredet en og tredve hvor t ltalte hadde
s,stue, at det var begått et tyveri dPr. Politiet roretok ran-
sakning hos tiltalte hvor man fant en veske (ledet tobakkaxort
som tilhbrte fru Dahl. Tiltalte ba da ara en saatale på tomanns
hånd med en av betjentene o_ tilstod at hun hadde drept fru Dahl.
Liket lå bak et bord i werelset ved siden av. Drnpet ble forövet
med en vedbks hvoretter hun tok verdisakene frr fru nahl.
Ltterpå eikk hun til Jaeninlsgatc og tok penger, bankebbker ags
en del andre ting. flun gikk sa tilbake til pilestredet og dekket
til liket med forskjellige gjenstander.

Med hensyn til motivet for ugjerningen
har teltUte forklart at hun handlet ned overlegg. Hun stod
i ferhandlinger om kjbp av en forretning som hun skulde betale
felu tusen kroner for. Hun betalte de to tusen een 7.desamber og
skulde betale de tre tusen kroner ganske snart. Tiltalte hadde
Wtbemzefru:nshl an et lån,,men fru,i)ahli lad4e fQrlane-wt seg aa lor a arepe Iru tor d skee pengene •

kausionister
(fortsatt) •

12.30 (12) Det var voldsom tilstrbmning til
gmannsretten i norges da saken mot Ruth Sogstad skul6e

Bare et fàtall av dein som vilde ware tilstedc sleep inn. Retten
ble arled,istrert av ligmann Hie1m-Hansen. 3åken ft;res for
pltaleliynaigheten av etatseAvekat Leif 3,Rode. Tiltalen getr som
kjent ut Ja overlagt drap og grovt tyveri-

Euth Sogste,1 er fire og tjue år gerinel
og fbdt i Oslo, Hun er tidligere dbat til treCve dagers fengsel
betinget for tyveri av seksti kroner. Hun erkjente seg gråtende
straffskyldig.
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( f ort satt )

lordet var planlagt pj. forhånd.
To dager 1 forvegen hadde hun vEert heime hos fru Dahl og
hatt öksen med i en håndveske, men cn FIV leieboerne var til-
stede, så hun fikk ikke utfört forbrytelsen. Kun traff
avtale mcd fru Dahl om at hun skulde komme til Pilestredet en
og tredvc den sjuende desember. Hun hadde. iksen bak en reol
og slo. fru Dahl i hjel og ranct henne. FrikencJosstad
fortsatte sitt arbeid etter mordet: F7. -dan hun skuldc få
fjernet liket visste hun'ikke.

Hun har vnrt underkastet mentalobser-
vasjon, Men de sakhyndise anser henne ikke for :-'—^syk. Hun
har imidlertidmangelfullt utviklede sjelsovner, og da det er
fare for at hun kan begå nye forbrytelser, nedlegses påstand
• W1 sikring. Tiltaltehar vist en ste;-k tendehs til tyveri, hun

har vært uærlig sang pa gang oe vist en amoralsk innstilling.
Ruth Sogstad avga deretter forklaring. Hun har på Toten
ckelcheim i over to år fordi foreldrenc ikke vilde ha henne

Etter det hadde hun huspost os sikk på skredeerskoel,
men -:luttet oe begynte på et skredderverksted. I Pilestredet
hadde hun hatt systure i fen måneder tjnnte godo penger.
Tiltaltc forklarte videre at hun hadde kjent fru D hl et
per maneder oe flcre ganger hadde besikt henne. Fru Dahl haddc
sast at hun hadde penger os at hun kunne få lånc ti tusen
kroncr hvis hun hadee kausjonister, men det ku:L.ne hun ikke
skaffe,

"Iv-rdan kem De på adrepe •
fru Dahl':"

tenkte ta 'peneene, hun sa
hun hadde neen tuson li&ecnde.0

'"Vardet ikke uforholdamessis å
drepe et menheske for a få nen tusen kroner Hvordan kannc

beslutte je.ta til eetY,
u.Teg tenktc ikie over det. Jeg

trengte pensene.,Q

å bli oppdageb.
HVordn hadde dc tenkt å unngå

"jeg tenkte ikke pa det“,

Man gikk så over til a behandle
selve mordet.

DJOSULY=EJ.
14.30 (23) Forleden hendte en d3dsulykke ved

oldbruk 1 Romeda1. En lastcbil med tJe mahn i dkulde kjöre
over jernbanclinjen da toset til Hamer kon. Sjåfören blefor sent oppmerksom pa toset og fölgen ble at lokomotivet
kjrte rett inn i bilen som veltet og ble stygt r.,mponert.sjåfören ble slongt ut av förerhuset oe fikk så store skader
at han dide like etter. De to övrige 1 bilen kom fra det
med ot par skrammer. R.vdde het Halvard Preståsen os var fraTangen. HL'.nvar gift og etterlater seg kone og et lite barn.
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MId.s 0-a DR.aPJ5s-4-±,N.

21.00 (27) Fomiddageas mbte i 1agaannsretten
bls avsluttet mccl tiltaltesforklaring ou hvorden nordet
le segLtt. I etternie.dagens abte begynte så vitnefbrse1en.
Blandt dsa son forklarte seg var to kr1mina1begjerter sou
hadde hatt med saken å gjbre, fru Dahls sbnn, damen sou hadde
anaeldt tiltalte for det tysTeri son förte til oppklaring
av saken og en skredder soø underhandlct med frk.Sogstad am
salg av sin forretning, ssat frankom intet vesenk;lig som
kunde kaste nytt lys over ssken. Vitnefbrsler bokrefter
i det store og hele tiltaltes forklaring.

Lamannsresen fortsetter imorgen
med de sakkyndiges erklæringer. ponman ventes a falle ut
på dagen.

SMÅNYTT.

Ln gårdbrukes-.. i Spydeberg ha.s aistet
fea verdifulle kber, Dyren lr gått engenug gresset °g
har aodst natriunklorid J alt ble olve av gårdens dyr syke
aen d-e bvrige ble reddet av veterinæren.

Som tid1iere meddelt kan S.Lavanger
roklubb i år fsire sitt feati års hileum og son en honnör til
dan gaml, hederskronede klubb har Norges idrettsforbund over-
latt -en arrangemenst a7 ts ncrgesmesterska ironing. Lit
er klasp,t os, kla ti3 startskuddet smtller ub i den inter-



,sasjonale og tradisirnsrike regattabane, Hoersal,.banen söndag
ki.10, I forbindelse med leserskapet arrasgeres desuten
jubileuaskapproning i saalw klasser for begynnere og "tetTektere.
Dessuten deltar to danelag fra 3-\_ristIlansand, 1:.espen on usstei-
ska;sne ko vo. i fjsste re,,Ss til stå a£11oa Stavangesrog
iristiansarld rokjsIbb ffied Fana r(,kabo og B=3ruis rokuob sols
farlige outsidere.

Norgas idrettsforbund meddeler: :Zsrgs,..-
nesterskapet i kaspsang på bane arrangeres av idretts.o'sningen
Hellas, Draluen i isidten av septeaber. på
bane arrangeres av Bragd, Oslo i aidten av oktober, N5yakt55
da:;-o for meste-Lskapenes avholdelse er ens.o ikke fastsatt,

Den utsatta gavs fas norgesnesterskapet
i fotball fbrst runde, nellou Lyn, Gjbvik og Trygg, Oslo, ble s)ilt
på Gjbvik i kveld- atter en spendeuds og Telst kasip seiret
Lyn med 4-2 og går videre til ennen y.unde,

-j,ZURNEULYXEL.

20.3U Sbndag hendte det en drukningsulykke
Lesja. iire unge gutter var gått ned til lågen for å bade,

den ene av dam Jakob E.Lillejordet, kastet seg ut fra temelig
stor höyde, aen havnet imidlertid på nagen, og har antakelig slått
seg bevisstlbs. Uten at kaaeratene kunde hjelpe hnm,gikk han
rett til bunns.
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OLONOMISL: OVERSLCT.

14.00 „ksjekursr fra Oslo bdrs den 23.august:
4 1/2 50 S at 1937 k 102 1/2
4 ,JStat 1935 I k 101 1/2
3 1/2 ,O Stat 1941 1 k 103
3 1/2 Stat 1938 I k 101 1/2
4 ,JHypotekbank 1938 k 103 1/2
3 1/2 Hypotekbank 1941 k 103
Creditb-nken s 142 1/2 L 137 1/2
:I.editkassen s 830 k 825
Bjölvefossen s 21 1/2 k 21
Borreg'trd s 130 k 137 1/2
-£,lcktrokjenisk s 140 k 135
Kafslund s 715 k 710
Orkla s 285 k 280 ocas 282 1/2
.3augbruksforeningon s 1875 k 1825
Union s 5,90 k 5,80 oius 5,80
_gdesiden s 160 k 157 1/2
Borgestad 232 1/2 k 227 1/2
BruusErd Kiösterud s 262 1/2 k 257 1/2
_merika11njen s 230 k 227 1/2
Bergenske s 165
lordenfje1dske s 185
Ivaran s 275
Ocean s 292 1/2 k 285
Losmos II k 292 1/2 oms 292 1/2
Odc", s 253
Roshavet k 390
Vc,lutanoterin,enc vcr af ran61lot.

Indeks for Oslo Bdrs den 22. aug.
Bankasjer 166,90 (uf)
Industriaksjer 198,07 (+0,.07)
3kipsaksjer 235,55 (1-0,20)
Hvalaksjer (0,75)

Löbenhavn: I Danmark dker svineholdot
igjen. I tiden fra midten -a7—Tuni til nidten av juli er
antallet av svin dket med9.000 og andrar i dag til 2 045 000.

D.R.16.35 Den dansk-tyske handelsavtale on utförsel
av varer til Tyskland forlenges uforandret med to maneder.

Stookholm: Den svenske inport fra utlandet
nådde i juli maned et samlet belöp av 144,01 milllon Lroner mot
162,3 millioner kroner den foregende måned. I sane tidsrom var
eksporten 78,661millioner kroner mens fo:eg'iende måned viste
et be1öp på 84,5 millioner kroner. I juli måned 1943 var
importen 136,27 og ek§porten 111?89 millioner kroner. I 1dpat
Ay arets fjrste sjunaneder har importen nådd tilsammen 1,075,6
millionerkroner mot 1 069,6 millloner i tilsvarende tidsron
1943, samtidig har eksporten nådd 477,3 millioner mot 701,5
millioner kroner i fjor. Inportnedgangen i juli måned faller
fdrst og fr,mst på gruppene levnets-midler, lær, huder og
maskiner nens den minskede eksport er et utslag av den stadige
nedgangen i eksporen av malm, trevarer og papir.
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LN'.1ELSK LUFTLNGREP PÅ NORD-NORGE

D.R 18.35 Idag anerep engelske fly for-
skjelliee punkterpå den nord-norske kyst. 7 av ..121y1,1anono ble
skutt ned.

NÖRKUGNINGEN I OSLO aKTERPLS.

D.R.18.35 lirklegningen er blitt skjerpet
Oslo. Cvertredelser straffes hardt. Firmaer eller beliger

som viser dat rninte lysellr2t blir fratatt strtImforbruk i
dager, og gjentatte forsee17)erst,raffes med bot eller fengsel.

FLLRE EKSPLOSJONER I ..",—PBUS.

D.R.18.35 Llokkn 1.J.5 jedc det 3
esplosjener i WIlly Lndersens autoverksted iL.abyhöj, .1.arhus.Verkstedgt,SO2 Var av tre, ble fullstendigddelagt og det
sam.me var tilfeldet mad de lastebiler gs personblierSO2var under reparasjon.Jkaden anslaes til onlag 1/4 millioner
kroner,

D.R.J.35 I lbnet av ds siste par m-atberer ialt5 0.B.betjente på Fre,iriksberg blitt tvungez til å ubleve-es:_ne unifor.ner.p, 1,)lei gle tilfellene av revoIrereovepnete
•menn ,wunget til inn i tral)c,egan,, og kl seg av. Bet;lentenble nödt til a gå tilbake til i.ne p6litistas:oner i bareskjorte.

TR.ITSFORILTORWI I JYLL:,ND

D.R.21.46 Gudenås-oentral.ens str;mr-everazise or14itt innsk -r'enet fl'a 1500 til 100 kw grunnet påHasle tr-nsformatorstasjon ved Larhus. Byene 8.1ksb,Viborg, Bje:,-ringbro, 5kive og jarhus sa:lt o
2-iaLdet er blittramt hardt. Verst ostillet er ilkeborg hvor de flests jndustri-virksomheter m. sta stille. Saledes vil det ikke bli uteittnoen aviser, HusheJ :ningsferbruket av elekr,risitet skalhalveres oe beboerne er oppfordret til å 1J21.11;k.iiist mulig vann.Det vil også bety stor hindrin.g forlandbruliets vedkommende, hvor srömforbrk til tersLing eis.v.er forbudt. Dog ksn det brukes elektrisitet til malkemasnerce,;. vunnpumper.
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25. aug. 1944. Ur. 1208. Fortrolig.

1,e1dinger torsdag 24 aug.

1:0RIJONLRINGE.1, 1944-45.

1111Y21.00. (38). "71E3ringsdepartementettt meddeler:
De bestenelsr om kornrasjoneringen som

gjaldt for kornåret 1943/44 skal stort sett gjelde ogsn for kornåret
1944/45.

"Departementot vil innskjtrpe de viktigste
besteesaelser. 1:an undeistreker saledes at det cr forbudt a treshe uten
under kontroll av en Inornveicr oppnevnt av forsyningsnennda. Produsenten
plikter med minst en ukes varsel a underrettc forsynings,-iemnda on når
han akter a begynne tresingen. Kornveieren plikter å tilstede
hele tiden under trtskingen og skal veie.alt kornet etterson det
treskes, santidig so rtsultatet skal fdres på treskelisten.  För
treskingen begynner plikter produsenten å vise kornvcicren alle be-
holdninger av gesamelt horn og erter ,g dctte skal i sin helhet )f3res
treskelisten. Kornbeholdningene vil uniddelbart etter treskingen bli
kontrollert av kontrollrer op)ncvnt av lensisannen.

Det er også iir forbudt å bruke korn til
for. Forbudet er ubetinget, og sjelder korn av en hver art og kvalitet.
Likesn gjelder det for e.ker pa ret og utresket 10.

av korn til natmel I,nan bare skje
ettcr anvisning fra forsyningsnemnda. Såkorn kan bare nyttes etter
1.nvisning fra forsyningsnemnda, likesom det kreves rensebevis fra

orsyningsnennda for å levere korn til rensing Dåmdlle eller fr5 -
renseri.

:orn)rodusentene vil på njyaktig samic
måte son siste år få anledeling tii i reservere korn til dekning av
matmelrasjonene for sin egen, faste jordbruhsarbeider g kårsfol,s -
husstand. 3o,:a tidligere kan det  dog  ikke holdes tilbakc mer enn 50 kg.
hvete ojeller rus pr p(rson, og utnalingsgraden ma ikhe være lavere
enn 83 for hvctc og rug, 71 for bygg, 62 » for blandkorn og 59  io
for havre. Dc SCV:1får envist hvete og/ellcr rug til maling må dcrfor
nale en viss del havre og/eller bygg til eiatmel. Lciemaling er forbudt
inntil den lstc septenber fdrstkommende. Innlevering av korn på nöllene
kan ogs:t etter ,eedne tid bare finne sted mellom klokken 8 og 20. Det
er straffbart å leve eller ta imot til maling stdrre kvantum korn enn
produsenten har gyldig malingsanvisning for, etterat det SOF1 er nalt
tidligere i nalingsperioden cr trukhet fra. Overtredelse av besteeeelse
vedrdrende lciemalingen kan meUdre stengin7 av venkommende njlle,
likesom mdlleren og de inpliserte -)ersoner kan bli straffet eled fengsel
eller bdter.

Det er forbudt å sln åker til grdmifor uten
etter skriftlig tillatelse fra jordstyret. Likeå er overdraelse av
umodent eller nodent korn -oå rot, utresket lo eller grdnnfor forbudt

fitirtenetter spesiell tillatelse av forsyningsnemnda.
nit korn son i-kc produsentene i fdlge

rasjoneringsbestenmelsene kan holC.e tilbee:etil matbruk og se.korn,
plikter de a selge til Statens Kornforretning eller til kjere som
er godkjent av denne. Produsenten plikter å levcre kornet pa den tid
Statens 1ornforretning bestemmer og i overensstemmelse ned slutt -
seddeleks bestwinelser.

Produsenten er helt ansvarli for sin
kornbeholdning. Hvis kornet tar skade eller konner bort på grunn av
dårlig lagring eller skj.ddeslds behandling, kan -.,rodusenten ikke gj'd're
regning ned a få erstatning i form av mel egbrjdkort og han blir dcssuten
straffskyldig. Det har vært n3dvendig å g til strenge bestenmelser
her, for - unngå at korn blir ddelugt på grunn av likegyldighet og
darlig tilsyn. Produsenter som mener at de iL:ke kan ta ansvaret for
sin kornbeholdnilj.g, kan få levere alt sitt korn til Statens Lornforretning
i 1Wst og istedet kjdpc det dc trenger av og s-korn. Forsynings-



nemnda kan påby at alt korn blir levert, nvis den finner at lagringen er
slik at det er -Care fur at kornet blir bdelagt.
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_Fortsatt.

lor åkererter Gjelder de salme bestemmelser
som fo-e korn,

Det vil også iår blir lagt et moget stort
arbeide på å fa gjennomfdrt en korrekt registrering av kornavlingene
hos produsentene. Såvel forsyningsmyndighetenex som rasjonerings -
politiet blir satt inn til stadig lpende kontroll under hele treske-
sesongen. Spesiellt vil kornvciernes arbeide bli kontrollert ndye.
Som offentlige tillitsLenn må disse revie med eleget strenge straffer i
tilfelle de fraviker sin instruks.  0gs:1 for cvertredelser forövrig
forhinnelse med kornrasjoneringen vil straffeutmalingen nödvendig-
vis mattc bli betydelig skjerpet.

"eepartementeto understreker at det er
uomgjengelig njdvendig å gjennomfdre bestemmelsene på dette  livs-
vikMge omrade mod den ytterste kcnsekvens, idet nol og brödrasjonens
er hovedgrunnlaget for ernearingen. avikt i innfordringcn av den
norske kornavling eller for stort forbruk hos lusodusentene bringer
mel og brodrasjonene og dermed folkets helse i den stbrste fare.

STUR.,SSON . OR,JRL S 6Y29.

ZOPNReSJONLRINGLU 1944 45.

Dez er forbldt å treske korn og erter
uten under kontroll av en kornvsier oppnevnt av forsynimgencmnda.
Produsenten plikteråunrzierretts freesyningenemnda ned minst cn ukes
varselem når han akter å bewene treskingcn. ?rodusenten skj mcd
rimolig varsel gi kornveieeen beskjed om når treskingen settcs i verk.

''ornveieren plikter a vw,Te tilstede helc
tiden under treskingen og skal cie alt korn etterhvert seel det treskes
og samtidig skal resultatet innföres på treske1isten För ,treskingen
begynner plikter produeenten å vise kornveieren alle beholdninger av
gerlmelt korn som i sin heltst skal veics opp og föres på treskelisten.

3 ALT 1_ORN S1iL VLILS. :e\LING  AV  1,0R=GLR
OG 1312E Giq :G illELNGDLR LR VLINII\JG V :;LLTee 3=,R R FO;:t
BUDT. Produsentcn elikter  å  ordne treskingen  slik  at vciing kan finne
sted. produsenten er sanLen med kornveieren anevarlig for at alt 1:orn
og alle erter av tidligere og innewerende års avl blir veiet på for-
skriftsJossig mate, og skal samlien med kornveieren attestere treske-
listens riktoghet.

4. Ln hver bruk eller overdragelse av korn
eller erter i noensonhelst form mtcn mot anvisning fra forsyninss -
myndighetene erf forbudt. Forbudet mot bruk av helt korn til for er
ubetinget, og gjelder korn og erter  av  en hver kvalitet, åker på rot,
utresket lo m.v. Det er forbudt å slt åker til grönnfor uten etter

§kriftlig tillatelse, avgitt av jordstyret etter besiktigelse av ,ikeren
pa rot.

5.Leienalin$ av korn for dekking av egen
matmolrasjon kan fLn;te sted mot anvisning utstedt av fosyningsnemnda.
Lelemaling er ikke tillatt fir 1, septemter og innlevering av korn og
utlevering av malingsprodukter pa mdllene kan bare finne sted mollom
klokken 8 og kl 20.

6. Overtredelse av bestemmolsene modförer
straffansvar Det vil bli reagert spesiellt strengt overfor nisligheter
under treskingen og veiingen av kornet.

Oslo den 24. aug. 1944.
"Næringsdepartementet"

STURLASSON.

Beste enelsen om kontroll med tresking
£1,7 og rasjonering av korn og erter er gitt ved forordning av 16.
juli 1942 mcd endringer av 15 februar og 20. juli 1943. -2'dlgende
punk eesrlig betydning for registe.cle:ngen av 'Iwrnavliegene
innskjer:es:
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T1X3C) B0 BLT

11.30. (2). t iltelegram fra larnes til "=" for-
teller at sovjetruesisko bombefly igjen har rettet et gement terror-
angrep elot sivilbefolkningen i Vadsd. Ltter de opelysnenger san h±ttil
foreligger har angrepet kostet ni sivilpersoner lovet. Videre cr fen

ilherpersoner hardt saret .eenelaterielle skade i byen er meget stor,
og man reaner qed at oulag 70 hus er totalt ödelagt. nngrepet s.jedde
onsdag formiddag klokken 13.30. Det var utelukende rettet not den
norske sivilbefolkning og har vakt stor forbitrelse over hele .1:ord -
Norge.

12.30 (15). Lareaannsretten i Oslo fortsatte idag
sine forhandlingcr i nrapsaken fra 2ilestredet. navokat Strdlehein
hadde meldt seg som vitne. Fan forklarte at han hadd, hatt tiltalte
huset. Hun hadde nasket matvarer og gjorde det pa en slik m2ite at hun
nhtte forstå at det vilde bli oepdaget. Hennes forlovede seiltc en alt
overveidnde rolle for henne. Han skulle beskyttes p21 alle n.ter og
det var tydelig at han skulle ha maten hun nasket. Vitnet hade.e 1..nntrykk
av at fröken Sogstad gikk i en slees trance og mente at hun m&bte
were sinnsyk. Selv nnr det ble tale o.: litiannc1de1sc var hun helt
uinteressert. je sakkyndige avga deretter sine erkla-3ringer. Professor
dr. med. G Waaler har obdusert liket og forUarte at fru Dahl var
tildelt et stout antall s&r Et kryss og tvers i hodet, likesom hun
hadde sår p21 underarmene og pa halsen. jr med. Lofthus har sannen
ned politila3ge 1Luistensen uuderenkt tiltalte Det er ingen sinnsykdom
i familien. Fun har fem sCsken s0,1alle har oppfört seg uklanderlig.
Jellerede pa skolen begynte tiltalte stjele.-.etter skolen frkk hun
arbeide i cn melkebutikk hvor hrn nasket cg underslo. Jiden hax hun
hatt forskjellige poster og flere steder var hun tyvaktig. 17 ir ganimel
flyttet hun hjemmefra on levet seuLmen med en tri_kekoedukt;jr, men

hjem av seg selv. -.dun s. da ut til a vwre blitt mishandlet men
benektet dette selv. Hjaime begynte hun å stjele werre enn noensinne.
Lun sicr hun haade fnelsen av at alle var inot henne. Hun ble etter egen
anmoning seedt p=1en skoleheim. ?il å begynne med ver hun braket
stribar, leen fikk etterhvert ro over sinnet. Tiltalte har seinere eL-cdt
fra )ost til post og husker i k selv lenger riiihkefdlgen. Siden 1941
har hun hatt fast fölge og forloveden sies a vre,en bra kar. Tiltalteframbyr ingen tegn pa sinnsyr,nion og intet tvc'.er pa oevrstldshet i
i gjerningedyeblinket. 1-lun er utpreget tyvaltig men samtidig gavmild.
Hun franbyr en sterk moralsk defekt. Hennes.Aangelfullt utviklede
uoralfilelse gjir det sannsynlig at hun ogs, i fraetiden vil beg.z for-
brytelser.

cJtatsadvokaten: w.Lan man enalysere hennesforferdelige handling? ,Q
ibtivet til e beholde kj23resten. Da hun

utfirte forbrytelsen hadde hur inntrvkk ave t alle utveier var stengt.Tiltalte er ytterst nervds og uvederheftig, en ty edsk psykopat. Hun er
ihU§gg,@,deL Ho-bg41§ 1,6 kffist1 9. 2 13.vkgdp;e;;Je 1eiN kghf,ny.

nu ingen indre anger. Det eneste som veier for henne er forholdet til
kjresten. Han er den eneste hun bryr seg om.

Statsadvokaten: utLr det noen utsikt tilat hun noensinne vil overvinne sin etiske defekt':
nldri. Kun er en av den samfunnct ni ta

seg av.
Prosedyren begynte deretter. Satsadvokat

J'ak. nndersen uttalte bl.a at det er helt _eidet rene at tiltalte harhar begeett overlagt drena og det er utf3rt ea en gruson måte. Det fore-
ligger ikke en eneste formildende onstendighet, bare skjerpende. Det
Det monent som gjir at nan ikke bir anvende livsvarig fengsel er at
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DRAPS.I-LUN. Fortsatt.

man kan bruke sikringsmidler. Ln straff av 20 år, i alle fall ikke
under 15, vil være passende, med en sikringstid av ti år. Det er et
drap s grusomt at samfunnet må reagere pa det strengeste.

Forsvareren h. r. advokat Leif S. Rode
, Ilibruttalte bl,a. at man stilles under tiden overfor hendelser som man nekter

å akseptere. Det er et slikt tilfelle vi står overfor her. Hadde det
vært et blodtörstig brutalt kvinnemenneske -men hun virker nærmest
forsakt. Det er noe som klikker her. llet klikker i evnen til å veie
mot hverandre, det som betyr noe og det som ikke betyr noe. Hennes
fölelsesliv cr defekt. Hun ser at dette er en alvorlig sak for henne,
men på den drepte og hennes faceilie tenker hun ikke. Det sok er det
av ist»rende er forholdet til hennes forlovede. Han tror på henne og hun
förte ham bak lyset. Hun var kommet inn i en blindgate soLe.en hver
annen vilde ut av. Men for henne klikket det. Hun er defekt i
sin natur og osaleunnet må besk3lete seg mot henne. ISen epörsmålet er
på hvilken mate. PoenGet er å beskytte samfunnet mot henne cs henne
not seG selv til hun er koeeeet noc til ro. Fer en natur som hennes vil
det motarbeide det gode i henne hvis hun blir for hårdt straffet.
Hurimå ha noe å arbeide henimot. Sikringen kan bli mer formålst4en1ig
behardlingsnletode. c7eg il foreslå maksimum ti års fengsel og sa
sikring videre.

saken ble deretter tatt opp til doms.

14.30. (21). Doemen 5 saken mot frk Ruth Sogstad som
var tiltalt for å he drept enkefru Doris Dahl falt i middags. Den löd
på fengse: i 15 år og ti ers sikring. I skjerpende retning ble det
tatt hensyn til at mordet var fere'3vet på en hensyn.elbs og brutal måte
og etherflere dagers tlanleggelse samt at metieet ver lavtlIggende.

lermildende retning at ;iltalte var en ung kvinne og særlig at hun
hadde mangelfullt utviklede sje:.sevner og se_Jr le»ralsk deePdkt likesom
en a1orlig eyklem hedde satt henne tilbake legemlig c, s'e3e:ig.Dom-
felte som under hele se!--n hadde feYeoldt eg kold og rolig tee't helt
saumen under donevsigelsen.

NY DANSh. ST0RL TIL NORGL

18.00, (23). I ldpet ev den nærmeste rrantte  r.i.1 det
norske publikum bli aresentert foren ny dansk stoefelm. Det er Palladium
Film soil "nar laget en meget dramatisk og særpreget fileatiserinA a'T
den uereke forfatter Wi.ers -Jerssens kjente skueepill ,,,enne 1N-1 rs -
dott rF. Ingen tingere enn danskenez verdeneberömee inetruktör Carlith
Dre-er som nu i flere 3r har holdt seg boete ira filmen, har vært
mes er for iseenesettelsen og hans navn borger for h3v keastneriskKva ecet.

011 reNERUD8STYVERIET I :.kra forbruksforening natt til sZ5ndag
oppeyser naugesundepoliteet at lean ennu savner 22,030 erddmerkur. T)et
var to menn soei så at el mistenkelig person var ute og gikk oe natten.
De opatok jakt tå ham men han kom seg unna. Duedlertid mistet han omlag
20.000 brdelerker og en eske med gemmisåler, eet er altså ialt stjlet
40.000 br6dmerk3r. 13.00 (

SPORTSFISKET I2R

12.30. (14). Loen: Spiottsfisket etter laks og sndrrethar vært bedre i samger enn de siste foregående år I de senere arene
er det tatt lite sjöörret i elvene i Nordfjord, men iår har fisket vært
g@dt.  AV  laks har det også vært mer enn på lenge og det har vært stor

fisk. De flezte lakse og öftetelver er bortleid til sportsfiskere
fra Bergen og Oslo og de er alle forndyde ned åretstfangst.
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H=t:BIkTT

20.00 (34) ankkasscrer Thomas hoIn son ble skutt ned
ved ebverfallet i kiker S,Jarcban',: den 10de august, ble bisatt i brarluen
:Lreuatoriuu idag. 1apellct vc.r fyllt til trengsel av avdides slekt ,
venner og saubygdinger. .uet ble en vakker og stwningsful1 avskjed
med denne --)1iktoppfy11ende og tro funksjo= sou falt Då sin post.
Til båren var sendt en overddihet av praktfulle kranser. Fdr Dastor
Be2ges tale spiltc en trio T-andc1s Largo og salmeri"Uud, n<„).r du til
oppbrudd kaller" ble sungct.

2-stor Lerges talo foruct seg sou en
hyldeet til avdödc so_ gjenno,1sitt liv hadde =rt ct eksoirpel til
etterfölgelse og sou en sterk faning on a leve livet under ansvar.
Ltter talen fulgte salLicn "S:1 ta da luinc hender" eL trioen spiltc
Geiegs

TiI toncne av "Deilig cr jordenst ble
senket.

11.30. (6). Fra Kaugseund rwldes at vaningshuset til
forretningsfbrer ‹Tosef Nilsen p.. Iioster brente ned til grunnen.
Urann-:Irsaken var pipebrann. 1;.ndel innbo, klnr, matvarer og 1500 kroner
i kontanter strk med

I.J.ULTL

21.00 39). PLL enkelte steder i ()st,erdalen er det
under bwrplukking kouLt, til regulre uulteslag,, forteller Glåndalen.
plukkere fra SolJr som er konet hjeu fra fjellet forteller at de ble
overfalt av bygdefolnet soil beskyldtc dem for kartplukking. I 1Jpet av
nocn f dager tilintetgjorde bygdefolket Over soLS hundre liter multer
for utenbygds plukk•re o beslagla eller dde1a en mengde trebutter
og ottinger. Det er s£erlig i Jtorelvdal gernyttenc er komnet i kok og
st=ingen "innvandrerne og dc fastboende er langt fra de bestc.

UW1R 3ILSDLS=TLT.

i2.00. (7) Under et kraftig uva3r som gik. over ".)kiens-
distriktet forleden slo lynet ned og antellte uthusbygningen p2, g-rden
GjEwen i Hovin. IFGhusbygningen bestod av stall, fj3s og laven so.1 alt
crente ned. Gi:rdsredska')er og hdyav1ing sträk ogsJ

SPORTS=

20.00. (31). Fra en utenbys idrettsinteresscrt har
"Llorges Idrettsforbund" mottatt et pengebelö'o til innkjöp av endel
friidretts-ookaler. For beste juniorresultat 3 sprint1dp og for beste
juniorresultat i distanselp. Pokalenc gjc1der for en sesong og tildeles
etter sesongens avslutning. Ltter giverens dnske skal pokalcne bE3rebetegnelsen "GUntherpoka1en"

j321."Uorges IdretsforhunQ.so dyktige auatir-trener lotba4, VI.kings kjente s-ollier 4dcon ncterva» reIser uap4ag15@rfi@v@,R6Iln ska1 inntil videre ti-ene s',)]..11ere i Trond&r.r.J., Steinjær

henvcndelsc til "Norges Idre-:tsforbund,'lar en o)plyst at dc förste an/e1dc1ser til ;-rots frridrettsesterskap
sou arrangeres p4 Bislet niendc og tiendc septeuber, ellerede er 1:o_netDen fdrstc var 1,1bjdrg Söberg, .J..verun, fjorarcts "norgesmester" i diskos
Fordvrig opT)lyses at det ira lioss forel5pig er 2,...nieldt6 dauer.
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OKONOM=. OVERELT,

Lksjekurser: 4 1/2 stat 1937 k 102 1/4.
4 stat 1935 I k 101 1/2
3 1/2 % stat 1941 I unot.
3 1/2 % stat 1938 I k 101 1/n.
4 ilypotekbank 1938 k 103 1/2.
3 1/2 % Hypotekbank 1941 k 103.
Oreditbanken k 137 1/2.
Ereditkassen k 822 112.
BjJ1vefossen s 21 1/2, k 21, oms 21.
Borregård s 138.
Elektrokjemisk s 140, k 135.
Hafs1un3. s 720, k 715, on3 715
Orkla s 285, k 280.
Saugbruksforeninge 1875, k 1825,
Tnions  5.9C, k 5.70.
.gdesiden s 162 1/2, k 157 1./.
Borgestad s O.
3ruusgård kdJstcruC. s 265, 1T.257 1/2-
Amerikalir,jen 25C, k 22 1/2.
Ber6ensk s k 161,
Nordenfjeldske k 175.
Ivaran s 275, k 267 1/2.
Occan s 292 1/2.
KOsmos II k 292 1/2.
Odd s 25, k 247 1/2,
RosnbaT, k 390•

Valtanote2igene iar

T=BR: IHL=LAND,

12,aC, (1). athlif4ruen l'dpet
de.ga: hal ig,S.r h&de1andsbycdene Ved et'Aif.en om nat -Je41
oppdaget noen fiskere fla=r so slo opp over buskene'Je,1 elendoL.Je:
L1verhy cg da de ko.i til brannstedet,stod uhusbyninc. i f1a.-Jmer.
Det ble ik ått alar_zil men n.den hadde foriengst fatt et si gcdt,
tak at c1 ikke var mulig a få slukket brannen. Bygningen som var full
at naterieler brente ned til grunnP,I, i 151)+, av.:t par ugså

bstob )ffigeTlig gr)bgr itenLel ,or-4 aer Qar,.nsyA..ghe,e11-1.0a er fyrs1-,L,.
siga-e-Yrstw2 srtt, -?:rr a 11,3et.

ivvvv VVVVV vvvvv
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15o1dinger, fredag 25. august 1944.

"'..)TRAFFBAR SY1vPATI.11

22.00. ('1) Dc forholdsreg3er som måtte tas etter
det store terveri av rasjoneringsh.ort, er blitt nottatt på tp måter.
qikkert det alt overveiende del av folket forstår at det er nMvendig
a innspare det kvantum matvareee som kommor på urette hender som fölge
av tyveriet. Hvert rasjoneringskort representerer jo en bestent del
EATnasjonens samlede furråd dv vedkonmende vare. Kommer det flere
kort i omlöp enn vi har dekning for, så må det bli mindre nat pr.
kort. Det cr enkel reguladetri og vi tror som sag t at de fleste
forstår poenget.

flon så er det noen som sier: Vel, sk
langt er vi erige. Men hvorfor skulde det være nödvendig å innara
tobakk- og brerelevinresjonene i tee måneder': Brenneyinskort er jo
ikke stjalet, gu for tobakkens vedkonmende måtte k1et være en grei
sak å inndra hele kortbeholdningen og trykke nye kort.

21t dette er ogs, riktj.g. Ilen ber
kommer vdet bil et morecnt svom vi bror det kdn være nyttig å sette
fingcren på.

Når revolverbandittene blir så frekke
at de våger å stjele et helt billass mad rasjonrinukort midt i Oclos
gater, onlasbe kassene.p: 2. en annen bil i sentrum og kjUre avsted
med ion uben videre, sa-må det el.a. sicyldes at gangsterne regror
med en viss sympt1 hos befolkningen. Den totale politise forvirring
som har grepet sa marge nordmenn i le siste 1-rene, har fört til at
nan mane ho1d tar de mest opplzate forbrytcleser for god 2iek,
bare maA gt:'' dem et skinn av å være FOLITIZKE fol-brytelser. Selv
ellers bra folk har endog godtatt rene snikmord, bare de ble hvisket
i bret at ler var det wpatrioter” rå ferde.

Korttyveriet i Oslo kan vanskelig
tenkes å ha foreGått uton at noej. har wert vitne til det, band.ittene
må 1 all fall på forhånd ha kalkulert med at OM dk ble sett, så vilde
det v=e en betydelig sjanse for at vedkommende tilskuere unnlot
å varsle politiot. Etter den aGitasjon som har vært drevet fra
nersk-engelsk ognorsk-bo1sjevikisk hold, er mange monnesker sunket
ned 1 slöv tro 7a at det aldri er NORSKE interesser, men utelukkende
tyske, som skades når cåkalte ttpolitisken forbrytere klarer å gjennom-
före sine ugjerninLer. Virkeligheten, som selv den mest beskjedne
tankevirksonhet burde avslbre, er no den stikk motsatte: den tyske
oekupasjonsmat i Norge har midler til p skaffe seg det don trenger.
Men kan man med rimelighet forlange at den fortsatt skal gi oss
nordmenn fulle rasjonw i det Z5yeblikk en stor del av folket applaudeunr
voldsmennenes overfall på de forsyninger Tyskland sender oss:

Tyveriet av rasjoneringskort kommor i sam-
me klasse som senkning av norake forsyningsskip, Udeleggelse av nanslee
bedrifter osv. Slike forbrytelser rammer ikke tyskerne, men alle oss
nordmenn. Inndragningen av tobakk og brennevin i tre måneder er et
EFFEKTIVT (ons: dette ord ble senere trukket tilbake) middel tll å
understreke denne enkle kjennsgjerning, som så mange av våre landsmenn
prbver å lukke öynene for. Forhåpentlig vil savnet av de populære
varer bidra e  til a fjerne den falske glorie som gangsterne har vær'u
omgitt av. Uten sympati i visse la av folket vil de ikke kunne fort-
sette sin virksomhet, som ellers kan medföre uberegnelige skader når-
somhelst. Denne sympati har ellerede fört til alvorlige ulykkor.
Derfor er den straffbar. Og derfor er don også blitt straffet.
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VAdS6 SENTRUM NEDBRENT UNDER FLYANGREP.

22,00. (33) NTBTs korrespondent i Vads6 telegraferer
i dag nmrmere enkeltheter om det terronangrep sovjetnussiske fly ut-
förte mot byen forleden dag:

Tiele midtbyen i. Vadsb, som består av
forretningshus og aministrusjonskontorer, lt omlag hundre hus,
er brent ned. Etter den forelbpige oversikt luftvernlederenmhar er
ea. 500 mennesker helt husvMe, ti personer er drept og minst likn
mange såret. Hange mennsker savnes enno. En vet no med sikkerhet
at 18 hus fikk fulltreffere av b6mber av etbrste kaliber. En av de
förste bombene traff byuns hovedvannledning o vanskeliggjorde
slukningen. Brannvernot og sprengkommandoen ble imildertid ganske
hurtig herre over ilden ved hjelp av motorspröyter og sprengning.

videre ooplyses at flyene etter at de
hadde let;bet se fcr bombelaseen en tid skjbtpå byen med miraljbser
og maskineee .e.

TOTALMOBILISPRINGEN RATIPJER TYSXEITAKENE.

19.00. (14) Sturlasson; r0- hbr av ordni gren med t ske kakekort.jj.

De kakekort ior tyske militære som
lyeukesi :nnemrende teruin, ut1Cper deu 31. august 1.å,

, ses er no beetemt Eet kakekort
kk- 'Acal kss ilerte. ce Sakerier, kodioi i bevertninge-



.steder m derfJr vmre 1112J.0.Mpi, at det er sluJA med ualg eller
seJ:vering på tyske kekekort fra og )J..ed1. septoc.her i år. GyWT:g-
beten av kakeko:t fra noværende erler  4A.dligeee periode:e fer:enges
ikko

det seneee blir sitt ..';yske
militære person-3r höve til i sterkt bagrenset gGstrekn=eng a få
norske resebrbdkort til kjbp av kaker, vil det bl! gIttnmromere
beskjed gjennom forsyningsremndene,

WISL:NGSPORT

21.30. (27) Kretsmosterskapet i 'riidrett for Oslo
og Akershus begynte på Bislet i ettermiddagca(fredag) mea deltakelse
av krotsrns beste idresmenn.

Det ble netert tiere gode resuater.
Således vant Fr. kieltzer 100 meter på 11 sekunder og Fr. Knutsen
vant 300 meter.

kihr

UTHUSBRANN I FÅBERG.

O.R. 19.00. Fra Lillehammer meldes at låven og
staburet på gården Lunde i Fåberg brant ned til grunnen torsdag
ettermiddag. Hele avlingen, atte anågrieer, to avlspurker og en
del griser strök med.

DIAMAITISRYLLUP .

O.R. 12,00. Skogsarbeider Olages Olsen og hustru,
Olava, kas, Spydeberg kan i dag (freag) feire diaantbryllup. De
er henoJ.dsvii 94 og 84 år gamle
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22.00, (32) I mE.rs månea ble bra_kesjefen for ct
brakkeslag i _.)rd :oge av Rana priarett dönt til fen.:sel i 90
dager, en bot pa 500 kroner samt en inndragning av 4 500 kroner og

Nbw beslagleggelse av endel brennevin og tobakk.
PJtuleyndigheten anket prislaw.anns-

retten bade over staffeLtmålingen og inndragningen under henvisning
til at stralirtfl ir-rx for mild ok det inndratte beldp for lavt.

Priel,:gmannsretuen fant at de kvanta
domfelte har omsatt i samband med ciåtcn dct cr kjedd på c); det tidsrom
salget streker seg over, git tjIstre_.kelig grunnlag til a karakterisere
hans virksomhet seva sedvanemessig.

De sv= priser domfelte har tatt,
beviser Llart at det foreligger overtredelse av de almirnelige pris-
forskrifter.

2 risla mannsretten fant at fengselsstraf-
fen burde skjeri- tiln ni måneder, mens bot blo uendret.

..?rislagannsretten tok ogsa lensyn til
saken over inndrag ingen(. Den sa,ilode suld av de ulovlige omsatte
varer utgjorde 15 000 kroner, mens lovli pris ikke er mer enfl amlag
2 000 kroner. Inndragnin sbe137)et ble iket til 12 COO kroner. DoLoen
var enstemmig.

MISTANK.

22.00, Politiet i Grimstad har arrestert tokarer mistenkt for tyverie.Le i Dk forsyningsnemnd og jystad forsynings-
nemnd. Rarene var ved a-J:restasjonen i besiddelse av 15 000 kroner i
kontanter og omlag 30 000 alminnelige brjdrker, en mongde hveterwlskort
og tilleggskort for tungarbeidere. Den ene av tyvene hdrer heime i
Arenda1, den andre i Sandnes.

:ET NYTT RLSULTAT AV SY,JPATI.

20.30. (20) Natt til torsdag ble det gjort innbrudd
Nordre Hjland forsyningsnemnds kontorer. Det er stjålet halvparten av
samelde rasjoncringskort for kammende kortperiode.

KORNSM AVFOIKET.

SR. 13.30. Sågodtsom alle familier og hele personaletpa den norske grensestasjon ved Kornsjd flyktet i går til Sverige.
I de siste dager har det vært en heldel klager mot jornbanefoikene ved strekningen og det er blitt foretatt

flere arrestasjoner, så det ble besluttet at så mange som mulig skulde
bringe seg i sikkerhet. Kornsjö er så å si avfolket no - ialt 20
mennesker er flyktet og ankommet i sverige. Bare stasjonsmesteren,
telegrafisten og tre kontorister er blitt tilbake.

TOBALLSKORT

O.R. 12.00 Fra Kristiansand meldes at dLt natt tilmandag ble begått itnbrudd i sögne forsyningsnemnd. Ln hel del tobakks-
k rt for kvinner og menn ble stjålet samt en del hvetemelskort.
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IFIWZiGER:
;Plre “..~. . øø.~~,4.11~.14

.3.ekurser fra Oslo112rs25. a ust:

4 1/2% Stat 1937 K.
4% 4tat 1j5,1, K.
3 1/2% Stat 1,12.
3 1147 ,,cJt, 1938,
4% Hypete,nank 1938 K.

3 1/2% Hy.o',;ekbank i91 3,
Oreditbanken S.
Yreditkassen
BjUvefossen S
Berregård S.
Blektrokemisk 3.
Hafs1und S.
Orkla  S.

gaugbrliksfoenngen. S.
g .

igdesiden S.
Borgestad S,
Bruusgård KiGtert.4 a.
Amerika1injen 5.

Bergenske
Nordnefje1dsk 5.

8 .
CJean
K,osmos 5.
Odd S,
Rowhave-. I.; K.
ValuanoteringerH.u2ortr.

1D.2 1/4
101 1/2

. tert
101 1/4
103 112
104 K.
142 1/2, 1C. 13-' 1/2
W2 1/2
21 1/2,Lx..2:

..138, K. 136
140, K. 135
720, i. 712 1/2
285,

•

27? 1/2, Oms, 2e0
1875, L. 1825
5,80, K. 5,60
162 1/2, X. 157 1/2
2Z2 1/2
265
250, X. 222 1/2, (.)s, 225
164, K.

17T

292 282 1/2
25, K, 292 lin

245
390,

t5NBYe In[1,ALs for Oslo Brs 	 aug.2.s-`,-,.:

Bankaksjew
Industriaksjer

jkipseksjer
Hvalaks&2;

16940 pluss 0,5..,
1953C pluss 0,30
234,10 minus 1,45
211.00 (p1uss 0,25)

DZATWIULB.L.NC-MS UL:LRECI\TAP.
Nati.-malbnkons :?icr ram

15. august viser a bakens forvaltningskapital siste er
öketmed kroner. Bankens tilgodehavonder på nlearing-

Lpnti med utlandet er steget med 20,5 millioner til 2535,9 mtl1iorr .
- k:roner, mens kontoen forskjellige debitorer bare er öket med 0,9
kilr,oner til 3653,5 millioner kroner.

Seddelomlöpeter i ukens lt5p gått ned
ned 6 millioner kronar. re1ioinnskuddeneM.7. er Mcet med 58,3 millioner
t7J114515,8 millioner kroner mens bankens forpliktelser uverfor for-
skjellige kteditroer er gått ned med 231,9 millioner til 268,1 millioner
kroner.

..A/5 Det Ost-Asiatiske Industri og
plantagaKompagnis regnskapfor det driftsår som löp pr. 1. juni i år,
er no gjort opp underforbehold med hensvn til manglende opplyaninger
fra utiandet.

•
'
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OLONOMISLE  TZLDINGLR ( fortsatt)

'ationalbankens regnska (forts.)
Regnskapet viser et overskudd på

415 000 kroner, inklusive overfdrsel fra forrige år, og etterat dot
er gjort fradrag for administrasjonsutgiftene, foretatt avskrivninger
og avsatt nidler til betaling av skatt.

-uet blir videre forsl'Itt betale scks
prosent i utbytt til aksjomrene. Videre forslåes 500 000 kroner
avsatt til et reservefaad, 249 459 kroner til sikringstonto mens
2 741 000 kroner overföres i ny regning.

HERR GOLDSTEIN FAR SURE OPPSTOT AV BRETTON WOODS UNFERAN2EN.

20.00. (ONB  6) Ikke för er ddrene åpnet etter en eller
annen av disse tåkete og mystiske ökonomiske konferanser som blir
holdt nesten på löpende bånd i de Forcnete Stater, för do igjen blir
lukket båk nye konferanser som skal gkaffe nenneskeheten. ökonomisk
og sosial lykke. Man lever et hin.nlerike på jorden, framtiden males '

rosenrdde farger og man priser i h3ye toner den vordende finansmoral
i verden son naturligvis er skapt av weerikansk nåde. Som et fata
morgana dukker en ny ökonomisk verden fran av tåkehvirvlene, tiilöst
slik eon de utallige strateger fra de alliertes konferanser hadde tenkt

eg om dorme ton at don skulde vere. Og den verden som er mottakelig
or det, pröver nan å lulle inn i den trdsterike, men meget.farligetro

atdisso mdter og rådslagninger bare er skapt av dån reneste uegennytte,
av en edelmodighet uten grenserr, for at det hensides den ftstore demnenn
skulde oppstå et virkelig Mekka for den verdensofattende dkonomiske
planordning og nyorientering som ingen av de vantro kunde endre på noen
måte.

Men ±oler den sunne verden som enno kad
tenke i realiteter, på slike rottefengermetoder Gnir den ikko sand-
kornene ut av dynone far de'e er for sent JO, i vide kretser selv hos
de allierte, ser man nod voksende skepsis og gjensidig kistro på den
slags konferanser og de forhastedo beslutninger san gir seg ut for å
earanteren en varig dkonomisk fred i verden.

Det klassiske eksempol er denvalutakon-
.

feranse son ble åpnet med trommer og trompeter av de ollierte i Bretton
Woods i uSA og som nidt under krigen prbvet å skape en ny valutaform-
for hele verdensdkononien. Ingenting syntes å forpurre forhandlingenes
gang der bortei, galvelsesfulle kommunikeer og patetiske avslutnings-



taler etterlot ingen tvil on at onig forståelse, endrektighet og den
vennskapeligste and var en usvikelig medarbeider på denne nverdens-
valutatonferansen,,. Nåvel, så gikk der en liten stund etter at kon-
'P.eransen var slutt i Betton Woods, og tonen er allerede blitt påtagelig

Mligere og mer syrlig både hes det engelske og det anerikanske
publikun son no har tatt disse forhandlinger nermere i dyesyn. Times

har således nettopp skrevet at de allierte soldater neppe er dradd ut
denne blodge krig for å sikre gjenopprettelsen av et ottodoks finans
og valutasystem. Heri er det tydelig a merke hvor nöye krig, for-
retning og verdenfinanser er knyttet sammen i de alliertes leir.

. I virkeligheten er planene fra Bretton
Woods en håndsrekning til realiseringen av planene om et verdenshege-
moni for dollaren. Kamuflert av en såkalt verdenskonferanse vil de
Washington endelig få nytte av sine opphopede bjerge av gull ved-å
pumpe det inn i kretsldpet til eh nyoppfunnet Itverdensökonomi!I hvor
en valuta som var knyttet til gullet, ble opphdyet til , være den
eneste gyldige verdensvaluta.
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Bretttonkonfetansen (fortsatt)
Vilde akke da Storbritannia med en

gang hli akterutseitlfordi landets gullbeholdning er skrumpet så sterkt
inn i löpet av denne krigen Var det ikke slik sam et ledende medlem av
Underhuset nettopp minnet om, at Englang i. året 1931 med sin gull-

Niøstandard fulgte den beneste veien til undergang hvis landet ikke i siste
byeblikk hadde besluttet seg til skille sin valuta fra gullet. Og
England etter denne krIgen vil sikkert ikke lengte etter a gjenta den
farlige ferd.

Disse få linjer viser hvordan densterkt
berbmte endregtighet og samkjenslen fra Bretton Woods faller fra hver-
andre. For ganske nylig har ogs, Financial Times offenfliggjort dgn
innvendigg, at gullet bare er et middel for de Forente Stater til
fortsette sin unaturlige handelspolitikk og at det system somble holdt
over dåpen i Bre''eton Woods er helt utilstrekkelig til å oppnå selv den
minste ökning ev verdenshendelen.

Ikke bare fra engelsk men også fra
amerikansk side fortsetter no en bölge av kritikk mrt valutaavtalene i
Bretton Woods. I disse dager har således New York Herald Tribune uttrykt
det slik: på konferaneen var  man  av forskjellig mening angående mange
saker og odet vil være meget vanskelig å oppnå at de landene som deltak
klarer a sikre seg en internasjonal valutastaliebet för de har ordnet

sine hjemlige valutaforhold. Avisen New York stin akriver: Hvorvidt
planene fra Bretton Woods 1.1.1 fjerne de bkonomiske misforhold slibk
som ginansminister Morgenthau sa tillitsfullt hevdet, det er et
alvorlig og helt åpent  spörsmål. Det wnerikahske fok har all grunn

11 å  stille seg skeptisk til de ting som hendte i Bretton Woods. Og
gen ringer denfinansielle rådgiver for Bankers Trust Oie (USA)

Mr. Riddle, her i en t Le undnrstreket at det finnes ikke noen sikker-
c)r at den plen som ble fat-Get i Bretton Woods om et verdensvaluta-

fwid kan bli til noen  som heeat varig nytte. Det er 1Leiktig å ville%
pata seg for meget på en  gang.

Ln pinsipieft enda  mer utpreget skepsis
tinner man natue'ligivis i  Löytrale  kretser. Fra svensk side har uke-
bladet ftAffærsværldenn i Gbteborg uttrykt at beslutningene på konfer-
ansen I Br-tton Woos lider av store mangler og at man i praksis neppe .
kan  regne med at de blir gjennomfört. Den  svenske kritikk betegner det
arbeide som ble gjort på konferanseu i Brette nWoods ireeeee tdafeller
bare som lappverk og son en  Ittorson. "Svens Utrikshandel,' som er organ
for den alminne:ige svenske eksportsammensiutning, sk..7iver at makt-
konsentuasjonen ble d-eet uhyre langt fxd,mi Brettnn W,:)oas.  Den be-
herskes no av de Forente Stater,  England og ,Spvjet, Samveldet. Det
spanske Dinansblad Economista fasts14r ogs, at planene fra Bretton Woods
munmr  gt i en virkeliukbrelse av det rene dollarhegemoni. De små og
nbytrale land bærer 1 hvert tilfelle skaden. Ordrett heter De
land som ikke er rike, bærer en lenke om halsen selv om den er av gull.

Uhbdig menge  sLike ökonomiske konferanser
r ailerede sett dagens lys og r fort avgått ved glemselens stille
d. Det ökonomiske liv i Europa vil alltid selg forme sin skjebne som

det alltid f("re bar gjort fullt  ag virketrang, selvbevist og med en
aldri foreagende akaperkrLft. For Europas bkonomi er de splidaktige
beslutninger og resultater fra Bretton Woods bare som romlingen av
tamme te3nner.

E. W. Goldttein.
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FIS,LRIOVLRSIKT

20,30. (19) Fiskeforholdenei uken som endte 19. aug.
r gode i Tröndelag og

Fetsildfisket mcd driygarn i Vestfjorden
i Nordland git fremdeles utbytte og deltakelsen har vært dkende den sist,
siste uken.

Ellors har de -L; i Nord Norge ikke foregått
sildefiske av noen betydning.

I Tröndelag og på rdmöre-Rensdal har
mindre g ode fiskeforhold hindret fisket. Id de yttre distrikter av
Sdr Trdndelag har det vrt tatt en del fangster av småfallen fetsild,
18 - 20 stykker pr. kilo.

I Ldre og Ronsdal er det vesentlig
lioldedistriktet fisket har foregått og her skal utsiktene v2re bra

brislingfisket gir enkelte spredte
fangster.

Noe hdstfiske av betydning er ikke kom-
met i gang. Iiakrellfisket cr hittil amått. Derimot ser det ut til at
forekomstene av pir er c!kende.

scifisket i for18pne uke ga enkelte bra
fangster i Vest Finnmark og ser no ut til å ta seg bedre opp i enkelte
distrikter.

Trems har det gått sterkt tilbake
mcd. fisket.

Dankfisket utfor Lörekysten var i for-
dpne uke for det nestc hindret av dårlige fiskeforhold. Likeledes

var kystfisket henmet  ce  de innb:akte fiskemengder var små.
Lra de nordliee distrkter i Sogn ag

Fjordane ble det drevet gangke godt pigghåfiske. Det ble dessnten
innbrakt ganske godt med langc og brome og andre fiskeslag bl.a.
småfallen sei.

S.R. 20.00 Fen tunge aucrikanske bombefly  og  to
jagerfly nddlandGt i Skåne fredag. En flyvende festning var sa sterkt
beskadieet at den ikke kande foreta en riktig landing. Den .syLtet nod
@g kom ± br(Inn. ,Jesetningen på alle fem flyene reddet seg og er tatt
i forvaring av de militære. Tre av flyverne var skadet.

D.R. 1835 To svenske rdde korsskip ventes til
Gdteborg den 7 eller 8. september. De konner til å være i Göteborg

utidig med at to andre röde kors skip ankomer med tyske krigsfanger.
fbrste skipene er lastet ned levnedsmiddelpakker som skal onlastet

mindre skip og fordeles på dstersjdhavnene.

ISLAND:

D.R. 1835 Islands president, Svein Bjdrnson, mkom
dag til Washington hvor han skal tilbringe tre dager. Presidenten

er ledsaget av utenrikaLainisteren.
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D4U4iK.

TAUSHET.

.R. 1835 tatsradifonien avbrbt sine utsendesermellom klokken 1200 og klokken

111(5R.U.

D.R. 1825 og 2145 Llektrisitetsforeyningen j Den.mark erflere distriker kritisk etter den ttore ffelektrisitetskatastrofen."som danskene kaller det.
I silkeborg har m„In gåt'e i g<ang medet krisesystem etter hvilket hver forbruker 2gi.r I kw. per maued a

rutte med. Forbruket son allerede er sterkt redusert, må kuttesned ytterligere, det samms gjelder vanrforb.euket. Dd forbrukerneikke overholder reg1ene er strbmen blitt avbrett flere reanger i dage/4slb., hvilkee n9r medfL'i:ef ab everegen på s. kehuset har nedlagt proteeda hen ikke 3<in utfbre sine oi,eeeaejener uten ström.
I Skive er sieuasjcnen også alverlig.:forbrukerne tar ikke hensyn til de gjelderde forbud mot strbmforbrukog det er blitt besluttet at forbrukere -eå landTb - de verste skalfa sbrbmei.etavirutt i. f,o -ften dager og en bot pa 50 kroner for hve- for-eeelse. :est cr dessuJeen utlove en belebnnng,på 10 kl ner tol hverlgivelse. Det er tvj,;om.J ole det vil lykkee a hold. 1vsviktigebeed:ter i geng,

kive by overvhker -oolitiet ogelektrisitete4verkets kontrollbrer at forskrifteLLe blir everhr'ic,t. 7c---bruket sem skulde nedsot',-,ca med 75 til 80 p--)sent, er er,) no
bare redusert ne-1 50 p.vesent. Privatpersoner har ikke lov til å brukelys eller radioe.pparat etter klekke.e 2100.

På Fyn har oppordringen til å ebaret.strbmmen 11ler ikke virket og & lbpet av freuaen hie stebmmenkuttetav i de fr,skjellige distrikter etter tur, hvilket medfbrte at enmeirier ikke ble ferdig med dagsproduksjonen.
I Aabenraa ble det fre,leg fole4dferetat 51N; sperrl.ngav strbmmen. Landmennene leruker, t..eoss;edo'; oemdciaestimene til treskning. ,Steeigningen av strdmmen nee.-

fbrte det ikke kunde gis fl,„rvevae:sell fbrst da avblesningen skuldegis, var det strbm igjen.

BRYGGLRIER ER LIVSVIKTIGE INDUSTRIER.

D.R. 1835 Tildelingen ae- melasse for hester eritt stoppet i Daamarts- fra den 1. september. Isteden skal det ut-
- Ieveres ot visst kvantum korn til arbeidsheste, hvis eieren ikkeselv har gårsdbruk. Bry3gerihester er unntatt.

INGEN SPANSKLBAEV.

D.R. 1835 Post  til Spania og Portugal kan ikkemottas, melder det danske geueraldirektorat for post og telegraf.

Iffftt
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BILLIGERL KRAFT I TLLEIIARK.

13.30 (10) Spörsmålet oi en mere planmessig
og rasjonell utnyttelse v de hvi'ue kull er aktuelt og er
tatt opp ± sitt fulle onlang i Telemarksdistriktet. I Vest-
Telenark har man no 13st spdrsmålet på en meget hensikts-
messig måte idet man har laget eb fellesforetagende under navn
av Vest-Telenark kraftlag. vil herved utvilsomt opp-
nå billiger kraft, bedre drift og jcvnere kraftforing.

I Ilidt-Telemark er spdrsmalet
i den seinere tid blitt særlig aktuelt og det ble forleden
holdt et möte i Fviteseid hvor s,ken ble drdftet. I ndtet
deltok, etter hva det 11,eldes til Varden en re av de
interesserte ordfdrerc, fylkes:Ldreioni Dalca, fornannen «
vest-Telenark Kraftlag

Generalsekretær lEronhaug holdt et
interessant foredrag om samonslutninger av kraftsclskaoer andre
steder i laridet og resu-Ltatet av mJtet ble at luan no skal
sdke a få ansabt an fagmann som får til oppeave å ta seg av
disse spörsAl .CIJ2dtanke pa en sammenslutning. Videre
c; det tanken å nedsctte er nomnd son skal samaroeide mcd
fagmannen for å firne fram til ,en beate ldsning av dette

sArsmå.1.

D.R.18.35 jkolcbarn mellom 12 og 18 år sam
har meldt seg til arbeidstjeneste i hbsten fåw ekstrarasjon av
poteter og grönnsaker. Hvis de fortsetter i arheidstjonesten
mere enn 14 dager får oeså skolcbarnas foreldre okstrarasjoner.

SLOGBRA1,7.

14.00 (13) "1-Prodaf; etcerniadag brdt cct ut brann
skogen på Hof “j4'inskogll melder Glåmdalen. 1,ahnskapene på

en sag i nærneton kom tilstede og tok kampeil o)p cled ilden.
Vcd et ene:gisk arbid mcd ilden greidr: man å holde ildon tangon
til större mannskaper kom til, og i löpet av et par timer var
ilden begrenset. 1kt strök mcd tredve mål skog. Bra.nå:.saken

‘p, cr antagelig gnIc-ber fra cn slagghaug.

GL;UrIDAL 1YL HU..)-0E0LL.

14.00 (15) Heddiark fylkesutvalg har besluttet
at Glåmdal nyc husmorsskole skal lir(:)eevea V-ngen i Vinger,
melder Glåndalen. Tonta ligger liko utenfor-Longsvinger. Byggc-
IDlanene blir no utarbeidet sa fort som mulig, og reisningen av
skolen tar til så snart forholdenc tillater det.
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AKSMURSER •
..... ~ww

14.00 Aksjekurser fra Oslo bbrs:
4 1/2 % s at 1937 k 102 1/4
4 % 1935  fk 101 1/2
3 1/2 % 1941 I k 103
3 1/2 % 1938 I k 101 1/4
4 % Hypotekbank 1938 k 103 1/2
3 1/2 % Hypotek 1941 I 103
Creditbanken 142 1/2 k 137 1/2
Kreditkaseer. k 822 1/2
Bjö1vefosen s 21 1/2 k 21
Borregård s 138 k 137 oms 137 1/2
L1e1çtoxkemisk s 140 k 135
Hafslund k 712 1/2
Orkla s 235 k 275
sagbruksforeningen s 1875 k 1800
Union s 5,60 k 5,50 o 5,60
Agdesiden s 162 1/2 k  17 1/2
Borgestad $ 232 1/2
Bruusgård 81österud s 2e2 1/2 k 881 V2
Amerikalinjen s 225 k 220
Bergenske s 162 k 160 ons 161
Nordenfjeldske s 180
T.varan 275 k 267 ams 267 1/2
Oan s k 55
Kr)sri,..)s 11 s 295

k
k 39G

Oiao den 26.?8.1£4:4

FWIA=T,

(16 3om arreiterte pnAt-I.et
Gximetd forleden to mistenkelige personer som erbeidet på en
fornöye1ses13ark. De hadde blandet seg o2p i forskjellige
bedragerier og tyverier. Det viser seg no at det er dise
karene som har begått tyveriene i  Bö  og  Oyestad forsynings-
nemnder for en tid siden.  Da tok de med seg endel merker
og andre ting. På sin reise til forskjellige byer os steder
har de drevet med ulovlig omsetning av varer og tusket med
rasjenering==erker. Kaxene får no saken tatt opp for Not-
odden politi.

(8) Itt er det begått innbrudd.i
en gullsmedforretning på  Ulefoss.  Tyvene ble tilfeldigvis
observert av lensmannen i IU3 som var på heimveg etter en
reise. Lensmannen så to gutter sitte på vegkanten med hver
in  sykkel og la merke  til at de hadde en mystisk bylt. Han
stoppet og tok opp :".orklaring. Guttene gav seg ut for å være
turister, men ved nærmere undersökelse viste det seg at den
mystiske bylten inneholdt  forskjellige sblvgjenstander.
Guttene ble arrestert og f3rt til Skien og tyveriet oppklart.
Guttene er i attenårs aideren og hörer heime i  Oslo og Trondheim.

(14) Det har  1  den seiner, tid  funnet
sted en ree simple tyverier i 4.angs skogskojer i 6r- 0da1.
skogsar eidernes 	 er i f1erd. tilfeller blitt  stjålet sammen
med rasjoneringskort og annet av  verdl,  foruten tyverlene cr det
gjort  hærverk på endel
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311.41=.'

(2) Larviks tobakksfabrikk som v,J.r
den andre fabrikken i landet som begynte i foredle norskavlet
tobaLL utvider no .oroduktionen til ogshå omfatte sigaretter
og skråtebakk. Allerede no mottar fabrikken tobals:k av Lrets
avl, men frst i oktober venter man hovedmassen.

12.30 på forskjellige steder i Köbenhavn
ble (:_et inatt o)-:2klebet plakater som oppfordrer til general
streike den 28. o(:.; a).august. Desamvirkende fagforbunn og
det danske koLiunis parti skulde være utgivere av disse
plakater, men idag mAprges sendto formannen for fagforbunnet
en meddelelse til alle sine organisasjoner, hvori C.et under-
strekes at f--bunnet ikke kjenner til oppro'bet os
det er falskneri.

7 personer ble i mwses grepet
pd Vesterbro i ferd med å klebe o)p plakatello.

E:SPLOS3011.2, A

21.45 I dag middag hörtes det en re_ke
eksblosjoner i den sydlige bydel av Aarhus. Forskjellige fir-
maer i Wwreport- Mejlgate-yaldgate-distriktet ble ringet epp
og advaret at det vilde bli anbragt bomber i deres eion-
dmmer og snart etter hörtes eksblosjonerne. Ilden som
brit ut var så truende at aan tilkalte brannvesenetfra
R,nders, Skander borg og Odder, men det lykedes å begrense
iiden til de bygninger hvori bwbene var blitt anbragt.
En karosserifabrikk, et mobellager og et stuckolakeeri var
blandt de skadelidte bysninger.

anslåes til omlag 1/2 mIllion
kroner.
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heldi: ger sOndag 27. aug

11,R08 FLIRLR 300 AR3

18.00. (15) 1 forbinnelse med 1-tdros bys 300 års
jubileaa har dministerpresident" ;uisling sendt byen fdlgende telegraa:

Herr orcifdreron i Röros. I;otta mine
hjerteligste lykkönsklnger til 300  års  juldlcet og de beste jnsker om
Bergstadens framtid. Heil og sEa.L. Vidkun

Ordfdreren iZösos har sendt "minister-
presidentent, fdlgende svartoleg±ar

SaLlettil historisk njtc -).å. 300 års
dagen sender Rdros herredsting sin hilsen og d.c beste dnsker for Den
personlig. Zotta vår hje.J?teliste taisL for De...-es teleg2,Jo. de gode
önsker for Bergstadens frard. Hoil og sagl. Odd J'ohnsen (:), ordförcr.

19.00. (1?). Jia bergstaden Rdros våknet til sin
300 års festdag gikk flaggere til v:ars og i Bergmannsgata kunnecn;v1
snart se  blafreade flagg.på alle stenger. Z'n mengde tilreisendevar
kolJmet inn til byen for a delta i festlighetene oi:tkring begivenheten.

litterat kcollAusikken fra kirk:tårnet
var ferdig fant det std..en enkel heytidelighet på bergstadens dvre.
hvor beenene ble lokranset. 3or:2annen i for-
eningen nDen gau31e Odd auldahl ninte i en
vakks- tale d rbeIde ad33s:.icnn SQU på kir—gården. Formani.ten
sluttet stn tale med å le:ge'166. en krons av fellets blonster på
bergnannsbautaen idet "7i solliJag.deles her minnes
takkmlighet a...3e dem so har Elittpå fjellet og båre ."ren vås
stad. 11(-A et hjc:?telj takk bele.ions-,;?vi bauta fjclicts
blomo-t:r.

.:(5ros r,31:gforeg avs.1:t.t
hetenzed ,:s3autacrJ av Per

Lt7LIP FOR VADSeS G.

23.30. (44). .e'ra rcndal rleldes; retter
i en 1edc7?artikke1 idag en appell for hje3peaksjon fe .r: Vadc-Je
Avisen skriver Det cr ikke lenge hver gang bolsjevikiske
bombefly hjellsdker ett eller annet st i ibrd Yorge. er
iirkenes flere ganger tlitt angre)et og igår kom det nelding om at
Vadsj var blitt angrepet av de sovjotruss:ske f1r. Al:.grcpene hor gått
hardt ut over den norske sivilbefolkninA. Det er ikke lite  skar'.esom er
anrettet og etter ue siste me1d1nger sori foreliggcr er omlag luu nus
helt jdelagt og 500 mennesker husville. Hva dette Letyr ror en by på
Vadsös stjrrelse sier seg selv. Det cr sinpelthcn en katastrofe for
byen. Skeckn xan utvilsomt samrenliknes med eksplosjonsulykken i Bergen
i vår.

Situasjonen for Vadsös er tragisk nu som
vinterenstår for ddren. Vi går selvfölgelig ut fra at statsmynlighetene
yter Vadsö den hjelp so,„ er mulig, men på den annen sidc mencJ.--vi det
er på sin plass at det komiller Igig en frivillig innsai1in til for-
del for Vadsös befolkning. Den hjelpende hånd er ytterst pakrevd om
ikke ndden skal holde sitt inntog i byen. Alle nordmenn har nu anledning
til å vise srn sympati og solidaritet med den nordnorkke befolkning.
Den fortjener all honndr og vi her sdrpå som i fred og ro kan arbeide
for vårt daglige brdd bdr rekke Vadsds befolkning er hjelpende hånd.
Det gjelder ikke bare penger men matvarer, klaer og husgeråd. Alle
landets konmuner bdr bevilge et beløp. ZTen la det skje hurtig. Vinteren
atår for ddren.

iktre,
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23,50 (46. London radio har mcd en melding i en
sendi:Ig pa norsk bekreftet Reichsko_im.issar Terbovens meddo1o1sc oa at
tyverict av rLsjoneringskort har en politisk bakgrunn. 14eldingen i
den engelske kringkasting hadde fJ3.ende ordlyd:

For a kumIc forsyne den norske ungdom
so,u holder seg skjult Auedmatvarer har hje_luefronten skaffet seg de
n6dvendige rasjoneringskort ved bortfJre en lastebil med rasjonerings-
kort. lortene vil uli brukt for dcA so. ..^£ hUdc seg kjult for
tyskernes skyld. SoLl Ljunt har tys.erlo sLc.t ned =ioncne lued scks
prosent.

RuhOS 2.

23.30. (49). -,lokken 33 forsatte fLstlighoten mcd
herredstingmite hvor hl.a Fuglcsang, fylkesferer Rogwtad
og fylkesr.lann Grundtvig aeltok. Ordfkiroron ko i sin talo in pa
bergstadens hisorie gjennwa cre hundre ir og understreket at man
finner en stadig framgang i utviklingen.

0V1 har den tro" sa taleren bl.a.,
"at vi til tross for den alvorlige situasjon vårt folk er o)2e i idag,
skal kunne fdre utviklingen tidere til gang for bergstaden og dens
befolkning. Vi vet at dette vil bli mul4 for oss, takket vare vår
"förerr og de menn som uegennyttig har gatt inn for den ogave å rodde
landetut c.v 11-ret og et folk og ut samfunn bygd pa'o-cden,
rettd og frod. 3

rl.a1cren behandlet så sko-,.efornoldene
i bergstadon:sjennom årne ng hevdct at der nuvmend-, realskolc gjortnom
en årrekke var höyt anset i hele distriktet mellom HaL„lar og Trondheim.
Her -21,kk ungdommen en sold utd_nnc1se. I de seinere årene har det
imid1ortid vært en stagnasjon og det blei stadig mer påkrevd a enforme
skoleforholdene etter tidens krav. 7iyndighetone b.ar her w.st s=,g smr1ig
imötekommende og jeg har idag den glede a ...LeddeIc at 'tkirke og
underviwaingsdeparteJlentet” har bestemt at act fra i 1Wst oparettes
en statsrealskole i R6ros. Dette innebærer ikke bare c71 van1ig real-
skole Aen Pn skolc utbygget med praktisk linje, slik at under -
visninge aet trod4e årot blir lagt mer praktisk an i samsvar med de
lokale forholdene og det syn på opplmringen som utvikligen har fört
med seg. Det er en verdig måte å markere tro hundre års jubileet på
sa orföreren t±1 slutt, og det gir oss lov til å se framovor i tiden
til å bygge videre.

fietså Jes1uttet åt kom..uqcn scculle
avsette et stor:.e belOp til nytt skolebygg for .coalskolon. Dct histo:AskE
motet ble deretter hev6t.

Det ble så sendt et hilsingste1ogram
til ;Iministerpresidentenn fra c5sterddler samlet til stevne på Smteregård.

(50). Umiddolbart otter herredstingets moite
var det middag for endel innbutte hvor det ble holdt flere taler,
av Fuglosang.

vGruunlaget for allx kultur cr nettopp
arbeide og det er det inntrykk som adter oss når vi ser Ri3ros bergstad
med dens gamle tömrede hje.a og dens vitnemål om mot og arbeido gjonttaa
århundrer. Gjennwi gencresjoner er en stcrk og smrpregct kulturblitt
til her oppe på den barske Rdrosvidda. Kultur bcstar ikke i silkebe-
trukne möbler og manikurerte hender, men mer i de slitte arbeidenævene.
Kultur er arbeide og det er også grunnlagot for lykko og tilfrodshet
ethvert folk. Dc cgcnskaper som har pregetr&rosingone kan hele folket
lmre av. e har vist at dc eior det sterkelivsgrunnlaget som også bör
vmrc 1ibsgrun:11,aget for oss allc.

wMinisterenn overbrakte så "ministcr-
presidentons bilsen og de beste önskerfor Rbros bergstad 7ed 300 års
jubilect.
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ROROS. Fortsatt.

-Jöros står nu ved inngangen til et nytt
grunnlag. Tiden er hard, men en ting fyller oss, uansett hvor vi star

tanken på folkets fraultid og lagnad.
"inisterenn uttrykte det håp at det

måtte bli bergstadens boboere forunt å leve videre på det grunn1aget
som forfedrene gjennom gencrasjor.er har skapt, og at det ma lykkes å
værnc om de umistelige verdier da har gitt oss. pet cr dyp sannhet
i Sivles ord am de folk som holder sine bautaer hjyt. Trin av Norges
bautaer er nettop bergstaden og dettc forplikter alle enten vi bor i
bergstaden eller ancire kaL.ter av landet til a bevare bergstaden,
ikke bare som et fortidsminne, men som et levende grunnlag for kommende
slekter sa de kan hente friske krefter til arbeide og innsats.

1;tter .ministerens tale ktar det bl.a.
taler av fylkesmann Grundtvig, statsgeolog Falok- 14uustad(?) brödrene
:on og elav Guldhl og herredskasserer Rånes.

J-ubileumsfestlighetene ble avsluttet
med en konsert på Rdrosmuseet.

DA1;: T,ARK.

08.15. D.R. Dct var igår etterlidddag stor fly -
virksomhet over store deler av Danmark. Blandt annet ble -.LLsbjerg utp.„
ettermiddagen overfliyet av store avdelinger tungc bonbefly eskartert
av jagerfly. Dc ble mitt av kraftig luftværnild. P;2t veien tilbake

liwkom flyene ogsi over 'f,sbjerg og de ble da mtt av den kraftigste
luftværnild som har vært satt opp over byen i dagslys.

Lnkelte steder om bombenedk-1,sting
og det er anrettet endel ekade å eiendom. Ved -.Lsbjerg er s'3.1edes
jernbanelinjen truffet av en bombe.

Andre steder ble jernbanetog beskutt
av jagerfly og ved ett tilfelle ble 8 passasjerer drept og flere sc:Lret.
Ltt tog fikk lokomotivet gjennomh.ullet og fyrbtiteren ble skoldet.
Lokonotivfireren ble hardt sret.

Lt armet sted ble tc biler på lanLeveien
angrepct me, maskingeværer og sjfören i en av dem ble dre.ot på stedet.d
En mann soc.1 gikk på landeveien ble under en 1uftkamp truffet av en
mas_ingeværkule og drept pa stedet.

8.R. 09.00. 1-listrup Sagbruk er blitt ödelagt av
aabotasje, rieter dot i en flelding fra Köbenhavn. Igar ettermiddag hUrte
man en voldsom ek.splosjon fra sagverket og snart stod hele anlegget i

lue. Jet lot scg ikke gjre a reddc verket son ble totalt ödelagt
Verket vur assurert for mellom 400.000 og 500.000 kroncr.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Meldinger, 'manda& 28. august 1944.

( Mottakelsesforholdene har vært helt umulige, særlig for
hellskriverens vedkommendo. )

LIE TåLLR. TIL GERILNSkE, LIORGE.

12.00. S orm Agder har ldrdeg og sbrdag holdten meget vellykket mtinstring av erf-Inske 2$ Norge i ;;;wistiansand
11...astringen begynte lördag med skyte-

konkurranse som ble vunnet av kmund Espedal fra Buskerud. Espeda
fikk stabsjef ,Schjörens pokal for beste erkelte IesuJtat. Håndgranat-
kastning bl vun£].et av Nils (_ Vtno), Vest

, kveld var det så kameratkveld
med overveidnde tilslutning og ster begeistri. Minister "Lie rettet

onmappell til guttene og takket Jtoru L'gder for intiativec til detta
stevnet.

Fylkesförer Ham_ier unde2streket i sin
tale ot det ikke cr fdrste sang at fre—mede elenente:: gjbr storm mot
eLen germanoke berg og delvis nbd hcll fordi geruancrue ikke holdt sarimen.

dag ar det ii±sdendig for de europeiske na..;joner a hoide sammen.
linstringens höydepunkt ble avslutnings.-

mdtet söndag etteriiddag Itvor e. stort og relesentativt publikun
hadde fyllt taatret til siste p]ass for u höre minister Jonas Lie
redesjöre for dasens aktuelle politiske og aiitn.To situasjon ,

" Nål vi ved inngangen til det sjette
krigsår skal ta et overblil,k over situasjonan," begne minister Lie,
" da slår vi fdrst fast at I4asjona1 eulings nål er 1)31t på det
rene, nemlis et nytt, fredens luropa hvor vårt land får den plass og
ztilling det har gjort seg fortjent til."

Linisteren stiltb detta mål orpmot
emigrantkomiteen i London og dens C.ans et,ter bo3.sjevikenes pipe.

Derett,,r redesjorde ministeren for b.ver-
dan de asiatiska folk i oger tusen år i löpet av de siste 15r/2 nr har
truet Europa. Han ofltalte således Ltil.las sormlUp hvorunder han
rak helt fram til Irunkrike. Og i dag er det de bolsjevikiske horer
som truer vår kultur.

Han gjennc:Igil-k deretter krigens "
forskjellige faser framtil i dag, hvoretter mange tror at Tjskland
nærmest er ferdig. Ia oss se litt nærmere på det", sa niniste2en.
"Tyskerne har tatt både terrorbonbingen os frontpåkjenningen D4 en

411,15nestående måte. Churchill og Roosevelt har lovet sine krigstrette
olk og velgere en "knock out". Skjer ikke dotte seinest til jul

vil det bli en voldsom skuffelse i disse landene. orfor må det settes
alt inn på at så skal skje. Slik er stillingen. En motstander-
som må ha en hurtig avgjdrekse. På den annen side kjemper Tyskland
rolig og metodisk og oppsparer sine reverver inntil det er hensikts-
messig a sotte dem inn. Et Tyskland som har omlagt hele sin produksjon,

strategi og taktikk etter det nye våpen, et Tyskland som retter sitt
avgjdrende angrep når tiden er inne til det. I to måneder har in-
vasjonstroppene gjennom strdmmer av blod o)pnådd et innbrudd. Hvis
de no for eksempel under enda mer enorme strönmor av blod kanskje
erobrer Frankrike, så har de foran seg först en omvendt MQginot linje
og dernept selveste Biegfried linjen. I list presser russerne på med
15 - 1Caringerog sivilfolk.
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LIES TALE (fortsatt)

,Te& skul Ei dere en illustrasjon fra .
min egen soldatzid. Jeg tjenestegjorde i Lelbstandarte .4dolf Hitler,
da vi rykket fram gjennom hele Balkan frail til den greske kyst. På

411h,hele denne turen tapte Leibstanderte mann (obs. anten 810, eller
81). H7a tror dere de'e ril kose å ero' re eet tilbeke i dag, i all
fall ikke med under 8,000. FLva tror dere e det kostet Russland
å gjeneeobre viddene Clerberte. de som no elLeer brunsvidde og
lagte. -vTyskland vant denne kr.Lgeri da de i begynnalsen sikeet seg
dat europoiske storror12-4-. Mankaesi at 1.et no har miset eu del av
det, men hva har ikke det kciste,; fienden. No trommer de ls i et siste
fortvilet forsökog ofrer ströiener av blel for å vinne igjen de steder,
sQfl, da Tyskland tidligere erobrot ,dem, var ubetydelige. Dertil
får de vanskeligheter reed å fre sitt materiele gjennom det (rken-
aktige storrommet2) diz hvor det av3jörenee slag skal stå, Det

blir ikke avgjort av fly eller paneervogne. Det vil bli avgjert med
helt nye våpen og dette avgjörende slag vil bli vunne'L; av det folk
som ber fortjent det og som her uoe å kjempe :for.

nne kamp vil vi Sa-menn delta.
vår ære er troskap. Vi. står som (?granit) for at vår rase, vårt
blod heller ikke donne gang ka1 bukke under for w›latenes storuldp.-

Mlnisterens foredrag ble hilst med hjer-
telig bifall. Til slutt foretok idrettsleder Bartil Påske premie-
utdeli-igen for idrettskonkurransen.

22.30. j..tt,e r de' ejedd en ulykkeSJM

av ufcrsiktighet vad ee menelelt. .J":e urgz ektepar fra Bodö ver e•ndag
formiddag på,landtu og da de vilde plukke noen bringebær, kom de inn
et minefelt, Det oppstod en voldsom eksplosjen. Mannen kom stygt til
skade, mens fruen som bare sto noen meter fra ham, var helt uskadd.

Denne ulykkeh skulde tjene som en ad-
varsel til folk om å utvise forsiktighet i skog og mark hvor det er legt
ut minefelter. Feltene er alltid merket av med store advarselsckilter.
an mL være cwmerk3om på at kommer man först inn i et mineelt
sjansere :ror a komme helskinnat ut igjen

TOBALTWRASJONERINGEN.

2230. Avdelingen for Proviantering og Rasjoner
Rasjcnering hdr bestemt at det ferelpig ikke skal utdeles tobakks-
kort i sin alminnolighet. De vanlige kort som dLlerede er de:_t143
er ugyldjge. Derimot er de utdelte .Alleggskort gyldige og kan fortsatt
deles ut etter de vanlige bestemmelser. De ugyldige tobakkskort som
alle2ede er delz ut må oppbevares da de skal tjene som legitimasjons-
kort for senere utdelinG av gyldige kort.

77,ZKE0FFEReELLER JUDASPENGER1
22.30. I an:eedning av der Führers redning den
20. juli har OT Einsatzgruppe Wiking i Norge foretatt en innsamling
som innbrekte i. 35 679kroner.
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OKONOLESU ME1DINGER.

1./cs.ekurser fra Oslo Börsdottakelse svært dårlig; endel noteringer
.uleselige.)

Hypotekbank 1938 K.
3 1/2Hypotekbank 1941 S.
1CDIr-13LNI'W K.
Borrogård. S.
E1ektrokeniskS.
HafslundS.
OrklaS.
Saugbruksforeningen K .

Agdesiden K.
Borgestad S.
AmorikalinjonS.
Bergen Ske s.
Nordenfjeldske 8.
IvaranS.
OceanX.
Kosmos 2K.
OddK.
RosshavetL.
Valutanoteringer uforandret.

103 1/2
142 1/2,
822 1/2
137 1/2,
140, K.
720, C.
28()
1875
157 1/2
232 1/2
265
162 1/2,
180
275,F.
290
290
245
390

K.

K.
135
712

li.

267

137

136

1/2

160

1/2

1/2

Indeks for Oslo Börs.

Bankaksjer
Iniustriaksjer
Ski-saksjer
Hvalaksjer

uforandret
uforandret
uforandret
uforandret

MINESPRENG2 8VENSK SK01\!NERT.

S.R. 20.00. Den svenske motorskonnert !tTittin på
157 tonn ble•mInesprengt mellom Gbteborg og Varberg. Båten var under-
vegs fra Ltibeok til Göteborg med koks".. Skiperen og to mann ble
reddet menstre mann av besetningen, i blandt dem en danske, oMkom.

NY SKOGSLOLE.

O.R. 19.00. Fra Brandbu meldes at eiendommen
Solheim i Lunder er blitt kj'öpt for å brukes som skogskole •.

DODSULYKEI .

O.R. 1900 Fra Arendal meldes at en AE gutt,
Arne 3-akobsen er ..död ved en ulykke: Noen AT gutter var i skogen for
å sam1e trestubber. Stubbene ble kastet utfor fjellet og Jakobsen
ble rammet i hodet av en av dem. Han döde på vei til sykehuset.
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ERLING WdRNSON Å XRISSTIWT.

O.R. 1830 Et foredrag av Erling Bjbrnson, holdt
på sæthergården, ble kringkastet i aktualitessendingen. Mottakelsen
var dårlig og foredraget frenfbrt med stor salvelsesfullhet, så det
var så godt SOLI uforståelig. Til tider fikk man inntrykk av at
taleren var sterkt beruset. Han hadde vinskeligheter med å lese sitt
akript ( f. eks. lot han Tyskland erklæreekrjg not England den
3. septenber 1839.)

Til å begynne ned snakket han cm dxt
store hatet som er vokset opp norlmenn imellon - noe liknende har
historien aldri sett. Derfra kum-- uten overgang- over tjl gull-
standarden og den urettferdige Versaillesfred. Etter å ha etterlyst'
bbndenes stözto -for den store nye sak -" Hvor er dere henne, skulde
ikke dere være neW.'" og et lite hipp til partiets kvinner, som
heller ikke var iherdige nok, etter hans mening, kon han tilbake til
Versaillestraktaten. Versaillestraktaten tok Danzig fra Tyskland og
det var da så rinelig at Tyskland vilde ha lettigheter der. Bjbrnson
kunde ikke se noen urettferdighet Tysklands innstilling og forunåret
seg uver at dette "lille bitte spörsmal" kunde være grunn nok til å
slippe en vereenskrig lbs.

Etter en kor.'e hentydning til Katynskogen.s
redsler kom taleren til fblgende sannhetens erkjennelse: IrDe sier
vi er fa. Ti VI er få det er ikke mange som har mot. La så være
vi er få. Og «selv om krigen no skulde være inot oss så lever'grunn-
ideone, ånden lever og det er sirre enn både deg og meg. Det or den
gi uke.1 leve for. 0

Den russisk-norake avtale ble
så stamplet son det störste forederi verden har sett, "den forferde-
ligste forbrytelse not sivilisasjonens bud og Björnson sluttat med å
takke bygden for denve:rme nottakelse han ?:::adue iått. På dette punkt

var stammen hans tykk av gråt og bevegelse. Mötet sluttet med "J'a,
vi elsker", sunget av en neget fatallig forsaleling. 1.13plausenwar og5å.
meget sped og tydet på en forsamling av omt2ent et snes mmnesker.

•
112RDEN OG VI. fortaltet hvordan nordmennene i fire

	 år no har hatt anledning til å sammenlikne allkrt
propaganda med virkeligheten. ERCPgandaTa har fortalt hvordsa
folket hj.emme har sultet og hvor elendig aliting var. I virkelig-
heten kunde det slåes fast at meldin ene enten= sterkt overdrevet
eller fri fantasi. Og når det dreiet seg QU mangel på fiek, så var
det en opplagt sak at det var 11,:ke tyskernes skyld at det var 2ite
fisk, men de alliertes fordi de eenket fiskerbatene og la niner.
som siste og uigjenkallelige be vis for at en alliert seir ikke
ville være noen vinning i natveion, fortalte kåsbren som så nange
ganger fbr om de elendige tilstando i de såkalte "befridde" land.

RASJONE.RING AT HUSHJELP.

O.R. 0800 29. aug. Lrbeldsdirektoratet har sendt ut et
rundskriv til regulering av arbeidskraft til hushjelp. I fblge dette
skal kvinner fra landsbygden, son har huspost i byene, tilbakefbres
til landdistriktene, hiere enn en hushjelp i laver husholdning god-
kjennes ikke, uzen i særlige unntakeisestilfeller. Denstedlige
arbeidsformidltu kan tiZ.st4.11e bLushielp tre maneder fbr og trenaneder ezter rousei og i zlirelier nvo dez er to barn ,1„l4er ti år.
Hushjelp under 18 år kan tilstilles eller godkjennes ogsa i andre
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BO1JBER OVER DLi\TWK.. (forskjellige rapporter)

4111" O.R. 12.00 Fra 1C3benhavn neldes at engelske q3
amerikanske fly i går angrep danske tog, biler og sivilpersoner.

persontog til Ringköbing ble angre-)et flere ganger av to eng'elske
og to amerikanske jagerfly åtte nennesker ble drept og syv set.
To biler på Vej. til Sembb1e angropet og un poråon drept. Ete godstog
til Ringkdbing ble angrepet, fyrioderen ble drept og lokwiotivfbreren

Ip.året.

D.R. 12.30 Under overflyvningene söndag ble flere
bomber sloppet på jernbanelinjen mellom Esbjerg cg Varberg (:), Det
skjedde brudd pa linjen. En mann, H.G. Lund fra Tönder er dbd av
forbrenninger.

NeIG til sbndag utvi11ot.det seg
hefitge luftkamper-over Horsense. Et av flyene ble skutt ned og
styretet orennnnde ned. Projektiler antendte en låve som bronte
ned til grunnnn. De forkullede rester av sju av besetningene er blitt
funnet.

D.R. 1230 Ritzau Bureau medeler at en nann
ved navn Poul. 3-örgensen ble skutt ned i Elegedamsvej mandag morgen
kloen 0830.

Videre er en marinevegter ved navn
Petersen ved 8 tiden nandag morgen blitt drept av to Ukjente menn
som kom mot her' og avfyrte en rekke skudd,

B0INABEI-$211UTAT.

D.R. 1230 Ved 0300 biden natt til mandag trengte
sabotör3r inn i firmaet "Nord1ys' i alburg. To bomber ble plasert
og alt maskinere og en hel del elektromoterer ble bdelagt. Dut oppsto
ikke brann og u'zencm verkstedet ble det anIettet liGen skade.

PE FX,SHE PLAIZAT.LH - GESTL.P0 M.tW ARRESTERT.

8.R.-20.00 Det kbbenhavnske politi har igangsatt
vidstrakte undersbkelser angående de falske oppropwom generalstreike
den 29. august. I den anledning er 16 personer blitt arrestert,
blandt dem 6 Schalburgmenn og an GLSTAPOL/12,1v1 Flere Sohalburgmenn er
senere arrestert. Det danske politi måtte overgi arrestantene til
det tyske. Imildertid har de danske kretser oppfordret befolkningen
til ro og orden og ikke la seg forlede til streik og uroligheter.

Det moldes videre at det tyske politi
har fått forsterkninger til å mbte eventuelle uroligheter. Tennis-
kiallen i2ilea1le pa Fredrikshavn er således beslaglagt til innknar-
tering av 900.politimenn, og alle politimenn som bor pa hotell er blitt
beoddret til a rapportere.

B0113ER OVER DLNIIIARK. (2)

S.R. 2000 Jnaerilansko c3 Ongelske bombefly
angrop i går flyplasser Ired Esbjerg og Fanb. Oa 200 fly utfbrte
angropet ved 1600 tiden, flyplassena ev ubrukalige. Ingen mennesker
ble drept.
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ENGELSK FLY MED NORSKL PASSAWER2R STYRTET NED I SVERIGE.

S.R.13.30 Inatu styrtet en engelsk kweer-
flymaskine ned i en skog nær Linkjdping. Av den 3 nanr,„s
besetning og 12 pasasjerer ble 11 drept. Bade besetningen
og passasjerene var norske. Ved nedstyrti.ngen ryddet
flyet en 100-meter lang veg gjenuon skogen, hvor treene
knekket son fyrstIkkel".

Flyet tilhörte British Ovcrseas
Airways Oorperation.

Det vil ikko bli oppgitt noen
navn av hensyn til vedko=ndes slektnie i Norse,

"N;$JON-E\Tn QM RUMANIA,

O.R.12.00 ”Nasjononn omUller i dag i en
artikkel forroderiet i Rumania, og understrekef især det
tunge lodd Rumenia ib ved- å:sende sine soldater til
fronten for å kjempe sl,ulder vc-1 skulder med den rMe aroxis
soldeter som inntil no har drept runenske kvinner og barn.

=DDELELSE FRA. VINMONOPOLET.

18.30 Ordre nr. 6748: Fngende inn-
rykkes ongåe over 50 m,m, to spalter red ranme og merker(in-
monopolets stjerne ?)

Meddelese fta vinuonopolet -
Månedene septrnber, ok'Goeer og

november er der intet salg på de alminnelige kpckc.z-t for
vin og brennevin. I de nevnte nåneder vil sals skje bare
til personer son er i besittelse av særskilte kijpekert
gjeldende for det nevnte tidsron. Disse kort erholc:ec, ikke
sjennem vinnonopolet, nen Til bli utlevert fr- forsynings-
nenndene etter nærmere kunngj3ring derom fra nemndene.

sturlassor.

KUNNGJORING FR LLUBRIWDEPLRTEL/INTF2 .

18.30 Ordre nr. 6749: Fdlgende inn -
rykkes ongaende over 70 mm, 2 spalter ned ranne -

KIL-Ingjr]ng fra landbruksdepartenentet.
Sentral kontorct for skogbruk og virkes-

husholdning - til produsenter av generatorknott.
Bel-lovet for geueratorknott er i den

senere tid steget sh Ineget at det er nbdvendigå t5ke knottpro-
duksjoneu. LandbruXsdepartenentet har derfor i s-mråd ned
Norges Gassgeneratorstyre bestemt:

begrensingen av knottproduksjonen
oppad, son enkelte produsenter har i henhold til konsesjonsbe-
tingelsene, oppheves herved.

tillatelsen til produksjon av
knott vil ikke lenger bli bundet til det i tillatelsçn opp-
gAe s'Ged, nen kz-In ved.anskning 4_onfatte

J: stedr. Soknadsskjena råes nenvendelsc sentral-



kontoret eller Norges gassgeneratersityre og C.ets disJ,rikts'contorer.
sdknaden innsendes direkte til 1:orges gaseneraboistyre, park-
veien 57, Oslo.

Oslo den 25.adgust 1944. Sturlasson.
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v1\r:r2T OTTEP.F.AU NOInC RIMEaTrZP“.

13.30 Engelske tly overfalt i går
etermiddag det /2o:?Skerw!",eskip "Kong Björn" som gikk alene

sdrnorske farvann, .To nordmenn ble drept.og flere såret
ved mitra1jbsei1d mpt skipet som ikke hadde noe luftvern os
som gikk i norsk siviltrafikk. Lasten sam utelukkende var
bestamt for den neu'ske sivilbefolkning kom i brann.

, ,N..*MINCISDEPARTEMENTET VINDDFIXR.

21.3 (23) Det ha'J: 17kkes å få innfdrt ekstra-
ordinært tre tusen onn sukker f:rm Sverige. Dette kvantum som
for tidon er under skipninj fra Sverige vil vEee fedelt
mer de stb2ste deler av Norge löpet av de förste f4orten
dager, Partiet vil da bli delt ut som syltesukker med en kg
pr innbygger og mot klipp av ekstramerke for tre og tjende
periode. Pass derfor pa de gamie korter. Det vil sene-.:e bli
sitt nærmerg beskjed bm hvilke merker sam sa1 brukes og når
kjdp kan finne ste. Tidspanket vil bli skjdve.c. fram $å
sterkt som transportmulighet,ene overhodet ttllater det.

mcoNousx ovrasIKT.
13.30 Akslekurser fra Oslo bdrs:

bngynnsen
S':,1:Igbrksforeninsen 2 iE5 k 1060

s 5,70 k 5,50
&glesiden  s

s 222 1/2 k 220
Bruusgård Kidsterud s 265
Amerikalen k 22'b -
Bergenske.11. 1/2 k 157 V2 o 160
Nordentjeldske s 180
Ivaran s 275
Ocaan s 280 k 282 1/2
Xosmos II $ 295 k 287 1/2
Odd s 255 k 245
ncrishavet k 392 TV2
7Uuta1oteeuo qftrendr:)t.

ONB7s indeks for Oslo "cörs, ma:Idag22,5,
Bankasker 169,40
Industriak3jer:198,30 (+0,33
Skipsaksjer 233,25 (41,30)
Hvalaksjer 210,50 (4025)

Xdbanhavu: National!ankens balanse uken
fra ?5 t 4.1 23 ausust steget med omlag 58 millicner kroner til
6.515 millioner kroner. Be.nkens olearningt3lgodehavende til
utlandet er staget med 3 millioner til 2.544 millioner k-?bner.
Kontoen,"forskjellise debitorer" er steget med 50 millioner til
3.903 millioner kroner. Seddelom1öpet cr gått ned med 19 mil-
lioner kroner, mens innskuddene på forskjellige follokonti,
kontokurrant eto, er steget med 74 millioner til 4,590 1-41-
lioner kroner.
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r4SOL I ARBEITY4.

22.00 (26) llorgenposten bringer idag et inter-
vju ued lederen av organisasjenen Sol irbeid", hr.Eåre Rein,
sou bl.a, uttaler:

nTatt i betraktning at vi i de elve
måneder organisasjonen har a beidet ikke har hatt de letteste
vilkår å arbeide under, har vi doE kunnet utrette litt. Vi Så
som vårt fbrsto nål å råde bot på de mangler soei var tilstede på
de store arbeidsplasser, da i förstc rekke for alle deu som
var utkalt til nasjorol arbeidstnnsats. Vi måtte sbke å
skaffe dem forskjellig underholdning og atspredelse i fritilen,
og selvsagt ikke reinst bedre de materielle goder soel på noen
mate kunee skaffes til voge."

"Hva tar organisasjonen mr1ig sikte
på?"

Etter de inngående forhandlinger
som vi i de siste dager bar fört ned myndighetene kan j-Jg
o)plyse at forpleininsen på-bedrifts -kjJkkener yll bli frar-
skyndet. ,v flere grunner trcrrjeg at de som dag etter dag
star i hardt a_hejd ogsa vil få rett til en tilleggsforplei-
ning i fcrhold til dcm som bare gjör en vanlig innsats.
Dessuten er detgjennou forpleiningen fra bedriftskjbkkener skapt
mulisheter for at man under alle oustendigneter, også i de vanske-
ligste srtuasjoner, kan sikre arbeideren og i nbdsfall også
hans familie tilstrekkelig forpleiniug i selvo bedriftene

Lange bedrifter har r2,(4t tanken
om forpleiniug sjc.eqem bedriftskjbkkeeer ued den stUrste
interesse og forståelse. Flere bedriiter har allerede i
3/1.g tid gitt sine a beidere i hvert fall et vjrkelig godt
eg prk.ende el-21dagsm'Iltid til en moget rimelig pris. Og
spbr nan disse bedrjfbsledere har man også alltid inntrykk
av at de er neset fornbyd med resultatot.

acbei2erne ee fornöyd er noe
som sier see relv. Hva det betyr for en arbelder og hans
fanilie at hen er sik-et middag=t i en tid sou denge, turde
v28re klart for enhver.?,

rHvordan kan bedrjetene få dette

Det er selvsast ikke aJltid så
greit, men vi har sett hvordan flere bedrifter trass i all
-venskeligheter har gjennomfbrt en mbnstergyldig forpleiring fra
egne kjbkkener. Initiativ godvilje og forståelse fra nyndig-
hetenes side utretter underverker her. Jeg skal bare nevne en
spiseseddel for inneværende uke i en av vare större nærings-
middelfebrikker: Yandag, bakalag, tirsdag: fiskekaker, onsdag:
havregrbt, torsdag; fiskelapskaus, fredeg: salt fisk. Lbrdas
er jo som oftest halv dag. Da serveres det derfor ikke.

n hva koster en slik rett?"
"Bare tredve bre. Som man ser er

arbeiderne på d:ette vis sikret en etter forholdene kraftig cg
variert kost, og porsjonene er alltid riknoldige."

"Det viser seg at bedriftslederne
også beflitter seg på å skaffe de b.st nalige sanitære for-
hold, såvel i kjbkken som i spisesalen. Hvorledes vil Sol i
rerbeid bidra til å framskynne forpleiningen gjennom bedrifts-
kjbkkener"

"Det er organisasjonens hensikt å
sikre denne tilleggsforplqn4g i eth ert tilfelle os under
alle 9nstendigheter. For a na dette mål söker Sol Lrbeid
a fa i. stand det mest mulige scma beid ued faEorganise esjonen,

t-fortsatt)

til:"
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' SOT I ATMEID. (fortsatt)

per selvsagt må fagforeninger og
l'e(eciftsklubbertas med p. råd hvis man vil oppnå vi:kelig
gjennom&Apende resultater. vSol i Arbeidn vil her son
f_tanleggene fordvig foreöke å hjelpe til med å skaffe
de nbevendige ting til vege, Ttl slutt vil jeg bare f&fe til
at Sol i A beid regner med den semme imötekommenhet og for-
ståelse hoå .....,-bedriften organisaSjolien har mbtt f.eks.

byggefagettT

BRANN,

14.30 Natt til tIrsdag brerte nTMehygningen
på gården Rasta ved Magnor ned til grunnen. Ved et wdig
redningsaebed klae mon å berge alle husdyra met) nesten alle
gårdens landbruksnaskiner med. Llden TlIedteseg ti1.en
knottfabrikx og ogs dennebreilte helt n. i 1pet av ke.:t td.
411e brikiens naekirer ble 3delau sa=en med et st 7irr, parti
knott. Låven og knot-ifebrif.ke. var ass_rert for fele.t5 tusen

mer sakc:en e7e-stige denne sun m;d et bet,ydeeig beløp,
mslder HG1åmdalenw.

feLJF, OG TURFNES.

Blixs forlag, Oslo, her gitt tr,.sen
kroner J:d.1 VadsC) og fer- .husti krone.r Undring
f=.vnden de ter=a2,grep

r:ÅJW.WERe:::T2h1:-2V)SFN,

2?.30 (20) Tet ikke den AY-leir br 1 landeb
med respekt for seg se27 son ikke har et e,ueikkorps, og det
er ganeke abelaktig hva guttene kan preseere, 5e117 Oi de
allerf2este av dem bare har msikken son ho'rby. De lokale musik-
korpsene har virkeligopknådd respektable rosultater, ()g befolk-
ningen i by og bygd vet a setts pris :)å AT-guttenes inderno1dsins-
konserter. Men en in3t'tusjon som ar':e1(.stjenesten na selv-

ogzlå ha et Tvirkelig/ orke=lter, og g,lennom
får de unge den nödverdige opplÆ—ing NO r AT wver.

mange profesjorelle musikere og idag ga ovsr e hundreLT-
musikere en stor konsert på plassen foran urtversitr ,4-et, rnr
en merLgde mennesker hadae semlet seg for å hb.ee hva CLE unge hadde
å by. Under ledelse av nusikkinspektr Iwine .7s erAltede re
store korps Johan Helversens fesbpoloneise, og seinere hyldnings-
marsjen av sigurd JOrsalfar, urderledelse av musikkfrer
Kristiansen. Ellers or4fattetprogrammet en re.kke Jaffiarsjer
og populærenorske og utenlandskeverer. I af-er. spilte
AT-musikerne på s'r,.Hanshaugen, '11,02de også had'Is stor sukeess.
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TOBAREBKORT OG KMPEKORT FOR VIN OG BRENNEVIN.

21.30 Næringsdepartenentet meddeler: Som
fOr kunngjort blir der i de forste tre maneder fra og med
30. august d.a ingen alminnelig tobakksrasjon og ingen al-
minnelig utde14.ng av tobakkskort. Tobakkskort som allerede
måtte være delt ut av forsyningsnemndene er ugyldige, men
disse kort elå oppbevares da de skal tjene som legitimasjon
ved den förste å1ninne1ige utdeling av tobakkskort. Der
hvor nye tobakkskort ikke er delt ut må man på saame nåte
ta vare på de gamle tobakkskort da tallongen på disse i sin
tid skal tjene som legitimasjon ved utdeling av nye kort.
Utdelte tilleggskort for tobakk er gyldige. Nye tobakkskort
for menn og kvinner vil forelObig og sa hurtig son teknisk
mulig no bli utdelt til personer som etter de netopp
trufne bestenmelser skal være berettiget også til tobakk
i de nevnte tre inneders periode.

Det gjelder: 1) personer med
arbeidskort. 2) personer ned tilleggskort for mel  oa  bred.
3 personer son har alninnelig, tilleggskort for tobakk.
4 personer son  fer  tildelt ukemerke2 for topakk gjennon
arbeidsgiver og som har vailig tobakkskort.

Utdelin skjer _iot skriftliE
bevitnelse fra arbeidegiver.

5) personer son er ansatt ved
tyske tjenest6teder og son har vanlig tobakkskort. Utdeling
skjer mot bevitnelse fra arbeiesgiver. 6) krigsinvalider.

Nærmere kunngjöring om utdeUngen
blir gitt av forsyningsneandene. Det er videre bestemt at
trettends utdelingsperiode for toba ks-varer skal være fra
og ned tredevte august til og med sjette oktobe 1944. 1
dette tidsrom kan det selges og kjopes på fölgende merker på dc
gyldige toba-kskort:

1 H (1., 2 :1 2 3 H 3, 4 114, 1 K 1,
2 I, 2, 71 TH 71, 72 H 72, 73 T': 73, 74 T1.11 74, 75 TH 75, 66 TH 66,
T,T ,TJ 9, og TJ 10.

På tilleggskortene for gruvearbeidere
gjelder merket T 63 G i tiden fra og med fOrste septenber til
og ned tredevte septenber 1944. P", telleggskortene for skogs-
arbeidere gjelder nerkene fra og med 63 til og med 66 i
tiden fra og ned 5.august til og ned femtenoe septenber 1944.
Videre gjelder  p'J. C.ette tilleggskort m.erkene fra og ned 67 til
og med 70 i tiden fra og ned 3.-septeleber til og med 30.septenber
1944.

Alle de nevnte nerker blir ugyidige
fra 6.oktober 1944 LEntatt merket T 63 G som blir ugyldig
fra fentende oktober 1944. Tobakksanvisnngen for trettende
periode til forhandlerne blir ugyldige fra femtende oktober
1944.

Den onstendighet at der nu nå deles
ut ::ye tobakkskort til dem son skal ha anledning ',-;i1 å kjope
tobakk :'.. de förste tre måneder vil medförc noen forsinkelse,
og de rasjonsberettigede vil fölgelIg nåtte vente en tid fOr
de kan få kjopt sinc toba-ksrasjoner. Llt settes imidlertid
inn  pk  å gjöre ventetiden så kort sok  nulig, og ingen merker
på disee kort foreldes i ventetiden. ,Som för kunngjort blir
det i månedene september, oktober og november heller inGen
alminnelig rasjon av vin og brennevin. Det vil så hurtig som
mulig bli delt ut spesielle vin- og brennevinnskort for de
personer som etter de nettopp trufne bestnnelser skal være be-
rttiget til kjöp av vin og brennevin ogsa i den nevnte tre
måneders periode. Det gjelder de sanme grupper san er nevnt

(fortsatt)
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DANML‘RK.

En  rekke höytideligheter ble idag
holdt rundt omkring i landet til minne om de falneden 29.
august 1943. På Bispebjerg samledes slektninge og venner
av de fjorten falne som er begra7et i fellesgrav der. Pastor
Erling Stenberg talte. Etter forslaa a up,av de p4r8rende '
ble'et telegran sandt til Kongen.

SKIVEELEKTRISITETSVERK.

D.R.18.35 Elektrisitetsforholdene i Skive
bedret seg så neget at man har kunnet foreta en viss

lenpelse i orbrUket. således er det no mulig å  brUke
elektrisiet, 1-begrensetonrang inni1 k1.22.00 og lytte
til Fressens R.dieavis am aftenen. Fbir 7ar kun tillalt
å lytte til radioutsenelser mellem kl. 12.00 og 13.U0.

aå.T.MADIOFON= avbröt idag sine utsendelser fra k1.12.44 til
13.12 og fla kl 14.11 til 14.41 av militare grunner.

KRIMIWBEWENT SKUIIT NED rÅ GATEN.

D.R.08.15 (30.aug.)  Pressekontoret hos det Wyere
politi i D,ancark meddeler: D,n 29.august 19«, ble kr1~1.-
etjent WaTter Rhe skutt ned bakfra da /lauoppholdt seg.
utenror

TOBJ'.KKSRASZONERINGEN I NORDE. (fortsatt fra side 5)

Det gjelder de seAule grupper som er nevnt foran om tobakk.
Nærmere kunngjöring Ora utdelingen blir git av forsyingsemndene,
utdelingen vil bli påskyndet mest mulig, men noen feisinkelse
vil nok oppstå.

ICRIF.s.72U1MITIET I OSLO MEDDELER:

0.R.22.00 & 22.00  Tirsdag formiddag klokken 11 trengte
to beveptete menn inn på Oslo E,porvelers .U5nningbkentor i 0slo,
tvang kasseren og hans assistent til å rekke hendene i vem..et og
tok fra en skrivebordsskuff omlag 120.000 kroner i s•dler.
Tyvene unnkom på sykler sammen med en tredjemann som stod vakt
ute på gaten. Det stjUne belöp består av sedlar fra 100 kroner
og ned t±1 1 krone. Det er utlovet en belänning på inntil
1.000 krofier til den som kan skaffe o2plysninger sam bidrar til
at belöpet helt eller delvis kommer til rette.

(Signalament gitt av röverne).

DODSFALL.

23.00 Lege J'brgen Zuud  er avgått ved döden
henved femti år gammel. Han ble student i 1914 og tok den
disinske embetseksamen i  1924, I  1921 og 22 var han assistent
lege ved Modum'bed, i 1923 kandidat ved U11ev.1 og i 1924
reservelege ved Modum bad. I 1924 var han ogsa en kort tid pri-vatassistent hos dr. P.Bull. Fra 1925 var Auud praktiserende lege
i Ostre Beerum. Inntil han i 1928 flyttet til Stabekk hvor han
drev kirugisk klinikk og stabekk legevakt, I 19$7 bleilaankonmune1ege 1 040e Elker og 1 1940 kontorsjef 1 med1sinal41rektoratet
I 1941ble Ildi:Lagi~tssjef i  Norses arbeldstjenestå......
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ILIWEL STnUG i=5 F6R 1W DRLR .

oo Norsk Ungdon. Da den röde aruc fbr jul 1939 plutselig overfalt
sg trensto inn i-Pinnlund, •lc hele de norske folks blikk med
ct slas rottot not det-1,o vårt naboland cg det finske folkb En
bUge uv sympati str2uslet ut fra Norge - forisga um hjelp på
forskjo31ig tok ugså straks forn. Gruanlaget for reaktsjonen
vo.r en Cyp nedf"elso og yfJ2c..li for et tappert. energisk og
dyktie nabefolk, GOL1 masgu nordnenn ha,lde 1rt kjesane og hatt
nær forbisnelse ned.

vi os,s° angrepet son en trussel not nele norden
og derned ,caot vå:t egot land. Etter den firsk/tysl-ce frarrykking
sonnerun 1941 fikk finnene de osråder son overnehLise
fiende etoi tvangfraden hedCe frsttt do2

pany har nu bolsjevil:ene gått storm på :ndand. For
annen gang p kort Tid or ViLore tross deb tapro finske mot-
stand besstt av sosjst/tropsss,Det rerske folks b2ikk or osså
denso sang retLet not vårt nabolanO. Den sund„; tenkenas norsko
kvinne og nann fleï sIkkert cleb sanno som sL.st, de har ihke it
scegforvirve og bl.endo av don i'og fcr sog vanskelige sisuasjou
vart eget land i or kounet opp i eller la.tt seg
phirke av don relei.srentre sou en rekke av ti31igere ledciid usnn
og oru.ero har p-cat=rt i det stbrsmål.

Lcnge her noen norshe gutter vrt iscd lå å bolde vek'
dersppe 131 nordfreLLen. Seri en neturlig fortsetsise av den norske

-inneatnde intarkrigen fikk vi det norske
ani skapt cv Gast Tonassen og å en essefull måLe av ham Con
korto tid til han n::dt sin 1,est do stero skoger.
Tndel ev gene -flra dette kols:panl er rs eJte endt tjeneste kor
net tiloake mss i mellentiden er konpeaiet til en
jon som i vinter har heldt vakt på et viktig rarkt es, fronteu, Dnn
har 1stsin spessialo2peavo på on utslerket no:ve og står st,adig kalp-
beredt i ICarcions skoger, Ingen uton finnene sclv er rsr skl?sket
son soldater dere.)pe enn norS'ke gutter, sum, foruter a -sære skL.n-
psro Wenuofra, kjennur rordens typske skogsterreng.

Dette er den naturligr kanpplass for våre gupter fra delene
oe s'cogcne, "01E4al_ne uåte krigsnarinen er det for våre sj3-
folk. Innsateon der nord skjer på et sted hvor våre gutter, forsiten
å være med på å verse Finnland, også direhte sikrer vårt egae la:sds
grenser.

Det stod nylig i on finsk bondeavie i forbind:l.ss mod
avtalen 1Auskva os 1.,ondon om besettelson av Norge Hittils har
de skandinaviska :.2enderna fbrnollet seE rett cgis k
till den ryska feran. De hur levat et trygt liv bakouden skyC4dsmi.r
son bildets av rinnland.Nu klappar boljevisnen på skaninaviens
egne portar. nærnar seg ooh vs2kser i sawla proportion..
Utvivelaktigt bbrjar nan efterhands fatta detta æven i våre væstre
grannlænder. I denna tid har intet lite land sin stelning tryssad.
1'aran ær genensan.

Med sin innsats i den norske skibataljon får den norske
ungdom nu hbve til direkte å visc at de noner vi i Norge hverken
har rett til, eller for vår egen sikkerbot kan leve et trgt liv
bakom len skyddsnur som bildets av Finnland. De står sansen Ised
den finske og tveke våpenbrb4rs og holdor vq.kt ved Fi.nnlaads ogvar sstgrense. V1 stcotrzet noa rioon nann. ble et kompanl, oc nu
en bataljon. Denne var innsats nå styrkes og bkes. Vi hbror ofto
at eldre og ganle folk nod stoithet forteller on da de i 1905 sto
vakt ved Norges bstersnse. Nu ssår norlJenn på 7ak Vcalordens
Ustgrenae, og mot en langt stbrre fare snn den gans. NORSK UNDOå
fleld c'erc til gres;scTakt saswn ned vårs tepre finske np.boor, nelfl
deg til dun norske skijægcreataljon.
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AksjeserOslo BÖ:Ls 30. august:

4 1/24 Stas 1937
4% stt 1935 1
4% Typ'r)tskbank 1938
3 1/2% Hypotekbakk 1941
Oroditbanken

1o2 1/2
lol 1/2
lo3
1o3
1o3

Bjöbrefotson 21k. 20 1/2 ona
Borres?-.?d 13?k 133
EloktrokenIsk llu
Hafs1uud 720
Orkla 288k 270
Sauglauksforeningen IF?:5 k 1800
Agdosin .2 1/2
Borsostad -232 1/2 k R2C
BrUus*:1 7=stortd 285k 255




k 217 1/2
Borgowlko k 180
Nordenfjeldsko 180k 174
Ivr an 2711 k 2
ocoan 290k
Inos 2 295k 287 1's/2
Odd 255k 245

390

f-ne,lcs :k7 (i$io -B,rs ar.p2st:




Be2kakqs::' 169 11t, (- 0 “5




1.97.73 (- 0,3',
Skibsaksjer 233




0;25
Hvalcjksjor 2,09,59 - 1,00‘

STEYBK BMGET:
S.R. 2300

Marine2orva1tnin6en bar nu fren1EWQ sit% forslap for budgetåret
1945 - 46. Totalsummen var på vel 145 millioner kwonex.,  dérav
ca 90 miUioner til illybygn4nger. 80 mIllioner til Ove1sexi, 18,5
mIllioner til underhold og 12 m111ientw,- ti). !.,ndre .4/3.skae1ser,
bl.a. en idretts svOmmehall til vsl F.00.00 i Karlskrqna,



side 3 onsdag 30 august 1944Nr 1214

EELDINGER OM NEDSTYRTEDE KURLRFLY
1130 UTB Stookholn: Nokk et engelsk kurerfly er sannsynligvis forulykke6
OR på vegen til England,celder Iftohbladet. Det dreier seg om et eng-
1200 elsL uosquitofiy som startet fra Sverige ned frer og en radio-

telegrafist onbcrd. Flyet som var lastot nod kurerpost har ikke
ndc sitt bestonelsessted. ::_ftenb1adcbmencr at flyet må være styr-
tct ned over Nerdsjöen.

OR 2200 Folkets Dagblad avslörer idag et alvorlig svensk nbytra1itets-
brudd. Det slår nenlis fast at det britiske kurerfly son st-rtet
var lastet ned nersko soldater på vei til Englarld fra Sveri.ge, og
at dette er en innrönne1se til cn krig-rbrende pe"?t.

FLY OVER SVENSK 01IRLDE
SR 1330 Forsvarstabn meldsr a% det natt til idag er skutt ned ninst

soks 21y over sv-nsk o,råde.(Skal være st7rtet ned). Svensk,pro-
test vil bli lovert såsnart flyenes nasjUlialIfot er brast ps det
rene.

SR 2000 Et tysk skolefly red en nann er styrtet nod ever 3kånes st-
kyst nær Ystad.

SR 2000 Jå:tte( mann ble tatt vare på etter åt de bodde hoppet xred fald-
skjerm fra nedstyronde fav, De " var fra et ily, og den eno fra
et annet. Et annet stec ble ottc d.:(5de funnet.

Et fly som stirtot sat,to fyr på skog og lo tUrne3and brente.

OR 1200 Et stort antall engolsk-anerikanske fly flöy inatt pånytt inn
1330 15 over s3r15ge Sverige. En del av den flöy neget lavt. Flyene kon

frq VL2',og forlot svcnsk o,:iråde ned kurs ösbover. Flere av.den
fley senere bllbctk o i vectlig retning. Det svsnske lu-"t7c2n ve..r
vi.i.kEonhetDå nrsc steder, Seks 2"_y skal vmro s.:;yrtet nsd. ‘En
senere c,rdre trl redaktöl?enetreker den-ri re'dIngen tflbak).

DR 12J0
FLY OVER DLNI=,

Era 2235 til e315 Inatt Va2 de% luftelarn på forskjellie5e
steder I 2)0.unl,arl:-.

Ved 0030 tiden sla-op en 213icrt maskin en bor_lbc på forsteLl,a
Borup ved Randors. 3 /-1.11aer blc fulLsterdis 3dolat,3 andre
de1\1s. 6 ronnesker ble aropt og 26 såret, Ided lufttrykket blo
hundrevis av speilglassruter w.adret i distrikteL.

TOBAKI=RD I OSLO
2330 Et si?gfu111; rovnord or bestt 1 en tobakksrPorretning i Oslo.

Ettor det NmT3 får oppl:/st blo det til krininalpolitict i Oslo don
30.8 neldt at cn kbinne lå drep s5n ethakks_:-Porretning i Sofic-
gate 15. Da politief*, kon tilstcdc visto det scg at den 60 år gan-
le Kristi Ensclstad lå ryrdot på gulvet i sin :Purretning.

ForclUbigc underskolser tydor på et hun er 1:1-cpt slag
hodut mcd en in.ursten son l å gulvct. Kristi Ergolstad bodde
alenc i en liten leilighet pn. et værelse og kjdken son stötto op
til butikken.Hun cr sist sctt tirsdag kl 21 og alt var da i ordor
Dct cr sannsynlig at hun er drept i lÈ5pet av kvelden nuligvis för
midnatt, Det kan vidcre ikkc være tvil on at dot forcliggcr rov-
mordl idet politict bare fant skillenynt på stedot cg don dropte
el1trd -o1oidc större pengesedler i ein væsk.c. Det vur oliers
runster i butrkkon og det cr neget sen tyder pa at egsu tobakks

or stjålct.

Dikteren og gårdbruker .:Inders RasnussXfisacad 76 år sammel,
var födt i Told.a. 1 sin ungdon skrev han etper diktsanlinger
en skuespill til bruk r ungdonslagene.Sener skrev har en
artikler av litterær og politisk art i presson. 21nders Vass-
eItok neget i det politiske liv og satt i flere perioder
' :drer i Velda. Han sat'u i Stortinget 1913 - 30. B1.a. var
ets se2r.rcær.Han var nedlom av £lere departementale kon.
Var hon nedlem av bostyrelson av Nouges Bank ÅlesuuLL.
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PAASIKIV:: DENENTERER
SR 2300 Ved herv3ndelse til Paasikivl, sam for tidener I

Relsinki uttalar ministeren at de rykter som verserer om ham
er fullstendlc grunn1bse, melder TTs korrespondent.

Paslki'71 fremholdor sterkt at han intet politisk oppdrag
har tått, og han regner heller ikke med å  få  noen.

BREN8EW3ITUå3JONEN I NORGE:.
Iandbrt.ksdepartementet melder at tvangshogsten for ved på

grunn ev de!..1 vanskellge brenselssituasjon er forlenget utover
£brste september og inntil videre.

Det p?ilegges alle skogeiere å söke utnyttet alle kretter i
vedb.ogsten.

PLY OVERHAMERFEST
2200 Et nz-tt angrep på norsk eiendam har tirsdag funnet sted I

neeheten v Hammerfest. Denne gangen hadde britiske tly sett see
ut endel fiskebåter og andre norske fartbyer.

Omberd på et av sklbene ble to mann drept. En mann ble hårdt
såret ve(imadkingeværild. på et annet farty ble en gutt på 6 år
truffet av maskingevmrskudd i bena. Fa2tbyene ble endel ranponert.

EKSTRAPREMIE GODT ARBEIDE.
2030 P7:ispolitifu1lmektig3n for Telemark og Vestfold opplyser

at det sr utferdiget torelegg for et entreprenbrfirma 1 Nevlung-
havn <58, dets Innehavere for ovartredelse av prisfordkriftene.

7nndragningsbe1bpet for firmaet utgjbr . 190.000,00 kr.
er de fem innehavere hver idbmt 5000 kr. I botZ

;r11- DVD IFROLICH
FREITARER MESSING MDSIKK I PRILUFTSDRESSUR

00 (NOkså uleselig, men det fremgår at:) Det ble iatten pa general
1P2511o1-Hanssens gård I Bærum arrangert en friluftskonsert for
fr‘rksjonærene i sentraladministrasjon en rekke æresgjester
bi.a.nministert stang ,ger-iralarbeitsrthrer ? med stab, general-
'Aajor.Bjerklund,stabssjef I kvinnelig AT fru Bergquist'og ord-
Tbreren 1 Bmrum. I konserten medvirket tre AT orkestre som fbrot
apilte hver for seg det de var god for, for sttrpå å s6les i et
1. et veldig blås 1 en kjent festpolonalze. Der blåste de loo
mann sterk. De av forsamlin§en som ikke blåste bort, samlet seg 1
et b..:.edbvende bifall atterpa, og da döyvet de musikken. Alle va2.'
enig 1 at dette var vellykket.

DEZWLVARE SMÅTT MED MAT NEDE HOS HAMSUN
111.)0 Arendal: På BygIand 1 $etsdalen har det en tid vmrt en skole

som er noe utenfor det vanlige. Det ar en husmorhjelpskôle opp-
rettet av NSK sam har til oppgave å utdanne husmorhjelp, dvs kv1n-
ner som trer ihusmrens sted der hvor hjelp trenges. Elever som
er 1 alderen 18 tll 504? år komner fra hele landet.Kursene er
gratis nen elevene må forplikte seg til et års innsats.

Iår ble det tredje kurs avsluttet. Mens avs1utningshbytIde-
ligheten var 1 full gang innfant Knut Hamsun og frue seg til stor
glede for forsanlingen. I sin tale pekte fylkestbrer Hammer og
fy1kesmann Pettersen på skolens betydning, og rettet en takk tll
økolens dyktige bestyrerinne frk Borghild Skar. Seinere leste fru
Marie Hamsun en del av sine egne og Arild Hansuns dikt.

Fra festdeltagerne ble det sendt en hilsingstelegram til
ministerpresidenten og landsleder fru Olga Bjoner.
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MELDINGER OM NEDSTYRTEDE KURERFLY
1130 UTB Stoekholm: Nokk tt engelsk kurerfly er sannayn1igvis forulykket
OR t vegen til Englandlnalder .P.ttohbladet. Det dreier seg ()m. et eng-



1200 olsk mosquitofly som startet tre. everige mad förerog en radlo-
tslegrafist omberd. Flyet som var lestat mad kurerpost har ikka

sitt bestemmelsessted. Lftonbladet mener at flyet må vere sty-
tet ned over Nordsjden.

apt 2200 Folkets Dagblad avslörer idag et alvorlis svensknöytralitets-
brudd. Dat slår nemlig fast at det britiske kurewfly som'styl,tet
var lastet ned 13,eske soldaterpå vel iI Eng1and f7..a Sverige, og
at dette er en innrdmme1se til en krigrende pay?t.

FLY OVER SVENSK \
SR 1330 For svarstat.r. melder det natt til idag er skutt ned mlnst

saks fly over svr?..sk emråde.(Skal ytere styrte:!.1 ned, ,4venSkcpro-
test -;i1 bli leve t såsnart tlyenat nas-J-6=tetstr bragt pa det
rene,

8R 8000 Et tYsk skclefl med en mann/er styrt naa oVer Mkånesbst-
/kyst nrJr Yatad.
e hoppet rsd fald-

st zly, og den sne tra
.unnat.

g og lo tdnneland brente.

DR 123u
PLE OWR

235 t4.1 o513

ied .030 tilen
BorAp ved Randers,,

hurdrevis avvapeilglas
del,ls1eranneske:? tl

1.111
TOBAKKS=r ps.c
2330 du..lt rovrordler begt i en .6oba1ks<'orretning

nttor det 72H får ppist blo de il Lr1minalpoll+1; t Oso don
30.0 me2dt at cn tinne lå drop t sin ',,obakksforrotning i Sofie-
gate 15. Da p011 ict ISQM tilstede viste dot seg Rt dell 65
le KietiEngol ad lå myrdet p&gulvet 1 ain forrotning.

Foreldbigc dersdke1sor tyder på at hun oi. rept med slag 1
hodet mad en ri sten som lå på gulvot. Kr 4.sti Engolste boddo
alene 1 on 11 en leilighet e. et Vgerolsc og kjdkken Som stdtt-
til butikken. xt er sist sett tirsdag kl 21 og alt ver dR orie
Det er sanns ilig at hun cr drept ]et a kvelden muligvis 2ör
.m.1.dnwbt Det ke,n videre ikke være tvil om at det forcligger rov-
mord Jiat politict bare ski.Llemynt på szedet og drstte
e.:114d 721e14e,å ha stdrne pangcsed1er i sin vmske. Det var erere

putikxen og det er magez sn zyaer pa at oss obc2ks
Niexer er stjålet.

TADSFAIL
1230 V'asell,otnD:',,kteren og gårdbruker Anders Rasmussen ew aod76 år gammel.

Hen var fddt i. lrolda. sin ungdom skrev han etper diktsamlinger
og neen skuespill til bruk ungdonslagene.Sener skrevhan.en xk•
reke,wrtikler av 1ittermr og politisk art i pressen. Anders Vess•
botm de:tok naget i det politiske liv og satt i 11:7.ere perioder

Han i Stoin.get1QT- 31.,
b.L4. tinFts p3emv.HaL r2edlem Liere dpart(,mentRle k3m,

11. 1Jedlem-v besty7,?elsen av ÅlosuL.

aR 2000 Atte( mann bls tatt re på etter pt de h3
skjerm fra nedstywtan e fly, De' . ', vaz fre
et annet. - Et annet s-ed ble-øtte döde

Et fj..y som styrtet att? fyr på ak
\ 4.

OIR 1200 Et stort antail e:ask-merika5ke fly fldy inatt ptinyt'j "n.n
.1330 15 over sdrlige averige En e1/E,.7 dem:adymaget lavt. Plyene kom

frR ilst og Zorlot svensk\område d kurs östtever. Flers av dem

viwkscmhet på m:),re st,de.13ek fly Fi>".vr!:r.,e styrtet ned. ,'.Ril7
se:re tilbak.e 1. ver.glig retti:og, De"--a-Vneke lut.7.,2. '7c,.x

senere -dre til:redaktbe e t ekk5-',-''L:?wl.,)me dingen

app
71

/ » de arm på forskjalliba

n eliertmaskin en boba på forste.
aer '41efl.11etsrdig r5d1a6t1.3 ndra
rept Yog26 såret, I2ad lutttrykket
ter e4adreti distriktet.
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DANEARK I ROG OG D.ALP
DR 1835 Sjefen for det tyske SS meddeler Natten til 29 august ble

det foretatt et overfall på en tysk sjötollstasjon. Under den
påfölgende ildveksling ble tollaeesjstent Grussmann(?) drept. Han
etterlater seg hustru og tre barn i Tyskland

Pr'-^1.835 Ved 2130 tiden igår ble det foretatt et bombeattentat mot
firmaet Lindströms garage og lagerplass i Rnine. To biler ble
ödelagt.

RB 1835 VSd 2245 tiden igår hörKtes en veldig eksplosjon i Grenaa havn
Det viste seg at en hjemne1eget bombe var plassert i Carl Jensens
rdkeri. Taket var ödelagt os en hel del vinduer knust. Ovnen holdt

RB 1835 Tre revolverbevepnete menn trengte igr aftes inn i grosserer
Potersens ville. jt Holbæk. De berollget ham med at det ikko var
fare på færde - e vilde bare låne hans bil. Du bilen var levert
ut lovet de å bringe den tilbake - etter krigen.

DR 1230 Siviling. Knud Kristensen er idag wrges ved 815 -tiden blitt
bortf3rt på vei til et i boligutalget. han hadde bestilt
taxi. Da b.an var i fLerd med å stige op i denne, ble ban av
revolverbevc-pnete reenn tvanget til å ga inn i en mörkoblå bil som
så kjbrte heJ,1 bor. Vidner SQL1avh?irstes kunne iLke bli enige
hverken bilens nummer eLler utseen0e forövrig.

DR 1230 Hans Pedersens bilverksteds lagerbysning i Frodericia brente
isar, tillike en hel del verdifullt materiale. Ilden spredte eg
til andie eiendcmuler. £9.ersakcn vites ikke. Skaden er betydelig.

Det utbrbt brarn i zien i stats:Pergslet i ..vi1le igår atr.es.
Etcr etor utrening bJe ilden i 1ct av en
fanger römte da feesslet ikke- kcm i bran sak bil brannen ukj.

S2 13130 Tog2crjenKalm-Köbenhovn er blitt innstil1et L.ftiutcn for't-
seuter. Fwejen KelsiAgberg-Belsing: også innstillet På grulln
av mincf=n etter nattens fly. Det renes at trafikken kan, gjonepp
tas snart,

RB1835 Den 44 årise Gunder Stiig fra Silkeborg ble drept av en ukjent
pereon mod to revolvE.rskudd ågår ved 2230 tiden utenfor et dense-
loale.

URDEN OG VI
Det Var  Dagfinn Gjessing son var frempå. Han utmalte
de redsler befricisen me,d-.Mrte - borgerkrig sult os n3d cg ga
eksenpler fra Italia os Frankrike, Det samme kommr til å skje
Norge, mente hun, og desuten ble "vårell kystbyer skutt i filler

under en befrielse.

SVENSL IDRETT

1:2300 Under et verdensrekordfolsök lkvel: på Stockhol_ns- lip Arne AnderJen 2000 m. på 5.12.6. EU.gg bruKte 5.
Dalaloda vanut spydd på 73,24 - Liljequist seiret
or,, 800 n, löp på hen.h.1.51.4 og 1.508.Lidman llo m.
400 n. Linderol,h 119.1, höyde Frendin 1.83 - 5000 m.
14.28.8 og kule K.Nilsson 14.48.

Stadion
13.2.
et 880 yards
hekk på 14.7
K.E.Lexson
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TURL,0NORDEE
Såvel fdi-ste 5?onding som Aorgnre2etisjor uleselig, ei. dot

3fnes å frezlgå forelgger en 1,-Ate1se i skryrasjoner-
ing3n slijc t de",rürt aviv6Ls vi erker Skal kunne fås

.J.jbpt enten halvsåler fo2 et par sJ 31er teksti2. ellE)r papir-
sko kan kjbp,: s6

OR 44.0
t3.-8-44 BRENSEIBITUAWONEN:

Etter a ha gjengitt Lanabruskdepartemente+,s forleng.J1E;a nv
tidsfristen for vedhogst gjengitt tidlegere i Oversikten -
fortalte O at situas;Tonen 7.ar kartrofal o3 fol'sterket
Landbinlksdepartemes henbtil.i.±ng om å. GjUro alt
å kOLJ ho6ston.

•;.
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