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REPRLat,NTANTER FOR OSLO.

23,00 (54) Pressen hadde.igår höve til å tale hed en
ung belgierinne som er kommet.til Oslo med evakueringsströmmen
nordfra.

Hun er en av de mange som har måttet
fr1ste en omtumlet tilverlse under denne krigen.

Når det engang blir fred igjenlskal
sandelig skrive en bok om krigen, sier hun, for jeg har virklig
fått fble den.

Hun er fbdt i Toulon, i Frankrike, der
hennes far og belgiske mor denogang bodde. Som tysk statsborger
tok hennes far del krigen pa bstfronten og blev tatt til fange
Stalingrad. Underkrikshandlingene i Belgia sommeren 1940 dbde

hennes mor av skade hun fikk under et flybombardement i Brussel.
Da hennes mor og far var falt bort, måtte den unge dame se sig om.
efter arbeide som serveringsdame i en restuurant og siden i en
rustningsbedrift.

Ved nyttårstider 1943 meldte hun sis til
0.T. og i januar iår kom hun til Norge. Hun hadde arbeide pa en sy-
stue med reprasjon av tby, fbrst nogen månnder i Mo 1 Rana og
siden i Elrkenes, der hun var helt til evakucringsordren kom med
fem minutters frist til å komme sig vekk.

Der hun sitter og forteller virker hun
helt oppskaket av redsler hun har opplevet de sidste ukene. Den
dagen sovjet-russerne kom til Kirkenes glemmer jeg aldrig, sier hun.
På systuen fikk man beskjed om å komme sig vekk dyeblikkelig.

' 1:an fikk fen minutters frist. Det hun opplevde 1 disse fem minutter
fbr hun ved tysk hjæl.p kom sig unna, star for henne com et mareritt.
med sine esne byne sa hun en nor og hennes to barn bli skutt ned
på gaten av sovjetsoldatene som strbmmet inn'i byen, tildels med
kniv i munnen, forteller hun. En tysk soldatskulde forsbke å
hjælpe dem bort ved å fbre dem sjennom et hus til en sate på bak..
siden, men akurat da de skulde apne dbren, kom sovjetsoldatene
styrtende og skjbt ned kvinnen og de to småbarna.

I den fulstendige panikk som hersket, la
hun ikke merke til hvor det ble av hennes veninner frå systuen,
men hun har i alle fall ikke set noget tdal dem siden. Selv kom hun
sig ut av byen ved tysk hjælp og fikk hbve til å fblge en tysk
militærtransport sbrover.

Om stamningen blandt den norske sivil-
befolkningen i Kirkenes forteller demen at særlig kvinnene og
barna var grepet av redsel og pani.kk og sökte å komme sig vekk for
enhver pris, men hun la ikke merke hvor det ble cv dem eller
hvilkc skjebne de fikk. Lv sina reisefeller hadde hun imidlertid
erfart ting så redselsfulle at hun grbsset ved tanken på dot.

StImningen hos en del av befolkningen i
Sbr Norge er henne imidlertid helt uforståelis, sier hun. Under
en flyalarm forleden kveld oppholdt hun sig i et offentlig til-
fluktsrom og av forskjellige replikker hun oppfattet, fikk hun det-
inntrykkat man innbiller sig at de allierte vil gjbre den noo.'
Men det må komme av at de ikke har o-Dplevd Eirkenes, sier hun.

På et spbrsmal tilslutt om hvell hun ön-
sker skal vinne krigen, svarer hun at det er henne nokså likegyldig
bere krigen kan ta slutt engang, så jeg kan komme hjem til Belgla
o8 leve i fred og ro.



STOCKIIOLM.

23,30 (59) Foreningen Finnland - Sovjetsamveldet
krever at den tidligere preSident Ryti Tanner og den tidligere
sendemann i Berlin Kivimmki, blir trkket til ansvar som kriks-
forbryterel.melder Aftonbladet fra Helsinki.

STOCKH012.

24,00 (60) På de finske socialdemokratiers parti-
kongress tirsdag gav Tanner et overblikk over den finske utenriks-
politik,Etter hva Aftonbladet melderfra Helsinki gav han ved denne
anledning en rekke opplysninger som tidligere har vmret hemligholdt.

Tanner fortalte bl. a. at en representant.
for Sovjet-samveldet, hvis stilling i hjemlandet man ikke var klar
over, hadde foreslått for den finske regjering sommeren 1938 at
at den med stötte av Sovjet samveldet skulåe la Åland byene
befeste og at den skulde avstå til Sovjetsamveldet öya Hogland i
Finskebukta. Sovjetsamveldet skulde deretter bygge ut Hogland til
festning. Hvis den Finske regjering gikk med pa dette forslaget
erklmrte Sovjetrusserne sig'villig til å garantere Finnlands selv-
stendighet og slutte en fordelaktig handelsavtale med landet.

forbindelse med vinterkrigen fra 1939
til 1940 uttalte Tanner at det finske folk aldri vildc ha gått med
påat den Finske regjering viste eftergivenhet overfor sovjet-
russernes krav. Taleren hevdet at Finnland umulig kunne.ha holdt sig
utenfor krigen i 1940 - 1942.Våpenstil1standen karakteriserte han
som hard. Det er imidlertid en trdst for Finnland at det ikke fri-
villig har gitt avkall på sine elementmre rettigheter.

GUIVIUMATERIALER.

23,30(55) Trafikkdepartementet har den 9, november
gitt en forordnin om avgift ved salg av gummimaterialer. Avgiften
skl utgjöre kr. 0,10 pr kg. materialer og skal brukes til dek-ning
av utgifter ved kontroll av vulkaniseringsverkstedene for gumni-
fottöy, bil - og sykkelgumml. Avgiften bmres av verkstedene og
disse 4ar ikke adgang til å legge til avgiften i reparasjonsprisen.
Avgiften betyr derfor ikke noen utgift for forbrukerne.

Det er under krigen blitt meget stbrre
behov for p reparere og vedlikeholde bil og sykkelgummien og fot-
tdyet. Tilsangen på nye varer er knapp og det gjelder derfor å
bevare det en har så lenge sam mulig. Når et par kalosjer eller et
sykkeldekk, var slitt ned f6r krigen ble de kasert og nye ble
kjöpt for en billis pris. Bilringene ble reparert i adskillig
större utstrekning, for disse var forholdsvis dyre, men heller ikke
bilringene ble utnyttet til sidste trevl slik som tilfelle er idag.

Behovet for vedlikehold har gjort det
nödvendis å tillate opprette mange nye reprasjonsverksteder,
smrlig for Eummifottöy og sykkeldekk."Zalverkstedene er blitt ut-
videt og modernisert og nye folk er ansatt. En del nye verksteder
er opprettet også for bilgummi.

De materialer man har til disposisjon, er
ikke så gode som tidligere. Det er derfor mere enn noensinne nöd-
vendjg at reparasjonene blir fullt fagmessig utfört. Som et ledd
arbeidet for a heve verkstedenes niva er det for tre år siden inn-
fört autorisasjonsplikt for bilgummiverksteder. Erfaringen har
imidlertid vist at det trmnges en regelmessig kontroll med verk-
stedenes arbeid sammen med opplæring i behandling materialer og
apparatr og formidling av erfaringer mellom verkstedene. Denne

% m,ten hLper man å få innfört mere ensartede og effektive arbeids-
metoder til beste både for forbrukerne og verkstedene. Denne kon-
trill vil bli etablert i nærmeste frantid.
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STURLASS=.-ORDRIJ  S  72634-

20,00 (32)
Lagringstille P for mat oteter av 1944 - års avl.

Prisdirektoratets kunnsjdring nr. 583
av 29. april 1944 om prisbestemmelser for matpoteter av 1944 års avl
pristidende nr. 9 for 1944, side 207 flg. bestemmes det i paraerar
1 sidste ledd, at maksimalprisene for matpoteter for sals fra
produsent etter nærmere bestemmelser av prisdltrektoratet etter-
hvert blir å forhbye til dekning av lagringsutsifter, svinn m.v..
Den samlede forhbyelse innen utgangen av juni 1945 er erstattet
til kr. 6,00 pr. 100 kg. eksklusive acIsetninssaveift.

Ved kunnejdring nr. 633 av 25. november
1944 1  har prisUrektoratet gitt na3rmere bestemmelser om lagrings-
tilleggene. De forangående ar er -)ristilleesene blittkunngjort
umiddelbart fdr iverksettelsen. Ir derimot har prisdirektoratet
funnet det riktis å kunnsjöre samtlige pristilless allerede fra
hbsten av.

Etter eestommo1sene i kunnsjdring nr. 633
kan de naksimalpriser som er fastsatt i laragraf 1, kunnsjdring
nr. 583 for sals av matpoteter av 1944- ars avl fra produsent for-
hdyes slik:

pr. 100 kg,

Fra oe ned 27 nai 1945 ned ytterligere

Den sanlede forhöyelse b1ir således fra
og med 27 mai 1945 kr. 6,00 pr. 100 kg.

Grosstster og dotaljister ke.n efterhvert
forhbye hittil lovlige salgspriser med samme beldp som maksimal-
prisene for salg fra produsent blir forhbyd ned. Detaljister på
steder der kontrollnemda har fastsatt maksimele dotaljepriser, nå (
dog ikke forhdye sine salgspriser fbr nemda har gitt nye bestem-
melser.

Forövrig vises til kunnejdrins ne. 633
som er trykt i pristidonde nr. 13 for 1944, side 481 flg.

Prisdirektoratet, Oslo,den 1. desember 1944,

Sturiasson.

STURLASSON. - ORDRE S 7262.

20,00 (33)
Produks'on o, omsetnin av te.lverksrodukter.

0 ave likt for tee-1verker.

1) Avde1ingen for industriforsyningen har
27 november d.å. gitt bestemmelser 0111 produksjon av teglverks-
produkter (murstoin os. takstein) til byggearbeidex. Ved de nye
bestemmelser er det bl, a. bestemt:

1) TeglVerkenes produksjon og salg av
murstein og takstein skjer etter bestemte kvoter fastsatt av av-
delingen, Det fastsettes merskilte kvoter for leveranse til sivile
norske byggearbeider og for leveranser til arbeider som utföres
for de tyske myndigheter. Teglverkene får mermere melding om
disse kvoter gjennom den Norske Landsforening for teglverker
(Teglverkforeningen)

Fra og med 3. desenber 1944 med kr. i,00

Fra og med 11. mars 1945 med yterligere
kr. 2;00 pr. 100 kg, fna og med 15 april 1945 med ytterligere
kr. 1,50. pr. 100 kg.

kr. 1,50 pr, 100 kg.
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Sturlasson fortsatt.

Landet inndeles i fen nmrmere bestenteproduksjons- og amsetningsdistrikter.
Teelverksforeningen setter i verkoverfor teelverkene de bestemmelser som avdellngen for industri-forsyningen gir am produksjon og onsetning av teglverksprogukterog ft)rer kontroll med de gitte bestemmelser overholdes.
Det er forbudt å selge eller på annenmAte overdxa teglverksprOdukter (nurstein og takstein)somskalbrukos til byggearbeider, til forhandler uten etter tillatelsefra avdelingen for industriforsyning eller den avdelingen bemyndiger,For bruken av murstein og taksteitgjelder fremdeles bruksforbudet i paragraf 2. i forordning av 24jun11943 om onsetning og bruk av vidse bygningsmatrialer og bygnings-artlkler.

For overdragelsc til torbruker( eller noensom opptrer på vegne av forbruker) og dennes ervervelse av mUrstelnog takstein gjelder fortsatt omsetningsforbudet 1 paragraf 3, iforordningen av 24 juni 1943.
Salg av murstein og takstein t11 detyske myndigheter til bruk ved bygsearbelder foresår ettersær-skilte regler, jfr, avsnit 3.
Det er fastsatt smrskilte frikvantum formurstein og takstein, 50 kronersbestemmelsen 1 rundskrivelse Byggnr. 1 og 10- kronersbestemmalsen i rundskrivelse Bygg nr. 3,kommar derfor ikke lengre t11 anvendelse for murstein oe taksteinvedkonmende. Avdelingen har samtidig bestemt at teglverkene skalgi fortlbpende månedllge oppgaver over produksjon og lagerbehol-dning av teglverk2rodukter, brenselsforbruk m.v, i samsvar madskjema T,V". 2 utarbeidet av teglverksforeningen.

Vidre skal teglverkene sende oppegve:på fastsatt skjamaoverdet som er levert i månedens lbp pa deforskjellige kvoter og vedlegge oppgavene notsvarende kjiipekorto anvisninger sa4 oppeave over totalkvantumet av frie salg 1manedens löp.
Porannevnte oppgaver skal være postlagtinnen den fenit i den måned som fölger etter den måned oppgavengjelder for. Oppgaven skal sendes til den norske landsforening forteglverker, Klingenberggt. 7, Oslo.
3. Destemmelsene under 1 og  2  trer 1 kraftfra og ned 1. desember 1944
Overtredelse eller madvirkning ti1 overtredelse av de bestemaelser som er nevtt unner 1 og unnlatelseav å sende oppsaver som nevnt. under 2, eller angivelse av urigt1geeller ufulstendige oppgaver er straftbart og kan medfre inndragning.De nyo bestemmelser on produksjon oe on-setning av teglverkprodukt6r, oppeaveplikten for teglverkez og desmrskilte bestemnelser on omsetning av nurstein og taksteint11tyske byggearbeider er sammen ned kommentarer til de nye bestem-malser tatt inn 1 rundskrivelse Bygg'nr. 15, sam tåes utlevertved henvendelse til forsyningsnemder, bygningseåd og jordstyreZ samt1 kontro11kontoret for bygge og anleggsvirksomhet, Grensen 3,fjerde etasje, Oslo, Værelse nr. 98, Rundskrivelsen er desuten til-stillet alle intreserte institusjoner og bransjeforeninger.

Oslo, den lste desember L944.Nwringsdepartementets avdeling for industriforsyning.

Sturlaseon.
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STURLLSSON.-ORDRL S 7261.-

20,30 (34)
Omsetnin sregulerin .?;en for k *ökkenutst r  s isebestill m,v.

Fölcende gjenstander er med virknine frdog med idas unntatt fra omBetningsregulerineen for kjökkenutstyr,spisebestikk m.v.:
1. Gjenstander av Keramikk. 2.Boller avkker glass, porselen oc stentby ned diameter under i60 mm.
3. Fat av glass, porselen os stentby neddiameter eller störste lencde under 300 mm.
De nevnte gjenstander kan således fra ogmed 1. desember d.å. kjbpes oc selges fritt uten at det foreliggerkjbpckort. Gjenstandene cr vidre unntatt fra forhandlernes epp-gaveplikt.
Oslo, den 1, desember 1944.Næringsdepartementets avdelini› for industriforsynine.

Sturlasson.

STURWASSOI\T.-ORDRE S 7259.-

20,30 (35) Kunn''brin'.
Ved nödstilstander som skyldes natur-katastrofer, eksplosjonsulykker oller lignende, er det forbudt åbruke telefon til private samtaler. Donne ordning er nbdvendig forattorholdsregler til hjelp for skadelidte oe til utbedrins av skadeneikko skal bl sinkot eller vanskliesjort ved at telefonforbindelseneblir blokort.
Under flyalarm er det bare tillatt åbruke telefonen til meldincer om inntruffen skade og til viktigetjenestesamtaler. Det er forbudt å bruke telefon til privatsamtaler.Pette forbud ejelder i inntil 2 timer etter at signalet "faren over"pr gitt, når luftangrep har funnet sted.
Overtredelse av de forannevnte forbud vil bbli straffet og desuten kunne medfbre at telefonabonentet inndras.

Politidepartementet, lederen av Ordenspolitiet.

Oslo den 30. november 1944.

Sturlasson.

STURLIISSON„-ORDRE S  7265.-

20,30 (43) Kalsiumkarbid til bel snin-.

Generaldirektoratet for transport har inedhold av forordnineon av 25. nove:lber 1944 am omsetnilig os brukav Kalsiumkarbid bestent ti1de1in av Kalsiumkarbid til belysning:1. Sbknad fra forbruker om kjbps1egiti-masjon for  Kalsiumkarbid til belysning sendes den stedlige forsynings-nemd som bemyndiges til å foreta tildelingen ved hjelp av karbid-merker. Dette gjelder også Kalsiumkarbid til belysning ombord påfiskefartbyer.
Sbknadlom brukstillatelse av Kalsiumkarbidtil belysning av egen beholdning son  ikko er ervervet mcbtleveringav eyldig kjbpslecitimasjon, skal også sendes forsyningsnamdal SOL1kan ei slik tillatelse.
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Sturlasson S 7265 (fortsatt)

2. Söknad on Kalsiunkarbid til be1ysning
ombord tå fartöyer i kystfart sendes på skjema nr. 220 gjennom
nermeste transportutvalg til Goneraldirektoratet for transport.

StSknad QM Kalsiumkarbid til bolysning
ombord på fartöyer i utenriks fart sendes på skjema nr. 226, gjen-
nom nmrmeste tollkammer til Generaldirektoratet for transport.

Det understrekes at ethvert sale av
Kalsiumkarbid til belysninguten not ancivelse av rasjoneringenerker

‘Imr eller tilvisitg herved er forbudt.
Disse bestemmelser trer i kraft lt

desenber 1944.

Generaldirektoratet for transport,

Sturlasson

FOLKESENDEREN "NORGES FRIMET".

18,00 Kolkesenderens sendinger understreket
viktigheten av at bdelegge transportforbindelden for tyskerene
.Norge. Den letteste måte er at lave en trekjile og söke en kurve
på jernbanelinnen. Lian legger trokjilen på den yterste sjinne i
kurven og dermed er arbeidet gjort. Et par ungdommer kan utföre
dette arbeidet og så rusle bott usett.

I Nord-Norge er det om at gjöre at öde-
lægge alle småfartdyer son kan brukes til transport for tySkerne.
Det gjöres lettest ved at ta en öks og hogge hull i båten,'eller
senke den helt. Dermed stopper vi tyskernes transport og er et
skritt nmrmere vårt mål.

S.R. 22,00 ( Begyndelson helt uforstålig på grunn av atmosferiske
forstyrelser)

	 Norske myndigheter til å opprette
ro og orden under ledere som de selv har valgt.

Kronprinsen samholdt at dette ikke var en
almindelig order til de Norske militære innenriksstyrker å lnnlede
en omfattende mllitmr aksjon. Stunden hertil e endnu ikke konmet.

De norske nyndigheter har gjort oc gjör
sitt yterset for å bringe befolknincen hjw1p. Det er klart at
tyskerne forsöker å dra tilbake store styrker i sydlig retning
gjennom Norge til Tyskland. Den Norske og de alliertes overkomando
har oppstillet planer utarbeidet for å konme tilrette med en sådan
situasjon og det setter den nu iverk og de Norske og de allierte
flystyrker oppererer nu i de Norske farvann for å avskjære tyekernes
Sj8forbindelser mellom Norge og Tyskland, så vi anser at rette

-tund er kommet og også si ordre til norske innenriksstyrker til å
avskjære'de tyske torbindelser til lands for å drive ut notStanderen
på havet, slutter kronprins.Alav.

P.R. 22,00 Lund studenterkars interakadeniske rute-
kurs t rettet idag fölgende hilsen til det norske student organisa-
sjorf i Opsala og Lund ? om årsminne av overgrepet mot studentene
Norge og uttalte sin forhåpning om at studentersamfundet nåtte

oppta sin virksomhet igjen.
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TRONDHEIM.

11100 (11) Prisretten i Trandheim har avsakt domen sak mot tre personer for svindel med rasjoneringsmerker.
Tiltalte nr. 1 ble dbmt til fengsel i ettår.og en bot på 500 kroner_, og inndragning av 2400 kroner for å ha

stjalet rasjoneringsmerker som svarer til 638 kg. sukker og for
ulovlig å ha slaktet en gris og solgt bedervet

De to andre tiltalte ble dbmt til 30 dagersfengsel hver, en bot på 500 kroner og desuten inndragning av 500
kroner for begge under ett for å ha kjöpt de stjålende rasjonsrinRs-
merkene og solgt disse og nogen fettm.erker til to personer i. Oslo.

Prisretten har også dbmt et enter3/4)1'fl8r-firma her i byen, til å betale en bot på 2000 kraner for a ha
fbrt særregnskaper over de enkelte arbeider firmaet har utfbrt.

En pb1sevognhand1er er dbmt til fengseli 30 dager, en bot på 500 kroner og inndragning av 2090 kroner for
som mellomhandler å ha tatt for urimelig priser på fiskepblser og
tor unbdvendig virksomhet som mellommann. Pb1sehandleren som ogsable fratatt retten til å selge pölser fra vogn hadde som mellommann
zolgt pölser til avdelinger forskjellige steder i Trbndelagtil overpris.

10,30 (13) En funksjonær i .&mot forsyningsnemd ble
for en tid siden ktepet i sVindel med rasjoneringskort. Han er nu
av retten dømt til fengsel i fem måneder.

SANDEF,TORD4

12,30 (22) Omlag 30 kilo tobakk og sigaretter og
merker for 20 kilo tobakksvarer ble i natt stjålet fra'en foretning
Sandefjord. Da julekvoten skulde leveres ut i morgen, var for-

retningens lager temlig stort og tyvene har selvsagt tvingende
grunner, latt hele 20 kilo tobakk være isjen i forretningen.

NOTODDEN.

	

13,30 (24) Tyver har inatt brutt sig inn i'paldcboden
på Atterhaugen brygge i Sauherad og stjålet 50 kg. farin, som til-hbrte handelsmannen på stedet. Tyvene har uten tvil hatt et anstren-
gende arbeide med å bryte opp den solide låsen i pakkboden, men
de har byensynlig veret av den oppfatni@g at farinen var bryet ver

	

13,30 (25) Ubudne gjester har i natt været på ferde
en landhandol på Stoklandsheim i Bb. Alle forretningens rasjoner-

ingskort er forsvundst og 30 kg, margarin og endel små varer er
også blitt tyvenes bytte. Det later til at tyvene har gitt siggod tid, idet hele 100 liter benesin er tappet fra en stor tank ogkjbrt bort i nattens mulm og mbrke.

STAVANGER.

12,30 (20) 1.1n dbdsulykke hendte i går ettermiddag vedVatnamot på Jeærbanen. Anleggsarbeider Gustav Olsen var med en kamer
på veig fra arbeidet. Olsen gikk midt mellom skinnene og i en skari
kurve var han ikke oppmerksom på toget sot kom mot ham. Han ble overkjbrt og drept på stedet. Gustav Olsen var i fbrr års alderen og
etterlater sig hustru og fire barn.
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STAVANGER.

12,30 (21) En ptt fra Ilborg var forledenute for åpröve isen for første gang iar, da han plutslig falt i gjennom.
Folk kom sgraks til og forskte å redde ham, men isen var for svak.
Da kröp en av euttens kamerater, den elve årige Gunvald Olufsen ut
til ham med en stige og efter en halv times iherdig arbeide lyktes
det ham å bringe den druknede på land.

UTLENDINGER KAE ERVERVE ODELSRETT I NORGE.

18,00 (26) Höyesterettsdommen i odelstvisten om eien-
dommen Nerengen i Lunner hvorefter utlendinger kan erverve odelsrett
Nerge, foreligger nu. Det framgår herav at höyesterettsdommeh er

anstemmig. Den er avsagt av dommeren Apenes, Aslaksen Helseth,
Hogård og Konstad. Förstevoterende, dommer Apenes, fråmholdt at
ankesaken forelå for hdieste rett i samme stand som for de underordn.:.
ede retter, Under henvisning til de underordnede retters demsgrunneri
erklmrer förstevoterende at han var kommet til samme resultat som
disse, dog at han i det vesentlige kunne tiltre lagmennsrettens
begrunnelse. Han vilde tilfdye at Norsk lovgivning allerede i 1821
kjente til begrepet Norsk borgerrett og Eorsk innfödsrett. Han hen-
viste i så hensennde til grunnlovens paragraf 92. Når det ses hen
hertil kunde han ikke'finde annet enn at det måtte were uttryklig
sagt fra i odelsloVen, dersom lovgivningen hadde ment at det skulde
vmre en betingelse for å få odelsrett at man var Norsk statsborger,
på samme måte som det var utrykkelig bestemt at for å kunne være
odelsbåren måtte man vmre döpt. Det er heller intet behov for å
fortolke odelsloven på dette punkt på den måte som den ankende part
har gjort, idet de fornödne kauteler met at utlendinger skal kunne
erverve Norsk odelsjord idag foreligger i de forskjellige konsesjons-
loVer. Han voterte derfor for at lagmannsrettens dom ble stadsfestet

sluttet sig de andre medlemmer av retten.
Saksomkostningene ble opphevet da det dreidt

sts om en av stor prinsipiell betydning. Saken har for oåelslöseren,
som skal overta eiend6mmen 14. april 1945 ettorat saken har versert'
for retten siden 1940,, veret fört av hrr, advokat Fremstad ,Tevnaker,
for eieren av hr. advokat Sterri, Gjøvik,

TEGLVERKSPRODUETER.

20,30 (39) Nye bestemmelser am produksjon og omsetning
av teglverksprodukter til byggearbeidor.- Brenselssituasjonen og
de vanskelige transportforhold har gjort det nbdvendig a fastsette'
smrskilte bestemmelser for teglverksprodukter (mrsten og taksten),
solla medförer at disse blir undergitt strenge regler enn andre byg-
ningsmaterialer og bygningsartikler. Slike bestemmelser er bitt av
Nmringsdepartementets avdeling for industriforsyning 27 november
d.å. med virkning fra I. desember. Eed de nye bestemmelser er pro-

‘, duksjonen av mursten trukket inn under departementets kontroll.
forbindelse hermed er landet delt opi) i produksjons og omsetnings-

distrikter, slik at teglverkene må produsere de kvanta og varesorter
som avdelingene for industriforsyningen fastsetter og forbrukerne
blir henvist til å kjöpe mursten og taksten av det verk som for-
synings - og transportmessig henseende ligger gunstigst an.

Vedtakene om dette vil bli satt i verk
gjennom teglverkenes egen organisasjon. Den norske landsforening for
teglverker. Eens salget av bygningsmaterialer og bygningeartiklet
fra produsent til grossist og fra grossist til detaljist i hen:lold
til byggôfcrordningen av 24. juni 1943 hitil ikke har veret regulert,
er det efter de nye bestemmelser forbudt å overdra mursten og takster
som skal brukes til byggearbeider til forhandlere uten tillatelde
fra avdelingen for industriforsyningen eller den avdelingen bemyndiser,,
I forbindelse med de nye bestemmelser er teglverkene pålagt oppgave-
plikt til teglverksforeningen. -fortsatt-
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TEGLVERKSPRODUKTER,
	 Fortsatt. Likeledes er det fastsatt
serskilte regler for omsetningen av mursten oe taksten til tyske
byggearbeider. Man henviser forbvrig til dagens annonse.

21,00 (44) En stor brann har herjet uthusbygningen
på gården Slattum i N'ittedal. Branden brbt antagelig ut ved halv
tre tiden, men brannvesenet som rykket ut fra Aker og Lilleström
stasjoner, ble varslet så sent at uthusbygningen ikke var til å
redde. bled unntak av hestene brænte hele besetningen trettenstcu.fe,
åtte unge og noen griser. Desuten ble hele årets avling, maskiner
og biler luenes rov.

Heldigvis stod vinden fra hovedbygningen
og den annen Slattumgård, som liwer like ved og disse var ikke truei
Skaden er ea. 100000 kroner. Alt var assurert.

 • •

23,30 (52) Forleden dag brEandte våningshuset til
Martin Olsen Engan, Sbrnesby på Heleeland. Det var bare såvidt
beboerne kom sig ut og de mistet praktisk talt alt de eide av
innbo og 1bre, 2000 kroner i kontanter brefite også opt. pet var to
gamle som eide huset og desuten bodde sönnen, hans kone, deres lille
barn og en eldre kvinne sammen med dem. Naboene har hjulpet de nbd-
lidende med det aller nbdvendigste.

23,30 (51) Forleden dag hendte det en ulykke under
torvkjbring i Nordland.,Gårdbruker Lauritz Jensen skulåe kjbre hjem
torv i en höyvogn og underveis gikk det ene hjulet av vognen.
Hesten blev skremt og lbp ut, 3-ensen ble hengende med det ene beinet
i sprinklene på hbyvognen og blev slept med et godt stykke. Han ble
ille tilrrodt og dbde et pardager senere på sykehuset..

Innbrudd. Inatt har det veret et frekt innbrudd
transportutvalgets kontor i Fredrikstad. Tyvene har brutt sig inn
gjennom en bakdbr og forsynt sig med kontorets peneeskap og samtlige
knott merker for desember, iålt flere tusen merker.

23,30 (53) Andbye avis forteller om flereinnbrudd,
tyverier oe tyvsalktniner på Andenes i det sidste. I forige uke
ble en sau tyvslaktet pa en gård og tyver har romstert flexe steder
tettbebygelsen. Avisen tar skarpt tilorde overfor disse sjofle

kjeltringsstrekene og mener at det er folk som holder kenktene
dekning så ikke politiet får fatt i dem.

SARPSBORG.

20,30 (38)Politiet i Sartsborg har
bbtelagt en rekke personer sam har oppholdt sig i
passerseddel og utan reisetillatelse. Dett störste

den siste tid
grensesonen uten
bot var på 500 kr.
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Aksjekurser fra Oslo Börs 30 nov:

S 104 1/4 X 103 3/4
K 102 3/4
X 104
102 1/2

K 105
105

S 142 1/2 1Z 137 1/2

4 1/2Stat 1937
4 % Stat 1935, 1
3 1/2Stat 1941, 1
3 1/2 L,Stat 1938,1
4 % Hypotekbank 193a
3 1/2 o Hypotekbank 1941
Xreditbanken
Kreditkassen S 820 K 810
Bjölvefossen S 20 1/4 X 19 1/2
Borregård S 130 X 129
Elektrokjemisk X.130
Kafslund S 695 X 685
Orkla S 250 X 242 1/2
Saubruksforeningen S 1825 X 1800
Union S 5,40 K 5,20
Agdesiden S 150 K 142 1/2
Borgestad 220 K 212 1/2
Bruusgård Kibsterud S  242 1/2 X 240
4merika1injen S 227 1/2 K 222 1/2
Bergeske S 150 K 150 K 146
Nordenfjeldske 5 165
Ivaran S 250 X.242 1/2
Ocean K 262 1/2
Kosmos 2. $ 277 1/2 K 270
Odd K 220
Rosshavet S 360

Valutakursene uforandret.

k;NBs indeks for Oslo Bbrs 29 nov:





Bankaksjer 167;50 (pluss 0,50)
Industriaksjer 185,60 (pluss0,15)
Skibsaksjer 218,55 (minus125)
Hvalaksjer 197,00 (minus1,30)

BR4NDBU.

12,30 (23) Östland.ske blindeforbund har nu besluttet
kbpe eiendommen Smtern i Bmrum til skole for opplæring av blinde

i amabruk ogohagebruk. Bladet Hadeland forteller at planen nu er
utvidet til a omfatte rekreasjons og gamlehjem. Det er selvsagt
stOr interesse for saken blandt de blinde og deres venner og for-
leden fikk Ostlandske Blindeforbund en anonym gave på fem tusen
kroner SQM bidrag til det vordende gamlehjem.

ELVERUM.

10,30 (12) VInterens förste isgang gikk 1 Storelvdal
i går natt. Isen blev fbrt langt innover land flere steder og gjorde
endel skade. Ved frejestedet i Sundf1bn ble således Sundstua veltet
over på den ene siden.
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23 30 (57) En ulykke som kostet to barn livet hendte
isar morges utenfor Fuglevåg ved Tustna.Firo skolebarn var ute i
en pram, som plutseli kantert. Det lyktes to av barna og klamre sig
til prammen, men de to andre druknet. De to omkomne het Thorleif
Sæther os Kaia Lyngwer. Kaia Lyngvær hadde forsbkt å svbmme til
land men måtte gi det opp.

Ulykken skjedde på et sted hvor det vdr
langt til folk ca, en halv time för en ble oppmerksom på prammen
og fikk reddet de to som hang der. De var da syyrt forkomne men er
nu helt kjekke igjen.Liket au Kaia Sæther er senere funnet.

	

20,30 (37) Ved kinoene i Fredrikstad ble det i forrige
uke solgt gavekuponger for de evakuerte fra Nord Norge. Ved byens
to kinoer kom det pa denne måte inn 5000 kroner til hjæåpearbeidet.

SPORT,

22,00 (47) Som kjent blir det lbrdag satt i gang en
Norsk Tysk håndballserie i Oslo hvor de bedste norske herrelag
vil möte en del tyske elitelag.

En samtale med Fritt Folk forteller
kretsidrettsleder Löken i Bergen at man også der har planer om
en lignende serie, Underhandlingene er allerede i gang og blandt
de norske og tyske spillere er det stor interesse for planen.
*Bergenslagene ;:kulde ha chanse til å hevde sig meget bra i kon-
kurrarise med de bedste tyske lag i Bergen.

22100 (48)
heia er nu snart ferdis
Bakken skal innvies med

en stor slalombakke med
blir sökt om renn der.

Eilverum idretslags nye sklbakke i Vind-
. Ean regner med hopp på omlag 60 meter.
et to dagers renn i slutten av februar.
Ved siden av hoppebakken er det anlagt
fiott fall. Denne skal prvkjb.res för det

FRIVILLIGH,TELPEN" OG HVORFOR, (Orginaltittel)

21,00 (41) Frivillighjelpen er uttrykk for ungdom-
mens innsatsvilje. Den organiseres for gjenter og unge kvinner
smat for gutter som enten erefor unge til å delta i direkte krigs-
innsats eller som grunnet sygdom er stridsudyktige.

Arbeldet vil bestå i å bjelpe til 1
familier hvor mennon tr travarendo, Melpen ekal i törste rekke
rbes tront~res pAr*reade.

I disse ftl'aorligetiderföler vi alle
trane til å være med og sjöre vår innsats os kanskje nettopp
frivillichjelpen har du din oppgave.

Det trenges hjelp- os hurtig hjelp er
dobbelt hjelp. Her har nettopp alle som ikke kan komme ut anledning
til å vise sin nestekjerlighet og innsatsvilje. Og husk: Det
störste her i livet er i glede os livsmot å fylle den plass en er
satt til i samfunnet. Den innsats som er preset av opprikti,s
glede og ofifervilje er alltid god. Frivillighjelpen venter idas på
dig. Benvendelse skjer til Fylkesungdomsstaben eller frivillig-
kontoret.



„NYHETSOVERSI= FRA SKANDIWIA.
Fra

Regjerinsens Infonmasjonskontor

Nr. 1307. Fortrolis,
2. des. 1944,

4.W.

1:eldinger fredag 1. des,

LANDBRUKSLRBEIDET.Foredras av "forbundsleder" Jahrmann.
dem¥

O.R. 18.45, (begynnelsen uhbrbar).
	 landarbciderne over store deler avvårt land har så dårlise lbnninser at de ikke har kontanter nok til

å kjbpe de tasjonerte varer som de i henhold til rasjoneringsbestenelsp
har krav 14, oe som en fblge herav må leve så krolic at det er en skam-
plett på vart sanfund.

Det er sikkert mange familicr som lever
i slike bolicer at det eår  Då helsa lbs. Det.er ikke bare spbrsmål on
desenererin av verdifullt menneskemateriell, men de elendige forhold
gir seg ogsa utslag i dårligere arbeideevne og nedsatt produksjon.

Landarbeideren gri)cs etterhvert av mot-
löshet og nedsatt interesse for sitt yrke. For regulere denne uverdige
tilwarelse og forat det kang på sanc har gjennomlcvet skuffelser over
å være blitt tilsidesatt nar andre arbeidecrupper i landet har fått
forbedringer i sine kår.

Landarbeiderne er uten tvil en av de mest
arbeidssomme og tålmodiec arbcidsgru-oper i landet. ITen det er grenser
for hga de kan holde ut, Utenfor distriktet på dstlandet hvor Jord -
brukets Arbeidsgiverforening har sine nedleclier er det ikke tariffer
for landarbeidere i det hele tatt. Dette vil si at lbnns - or; arbeids-
vilkårene i nesten alle landets fylker er helt flytende os uten noen
som helst slags kontmll. Denne visercutt tilstanden i jordbruket
kan forårsake en helt vilkårlig behandling, av jordbruksarbeiderne som
med de forövrig dårligere forhold er uten tvil årsak til at de flinkeste
arbeidere i jordbruket Går over til andre yrker såsnart anledning gis.

Jordbruket har på denne måttn stadi(: blitt
tappet for si4 verdifulleste arbeidskraft og manse bbnder erderfor idag
henvist til å klare ses med mindreverdig arbeidskraft og produksjons-
resultatet i jordbruket blir derfor selvsaet deretter.

Det er derfor en livsviktig op)gave for
vårt lands sjefer at der skapes slike forhold for jordbruksarbeiderne
at deres modernærins kan sikres en fullvordie, dyktig og interessert
arbeidskraft. Dette kan etter min mening bare gjöres ved å sörge for
gjennomfbring av hdyere lbnn og bedre arbeidsvilkår i jordbruket, bedre
boligforhold og med andre ord fastsettelse av en landstariff for jord-
bruket. Likeledes en oppklarine i 7.rket må til i likhet med hva som
kreves i Tyskland og Danmark. For a fremme dette formål var det önskelie
at det kom istand et intimt samarbeide mellom böndernes og landarbeiderne
organisasjoner on spbrsmålet.

Det gjelder å forstå og fa landarbeiderne
i en særsti1lin, blandt arbeiderne i sin almindelichet os blir mrmest
betraktet som mindreverdige. Dette skriver seg fra dette at arbeidet er

44, mindre betalt og at de sociale forhold stort sett er dåriigere enn for
andre yrkers vedkommendc. Men et yrke har jo aldri stått i forhold til
ytelsen os har ikke enang tilnærmeslesvis kommet opp til andre yrkers
länns og arbeidsvilkar. Hva kan så grunnen til denne tilbakeliegenhet
socialt oe lbnnsmessig være?

I försteIrekke må'det vel tilskrives den
almindelige konservatisme som Drecer bondeyrket, som gir seg utslag
en treehot overfor og mansel pa social innpassing til den nyere tids
krav, Dette gjelder såvel arbeidscivcrne som arbeiderne i yrket. Som
typiske eksempler på denne manglende tilpassing fra bbndernes sidc er
deres kramDaktige hold på gamle tradisjoner og overlevde for_ler o, be-
stemmelserg'hvilket den foreldede husmannsbestennelse er et kakakieristiE}
eksempel pa, en konservatisme som vel er en medrirkende årsak til at
landarbeidernes sociale forhold enda idag er underlagt lovbestemmelser
fra Christian Vls tid oe som den 9de august 1954, altså om ti år kan
feier 200 års jubileum.



LANDBRUKSARBE IDERFS For t satt .

Med all respekt for den gamle lov kan en
vel si at den i b.53T grad er foreldetp oc at en revidering av lov -
Eivningen pa det_e områllet må ucre ytterst påkrevd.

Det er ikke bare hos arbeidsiverne på
landsbygda at en slik manglende forståelse og till)assing har gjort seg
gjeldende. Like mye fra landakbeiderne selv. Det er igrunnen en meget
liten prosent av de spesielle landabbeidere som har forstått betydninsen
av å organisere seg for på den måten å nedvirke til en sunstisere
social og lönnamessig utvikling. Dette uheldise forhold skyldes
sast ikke bare den rent mentale innstilling, men er tildels en nöd-

L tvungen fM.ge av den dårlige lbnnsonhet i landbruket, son iallfall
tidligere har forhindret gjennomfbringen av noonlunde levelige vilkår
for jordbrukets proletarer. Jes minnes i denne forbinnelse den dypt-
gående krise i landbruket etter forrigc krig da bönderne i flokk og
fölge ble drevet fra sårdene til auksjonshammerens triste akkompagnenent.
Det ble drevet en samfunnspolitikk fra statens side som fratok dem
en hver mulighet for en noenlunde lönnsom drift. Det hadde sclvealg også
innvirkning pa lönnsvilkårene for landarbeiderno, Så kan man spörre:
Har det i det hele tatt blitt cjort noc for landarbeiderne? Jo selvsat.
Norsk Forbund for Skos os Landarbeldere har gjennom årrekker forsökt a
få gjennomfrt forbedringer innenfor d2ket, Det har således en kollektiv
jordbrukeavtale med medlemmer av ,Tordbrukets Arbeidsciverforening.
Lien rent lönnsmessig er denne avtalen ikke noe å skryte av. Selvom
den i tariffen oppförte lninssatser er minstelninssatser med kr. 5,90
pr. dag og det er tatt inn uttrykkelige bes:;emmelser om at det er adgang
til å betale dyktge arbeidere utover detcc, så er arbeidslönnen i praksis
blitt låst fast pa minstelönnssatsen iallfall for store distrikters
vedkommende. Oc morkelig nok, særligi de brodeste bondebygder. Mon
mod en dagsbetaling på k•. 5.90 så har en familiefar med hustru og f.eks.
fire barn ikke engahg penger nok til å kjdpe de rasjonerte varer som
familien har'krav pa.Langt nindre til dekning av andre utgiftersåsom
klær, skotby, hus lys, ved grönnsaker skatt, kontingent osv. Det som
imidlertid har hatt stnet betydning i ansjeldende tariffavtalc er
bestemnolsen om begbe&,Ing av arbeidstidhn til 48 timers arbeidsilke
i vinterhalvåret os 55 i sommerhalvåret, samt feriebestemmelsen, som
j,)landarbeidere ikke har noe krav,på hvis de ikke kommer inn under en
særavbale, eller arbeider ved et garddbruk hvor eieren er tilslutLet
J-ordbrukets ,'2?beidsgiverforening og således kowler inn under den tidligere
nevnte jordbruksavtele, da landarbeiderne er unntatt fra Arbeidervurn-
lovens bestammolser. Man skiller i den kollektive jordbruksavtale blandt
de almindelise jordbruksarbeideremmellom gårdsgutter som har måneds
lönn og dagarbeidere som har daglönn. For den förste gruppes vedkomLiende
så har disse arbeidere kost og losji året rundt, mens at dagarbeiderne
som regel har kost. Videre er det en bestemmelse i jordbruksavtalen at
arbeidere med egen husholdning har adgang til å få kj,5pt det nödvendige
av gårdens produkter og brendsel til gardens salsspris. Der vil endel
av lninen utsjöres av naturalvare og slike tilfeller gjöres t fradras
i kontantlönnen, Dette med naturalvarer har i nuværende tid gjort at
bönderne har fått så noenlunde tilstrekkelis mcd arbeidekraft. Når da;
nu foruten de elendise lönnsmessige forhold jeg har neVnt, landarbeiderne
ikke har noen rett til ferie, ikke regulert arbeidstid, 	 (endel
falt bort ----)

Vi har eksempler på at tiltross for at
helserådet uttrykkelig har avgjort at boligene ikkeac tjenlige til
=nneskeboliger har arbeiderfamilier allikevel måttet fortsatt å bo der
årevis uten at de påkrcvdc reparasjoner cr blitt utfört, Lian kan finne

landarbeidere henvist til å bo i avdelte kott i potetkjellere, ved sidcn
av WO, på stalltrev osv. Dette cr selvsast ikke noen gjengs resel men
(74„--,tviser iallfall hvor dårlige boligforholdene kan vre og hvor liten
lovbeskyttelse i virkeligheten dettc yrkes utövere har. eles cr fullt opp-
merksom på vanskelighetene i denne tiden med å få sjennomfrt bedring
de liJnnsmessige forhold for landarbeiderne. yioa God viljo og forståelse
fra de interesserte parters dide os velvillis fortsåclse fra myndighetene
skulde en re'..dze forbedringer kunde gjennomfdres, Og alle or sikkert klar
over at jordbruksnæringenselv ikke er tjent med at disse uholdbare forhol
fortsettLr.
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ST=OLH P=OS SENDING FOR NORDIPKE LYTT=.

S.R. 22.15. Oppmerksonheten i Sverige er framdeles
i höyeste Erad rettet not Nord Noree. Den svenske pressen bringer idas
Kronprins Olavs ordre til nordmenn i tvanesevakuerinssområdet on a
angripe fiendtlise patruljer som utförer ödelesgelsesarbeidet. Likelddss
slar man kraftig opp erklæringen fra den norske Reeijering om det tyske
svaret på Sveriges henvendelse ansaende hjelp til Noru - Norge. Man
fastslår her at det bilde erklæringen tegner av sitUasjcnen helt
stemmer med det som er ko=t til uttryl.k i svensk preese oe' i Riksdagen,
Som et höyaktuellet apropos kom,ler sa justisninister Terje Wolds
uttalelse til pressen om situasjonen i Öst - Finnmark son han nettopp
har bes?Jkt. Hans enerp;iske forWmmelse av den brente jords'taktikk
som tyskerne praktiserer veloverveict og etter en fast plan, hans
understrekins av det gode samarbeide som er etablert moe. russerne og
hans påvisnins av den ytte2st vanskelige forsynings - os transport -
situasjon har man tatt til etterrotning her i Sverise os overalt n.erker
man en vilje til å bljelpe som ikke cr til å ta feil av. Dette framear
ikke minst klart av den overveldende menEde pressekommentarer til
interpellasjonsdebattcn om Nord - Norge onsdag. I pressen er enstemmig-
heten bak regjeringen ikke mindre enn i riksdasen. Det går som en röd
tråd gjennom kommentarene at nan ned harme har notert seg det tyske
svaret, men at man ikke dermed er tilsinns å ci opp.

Morsentidningen nekter å tro på de tyske
cepplysninsene om at evakuercingen har foregatt elatt og friksjonsfritt.
har Sverige nu etter initiativ av quislingnyndighetene er hindret
å hjelpe den under op:).r?irende forholdx evakuerte nordnorske befolkringen,
faller ansvaretpå de evakucrtes tunge skjebne på herr Vidkun ,uisLins
os hans NS menn, skriter avisen. Sluttinntrykket av debatten i Riks-
dagen er at såvel resjerineen som riksdagen er fast bestent på ikke å
la noen nidler uprövet for så effektivt som muli- å hjelpe det stadig
hårdere hjemsWcte norske folk. Det kaldo avslaget i strid ned alle
humanitetens prinsipper kan ikke bli det siste ordet. Katastrofen i de
nordlige delene av landet kan kanskje om kort tid bli fulet av like
vanskelige eller vnrre ting i andre deler av landet. Det sjelder for
oss å sta parat til de ansvarsfulle krav som en slik situasjon stiller
slutter Morsontidningen.

Svenska Morsonbladet skriver: _Ut vel i
Schipkapasset, slik kan en tolke den tyske regjerines standpunkt os
her er virkelis de oftc siterte ordene på sin plass. Alt blir nok bra
til sist on bare tyskerne får vnre ifred. Da blir det stille oppe på
de norske viddene, så stille at en bare hörer roviuglenes skrik over
sneen, Avisen skriver at tyskerne i sin iver etter a stötteoquislingene
har eitt høyst tvilsonn.e o-yplysninger on situasjonen. Man ma gripes av
indignasjon overfor baeatelliserineen av et spårsmål som gjelder ti
tuseners timelige ve oc vel noen mil fra svenskegrensen. Men det fins
ennu mulisheter, skriver avisen.

Stockholnstidningen skriver at Svcrise
ikke behöver å ta til ses insinuasjonete fra tysk on quislingsk hold.
De er bortkastet på det svenske folk oe på verdensopinionen.

Syd Svenska Dasbladet stitter intLnsifier
hjelp og kraftigere diplonatisk trykk enn hittil, os krever at ait som
kan sjöres blir ejort, os

Wteboresposten skriver: Q,uislingene lyver
for Terboven og Terboven lyver for Berlin, det er den ge.-31e viscn.
Eiendonmelig cr oeså Berlins plutsglige onsorg for de norske familier.
Lan kan ikke sende kvinner os barn til Sverige da de derigjennom vilde
bli skilt fra sine menn os fedrc. Man har sett litc av denne onsorgen
tidligere undcr denne okupasjonen.

Handelstidninsen i Götebors framholder:
At man ned alvoret i behold kan franlesse et diplanatisk aktstykke av
det,e slag viser ate.forbinnelsen med den hjemsökte landsdelen er neset
manselfulle. Trist nok vet vi altfor mcget til å kunne feste lit til det
vaklende eventyret fra Berlin.
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En tredje Göteborgsavis, Ny tid, skriver:
Ingen vil påstå at alt det son fortollcs pressen cr 100 riktig,
men selvom nan kutter bort en yd2lig c".el blir det nok igjen til
å motbevise do tyske påstandene, Var det så overordentlig codt ordnet
fiår nordmennene, vilde ikke så nansc mennesker livet for å
komme over grensen til Sverige.

I dette meget korte utdraget sitercr vi
tilslutt en bemBrkning fra Uppsola Nya Tidning son skrivcr at regjoringeY
i t5yeblikket tydeligviå ikke overveier noon form for militær intervensjo
Man må, slutter avisen, inderlis håpe at den stund aldri skal komme

k at vi med våponmakt må drive igjennom at terroren i Nord - Norge inn-
~ stilles, men ansvarct herfor hviler helt på den tyske re'joring.

Den tyske regjgrings talsmann angron
igår ved dagens pressekonferranse i Berlin pany svensk presse og
hevdet atutyskerne har ytet befolkningen i Nord Norge all muL.( hjelp
gitt dem husrum, mat  osv

Ifsendinc,er på tysk og engelsk ovey
Sveriges Radic idag ble Y git fblgordo kommentar:

retet skie:qe være egnet til å vekke
stbrre tilfTedsstilllee i ie.erge eree ULl denne skildring var riktig.
Men dessverre fins de altfor mange di..cekte vitnesbyrd fra Norgel til
at den uten videre kan vinne tiltro hor. Med tiltredshet noteter man
imidlertid at horr Schmidt også erklærte at de svensk tyske for -
handlinsene angående evakueringen av Nerd Norge ennu ikke er av -
sluttet, Derfcr skulde en lösning fuamdeles være mulig, Som det ble
fraholdt fre regjeringens hold er den svenske regjerings anstrengelser
på å få brinse störst mulig hjelp ikke stoppet opp logmed det avvisende
tyske svaret på den förste svenske henvendelse.

Prins Carl, formannen i Svenska RÖda Korse-
uttaler til Svenska Dagbladet idag at Sveriges Rs3de Kors er klart til
redningsinnsats i Narvik, oe akter den svenske regjering å bpnytte seg
av det tyske tilbude-Jon på visse vilkår å la svenske Röde-Kors delé-
gatcr skaffe seg underretning, er det svenske Röde Kors villig til å
ta en. slik oppgave. Alt da det tyske svaret kom Hadde Sveriges Röde Kbrs
ledelse trUtfet de nödvendige forberodelser for i Natvik å kunne ta
imot, kease, pleie og sykebehandle flyktningestrmmen, og siden sendo
flyktningene med evakueringstod til Sverige.

FINNLAND.

23.00, (37). Dagens Nyheter hevder i en lederartikkele
Sovjet-Samveldet viser en tendens til a utlegge bestemmelsene i våpen-
stillstandsavtelen med Finnland helt vilkårlig o til egen fordel, Selve
Avta1en er avfettet på en upresis oc temmelig sjablommessig måte og
fölger antakelig et mbnater som de allierte har satt opp for traktater
av en slik art. Det er ytterst vanskelig å holde seg til de vanlige,
faste juridisku begreper når man skal gjennonföre bestemmelsene. Likevea
er det ikke let å finne noe i avtalen som forsvarer oppläsningen av
Skyddskåren og Lotta Svard-bevegelsen. Når det gjelder skadeBerstatninge
er man vttne til enda mer vilkårlic fortolkning. Da nan Daserte belöpet
etter prisnivået i 1938, mistet Finnland i virkeligheten'den eneste for6
soM var oppnådd med den vedtatte våpenstillstandsavtalen, sammenliknet
med den som ble fotkahtet noen måneder tidligere. Finnland skal levere
varer til Sovjet Samveldet i en slik grad at den råstoffimport som da
blir nödvendig lanst overstiger mulighetene med de nuværende stats-
inntekter.Sovjetrusserne krever nu at finnene skal utlevere også de
verdier som ble brakt til Karelen fra .Finn1and da finnene og tyskerne
rykket fram og som seinere ble fört tilbake mc5t vest da evakueringen
tok til. Det er ikke noe annet enn utpressing, skriVer Dagens Nyheter.
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UTENLANDSK STORFORBRYTER FAK:,ET.

S.R. 12.30. En av de to utenlandske storforbrytere
som i forrige uke klarte å rdmme fra Långholmen, er nu blitt fakket.
. Hans medskyldige er fortsatt på frifot.

NORGESHLPEN FÅR

S.R. 12.30. Norgeshja1pen har fra Det Svenske Fag-
forbund fått forskjellige belöp som ejcnnom de respektive redlbrier
utbetales ettersom det innlöper telegrafisk on innsamlinger på de forskj-
llige skip. B1.a. er det fra Adolf Bratt & Co kommet 1000 kroner til
julcpakker. Frc "Transatliantics" Hallaren 400 kroner og fra Ostasiatisk
Companis Tanara 1570 kroner. Det er andre gangen Tamara har skjenket
et slikt belöp til Norgeshjalpen.

DOL: I ODELSSAK.

13.00. (7). Torridal Herredsrett under ledelse av
soronskriver Adler Lic har avsagt dom i en odelssak av stor intercsse.
Spbrsmålet var on suabruk, som er skilt ut fra hovecreruk, er odelSfri.
Saksökte, en lærer, hevdet at dct ikke kunde vwre odel til bruket,
da swrskilt matrikulerte småbruk etter odelsloven skal være fri for
odelss&knin g. Saksökeren mente at lovcr ikke kundc gjöres gjeldendc i
dotte tilfellot. For det förste måtte eiCndommen som bruket var skilt
ut fra være större enn det utskilte bruk, og det var ikke tilfellet her.
:&or det annet kunde dct utskilte bruk ikke karakterieeres som småbruk.
Husene er store og eieren er heller ikkc småbruker, men lærer. Bruket
cr på omlag 86 mål dyrket jord. Saken ble drdftet lenge. Det gjaldt for-
tolkningen av en lov som etter det rotten kundc se, ikke tidligere
hadde fart til noendomeavgjörelse. Wed domslutningen ble saksökte fri-
kent. Sakskostnad ble ikke tilkjent, da spörsmålet om odelsfrihet er
sa tvilsomt at det var god grunn for saksdkeren til å fa saken pvd
for retten. Do_imen ble gitt med to not to sterlier, idet sorenskriverens
stewe gjorde utslaget.

DÖDSULYKIZ.

13,00, (8). En dödsulykke hendte igår ved Atterhaugen,
forteller bladet Varden, Byggmester Torstein Veheim var ute i skogen
og hugget ved. På en eller annen måte har han fatt et furutrw over se
og han er antakelig blitt drept på stedet. Byggmester Vegheim ble 57 ar
gammel.

DODSFALL.

13.00.(9* Dampskipsekspeditdr J'ohan Lyng Olsen i
Kragerd er död. vel 80 år gammel. Han var fddt i Kragerd og overtok i
ung alder dampskipsekspedisjonen etter sin far. I sin tid ahla han
Kra erd Telefonanlegg og drev dette til for et par år siden, da enlegget
ble overtatt av staten,

DÖDSULYXKL I EALDEN.

13.00 (10). En dödsulykke hendte torsdag formiddag i
Storgaten i Ha1den. Gårdcier Einar Lnerud stod på fortauget og talte med
en venn av seg. Da en bil kom kjörende sprang han plutselig ut i 6aten
og ble overkjört. Han ble dradd med et stykke og fikk  stywe  skader i
hodet. Han ble dyeblikkelig sondt til sykehuset, men döde her kort tid
etter. Gårdeier knerud var vel fenti år.
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LAIMBRUKSIMLDTNGEU.

0,R, 13.50. I Prisdirektoratets bestemmelser over
maksimalpriser ved salg av matpoteter av årets avl som tidligere er
kunngjort tillates en forhbyelse i salgsprisen fra produsent på ialt
6 kroner pr. 100 kilo eksklusiv amsetningsavgift.

(Se NYHETSOWSIZT nr. 13081 side 3,
Stur3.asson melding S 7283),

Etter de gjeldende bestemmelser skulde
treskingen were ferdig innon 15de november 1944. Forsyningsnemnda kunde
dog i spesielle tilfeller gi utsettelse med avslutningen av treskingen
til 30te november. Med den seine htist er det klart at et  miaget stort
anttll produsenter ikke kunde få avsluttet treskingen ftSr 15de november
og at det også er et meget stort antall son ikke kan bli ferdig med
treskingenfbr den 15de desember,

Avdelingen for rasjonering og proviantering
hat derfor forlengettreskefristen med en måhed til 15de desember dette
år, med adgang for forsyningsnemnda i spesielle tilfeller, f.eks. der
hvor det ikke har kunnet skaffes dritstoff til treskingen'å gi ut -
settelse mtd avslutningen av treskingen til 31te desember.

Fristen for innsendelse av oppgaver til
avdelingen blir på saiume måte å forlenge en mAeted, dvs rapportene
skal være avdelingen i hende innen 17de januar 1945. Forsyningsnemnda
må dog gjtSre alt nulig for å få påskynnet avslutningen av treskingen.
Der hvor det mangler arbeidshjelp ma arbeidsfornidlingen tas i bruk
for å få stilt nodvendig mannskap til rådighet. Forsyningsnemnda må
söke utvirket at de son ikke har notor til treskeverket får låne dette
av noen andre SQM eventuellt er ferdig med treskingen. Endelig må for -
syningsnennda gi bistand til å Skaffe drivstoff til motorone. Der hvor
treskingen ikke kan bli ferdig fbr det blir vinterföre eller kjbrbar is
på vassdrag kan forsyningsnemnda gi nödvendig utsettelse for den del av
avlingen som ikke kan transporteres hjen på et tidliEere tidspankt.
slike tilfeller skal treskingen dog avslutte$ innOn fastsatt tid for den
del av wvlingen som befinner seg hjemme på gården, oc det skal sottes
o3p treskeliste o forhåndskontroll på vanlig måte umiddelbart etter
treskingen. Det ma også settes opp ny treskeliste og foretas ny kontroll
for det korn som det blir gitt utsettelse for.

Norsk Brannværnforenings rapport om skog-
brannene iår foreligger nu. Den understreker at skogbrannene ikke har
hatt det onfang og forvoldt den skade som tilfdllet var ifjor. Ialt har
man konstatert 96 tilfeller hvorved 2800 mål skog ble flammenes rov.
Störst skade er forvoldt ved uaktsomhet hvorved 1500'mål ble ödelagt.
Gnister fra tog har forvoldt skade på henved 200 mål, uaktsomhet ved
bråtebrann 150 mål og av ukjente årsaker er 900 mål ströket med.

At skogen direkte er gjenstand for ilds-
påsettelse, 1»rer heldigvis til sjeldenhetene, men iår inntraff dette
"nd. Espevik nede ved Halden. :visene har beretninger om ni forskjellige
tilfeller i löpet av son_leren, 41en tilslutt ble det etter et energisk
etterforskiparbeide av politiet brakt på det'rene at det har dreie.t
seg om ildspasettelse av en 16 års gammel gutt. Han nektet imidlertid å
være skyld i alle brannene.

Alt ialt har således skogbrannene iår
ikke hatt noen særlig farlig karakter.'For en stor del av dette skyldes
værforholdene, kortere godværsperioder, mer regn og samtidig t6r man
vel tillegge en viss betydning at det har vært fört en så energisk og
konsekvent propaganda for aktsomhet:og bevaring av skogen son den uhyre
viktige råstoftkilde den er.

I Sverige er det planer oppe om å foreta
en vidtgående bkonomisk kartlegging av det svenske nmringsliv. I til'•
knytning til dette forslag har Landbruksforbundet anfört at et slikt
bkonomisk kartverk er så og si uunnværlig for mange Grener av statens og
kommunens administrasjon. Det er niidvendig for å rasjonalisere arbeidet
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LWBRULI.11DIrGE1E. FOrtsatt.

innenfor utskiftinesvesenet likeså i stor utstreknins innen skogvesenet.
Et slikt kartverkvil oeså være til stor hjelp ved kartlegging og ldsning
av en rekke åkonomiske os sociale spdrsmålinnen jordbruket. Landbruks-
forbundet råder derfor til at arbeidet settes ieang og blir gjennonfdrt
så fort som nulig.

Bestyreten ved den meteorologske åtasjon
ved det Geofysiske Institutt i Bergen, har tatt opp sedrsnalet an nytten
og nödvendigheten av landbruksmetetvologiske på Vestlandet.

Takket være stötte fra privat intercsserte
personer. kunne man sette igang undersökelsene ved begynnelsen av vår-
semestret 1944. Cand, lagister Scheldi:up Paulsen er inntil videre
ansatt samvittnsllapelig dssistent. Han har bl.a. i lane tid arbeidet
ned lokalmeteorologiske undersdkelser i Bereen oe omegn.

I mai iår ble det o-Dprettet en meteorologis'
stasjon på Os prestegårds eiendommer. De diddvendige instrumenter til
undersökelsene er for det neste bygeet på Christian 121chelsens Institutt
og av assistent, ineenidr G. Donstad son også har prövet alle apparatene,

tiden 15de uai til 15de september ble
undersdkelsene ledet av cand. mae. Paulsen. Det ble foretatt undersdkelse-
oe målinger av nedbör sant fuktighet og lufttemperatur i og omkring
sko,kene, jordtemperatur i skog os mark, oe temperaturen i trestammer av
forskjellie slag.

IK.SIZENKINGWE I IDRETT.T.

18,00. (18). Som kjent sendte "minister" Stang for
noen dager siden ut en melding hvor det heter at idrettsarbeidet ber i
landet skal innskrenkes på grunn av de alvorlie tider og ned det.formål
å friejdre mest mulie arbeidskraft. Det skal saledes inntil videre ikke
arrangeres Norgesmesterskaper og internasjonale stevner, eller nasjonale
stevner med deltakelse fra hele landet.

Som en fdlge av denne forordning fåt
"Norges Idrettsforbund" ikke de saaie store arraneementsoppgaver som
hittil og endel av forbundets personale skal derfor settes i annet
arbeide.

I en santale med "NTB" forteller den nye
"forbundsleder", byråsjef B. Th. Fjeld at "rorees Idrettsforbund" fort-
satt vil få store op)eaver. "Forbundet" vil idag basere alt arbeide på
kretsene oz de enkelte lag utover landet. En vil i större erad enn tidlic
arrangere lokale klubbkonkurranser hvor det blir deltakelse fra kretsenes
esne idrettsutövere. Slike lokale konkurranser arrangeres av lagene
eller idrettskretsene. Sou en vil forstå får derfor kretsidrettslederne
oe de enkelte lagformenn större og viktigere oppgaver enn tidlieere.

Sam kjent har idrettsforbundet tidlisere
holdt en rekke instruksjonskurser oe treningsleire for de aktive og
interesserte idrettsutdvere. Det er bestemt et disse også må sldyfes

Sibrinntil videre. Instruksjonsarbeidet vil imialertid fortsette som tidliger
idet de instruktörer som idrettsforbundet rår over fortsatt skal utföre
sitt arbeide. De skal nu nere sendes rundt on i landet hvor de skal
instruere i de enkelte kretter og lag. Instruksjonsarbeidet ansees sau
meget viktie og forbundets mange instruktdrer vil derfor få fortsatt
like meget a sjöre.

"Norees Idrettsblad", som har vært utgitt
av "Norges Idrettsforbund", skal også opphdre inntil videre. Det er
imidlertid meningen at bladet skal fortsette som meldingsblad for
forbundets tillitsmenn oe funksjonærer og utkomne hver fjortende dae.
Bladets redaksjon blir i "Idrettsforbundets" presseavdelinE. Det l'orskè
Tippeselskap, som 4o ikke er direkte underlagt "Norge Idrettsforbund",
skal også stoppe pa grunn av de vanskelige tider.
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og med adskillelsen av sti1linken som
"idrettsråd" og "forbunds1eder" blir "idrettsforbundet" mer en selv-
styrt organisasjon sam bygger på lagene og kretsene. Det blir inntil
videre skitt mer fra "departementeta for arbeidstjeneste og idrett,
idet det eneste bindeledd mellom "fo.L.bundet" og "depertementet" blir
"forbundslederen".

Vi sot idag sitter i. idrettsadministrasjone
sier "forbundsleder" Fjeld ti1slutt, ser i det hele tatt velvillig pa
alt idrettsarbeide i en hver form, altså hvis det dreier seg om sund
idrett som fremmer idrettsutviklingen i landet, Når arbeidet nu blir
konsentrert mest om kretsene og lagene er det vårt håp at vi vil få
flere med i idrettsarbeidet slik at vi om ikke altfor lang tid vil få
virkeli bredde i norsk idrett. At det årives idrett i 1andet har vi
bevis pa hver eneste das. Tusener på tusener av norske ungdommer trener
målbevist og energisk og med litt kyndig instruksjon vil de bli lovende
idrettsmenn son med tiden kan hevde seg godt på idrettsbanen

18.00 (19). I henhold til kunngjbringen av 27de novembe
1944 am innskrenkinsen i "Norges Idrettsforbunds" arbeide, har sjefen
for "Departementet for arbeldstijer.e,3teoFsidrett", "minister" Axel Stang
fra samme dato 1.5st følgende swrld--4s12.dore fra sitt verv i "Norges
Idrettsforbund":

N. I. F.Ys turnledez, Bjarne Pettersen,
N. I. F.Is skytterleder, Petter Harlen, N. I.'F.;s tennisleder Gunnar
Stenersen, N,I.F.Is fekteleder Arne Tellefsen, N.I,P.Is rytterleder
Hans Ensedahl, N.I.F.ts svömmeleder Einar Thomassen, X.I.F.'s roleder
Ola Norstad,

Videre er N.I.F.Ts bryteleder Arthur Nord
löst fra sitt verv da han er ansatt son funksjonmr i ffNorges Idrotts

livforbund".
En har funnet det hensiktsmessig å ha bare

særidrettsledere i funksjon for de idrettsPrener son kan drives i nevne-
verdig utstrekning under de rådende forhold.

4Minister" Stang har i skrivelse til hver
enkelt av de fratrådte særidrettsledere tnkket disse for den store
interesse de har vist idretten i denne vanskelige tiden likesom han
uttalte håpet om at de vil stille seg til disposisjon når idretts -
arbeidet atter kan tas opp

18.00 (20). "Norges Idrettsforbund" meddeler:
Kretsidettslederen i Oslo, Chr. E-Lnse,

er löst fra sin stilling som nidlertidig kretsidrettsleder fra 2J.e
november 1944.

Kretsidrettsleder i Bergen, Thorstelh M.
14ken er löst fra sin stilling san midlertidig kretsidrettsleder fra
29. november 1944.

R. J'ue1 Bache er fra 1. desember tilsatt
som "forbundssekretmr".

-

1R.ou, (21). H6yesterottsadvokat Kåre Shetelig ble den
29. november 1944 ved 21.30 tiden funnet död i Kjelsåsveien. Det viste
seg at han er skutt på stedet idet han hadde flere skuddsår. Etter
forskingen har hittil brakt på det rene at han like för mordet ble
forbvet ble hentet 1 en bil like i nmrheten av sin bopel og er for -
modentlig med samme bil brakt til nordstedet.

Angjeldende bil var mk blå, antakelig
Chevrelet model 1937. Nummerskilt nanglet både foran og bak. Bare et
frontlys lyste. Röde baklys, ett på hver skjerm.

Mulige opplysninger bes snarest meldt til
kriminalpolitiet, Oslo, telefon 31290
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STURW,SSON.

EVMUU=EK.

Kontrollbok for evakurte.

21.00. (32), .1110 Dersoncr over 15 år, son er eller
blir evakuert fra 1\--ord - Zorge skal utstyres ned en 2kontro1lbok for
evakuerte".

Denne bOk gjelder sarinen med dct gyldige
legitimasjonsbevis (legitinasjonskort, grenseboerbevis, tjenestebevjs,
pass) son legitinasjon under opphold utenfor dct t1d114;ere hjemsted.

Siik "kont3-ellbok for eval-uerte" vil
nu av bli utstedt av politiet på sanlinr.classene i ibsjöen og pa ;e1-
hus.

ev,11cte, som av politiet ikke er blii
tildelt "kentuellbok for eakuerte" på diec sanlingsplassene, skal
innen 5, desember d.å. nolde sog for pelltiet på det sted hvor de nu
o?pholderseg for å bli forsynt med "kontrollbok for evakuerte".

Uten at de evakuerte er i besittelse av
"kontrollbok for evakucrte " lan de ik c gjöre rekning med å få tildelt
nödvendig utstyr eller rasjoneringskort n.v.

L1le evauerte som er utstyrt ned "kon-
trollbok for cvakuerte " ved de foran ilevnte sanlingsplasser, må melde
seg for politiet på det sted hom ct blj.tt afivi:st dem like etter an-
konsten dit.

Unnlatelso av å iakta disse regler nedfrer
straffeansvar.

Oslo den 16. novenber 1944.

"Politidepartenentet".

Lederen av sikkerhetsT)olibtict.

LAIWBRUKSSKOLEHE I HEK:ARK FOR EV=TE

21.00 (33). Etter hva bladet Glåmdalen erfarer er alle
landbruksskolene i Hedmark nu tatt i bruk til de cvakuerte fra Nord -
Norge. Det er ennu ikke avejort hvordan undervisningen ved fylkets
landbruksskoler skal ordnes, nen en håper at den vil konme igang omtrent
som för.

EVLKUERINGE1; I FI1 OG IIORDRE TROMS —VSLUTI-ET.

21.30. (34). Enestående gunstige værforhold og opp -
ofrende hjelpsonhet har nuliggjort en lykkelig lsning av det store
eva'ueringsproblem.

En redegj5relse fra fornannen i riks
utvalget for evakuering, "uinistcr Uf L. Whist.:

Da evakueringen av våre nordligste lands-
deler i disse dager praktisk talt er gjennomfört, finner jcg tider ifne
ti1 å fraAkonme med en redegjrelse for hvordan denne sak, son -terkt
har beskjeftiget alle sinn, er blitt 1?:5st.

Evakuoringens förste og vanskeligste etappe
var flytningen av befolkningen i Finnm.ark, soin allerede var sterkt
ranmet av krigshendelsene og hvor transportene tillands og til vande ble
forstyrrot ved russiske flyangrep. Til dette kom de sEerligc vanskelg-
heter på grunn av årstiden og mörket, den spredte befolknn;-, de uhyre
avstander og den store mangel på transportmidler. Lvakuerinren måtte
for den alt ovcrveiende del skje sj(ivoien, i förstc rekke ved hjelp av
Redningsselskapets prektige skyter or alt disponibelt materiell av
fiskeflåten,
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Neste etappe var den videre transport fra
Hammerfest og Tromsö sydover til Narvi?: jernbaneforbinnelsen i flo-



sj6en. Hovedvanskelihoten, var egeå her 1-ange1en på sl-Apsruel på grunn
avde tallrikeeeore:ihger av våre kyetretebåter. ll tonhasje son over-
hodet kunne skaffee blc inidlertid dir::gert nordover. Herundor ble de
kjente passasjerskip "Stella Polaris" og Brabant satt inn i ovakuerings-
tjenesten. En mengde mennesker måttc doc sendes med små og overfylte
fartbyer. Takkot vwwe de enestående gunstise werforhold kom allo disse
transporter lykkelig fram til sinebestennelsesstedor uten et enesto
alvorlig uhell.

Det op-erinneligesvenske tilbud at 28de
oktober om videre transport med svensk jernbane fra Narvik til Mollom-
og Syd - Norge ville i höyeste grad ha lettet situasjonen os spart
tusener for strabassene vo. dan lange os risibbfylte vidore sjöreise.
Da imidlertid dette svenske tilbudet, som kjent, ble trukket tilbake
den 31to oktober, var man henvist utelukkende til egne transport -
muligheter.

Den organiserte evakuering hat onfattot
rundt regnet 40.000 mennesker. Herc7 har omkrins halvparten, bestående
hovedsakelie; av fiskerbefolknineer, T'unnet sitt •orel?Jp..ese oppholdssted
Söndre Trons os Nor;1.1and fylle„ 1.e] sailletransporten e•qcrejn)n

og Tronaheem er kommet vel 10.WJ mennesker til Syd Norge, nens de
resterende selv har oddnet med sin rcisc.

ilertil kanner dcn betydelige evake 'ing
som har pågått L maneder, för den oreaniserte evakuering ble aece
igang etter besettelsen av Kirkenes.

Etterat evakucringen på denne måte er
gjennonfört, er de spesielle evakueringskontorer i Narvik og ILesen
disse dager nedlagt. Det resterende arbeide, med oppsjör osv. CP

overtatt av de tidligere nedsatte kommunale katastrofeutvalg son o6så
vil ta seg av de etternölere son etterhvert neldes seg.

T del4evis som en slags erstatning forY
det tilbaketrukno tilbud fra Sverige011 "hesteskotrafikk" fra Narvik
er det for et par dager siden fra den svenske regjerings side fransatt
tilbud om at svenske Röde Kors skip skuldo gå til Tronsö for å
assistere med transporten av evakuerte til Narvik. Hvis dette tilbud
var :Pramkonnet på ot tidligere tidepunkt vilde det ha betydd en vesentlig
avlastning. Som det frangar av ovenstående er saken nu ikke lenger
aktuell.

Samtidig har de svenske myndieheter gjen-
tatt sitt tilbud om å hente kvinner, barn oe ganle i Narvik for å gi
dem et midlertidie opphold i Sverige. heller ikke dette spbrsmål har
lenger aktualitet, idet evakueringen fra Narvik allerede cr avsluttet.
Den rent prinsipielle side av denne sak har jeg allerede behandlet
min redegjörelse av 21. november. Fra norek side fastholder man det
lite önskelige i at familiene blir splittot. Lverende'for evakuerings-
nyndishetenes arbeide har wert å holde familiene sanlet,for derved a
lette nuliehetene for å skaffe den nye hjem, hvor de kan fortsette sitt
familieliv. Befolkningen består for den overveiende del av fiskere
og jordbrukere. Bogge kateQ;orier kan ned lctthet skaffes tilfreds -
stillende beskjeftigelse pa de steder hvor de anbringes. Det kan i denne
forbinnelse være av interesse å nevne at mens hoveddelen av Finnmarks
fiskerbefolknine har fortsatt sin virksomhet iNordland fy1ke har en
del av den funnetnyc oppholdssteder i stfold, hver de har fatt anvist
tilfredsstillende boliger ved kysten. Jisse fikk m.edsendt en jernbane-
vorn ned garn oe annet utstyr og har straks kunnt oppta sitt yrkc, .
De viI derved ikke alenc kunne forsörge seg selv, men vil osså kunne gi
et vesentlic bidrag til å lettc ernegringssituasjonen. På samme måte er
jordbruksarbeidere fra Nord - Norge som, or blitt anbrakt i bstlandsbygdeu
blitt .lottatt ned stor hjertelighet av denstedliv befolkning. De vil
bety en kjwkonnen hjelp i den herskende mancel pa arbeidskraft i jord-
og skogbruk.
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EV:,;(=INGEN. Fortsatt.

svenske presseneldinser fortsår jeg at
et mindre antall evakuerte ialt wIkring et par hundre p2rsoner har
tatt seg over til Sverige. ;.v'disse skal en flerhct vm.e ko.cLiet fran
i en ytterst medtatt tilstand, hvilket ikke kan forundre når en tenker
på de uveisoile traktene de har passert. Flere skal ocså ha bukket under.
Lttcr de rapporter son riksutvalset har nottatt er det under den organi-
serte evakuering fra Nord Norge inntruffet fölsende dödåfall:

To barn, hvorav ett spebarn, fire voksne
hvorav en lapp oc en sinnsyk, som hoppet overbord fra danpskipet
underveis. Nar denne store flytning'av mennesker i'alle aldre har kunnèt
av.vikles ned et så cunsticresultat, skyldes dette, son allerede nevnt,
i förste rekke de enestående =forhold, som etter sanstem..ii‘ne uttalelsel
var de'beste i manns minne,Men vwforholdene alcne hadde ikke kunnet
hje1.2e, hvis dct ikke fra alle hold hadde vært sådan off ervillig inn-
sats. Framfor alle skal våre sjöfolk og fiskere nevnes, son har tatt
så ,langen hård törn under strabassene.En uvurderlig hjelp er oEså ydet av
de mange ve1dedirhetsorganisasjoner ned forpleining og all nulis simen
assistanse overfor de evakuerte.

24.00. (51. Gjestfrihet vet nan frst å verdsette
fullt ut;nar den gis av mennesker seci selv ikke har overfldd av jordisk
sods os gull. I Tronst5 har lanwert vitne til cn slik gjestfrihet
etterhvert som evakueringen av Finnluark frlic og beste.,Itedeler av
Troms fylkc skred fran. I gjennomangsonradcte har de evakuerte ved
siden av assistansen av de norske og tyske nyndir,heter fått all mulig
hjelp av befolkningen, Gjennon TronSd passerte ikke nindre enn (1.11as

mennesker i löpet av to uker, fra den lste til den 15de november.
nan forstår hva dette betyr når ,aan tar i betnaktning at hele byen til
vanlise tider har 12,000 inbyc,ere. På en bestemt dag var det 12.000
evakuerende i Tronsö, altså en evakuert for hver innbygger. Wre tusen
warelser trenstes i byen og de ble også sti1lt til disposisjon.
forsamlingshus ble tatt i bruk, også kirken og menighetshusenc - C5sbe-
folkningen selv gjordc alt den kunde for å skaffc husly for sinc lands-

nordfra, Santlice restaurantor, det store ncieriet, fylkessykehuset
osv, ble benyttet som spisesteder og mat ble også delt ut fra den
tyske forsvarsmakts feltkjökkener.

Under transporten vidcre sörover måtte man
utnyttc den knappe skipstonaasjen son stod til rådighet på den mest
rasjonelle .-Jåten, Ilan s3kte rjöre rciscn så lctt son nulig for kvinncne
oc barna.

Transportnulighetene ble utnyttet til det
siste, Som ct ckscmel kan nevnes at ialt 3139 cvakuertc den 8de november
reiste srover fra Tromsö på ikke mindre cnn 61 skip og kutterc.

Sunnhctstilstanden blandt de evakuorte var
hole tiden çod. Noen tilfeller av diftcriforekon nen denne sykdon
opptrer ogsa ellers sporadisk os hadde ingenting ned evakuerinsen a
gjöre.

Været begunstiget også i höy grad evaku-
eringen idet I;ord Norge ikke har hatt en sa nild og törr november
, låned i de siste 30 årenc,

KRISTELIG FELLESUTW.LG FOR XRIGSSIC.:4DELIDTE.

19.30. (29). Fra :Htistiansand neldes at prestene ved
Donkirken i Xristiansand, endel mcnigheter og praktisk alle kristelige
gorcninger i byen, har dannet cn oranisasjon som har fått navnet "Det
Aristelige Fellesutvals fOr L-rigsskade1idte". Dcns op'egave er å sanlc
inn pengenidler, husgeråd, möbler, klwr og, andrc ting til fordel for våre
krigsskadelidte landsmenn.Det er valEt ct arbeidsutvalg son fungerer
som styre. Formannen er disponcnt Z. Zackariassen fra Blåkors. Dc övrige
styremedlemmer er disponent Ir. KEtwaansfin, handelsreisende Hannevig,
Frelsesarmeen og pastor Strönne, Donkirken. Sistncvntefungerer son
sekretmh.
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FELILSUrILLG. For t s at t .

Dettc arbeidsutvalc sdker på vecnc av
fellesutvalget direkte forbinnelse ned de kricsskadelidtc os yter
hjelpen dirckte dil disse. Hvis det cr nödvendig, sender man en repre-
sentant til de skadelidtcs oppholdssted.

Pastor Strömme forteller til "Fcadrelands-
vennen" at han har hatt kontakt med flere skadelidte. Han cir utt-ykk
for håpet on at byens befolknins vil tre stöttende til i den ut -
streknins det er nulic.

Denne utmerkede ide som kristenfo1kut i
Iristiansand nu har realisert på en slik slackraftis måte, har ettcr det
iæ erfarer osså dukket opp andre steder i landet. En sdker å danne et
samarbeide pa bredest mulis srunnlas Og vil sctte iganc sborstilte
aksjoner for å hjelpe dem som er kommei i ndd. Dette.er smrlig tilfelle
på de steder hvor det ikke barc cr gjennongangstrafikk av evakuerte, nen
hvor de vil bosette sec.

DRNN I ROSENES LEIR.

22.00 I besynnelsen av oktober ble det kon-
stOtert at fire enbets eller tjenestemenn i "nc,ringsdepartementet"
hadde cjort scg skyLdig 1 Grovt til:itsbrudd bed å utstode falske
anvisnincer på sljaretter.

De hadde utstedt eller medvirket til å
utstede uriktice anvisninser på ialt 46.600 sigaretter. For den over-
vciendc dels vedkon.-lende var disse onsatt på dvartebörsen hvor de hadde
innbrakt sannsynlisvis adskillice tuson kroner. Videre hadde to av dem
ved usanne opplysninger skaffet ses 150 rstaurantkort, tilsvarende '
37.5 kilograi smör og 416 stykker relsobrödkort, tilsvarende 312 brdd,
likcson on av den på svartebdrsen hadde solct 100 neter lakenlærret.

De skyldise blefeneslet og dyoblikkelig
avskjediget fra sine stillinger,, S-:raffesaken net dem ble frennet for
den alnindelice norskc smrdonstol.

Se3rJonstolen har den 29de novenber avsagt
dom i saken. Retten bonacricet sposiellt at den finner at de foretatte
handlinger railmes av den nilitære straffelovs paragraf 119. L:t offentlice
tjenestenenn i betrodd stilling skafter seg rasjonerte varer ved
fingertc anvisninger o, medvirker ved sals av disse varer pa det illecale
narked, er i höyeste grad farlig for os ec-let til alvorlic å skade folke 4
almindelige sikkerhet oG velferd.

I skjerpende retninc la retten swrkilt
vekt på at de tiltalte var nedlemiler av Nasjonal Samling. Son mcdlenner
av pertiet har de en smrskilt plikt til å vcere på vakt overfor moralske
utc1idnincer. Det nå kreves av den at de i cnnu hdyere grad enn andre
cr klar over hvilken fare for folkets forsyningcr oc for den alnindelice
folkemoral handlinger som disse representerer. Nedlemskapet NS krever
av offentlige tjenestemenn en særlig renslichetsplikt.

Scardonztolen ddmte den som fdlser:
Nr. 1 sekretær Henrik Strand til fenssel

i 12 år. Nr. 2 kontordjef Dagfinn Bdrce Hestnes til 11vsvarie fengsel.
Nr. 3. kontorsjef 41ge Signund Strdm til livvarig fengsel. Nr. 4.
kontrolldr Kjell ‹Tohnson til fenssol i fem år.

Helge StrUn fraddntes for alltid retten til
å praktisere son sakfdrer. Videre ble det inndradd ialt 23.495 kroner,
endel tobakksvarer oc rasjoneringskort.

TO FISZRE FR. HUSEM I HLRDW. er tirsdag onkonnet ved druknins. Det
er den 2 ar gamle ars ilvhein. Husebb og den 27 år canle rnf inn Husebd.
Dc dro hjennefra i motorbåt. Ved Toska har de sannsynli:yis forlatt
notorbåten og rodd videre utover for å sette carn. Under sokning ble
becce likene funnet utenfor Toskalandct. Lars Husebd etterlater SJE
hustru oc et spebarn. rnf inn Husebb var ucift. (23.00. 42).
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OFFISIELLT.

"Politidepartenentet":
Sjefkontrollör i pris - oe rasjonerings-

politiet, oberstlöytnant F.  Finson konstitueres fra lstedesenber 1944
som oberst i ordenspolitiet o: bcordrcs son stabsjef hos lederen av
ordenspolitiot.

"N2ringsdepartenentet": Dr. 0. l'erstad
löses etter sknad fra sin sti11inr som kontorsjef i "w3rinesdeparte-
2.entet".

"Trafikkdc)arter.lentet":
Byråsjef i nenera1direktoratet for post-

verket 3. Dahle, .ledde1es avskjed i nåde i henhold til a1dersercnsen
loven fra er. med 25de februar?

"Kultur o- folkeopplysninesdepartementet":
L'aleren T. Lerdal konstitucres som professor

ved Statens Kunstakademi fra lste desenber 3).944 å rekne.
"3-ustisdepartementet": Kst.ekspedisjons-

sjef i "justisdepartementet" oc sjef for fongselsstyret Dahle löses
etter stiknad fra sin konstitusjon fra lste januar 1945.

2. Fung. ekspedisjonssjef H. Grbnstad
konstitucres som ekspedisjonssjef i justisdepartenentet oe sjef for
feneselsstyret fra lste januar 1945.

DÖDSULY,, I

23,00. (43). En dödsulykke inntraff idaz ved Saug
bruksforcningens papirfabrikk i De to nurere Gustav Lisbers ,
56 år cantie1 aET: J-ons Larsen, 62 år eanne1 arbeidet på et tilbyeg til
fabrikken. Under arbeidet med gesinsen falt et stykko av denne ned og
rev overende stilaset. De to murere ble revet med i det ca 10 mcter
dype fall. De ble i sterkt skadet tilstand brakt til sykehuset hvor
J-iisbere dMe ikveld. Larsen har fått noen stygge sår i hodet og, har brukket
armen, men hans tilstand bcteknes son relativt bra. Lisbere etterlater
seg hustru og fen barn.

FIF.17,L.1.11D.

23,00. (5). Den finske statspresident, marskalk
Mannerheim, har lÖst krigsminister, eeneral Waiden, fra hans stilling
og utnevnt eeneral Valve til hans etterföleer. Som tidlicere meddelt
ble genera1 Waiden delvis lam i höyre side otter et slaetilfelle forleden
dag.

DRUIWINGST=.1:E.

18.00. (22). En 44 år gammel nybrottsnann, GunvaldA.
dvrebb druknet igår forLdddag i lanevatnet på vei til sitt

arbeide, forteller Fedrelandsvennen. Saunen med noen andre karer hoee
whan ved. Han plcide alltid å fölee ncd  do andre når han eikk em, nen

iQår eikk han alene over vannet. Han er komilet ut på usikker is on har
eatt iejennon. En av hans kammerater eikk hjem om kvelden og så et
hull i isen. Han fikk tak i en lykt or trakk seinere liket opp. Den on-
komne etuerlater see hustru of to små barn.

FORSÖKSDRUT ETTL2 STORSI_D:

18.00 (23). Det har tidlircre vcart f:eddelt at det ikke
vil bli foretatt forsöksdrift etter storsild i vinter, men detviser see
at denne opplysning ikke er riktig,„ J.,tter det direktör KårW i 1:oregs
Sildesalslae neddeler er det likevel menineen å sonde ut forsöksdrivere
i de vanliee distriktene, ialt seks fclter.

vvvvv VVVVV vvvvv
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1.eldinger, lördeg 2. deseniber 1944.

FOLKESENDEREN "NORGES FR1HET"

Folkesenderen imötegikk i dag deh tyske
propaganda som prZiver å gjire Sverige ansverlig for de nord-
norske flyktningers hårde lodd.

S,Y.cge , sa "folkesenderen", skulle bare
stillo jornbanemateriell tird2 1.sposisjon for at tyskerne skulle
kunne transportere de tvangsmobiliserte og tvangsevakuerte nord-
menn fra det nordlige til det mellomste og sörlige Norge. Dette
nektet den svenske recjerinc, og det med full rett. Det betyr, med
andre ord, at t,Arskerne og quislingene vil fUre våre landsmenn
vekk fra Lord- iorge, men bare for å kunne anvende dem til
arbeide på andre steder av Lendet.

i Oslo og opplandet fikk ros
for sin se.botasjevirksw.lhet :1ottyske bedrifter (),; bedrifter som
arbeider for tysk reGning. Sporteundommen ble palagt ikke å
delta i quislingstevner, men holde seg i trening, utvikle sin
skiferdighet for så å slutte seg til partisangruppene når tiden
ko_Jmer. Patriotenes aktivlbtet har allerede hatt stor virkning på
quislingene og tyskerne som i aller höyeste grad skjelver i buksene
disse daer og for hverdag som går blir de liere og mere redde
og nervbse og flyr rundt som _daur i en tue som det er blitt satt
fyr på.

Terje ;To1ds beretning ble viet stor opp-
merksomhet: Vår justisminister har no scndt sin bcretning til
regjeringen i London on forholdene i de befridde oriråder i Vest-
Finnmark som vi skal tillate oss å gi enkelte utdrag av.

old forteller at det i de befridde
områder tidlir;ere befandt seg omlag 23,000 mennesker, mens det no
er mellom 18 og 21 tusen personer tilbake, som det ikke lyktes
nazibandittene å tvangsevakuore. Denne gledelige melding tor
om Rt omtrent hele befolkningen i dette område .

har recdet seg fra den tragiske og dramatiske skjebne,
som er blitt tildelt de over 250,000 mennesker som no blir flyttet
sörover i snc oc,storm, gjennom store sneskavler i det nwdlige
Norge.

Av justisminister Wolds beretnl.ng framgår
det at både Vardb og Vads, er befricg og strekningen vestover
helt til Kjbllefjord, ikke langt fra iehavn,er også fri, 'Det er
utnevnt en midlertidig fylkes=nn for de befridde områder, og det
er den tidligere ordförer i Vard, Peder Holu, som også var redak-
"Wr av bladet "Finnmarken inntil okkupasjonen. Det er en meget
driftig person som arbeider ihcrdie; og allerede har begynt a få
det ko_munale apparat til å funksjonere i ko.imunene.

Etter de förste bitre kamphandlinger,
trakk tyskerne seg hurtig tilbake, uten å yte noen s=lig mot-
stand. Nesten ingen landsmenn, heller ikkc på er
kommet til skade under de direkte kamphandlinger, men U.elegge1-
sene er kolossale. Således er så å si all bebyggelse i ust-
Finnmark helt Melagt, ja, skadene er meget strre enn selv den
störste pessimist kan forestille seg. Denne ödelegGelse er ikke

en panikkforanstaltning fra tyskernes side, men en planmessig, kynisk
U.eleggelse i flukt med Jonas Lies og Lippestads trusler til
befolkm.ingpn da de var deroppe om at alt ville bli lagt i grus,
så russerne ikke skulle finne annet enn ddenark når de kom.

(fortsatt)
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WOLD (fortsatt)

Overetko:emanderendefor de nerske styrker
som er kommet til de befridde områder,den kjente sjef for den
stolte c) uforfetdede Alta,bata1jon, somslåss så tappert da tYskerne
angrep vart land, oberst Dahl, har fortalt-me, fortsetter justis-
minister Terje Wold, at russerne sover ute, pa åpen mark i4e klæt
de står og gar i, Takket være denne fenamenale hårdfbrhet, har
de overlatt alle beboeligehus til nordmennene. Ja, det er gitt
ordre om at alle hus bare må benyttes av nordmenn.

Hvorledes virker ikke denne uttalelse
som en beannbulle mot tyskernes og quislingenes lögnpropaganda
om den röde armes oppförsel mot sivilbefolkningen i de befridde
områder i Ser-Varanger. Er det noen som kunne tenke seg at de
nazistiske brannstiftere og mordbrennere vil overlate husenetil
befolkningenos selv liggeute i sneskavlene i polarnatten?
Qee disse ynkelige dyr kaster smuts på dentapre os stolte röde
arme

"Folkesenderen"sluttet med å love å bringe
videre referater fra Terje Welds beretning i kommende sendinger.

"KONG HAIFDAN" FORLISER UTENFOR SVERIGE,

S.R. 19,00 Ved 14.00-tiden passerte fl.re fartey,
ttoligen lastebåter, av Ukjent nasjonalitet på sydgaende kurs
utenfor GZteborgs skjærgård.

Klokken 14.50 ble en eksplosjon obeer-
vert på ot av fartbyene, som sank i 1bpet av ti minutter. Ulykkes-
plassen befinner seg cirkaseks distanseminutter vest for rb,
som ligger mellom Göteborg og. Warstrand. Etter ulykken iaktok
man to livbåter og en flåte pa plassen og fartey fra vestkystens
marinedistrikt ble sendtut eyeblikkelig for å redde de skip-
brudne. Det ferelå enno ingen mrmere rapport på tidspunktet av
denne bulletin.

S.R. 22.00 Om katastrofen på vestkysten meddeles
at ifölge rapporter som er innkommet tilmarinedistriktet skal
detforulykkete skip vmre den norske damper "Kons Halfdan" av
Trondheim på 1,463 brt. Hele besetningen er blitt reddet. De'to
livbåter, som var blitt obsetvert, er kommt inn til Narstrand,
med tilseemmen 16 mann milbord, 12 nordmenn c) fire tyskere. Resten
ev besetnineen, ti mann, ble reddet av et pafölgende fartöy.
Ulykken har derfor ikke ISItevet noe menneskeliv.

"Kong Halfdan" var på vai fraNarvik til
Hamburg.

NORSKE SKIPSTAP.

S.R. 22.00 Norskekretser i New York meldet at
av de 1026 skip på tilsammen fite millioner brt., som. unnkom
ved tyskernes erobring av Norge, er halvparten blitt senket
eller kapret av'motstanderen.2680 menneskeliv er dervod .
gått til spille; feruten disse nordmenn har 500 nordmenn, ombord
på allierte fartey, satt livet jil.
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AKSJERKURSER FRA OSLO nW):

4 1/2:i etat 1937 S. 104 1/,4, K. 103 3/4
4•Q Stat•195,1 K. 102 3/4
3 1/2 3at 1941,1 K. 104
3 1/2',0 Stat 1938,1 K. 102 1/2
4c,; Hypotekbarik 1938 K. 105 1/2
1/25J Hvootekbank 1941 X. 105 *

Creditbanken
Kreditkassen
Bj31vefossen
Borceår
Elektrokjemisk
TTHafslu:cid
Orkla
Saue...ukcnirieTri

Agsid.

F2uuszard K:Lbste:!?
Amerikalinjen
Berecnke
),():.denfjeldske
1varan
Ocean
Kosmos 2
Odd
Rosshavet

lo

Valutanoteringer uforandret.

IELLSEL2AV.L,EI DLT VESEI-TLIG OPPFY1IT.

12,30. (10) I eår(fredag) falt det dom i saken som
en tidligcre elev ved framholdsskulen på Akkerhaugen anla mot
Sauherad kommune.

Eleven krevde som kjent 20,000 kroner
erstatnine fordi han mente at han var blitt smittet av tuber-
kulose i skolens lokaler.

Retben frifant ko=nen, oe hevdet at
skolens Jorl3er 5 dct verentlic fylltc helsonyndighetenes krav.
Dessuten fant ilcke retten bevist at eleven var blitt smittet
på skolen. Saksonkostnin,_cr ble ikke

"EDEL"

10.30. (6) Der Fiihrer har tildelt trdnderen Johan
Petter Gjörnes livredninsmedaljen i selv med diplom for, med
fare for sitt eget liv, a ha reddet to tyske soldatcr fra
drukningsdöden i. september i fjor.

Forleden dag ble Gj2rnes under en liten
högtidelighet i Reichs•zomissariat i Trondheim ov=akt sölv-
medaljen OG en stor pengegave.

S. 142 1/2, K. 138
X. 8J5
S. 22 1/2, X. 19 3/4
S. 132, K. 130, Oms. 131
K. 13()
K, oio

25,.K. 242 1/2
3)225, K, 1800

S, 5,20
S. 147'1/2, K. 142 1/2
S. K, 215

d. S, 24b, K. 237 1/2
S, 227.1/2, K. 222 1/2
S. 1EO, Li, 146
S.
S. 250, K. 240
K. 265.
S. 275, K. 2?0
X. 220
K. 360
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ULYKKESBUDMUPER
MIO

10.30. (4) En abdSulykke hendte på Frosta forleden
dag, idot en tre år gamme1 pike, datter av handelsmann Ryseth,
falt ned 1 en btte med kokende vann, Hun ble styst forbrent og
Wde kort etter.

10.30. (5) Fra Opdal meldes til Adresseavisen at
skogsarbeider Harald Sæther er dd under tmmerhogst. 'Han-var
som vanlis ventet heim til middag, men da han ikke kom, gikk
konen hans ut for å se etter ham og fant mar,nen död på arbeids-
pjssen.

Det er vanskölig å jre seg opp noen
mening om hvorledes ulykkener skjedd. Det er sannsynlig at
'4-jæther klatret cpp i en telefonstolpe for klare ut et tre som
hadde filtret seg inn i telefontrådene, og så er han falt ned
fra stolpen og har.slått seg ihjel.

10.30.. (7) Fredag kveld hendte en dödst4ykke ved
Sandsund stasjon i nærhetenav Sarpsborg. Don 30 ar gaiu1e
AndersPettersen gikk z)å skinnegangen og var ikke merksom på at
et tog kom. Han'ble pakjört og fikk så store skader at han
döde med en enng.

12.30. (11) Fra Finnsnes meldes at et ..amme1t ekto-
par, ved navn Gudvangen (?), emkom under en brannpa  Ti-Ladsol
ganleheim for noen dager siden. Det hadde tatt fy'r i kårstu-
kgningen gamleheliwn, og 1 annen etsje JJ ekto .I.Jaret•
og sove Det lyktes a redde den øvrige bebyggelsen ottor oU
lherdig s1okningsarbeld.

12.30. (12) Fra Finnsnesmeldes vider at, ifnge
Senjens Blad, hendte det en dMsulykke ved 1-?.bogen

forleden dag, Den 14-årige Strid Pettersen b)p-n(it av on bil 1
,rt og slo seg så ktaftig i bakhodet at hun o.e to tmer

soinere på sy1ehuset,

D.R. 12.0 Fra Haparanda eJ.Le at :rem arbeidere
er avgått ved Wden etter å ha drukke'J kjöievoske. En sjette
ligger alvorlig syk på sykehuset.

AKTUALITETSSENDINGEN.
var i dag fullstendig viet Holbergs

minne. Videre ble det meddelt at, Som et ledd i Holherf;jubileet,
kummer aktualitetssendingL3n'i. ,T)ri
onpfi5raeli-; Vezeleiwde,
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HVOR DET 12 HJERTLROM, ER DET HUSRO.K,

S.R. 22.00. Omkring 180,000 utlendinger fl.nnesfor
tiden i Sverige, melder Utlandingskommisjonen.

Fra Pinnland er det kommet 87,00O3
hvorav 38,000 evakuerte og 45,000 barn. .

Fra Norge er det'kommet 30,000, fra
Danmark 16,000 og fra de baltiske land 31,000. Alle tall dr
omtrentlige.

FINNLANDS AGRARFORBUND a5TER,

S.R. 22.00 Det finske agrarforbund trådte'lördag
sammen til etmAte i Helsinki. Sentralstyrets ordförer, Kali-
jokovski, ga et overblikk over situasjonen i dag, hvoretter
mblAt enstemmg erklwrte at fedrelandets interesser i dag
krever enighet. Kalijokovski ble Gjenvalgt som ordförer.

KIRIGSF.ANGENE VENDER HJELI,

F.R. 11.40, Det meldes at en'ny sending krigsfanger
' ventes fra Sovjet -Samveldet til Helsinki, muligensför jul.

På ansvarlig hold kan man ikke si noe om antallet av fanger som
det dreier seg QM.

DANKARK LIKVIDERER NAZISUR.

S.R. 22.00 Den nazistiske fylkeslederen på Vest-
Lolland, Karl Liljegren fra Nakskov, ble onsdag kveld skutt
ned, etter meldinger som er innlpet til danske kretser i
Stockholm.

'En mann ved navn Schneider, fra Nakskov,
er også blitt skutt ned, men det qntas at han vil overleve det.

Formann August Petersen i Århus kommu-
nale veivesen er blitt skutt ned pa vei til sitt arbeide.

0000000000000
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FINANSELEDELSE UNDER DET DIRIGERTE

21,30 (23) Vi brakte 16rdag förste halvdelen av
denne artikkelen av finanseminister FredDrik Prytz og offentlig-
gjiir idag resten.

Det er imidlertid nödvendie at finans -
ledelsen også får de forannevnte nye finansepolitiske virkemidler

sin hånd, slik at alle virkemidler samles hos denne. Dette er
påkrevet bl.a. av den grunn at et par nye virkemidler ( prispoiltaik
og lönnspolitik ) under en direkte valuta er ennu mere effektive
virkemidler enn noen av de andre.

Ved å frata finans ledelsen også disse
virkemidler reduserer en simpelthen finans:ledelsens innflytelse
i meeet sterk erad i stedenfor at denne med alle midler burde
styrkes.

En av de mest effektive av de nye virkenid.
ler er som nevnt prispolitikken. Under tr.:lanaged Currency", hvilket
er det system vi bygger på idag, er forholdet det at dersom pris-
politikken har en selvstendig ledelse utenfor finanseledelsens
kontroll, så er det prismyndighetene ( Prisdiroktoratet) som til
enhver tid fastsetter verdien på landets valuta i forhold til
verdien på varer og tjeriester.

Forholdet har hittil waret det at finanse-
departementet hverken hadde innflytelse over eller kjennskap til
den prispolitikk som prisdirektoratet fulgte. Sålenge foeholdet
var slik lå ansvaret for oppretholdelsen av kronens kjöpekraft
praktisk talt helt ut hos prisdirektoratet. Dette forhold kunde ikke
bestå i det lange löp og det burde ftter min mening snarest mulig
bringes til op-ohör pa den måte at prisdirektoratet ble underlagt
finansedepartementet, således at dette tilenhver tid hadde intimt
kjennskap til prisforholdenes utvikling oe ved retningslinjer
direktover kunde öve innflytelse på prispolitikken.

Linisterpresidenten har i desse dagergjort
vedtak om at prisdirektoratet skal underlmgges finans.departementet
og derved vil en komme st langt skritt videre på veien mot en
enftetlie finans ledelse.

Lönnspolitikken er det annet nye virke-
middel i finans politikken og ma drives som et ledd i denne.
Hensynet til kronens kjöpekraft, prispolitikk oe lönnspolitikk
er intimt forbundet med hinanden. Ut fra dette alminnelige prinsipp
at statens finans ledelse for å kunne ha det fulle ansstar også
må ha til rådighet finansielle virkemidler, må osså lnnspolitiken
helt ut dirigeres av finans departementet. Idag er ordningen den
at finans departementet dirigerer lönnspolitikken forsåvidt angår
alle statstjenestemenn og arbeidere i statens bedrifter mens sosial-
departementet dirigerer 16nnspolitikken i komunale og private tjenes-
teforhold.

I et samfund som ledes av nasjonalsosia-
listiske retningslinjer etter förerprinsippet hörer det ingensteds

hjemme at samfundets lönnspolitikk skal ve3re delt opp på denne
mate mellom to departementer.

Det må vLu'e intimt sammenheng mellom
16nnspolitikken i offentlig tjeneste og slik intim sammenhene kan
i det hele tatt ikke skaffes uten at all lonnspolitikk blir under-
lagt en ledelse. Det vil mullireens bli innvendt at når hensynet til
enhetlie finans ledelse koMiderer med rent sosiale hensyn så må
de sosiale hensyn gå foran og sosialdepartementet derfor beholde
den delviso ledelse av 16nnspo1itikkon, som det har idag.
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Fortsatt fra side 1.
Til dette er å si at finans departementet

under Nasjonal-Sosialistisk ledelse både kan og vil ta like sterke
sosiale hansyn i sin lönnspolitikk som sosialdepartementet.
Hertil kommer at finans.departementet - som har den finanspolitiske
oversikt - meget bedre enn sosialdepartementet vil være istand til å
avgjöre hvor langt en til enhver tid kan strekkc sig, idet sosial-
departementet kunn har kjennskap til sitt begrensede område av
finans,politikken.

Den naturlige lösning synos å være at det
9pprettes et lonnsdirektorat som får forholdsvis vide fullmakter til
a dirigere lönnspolitikken både i offentlige og private tjeneste-
forhold ogosom direkte underlesges finans de-eartementet, slik at
dette vad a gi retninsslinjer og generelle direktiver for direk
toratcts arbeide kan öve innflytelse på denne lönnspolitikk som
skal föres. En reform på dette område er nesten like viktis som den
forannevnte form av prispolitikkens ledelse.

J'eg nevnte tidlisere at undor gullvaluta-
systemet er det vesentlig innenfor skatte - låne budsjett - og
tollpolitikken at statens finans ledelse har anledning til å gjöre
sig gjeldende, Men i de nordiske land og i Tyskland var
departementets innflytelse på den offentlige skatte låne og
budsjettpolitikkcblitt noksa uthulet, merlig i de siste årtier
fdr den fdrste verdenskrigs utbrudd.

I disse land Gikk man nemlig i slutten
av forrige århundre og i begyndelsen av vårt århundre nokså lanst
med hensyn tilå utvide allerede da meget vidtgående komunale selv-
styre, Komunene utviklet sig efterhånden til a bli en rekke små
enheter med egen helt selvstendig budsjett - skatte 9g låne-
politikk. Vi har således htbs oss henimot syv hundre smastatcr i
staten, Tilsammen danner de en stor flokk hvis egoistiskc interesser
meget oftu går på tvers av statens.

En tid som nu, med en faretruende stor
penserikelighet, söker staten i det hele samfunds interesser å
motarbeide denne jevnlig å ta opp stare lån, komunens cgeninteresse
bevirker at de i denne tid i störst mulig utstrekning tilbakebetaler
lån.Det bodste finanspolitiske virkemiddel en har er skatten.

Under den nu oppståtte fare for inflasjon
bdr skattetrykket nm nulis ökes fordr en slik forholdsresel mot-
arbeider inflasjon. Komunen ser imidlertid ikke lengre enn til det
fdrstkommende komunale budsjettår og finner at pengerikeligheten
har dkot inntektenc hos skattyterne slik at de kan nedsette skattenc.

Vi har under denne krig sett talerike
eksempler på dette. Hva Tyskland angår så fikk dettc land etter
verdenskrigen et samskattsystem som praktik talt opphevot den
selvstendige komunale beskattninGsrett og som bevirket at landet
under den nu pågående krig finansielt har kunnet yte det fenomenale.
Her i landet var forholdet det at en stor del av våte komuner ttter
forige verdenskrig gikk bankrott. De måtte i stor utstrekning
söke gjeldsordninger for å klare sig vidre og mange av dem matte
sdke staten om årlig til-skudd for a kunne balansere sine budsjetter.
Det komunale selvstyre ble fremdeles oppretholdt på papiret. .Lan
komunene stod i 1939 under en så stor kontroll av staten at det
egentlige selvstyre også hos oss ivirkligheten måtte sies å være
praktisk talt opphevet, kattedret, reduksjonstabeller og budsjetter
ble underkastet inngående granskning av fylkesmann og innenriks-
departementet som tilslutt godkjentc, men i virkligheten fastsatte
hvorledes budsjetter og baskattning skulde være i komunen. Den sel-
stendige komunale beskattningsrett var det således egentlig slutt
med lenge för denne krig tok til.

Fortsatt.
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Fortsatt fra side 2.
Kontrollen av de konunale finanser har

imidlertid aldri'ligEct hos finan departenentet. inntil 1940 lå
den hos justisdepartementet os den licser nu hos innenriksdeparte-
mentet, som har overtatt pri=konunenes rolle som stat i staten
på den komunale finansc og skattepolitikks onråde. Og dos er -
SQM jeg tidligere har nevnt- det komunale finans..vesen en del dv
det offentlige finans.vesen, Jes skulde anta at slik'som forholdene
lå an för den forige og för den pacående verdenskrig, var det konsje
ikke så meget å si på at prinwrkomunene radet over en Eanske ve3ent-
lis andel av de direkte skatter i landet. Dct som var betenklig, var
at den överste forvaltning av de direkte sakttintekter ikke lå i en
hånd, i finans.ledelsens hånd.Og det har vist sig nu hvilke farlige
konsekvenser det kan ha at så ikke har =et tilfelle. Efter den tyzik<,
okkupasjon i april 1940 har okkupasjonsnakten gjannom Norces bank
fått utbetalt uhyre belbp til dekning. av okkupasjonsonkostningene
os hva dermed star i forbindelse.Og staten ved finans,departementet
står som garantist overfor Norses bank for disse kolosale belöp.

De penger som på denne måte blir trukket av
okkupasjonamakten, blir i sin helhet anvendt her i Norge, D:V:S: rundt
onkring i de Norske herreder og de norske bykonuner. Pengene sår til
festnings - og brakkebygE, til byscing av jernbancr og veler, til sold
for de tyske soldater os meget annet og skaper en fantastisk penge-
rikelichet or", derigjennen tilsynelatende velstand onkring i landet
også i komunene, Nen det som virkelis skjer er at vi opplever en pa-
gang på landets finansielle evne og en forarmelse hvis make vi aldris
har opplevet i vår tusenårige historie.

For å notarbeide den meget alvårlige infla-
sjonsfare son foranlediges av denne uhyre pengerikelichet oc den
ukontrollerte kjöpekraft som er en fölGe av penseriklighetene, må

Å må statens finansledelse (Finans.departementet) före en neget starm
Nirbudsjsttbehandling, en hårhendt skottepolitikk os en lånepolitikk

som gar ut på stdrst mulis langsiktige statslån. Desuten ma den alt-
for store kjöpekraft ogsu siJkes sterilisert ved en rekke andre for-
holdsregler,

Alt dette blir også gjort oc vi har i disse
over 4 år son okkupasjonen har varct, klart ved budsjettoverskudd og
ved langsiktice lån å innbetale til ITavges bank belöp son svarer til
oa. en tredjedel av Norses banks utlæsg til okkupasjonsonkostLinger,

hvilket i og for sis tror jeg - må regnes for å 	 
----De sanne forhold soh har foranledicet den norske stats stadig
tiltagende forarmelse har skattet komunenene en hykonjunktur som det
ikke har forekc=et noe tilsvarende til i det komunale selvstyres
hundreårige historie.

En rekke av låndets homuner som för.kriks-
utbruddet var forcjeldet opp til hals.en, har nu betalt av en stor del
av sin gjeld. Og mance av den lisser inne med svære kontant-



beholdninser som do for tiden ikke kan finne anvendelse for. Heri
ligger en betydelic inflasjonsfare son f.t. er helt utenfor finans -
departementets kontroll. En har med den nuverende ordning heller ingen
sikkerhet for at fylker å konuner viser den cjenonförte sparsonmelig-

w het som det er absolutt nbdvendis at all offentlis forvaltning viser,
- ikk bare staten. Det liger i hele samfundets interesse at en
griper til alle nidler for a gjöre det som er nulig for å bevare
kronens kjöpekraft os da er det nödnendic å finne fram til lösninger
som medförer at komunene i denne vansklige tid ikke kan disponcre neer
enn det son er strenkt nödvendic til å bestride byeblikkelise ut-
pifter oc at staten innen rammen av det som er mulig kan oppbære .
resten av skatteintektene. Ettersom forholdene tillater detem så
staten la komunene få stbrre andel i skatteinntektene i den ut-
strekning en d ikke slår inn på den vei at staten overtar endel av
de utsifter som den i sin tid pala komunene.

Fortsatt.



Side 4 Eeldinger, söndag 3 desenber 1944. iTr. 1309.

Fortsatt fra side 3.

En hörer oftc snakk om det komunale selvstyre
og on dettes betydning uten at det samtidig klarlegges hva som
menes med dette uttrykk. Det som etter min mening er det betyd-
ningsfylle ved det komunale selvstyre er den desentraliserte
forvaltning, det at komunale forvaltningsorganer er tillagt av-
4Öre1sesmyndighet. Om komunene formelt skriver ut egne skatter •
nar det i ealiteten er staten sam fastsetter störro1son'av disse,-
eller om komunene får de midler de trenger på annen måte, er etter
min mening en ubety1ig del av begrepet komunalt selvstyre.

Den avgjrelsesmyndighet som tidligere til-
lå komunale forvaltningsorganer er - særlig i tiden nellom begge
verdenskriger - etter hvert blitt sterkt beskåret ved at de aller-
fleste offentlige utgifter i komunene ble delt mellom stat, fylke
ok komune og dette förte til at det i praksis ble staten son hadde
den endelige avgjörelse i svert man:e lokalo forvaltningssaker.

Fortsættes,

BRWAYSUXT).

20,00 (20) 1Captein Njål Reppen ble begravd på sin
tredev.''rs dag 30. novenber fra Br*önnöysund under stor del-



takelse fra slekt og venner.; &Sytidligheten ble innledet med Largo
av Hnndel og etter at forsamlingen hadde sunget Gud, n.år du til
oppbrudd kaller, talte prest Husbye over ord fra Lukas 13, 23,

Etter talen ble Den store, hvite flokk
sunget og presten la ned en krans på båren fra avdödes foreldre
med en siste hilsen og takk.

Det var ellers et veld av kranser fra
slekt, venner og over- og underordnede gjennom mange år.

1:isten ble båret ut_fra kirken av fem
av Njål Reppens brödre og en svoger. Ved jordfestelsen var et
kompani fra Webermacht mött fram og det ble avfyret tre æressalver
SQL1 den siste militære honnör for den avdöde.

Njål Roppens gravferd ble en stemninrs-
fual h5ytidelighet som var den staute unge offiser fullt verdig.

TROILS.

18,00 (17) En Wdsulykke Skjedde igår i Tromsö.
Tresnågutter som akte hjelke i en av gatene.i byen, kom,inn
under en lastebil og en av guttene blev drept på stedet..De to
andre ble alvorlig skadet.

KeBENHAVN.

24,00 (34) Holbergmedaljon med tillWrende pris på
2000 kroner er på Holdergs födselsdag idag tildelt dikteren
Johannes jbrzensen. Den litternre ærespris er stiftet av Dansk
Forfatterforaning og tildeles dansko forfattere son en anerlienne1se
av deres dikterske eller vitenskaplige virksomhet.
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TRONDHEIL,

	

24,00 (43) En tri ulykke son nok engang inn-
skjærper nødvendigheten av å ve3re ytterst forsiktig id s-ereng-
legemer en kan konne over, skjedde 1 H5mmelvit. fredag, neddeler
Adrcsseavisen,

Plere Gutter i 12-13 års alderen fant
et sprenglegenc (); den ene ata guttene tok gjenstanden opp og finr-ret
med den. Eksplosjon skjedde onsaende med den fölge at to av Gu.tene
ble brept på stedct. De to ander slapp med lettere skader.

Dc o.ikoilnende den 13 :r gamle Gunnar
Berg og den 12 år samle Glem 7.

	

24,00 (35) iTorges idrettsforbunds håndballeder,
Egil TandinG hadde forleden dag sa_nen rådsned1eJmene til ct nöte
hvor planen for den forestående sesons ble diskutert. På mbtet
ble det bcstent et son en rnge av innskrenkringen i irettslivet
her i landet skalskal man hovedsakclig arransere kanper hvor dc
enkelte kretser får stå som arrangörer. Det kan ikke lengre holdes
kurser eller treningsleircr. Instruksjonen vil inidlertid bli
drevet like int,-)nst sori tidligere, idet instrukstörene vil reise
rundt og arbeide i de forskjellige kretser og 1a. Det ble vidre
bestemt at man skal ta opp kurvballspill son har „aeget til felles
,aed håndball.

FOLKES=1,2L7,1 ":".ORGES

.2'olkesenderen franholder hvordan
tyskerne har herjet i -Tord-iTorGe, hvordan de har etterlatt sig
byene som en öde irken os etterlstt sis syke, gamle, barn og
kvinner tilbake i dden.

Den eneste nåte er å fölgc vår forsvar-
sjefs o)pfordring on ikke å evakuere under nor-en omstendiencter.

Eikeledes fromholdes der et nan må for-
ske at gjezime sig bort for å ve3re -)å plodss for å Gjöre alt for
å hindre fiendens tilbaketreknlng. *A.vhengiheten av at alt går
godt er hvordan man ru forbereder sig og nye fölger de besten:lel-
ser der blir eitt.

På den norsLe kyst er der ieår senket
tre fart8yer os otte er svert skadet. 21andt de skib som var satt
i brann var en stor trop-)etransportor, som fikk tre fulltroffere.
Lannska,)et hoppet i sjdon os forsökte å svöliine til land.

S:R. 19,00 Börgård maskinfabrikanlegget i Kjöbenhavn
er Melagt av bonber og igår formiddag ble en anden maskinfabrikk
delvis ?3delagt av bomber.

S.R. 19,00 Ontrent 2000 nennesker var tilstedc
under srge.gudstjefiesten i Stockholns stor kirke i ettermiddag
i anledning av "Hansa" katastrofen. Over hundre av pårörende var
tilstede.



GUDSTJENESTE.

24,00 (37) En festgudstjeneste ble holdt i den
rtssiske kirke i Oslo i dag hvor en mengde Gresk - Ortodokse,
bl.a0 soldater og arbeidcre var mött fram for å be om hiamelens
velsignelse for den sak general Vlassovs befrielses-komite for
russlands fotk kjemper for. Etter messen talte pastor Eugenius til
meniheten og skildret general Vlassovs atbeidc og mål. Russland
bestar av en bande internasjonale tyraner, sa han, men nu har
g,peral Vlassov reist sig mot debne undertrykkelse og det er hand
mal å få kastet Stalins sak Med minst mulig blodsutsydelse. Det
gjelder å få slutt'på krigen, få en wrefull fred med Tyskland til
lykke for Russland, Europa og hele verden.

Pastoven sluttet med å nedbe himmelens
velsignelse over Befrielseskomiteeirfor russlands folk.

NORMAN1- TILINTETG,IORT TRE SOVJET"PANSER.

24,00(29) Panzervernichtingsabzeichen er en militær
utmerkelse som blir utdelt til den som har ödelagt en fiendtlig
panser i nærkamp. SS-PK. Alle norske frivillige i Waffen SS kan med
stolthet se opp til SS- unterssturmfuehrer Johan Peter Ealstad fra
Koppang. Barc nitten år gammel förte han sitt eget kompani.
har som kompaniförer 1 pansergrenaderreginentet "Norge" tilintet-
gjort tre Sovjet-pahser og bærer nu Panzervernichtungsabzeichon,
som utmrrkelse for dette.

Balstad, som nu er tyve år, er den
frste norske frivillige som er tildelt denne hbye utaerkelse
flere ganger. Han har veret såret seks ganger og tilbringer nu en
velfortjent ferie hjemme hos familien i Stor-Elvdal.

Ytterligere tegn på Dalstads framrakende
innsats er at han er bærer av jernkorsets frste og annen klasse
og sårmerket i gull. Hans foresatte roser ham også som en plikt-
oppfyllende og offervillig soldat.

Johan Peter Balstad doltok allerede som
skolegutt i NSUF og det fallt ham derfor helt naturlig å være
blandt de firste som meldte sig til Waffen SS.

TRONDHEI2.

24,00 (-) Skapsprengningen i Urland sparebank er
ennu ikke oppklaret. Den oppfatning at det er drevne forbrytere
som har mæret på .C'erde er blittyterligere styrket under ctterfor-
skningen. Alt tyder på at foretagenet er gtundig planlagt ogfor-
beredt. Pr tyvene har foretatt innbruddet, har de kuttet av elle
telefonledninger til banken. At de har hatt et vist lokalkjenskap
er også bragt på det rene, De har brutt op en skuff hvor Kassa-
kontroll boken var oppbcvart og gjennemsat boken åpenbart for å
Skaffe sig opplysninger om bankens kontantbeholdning.

De har forövrig operert med en viss
dristighet. Endel personer i en bygninglike ved hadde hört eksplo-
sjonen men hadde ikke festet sig noget særlig ved dct og ikke
gjort noget an3krik.

KONKSVINGER. I den senero tid har det med jevne mel-
lomrom fåregått omfattende tyverier av gods på jernbanen
KongsvingerNu ser det ut at man for godt skal fa en stopper fOr
dette. I löpet av de sidste to-tre Uker har politiet fta Oslo,
Lilleström og Xongsvinger foretatt en rekke arestasjoner og etter
denne tid har det mmrt' slutt medtyverien, Etter hva Glomdalen får
opplyst arbeider politiet etter en metode, som en venter vil sette e.t.
stopper for de stadige jernbanetyverier landot over.
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S.R. 22,00 2n militær unnsetningsekspedisjon
beståendc av 20 vante fjellmenn er på vci opp i fjelltrakteno
som på en e :rercilt plass, som skal lede flyktningeno, som på
grunn av veiret har store vanskligheter.

S.R. 22,00 Et svensk fly nödlandet i I;ord-Sven-2.U:,)
i dag. Besetningen var uskadtt og flyet fikk ubetydelig skn(ln,

Det var pa vei, nord for å dnita
letning efter flyktninger fra•Nord-orge.

S.R. 22,00 Et sVensk bevoktfarty kom lnn
til Lysekil med endel cic)t-.Pom vnr hra6t inn
ig4r fra wZong nalfdan"
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SLUTWP.. "FILWSHINIS=" PRYTZ TS ARTLIWL.

(33). Den lokale forvaltning nå rasjonaliseres sliL
at det blir klare linjer nellom forvaltninrsområder som skal varetas
av statens forva1tningsorganer oc de forvaltningeorsaner son skal
varetas avkomunale forva1tnincsorcaner, oc de sistncvnte nå
få det hcle oc fulle ansvar for de saker son blir overlatt den til
avsjöre1se. Pd denno nåte kan en acnopprottc det konmunalc selvstyre
oc cjdre det til en lnnct mer betydnincsfull faktor cnn det var i 1939 -
solv'on konnunenc nå ci avLall på sin fornelt selstundice beskatnines-
rett, san allikcvc1 forlenest cr redusert til å vEarc et aeitasjons -
o€ valenunmer utcn pral:tisk rcalitet. Ceså cttcr kricen vil det vwre
nödvendie at stc.tons finansledelso får full rådiehet ovcr den samlcde
offextlige finanskraft. Det vil bl.a. si at staten alcne fra år til
år ma bestonnc hvor stor skattebyrden skal v=0. Dettc kan bl.a. skje
vcd å ejennomfre en skattoreform således et allo dc nåværendo skatter
til stat or- konnune på fornuc os inntekt s14cs sammentil cn skatt som
utskrives som en fel1es skatt til staton og ko=unene og hvis inn
brineendc fordeles riollon disse.

Fin nå ocså finne fram til forvaltnings
former son cir statens finanslcdelsc anledning til i grove trekk å
fastsettc hvc- storc utgiftsbudsjetter konnunene skal ha son helhet,
or_ til cficktivt å kontt'oIlere at dc bestemnclser sonmåttc bli eitt
hero:1 virkelie b3ir overholdt.

Endelig en finnc fran til en ordnincsom
förer med seg at de betydelie ledigc midler som konmunene nu sitter
inne .ned blir frosset fast pa en slik måte at dc ikke fortsatt danner
en latent inflasjonsåre.

J'eg har foran rcdecjort for de forhold som
er av •etydning for å opprette kronons innenlandsku kjdpckraft. Det er
imidlertid hovudsa1:e1ig andre finanspolitiskcvirkemidler son kommcr
betraktninc når det ejolder å opprottholde kronens kjöpckraft o v c r -
for ut1endet. Det ct dirieert vaiutasystcm vil utenriks-
handelen foregå ved verebytte, son fornidles ved eicarine avtalor.
Da elcarinsentok sin berynnelse i Norge i 1935 blu den gareke flaturlie
betrantet son en valutasak or; henlagt under finansdepartenentet, :fr.
lov on betalincsuteje\nine av 31/5 1935, Spdrsmålet on varekvotene,
sold marnest hdrer under "11T-3ringsdepartencntet" kon Imidlortid meget
tidlic underdenne krig storkt i forgrunnen or ,Ted un forordning av
15/10 1940 ble varcelcw?ineen tverfdrt til dct da=ende handels -
departcment, son deretcr ved forordning av 6/11 19d0 skilte olearingen
ut fra lortes Bank og overfdrte den til et eset "Norres Clearings -
institutt", som nu sorterer under "marinesdeparto_cnbeb". Clearing av
såkaltc ydelscr" (patontlisenser, :f.'orfatterhonorarer o.1.)
liegLr derinot frandcles under :;orecs Bank. Det cr her ikke talc 011vare
kvoter og konkurrann'e mellom fw:skjellice nE3ringsgrupor allkvotc.ns

-störrelse. "L:caringndeparton2entct" har som det seus fatt hånd over den
viktirstc del dv elearineen. Finansdepartenentet tok inddlertid i sin
tid forbehold om å komme tilbake til spdrsmålet an å fdre sa2tliee
elearinessaker tilbake til finansdcpartenentet. E har her marnest tcnkt
på tiden etter kricen, da valutaspdrsmålene nå antas å bli mor cktuelle
enn idae.Skal imidlertld finansdepartenentet da kunne fyllc sin oppsave
os på beste måte motvirkc tendensenc til inflasjon vil det bli ndd -
vendie at finansdcparte_lentet cQcnnon Norees bank får avgjörende
innflytelse på alle val-taspörsnal, herunder ocså vareelearingen. Son
det secs har de viktieste virkemidlcr i finanspolitikken hittil wart
delt nellon finansde?artencntet, Nerees Bank, prisdirektoratet, "mrines-
departenentet" og socialdepartementet. Dettc cr rasjone11t. Undor
den påkjenning scm vårt pongesystou er utsatt for na under kricen og
okkupasjonen kan nok fininsdcpartementet, seddelbanken, prismyndiehetene
oc socialdepartementet ned en viss betinect sueeess hver på sin kant
kjempe sin ceen selvstendice kamp mot inficsjon uten at resultatet -
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tiltross for nanglende sarlarbeide oc nanglende fellcs lodelso behdver
å bli helt.galt. Ansvaret for opprettholaelsen av krone.as kjdpekraft
or tmidlertid med den nåværende ordning pulvcrisert og wisikoen for at
dårlig resultat blir dorfor automatisk meget stort. Med den nuværende
ordning risikerer en'endog at ruj. av do ange institus,loner son nu
delcr fingnsledelsen, ken konne ti3 å Gjdre et nindre 7e1 overveiet
skritt, bl.a. fordi ingon av disse .ns'.itusjoner sittcw inne med den
fulle overn.kt over problenene. De+ cr egså sghor risiko for at kon-
sekvensene av et slikt skritt ur betydelig stdrre nu den på-

Lgkjehtingvi nu har enn för underner roligc forhold,.OG denno
w risiko blir stadig større os stdrre. Jeo stdrre påkjenningen cr,

desto stdrre blir behovet for enhetligledelse Og skal nan ha full
sikkerhet for at alt aet som kan cjdres for å bekjenpo inflasjonsfaren
virkelig blir gjort, nå finansBodelsen være slik organisert at dette
blir mulig.Finansdepartementetalenc nå under "ministorpresi-
denten" ha den dverstc finansledelse og finansdepartementot ma som
"ninisterpresidentens" finansielle instrument ha don fulle rådighet
over alle finanspolitiske virkemidler. Finansdepartementet må snarest
mulig få den fulle rådighet over alle finanspolitiske virkemidler
og dermed det fulle arsvar for-finanspolitakken i Norge. Langt alvorliger(
stiller forholdetseg otterkrigen, nar valutaen skal stabiliseres. Da
trenger man i ennu höyere grad en enhetsledelse av alle finempolitiske
funksjoner, og den bdr være •otablert för freden bryter lds, Alt
dette er i virkeligheten nok?, enkle cg selvelige tl.ng for den
som vil tenke problem det E1 -lessvErre så altfor få
også blandtden seLm i sitt dagligc virke 113,rgehov for å forstå hva
finanspolitikk er:for nuo som har satt seg ordentlig- inn i disse
ting, Da problemene er nye er det cgså nanr,e sooialökonomerSOM ikke
har tenkt saken igjennom ti bunns. Idtt örske er at jeg ved denne
artikkel kan bidra til å öke forståelsen av ava finanspolitikk oE
finansledelse er og hv!lk-na enormbetydning deg. har at finansledelsen
er riktig organisert med elle de nddverdige virkeDidler til sin rådig-
het.

Oslo den 24d:; novenber 1944.

?rjtz„

HANSA KAT,ASTROFEN 1›
1.4

O.R. 12.00. Det sve:aske passesjerdanpskipet Hansa SO2
nylig gikk,under på vei til Gottland,g, hadde store mengder hdyeksplosiVt
sprengstoff omberd; heter det en melding soni morgontidnngen slår
stort opp idag. Det skal ha vært svenske militære sum har ståttbak -
lastingen av srrengstoffet. Dot cr innledet undersdkelser i sakens
anledning.

‘1,SKYTING AV GISIER. EN LF,DER I AFTEEPOSTEN.
-4.gp•

O.R. 12.00. Unecr overskriften "Skyting av gisler"
skriver .å.ftenposten i i.n2eder idag:

vår icreig;e röritc Kong- oc 4.enprins hap
tatt på seg ansvEret p sabotasjc og bandekrig i Noege, Det cr etter
deres oppfatning fullt i orden o§ eeres tp,.lordr London Radio gir
direkte anvisninger. på og udad, Men n4r besettelsesnakten tar
fordvere, velyndere,oc J.na.nsicrc vee vineebc5net swikes dot hysterisk
opp 02 vold og terror. Lbt denne bakgrunn tbr ct kwinunike sok torsdas
ble sendt ut fra general Eisenhowers hovedkvarter påregne interesse.
Foranledningen var at den franske general Leelere' har sendt ut en dags-
befaling ifölge hvilken fori krigsfanger skal skytes som gisler far
bver fransk soldat SOm drepes av friskytere. General Eisenhomr tar
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avstand fra denne barbariske frencancsnåten, svidt det cjelder krigs-
fancer, men slår fast at en besettelsesnakt kan gripe til represalier
overfor sivilpersoner. Fra sitt hovcdkvarter har han sendt ut fölnende
konmunikee:

De Alliertes Eks-eedisjonsstyrker opererer
overensstemmelse 2ed Genferkenvesjonen av 1929, seerlig artikkel 2

hvtbri represalieroverfor krigsfanecn:' forbys. Iren i hcnhold til
krigsloven er det tillott å ta si71.',persener son cisler sonigaranti
for at sivilbefolkningen i de besatte enråder skal adlyde nilite=akten.
Sådanne gislcr kan stilles for retten og til og med Wnmes til döden.

Såvidt Ildsenhower. De Alliertes prisnipielle
standpånkt til bandekrig har formedentli,:, siden det er sendt ut over
Reuter, ikke unngått de rdmte storheters o?pnerksomhet. Nen an kan
i:ke gjöre sec o2-2 noe håp om at de vil 6ndre deres holdning overfor
tcrrorhandlingcr i Noree. Desto större grunn har nan her i Nore til
å merke seg disse bestaenelser i Genferkonvensjonen, skriver .^ic'ten-oosten

sin leder idag.

POLITIPR_SIDENT HOLTSKOG FOIRTILLIZR.

08.00. (3). Praksis viser seg alltid å were bddre enn
teori. uet en har sett med eine egre öyne overbeviscr uten kubmentarer.
-)et kan derfor være av etor interesse a 11.5re hva en mann sam 2oliti-
president Eoltskog kan fnetelle on utvikIlnenen i.Nurd Norge og den
meget diskuterte evakuering. 1-lan har jo hele tiden vc3rt midt oppe
brennpunktet.

l'olitipresident Holtskog forteller at han
har hatt den överste politinyndighet i Ldrkenes i 18 nåneder. Han har
også deltatt som feivillic i ka2pen not bolsjev5.s2en oe har kjenpet ved
L>enl.ngrad. Hans politioLAde i Nord Norge enfattet først bare Finnnark,
nen ble seinere også utvidet til å gjelde Nord Troms, ialt et område
på 65,000 kvkm,

Påsprsnål em forkeldene i 'n:irkenes för og u
under evakueringen forteller politi.president Holtskog at forholdet
mellom tyskerne oc nordmennene hele tiden vc,r ecdt. Under eval-ueringen
stilte forsvars.eakten til vår disposisjon alt det vi trencte. J'eehar sele\
sett åt tyske soldater har gått for at norske kvinner og barn kunde
komme Jed biler oe andre kjÖretJyer. 2Teg fueloe Y:„Irkenes den 24.oktober
og sovjetrussernes bonbing av byen hadde allereele da delagt alt, Ialt
hadde Kiri:enes hatt 1013 flyalarmer oc 349 flyangrep.

Det er k3art at'en lecke kan evakuere så
mange tusen riennesker uten vansl-elieheter, uttaler politipresidenten
videre. Men evakueringen var nödvendie fordi vi hedde valcet 2ellom
å redde livet eller å vre overlatt til polarvinteren oc bolsjevikeno.
Lvalueringen har da også kunnet gjennomfdres u';lenderlie. Soeltlige
tyske myndicheter oc franfor alt Wehrmacht hae hjelpet oss på en ut-
uerket nåte, I Bossekop så jeg f.eks. hvorder en höyst i-ruktso nelic

vinne ble hjulpet. L:onmandanten på stedet stilte straks en sanitets-
bil til rådighet og beklaget at han ikke kunde skai:Te en nesialist,

nen bare en lege med eTminde1ig prasis. Og et annet eksempel: I Llvo-
bakken hadde vi ingen no3'sk leee som kunde undersöke en landsmann som
man trodde hadde diftcri, Generaloberst Dererdclitsch hörte on dette
oe sörget straks for at en tysk bakteriolog ble ti2kalt. Jenne leegen
måtte konme over 200 kilometer for å nå fram til pasienten.

Dot ble oeså s;irget for oss på andre nåter.
Hvis de evakuerte ikke hadde nat selv, fikk de fem d-Igers marsjfor-
pleining av forsvarsakten, slutter politipresidentHoltskog.
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STRONRASZO=INGEN I VINTER.

08,00. (4). Sankjöringen av Ost Norges kraftverker
meddeler:

En må rekne ned at energitileangen kan bli
for knapp til å dekke det borgerlice behov fullt ut og en rasjonerine
kan derfor'bli påbudt..

Publikum har antakelig én tid nerket at
spenningen for elektrisiteten er lavere enn vanlie, det tar lencere
tid å koke onp maten enn tidligere oc lampene lyser dårligere enn
vanlig. Dette er en lenpelig form for rasjonerine, oc den har hittil
strukket til. En må imidlertid være forberedt på at det snart kan
bil nödvendig å ta andre skritt san vil nerkes mor og som vil volde
större ulemper, såsam utkobling av strmnen i'flere timer i dbenet.

Alle ønsker natyrligvis å fitnngå dette oc det
kan oeså unneåes hvis alle virkelig vil spare. Swrlie viktig er dot at

alle sparer mellon klokken.--(endel ord uleelige) --dager da for!-
' holdene er vanskeliest. Elektrisitetsverkene sender dager ut

en oppfordrinc til sine abonnenter om å spare og forklarer hvorfor og
hvorledessparingen skal foregå.

HANWXATASTROBEN. 2.

D.R, 12.30, Den svenske avis Morgintidningen slår idac
opp en melding om at det svenske passasjerskipHansa son nylig sank
pa vei til Gottland var lastet med et Jloget farlig sprengstoff. Det
heter i meldingen at det var tusener av kilo med det farlige spreng-
stbff Watrolitt ombord og detto faktum stiller saken i et helt annet
lys enn hittil. Regjoringen fikk ikke greie på det.be torhold för frodag
oç nu pågår det feberilske unddrsbkelser i sakens anledning. Det pekos

Ihrpa at det canske visst er tillattå frakte mindre forsendelser av
nitrolitt med jernbane og dampskip, men i dette tilfellot dreier det sec
om store mengder.

WBA K,,,TL.STROFEN. 3.
•Op

S.R. 12.30. Gottlandsfartöyet Hansa hadde ved ulykkes-
3yeblikket 3 tonn eksplosbinevarer av forskjellig slags ombord. Partiot
ble oppbevart akterUt.Gottlandsbolaget noddeler at det hadde fått
onplyst av den person sam hadde ansvaret for sklpets lasting om at
sprencstoffpartiet var lastet inn ± akterrunglet, Da eksplosjonen inn-
traff i forrummet kan nan altså ikkederav slutte at katastrofen skyltes
laSten av sprengstoff. At partiet ble oppbevart akterut, sier bolaGet
kan bevises ved rapporterfra havnemosteren, havnefornannen og losse -
arbeidere i Halmstad. Sprenestoffinnspektör, major Estroll (?) uttaler
at ifUge en forordning får passasjerfartöy, med kapteinens tillatelse
ta med on)til 500 kiloeram nitrolitt. Forskjellice bestemmelser ejelder
også for snrengstoffer av klasse II.

FLYKTNG I NORDSVERIGE.

S.R. 12.30. Idag formiddag kom politimann M. Eriksson
'tilbake til Jongsholn (?) etter flere dagers fottur i fjellet oe han
kunde ei friske opplysninger om tilstanden blandt'flykthilgeene der
oppe. Det fins mange på vei ned mot by og trakter, nen strönnenever
selve grensen er nu opphört, Eriksson fant 8 skadede flyktninger oc så
fort vearet tillaterdet starter fly mod Imger oc hjelpemidlertil det
sted hvorde• 8 er samlet for å brince förstehjelp til dem. Blandt nord-
mennene fins endel norske lapper som er vandt til å gå i fjellet os
disse har ydet cod hjelp deroppe.
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O.R. 13,50. Fylkeseannen, 0-o2landhar tatt opp s-eörs-
målet å f2iCi olisetningen av föll oe unghest i fylket. :ettcr inn-
komme ra)porter fra Ôstlandsböndcrrie franholdcs det at det i fylket
er en ,leget stor bestand av hest av ynere årganger, oe'fylkeamannen
har anmodet herredstinEene om en uttalelse i saken om bestanden kan
sies å være så stor at det vilde være praktisk å slöyfc de nåværende
beste,e.nelser on onsetnineen. Bladet hadcland o-oelyser at saken forelå ti
behandling I Lunde:herredsting igår og her blc det vedtatt å uttale
at amsetnineen av föll or ett år eaIlel hest bör foregåeuhindrct av
bestemelsene om elaksinalpriser o, ihke lenger formidlcs av de kommunale
hestehevnder.

De betydelige c)(_ lett synbare skader på korne
som oppstår under lagringen under langvarige regniperioder har bl.a.
ledet nange inn på tanken om å holde regnetute hved hjelp av dekke

form av et tak eller en hette. Og ganske mange forslag til slike
er ko.net fran både her i landet og 1 vårt naboland. Som reEel er
dette dekket avpassetetter den form form for bjerging som anvenaes
på ferslagsstillerens egen gård. Da den svenske jordbrukstekniske
forening i disse dager har eeedt ut en beretning om de forsk sole
nettopp er avsluttet med ulike slag av slike regnhetter, kan det .eed
årets triste hest i frie:ct eeLane være av en viss interesse å referere
de resultater nan der er kcmmet til.

1:an fersuLte forskjellige hetter avpasset
for rauk, storrauk og krake, Han forei6ok sammenlikninger nellou dekket
lo oe lo dekket medbenct haln og udekket. ilettene var laget av in-
preenert tråerLIct papir,av Leprecnert ece?-e, av tjærepapp oe av galv.
blikk. Hettene var av forekjeLlig fasorg og var tildels forsynt aed
snorer for rette. Forsnene ble foretatet eledforskjellige slaes korn
oe på flere steder i Sverige Fors3kene viste at papirhattene dekket
kornet bedre enn vrengte band, Han fike: da korn av höyere kvalitet,
Men forsZikene viste og at dcb skuldc ware særs ugunstie vær under hele
lotörkingen on forskjellen skulde bli sa stor at merutgiftene ble betalt
oç en tjente å det. Dette gjalt de höstsed som erimsteutsatt for skade
pa grunn av darlig wer. Det cr derfor utelukketat detvil lønne seg
a bruke hattCr til årssed under de nåværendeforhold. dekke hJsthveter
ned papirhatter har vært lönnende, men vil i almindelig ikke være det,
113strggen syncs å Ife2redet eneste kornslag hvor en )eed noenlunde sikker-
het kan vente at dekkinp, vil bli

ROVI:ORD I e0hD -

14.00. (15). I slutten av oktoberiår fant nan en 60 år
garwiel kramkar, eveustKarleen, drukiet i en elv»i Nord 0-al.  -1,11
trodde til å begynne ned ct det forelå en ulykke, nen forskjelliee
monenter har nu brakt -eolitiet inn p tanken at det xan dreie seg om
en forbrytelse, opplyser bladet Glåmdalen. Bl.a. or det brakt på det
rene at krankaren i tiden like fbr sin död hadde på see et stZirce
pengebelt3p. Da han ble funnet hadde han bare noen snåpeneer. Det er
nu på tale å foreta en obdaksjon av liket, santidie som etterforskninsan
fortsetter.

LIOSKVA

Moskva 16.4a. Fra Nord Norge kower det beretndneér am
hvotiedes de tyskefakkupantår brenner og sprenger bebeelseshuser;
kulturinnretninger, sykehus, komnunale - og industrivirksamheter,
tvanesevakuerer befolknineen og röverderes eiendon. Den danske hjemme-
front er eanske klar over at disåe grusomneter og voldshandlinger ikke
innskrenker seg til Nord Noree, men at hitleristene har til henstkt
oeså å legge Danmark i erus.
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MOSKV;,.M DANSK, Fortsatt.
.11.•  •

Det er mange kjennscjerninger son vitner om
dette. I danske patriotiSke kretser er det godt kjent at tyskerne
har lagt miner under Lillebeltsbroen får å sprense den i luften når
hitlerhordene blir tvunget til å rtimme Danmark. Det or oeså ktent at
der i Ebbenhavn i samme byehed er blitt lagt mlner i manee viktige
fabrikker og större bygninger. Forberedelsene til disse ödeloecelser
er allerede begynt. Samtidig forbereder tyskerne en total utryddine
av det danske folk. De danske bbnders kvec vil bli ft5rt til Tyskland
Bonden selv vil bli drevet fra hus og hjem o'dores gårder vil hitler-

khirhordene eanske som i Nord Nore brenne oe jevne med jorden.
sadanne planer eksisterer frameår oeSå

av skrifter son tyskerne selv uteir og utbrer i Dannark. I disse
skrifter forteller tyskerne QM hva som skalZ5de1egees oe truer ned å
ejennomföre dem hvis det ikko blir slutt på den avvisende politikk
som danskerne f<irermot tyskerne.

Det meddeles fra Sverige at do danske
patrioter oe hele den danske hjenmefront tar disse truslor ned den
.stØrste ro os og oppfattnr dem således at.deter nödvoldie for en hver
pris å forsterke frihetskampen. (Slutten av donne sending druknet i
atmosfæriske forstyrrelser).

&ONOMISKE LL,LDINGEP.,

Ak ckurser: 4 1/2 Stat 1937 $ 104 1/4, K 103 3/4.
4 % Stat 1935 I K 102 3/4.
3 1/2 Stat 1941 I K 104.
3 1/2 Stat 1938 I K 102 1/2.
4 >b Hypotekbank 1938 K 105 1/2.
3 1/2 % Hypotokbank 1941 K 105.
Creditbanken S 142 1/2.
Kweditkassen X 815. •'
Bjölvefossen S 20 1/41'K 10 1/2,
Borregård S 133, K 132, Oms. 132.
:lektrokjenisk*K 130.'
Hafslund $ 7001•K 690, Ons.
Orkla S 252 1/2, K 242 1/2;
Sauebruksforenirieen S 1850, K 1820, Ons. 1825.
Union S 5.40, K 5.25.
Le,desiden S 1471/2, X 142 1/2.
Borgestad S 220, K 215. '
Bruuseård ElZ3sterud'S 245, K 240.
Anerikalinjen S230, K 222 1/2.
BorgenskeS 150, K 147 1/2.
ITordenfjoldske S 165, K 160.
Ivaran S 250, K 245.
Ocean X 265,•
Ebsnos II•S 275, K 272 1/2.
Odd K 220,
Rosshavet K 357 1/2.

Valutakursene uforandret,

NORGE8

0FOLkesenderen"18,00.. Når vårt folks frihetskanp konmer på tale
lirer man ofte den innvending at vårt ikke er istand til å ejro noo
mot de sterkt bevepnede tyskeokkupasjonstropper fordi vi er så•dårlie
bevepnet oe organisert og har en slik dårlic militær utdannelse. Nazi-
tyskerne son har den störste interesse av at frihetskanpen i vårt land
ikke skjerpes, blåser selvfölcelie underdenne stenning ved å spre
beviselig falske oppgaver overderes angivelic store styrker i vart land,
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Saken er jo i virkelieheten den at forhold til vårt lands befolkning
er tyskernes styrker i vårt forholdsvis liton, Faktisk er det ikke ner
enn hJyst 100.000 okkweasjonssoldater i vårt land, or;av den er
stbrsteparten op)o i Nord Norge.

Derimot har vårt land en befolknin: på
omlag 1 million kaupdyktige menn kvinner og unedommer. Hva tskernes
overlegenhet i bev2pning angår sa er det en forelöpig (Sverlegaahet.
Hva hindrer oss f.eks. i son befolknineen i Jugoslavia, Frankrike
Belgia og Hellas osv. jennon enie c),T' sanlet o_)ptreden å beslaelegee
tyskernes depoter av vapen og ammunisjon oc utruste oss Eød fiendens
egne våpen. Hundreder av våre partisaner oppe i Nord Noree har
allerede handlet på denne måte oe kjemper idag not tyskerne med deres
eene våpon,

Len dessuten , oc det or ikke det ninst
viktige, tyskerne er avheneie av vårt folk for overhodet å kunne op-2-
retuholde sin maktstilling i vårt land. De cr avheggie av vår inddstri,
de er a'Vhengie av vårt jernbanemateriell og av våre levnotsmidler,
råvarer, arbeidskraft osv, flen, ikke bare det. De er oeså avhengie av
de tusener av våre landsmenn son tjenesteAjbr i statens oc konnunenes
administrasjonsapparat. Det er her tyskerne er de svakeste og vi de
sterkeste. Det er her vi må forstå å fbre en virkelig folkekrig not
fienden, utnytte alle midler,for å sabotere, avskjære jernbanefor-
binnelsene, lamme krigsproduksjonen bdoler;re deres transporter, deres
bilmateriell, bensinlagre osv. C); ikko minst (noen uhbrbare).
På hvert eneste sted i vårt land, lite som stort ödeleege hvert eneste
militbre som bkonomiske objekt SO.G1 benyttes av tyskerne. En skånsels-
lbs kanp mot disse mål må vi begynne hvis vi skal vinne vårt land.

må s02 ct frihetselskende folk utnytte den kjennsgjerninr.; at tyskerne
er avhengie av bss oe tilfbye dem de mest åvgjdrende slag.pa de 1-:3st
dmtålige steder, med andre ord sette alle krefter inn pa a skade og
tilintetejbre fienden.

De tyske fasisterbekjenper alle f.ihets-
elskendenennesker uten hensyn til alder'ee kjbnn. Derfer nå denne
frihetskampen fbres av folket som helhet, unge som eldre, og kvinner
sommenn. D et spörsnål som vi vil beskjeftiee oss med idag er kvinnencs
aktive innsats i frihetskampen, Vi vet at mange uforfterdede kvinner
og hustruer må daglie utfdre heltedåder under den tyske okkupasjon.
Men det vilde allikevel vere uriktig å bemerke at den.store masse av

er med 1 den utetreknin sam i de andre okkuperte land.
Og det nå vi få rettet på. Sålenge vare kvinncr ikke deltar i kam)en
i den utstreknine som situasjonens alvor krever så cr ikke vår hjemme-
front så kampdyktie som den bbr, må og skal være.

Men hva kan da våre kvinner ejöre
kampen?. Hva kan de utrette for å styrke hjemmefronten oe svekke
quislineene og den tyske okkupasjonsnakten? J'a de kan gjbre akkurat det
samme i vårt land som kvinnene i de andre okkuperte land. De kan på
arbeidsplassen, enten det nn er på et kontor, i en forretnine, i et
)rivat hus eller post, telegraf oe telefon utnytte en hver muliehet*til
a skade fienden. De kan inaenfor forretningslivet sabotere tyskerne
på post oe telefon forandre teksten på teleeramner eller beskjeder,
sende brevene til feil adresse c> vanskeliegjdre telefonsamtaler,
de kan også direkte være med på a bdelee e telefon og telegraflinje4e
Det er et arbeide som ikke krever noen stbrre fysiske anstreneelser,
og som derfor likegodt kan utfbres &v• kvinner som av menn. Videre kan
de ordne med utstyr til friskarene koke deres mat og vedlikeholde
deres tby, Vi har forbvrie flere kvinner som er dyktige skildpere og
son er tyskerne helt overlegne på ski. Dertil er de sc)J, reeel godt
kjendt i terreneet, i de nærmeste områder av sine hjemeteder. Disse
kvinner kan være friskarene til stor nytte ved utförelsen av direkte
aksjoner mot tyskernes depoter, olje - og bensinlagre, eller mindre
garnisoner. Det er saledes op?gaver nok. Det gjelder bare om å bli ned.
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Meldineene am tyskernes brutale oc hensyns-
löse framferd i Nord Noree hvorledes de driver kvinner, barn og
oldinger fra hus og hjon, hvorledes de plyndrer hjenLiene, hvorledes
de setter husene i brann eller sprenger den i luften, har Ejort dot
klart for en hver landsmann at tyskerne er i ferd med å cjennonföre
den brente jords politikk like hensynslst 2 vårt land  son  i de andre
okkuperte land. Denne utryddelseskampanje not vårt folk oc öde.ler,gelser
av var nasjonale eiendon ( noen ord uhbrbare) --- for å forsvare
ogs selv, vere bann og våre hjam. Oe denne kamp må bli kôllektiv.
Den må organiseres i hver eneste by, landsby og flskevmr, ja på hvert
eneste stedi vårt land, stort sobel lite. Defolkningens notstand må
orcaniseres, våpen og utrustning anskaffes. Det er nødvendig at en
illegal kampledelso i en hver by eller landsby velges som mobiliseren
alle innbyggere til kamp for å beskytte sine byer oc landsbyor oc
hus og hjem mot hitlerbandeno. Erfaringene fra Nord Norge visor
at i de tilfeller hvor befolkningen or rustet for kamp har de ikke bare
ti1feyet hitleristene svmre skader men de har også, iallfall for ofidels
vedkannende kunnet redde sine hus og hjen. På andre stederderimot,
hvor befolkningen ikke var forberedet har hitlerordene sprengt
luften eller brent ned allo hus på stedet. Og dette lmrer oss at ope-
eaven å orcanisere motstanden ikke bare er en oppgavo for Nord Noree
men for hele vårt land, I Nord Norge overrasket hitlerhordene for
en stor dels vedkoetende befolknincen oe dotte nå ikke skje i våre andre
landsdeler. Derfor ajelder det om allerede nu å orgarabsere motstanden
i hver eneste by oe landsby i vårt land. Det Gjelder on å oreanisere
en aktiv kampledelso med partisan og kampgrupper oe; bevmpne oc trene
dem for kampen.

Det er sikert mance fiskevmr i vårt land•
IliFhvor tyskerne har beslaclagt praktisk talt alle fiskefarkoster som

overhodet kan brukes til transport. Fisken går i store stimer ute på
bankene, men fiskerne koAezer ikke ut. samtidic med dette tilfbres det
ikke fiskevmrene så meget nmrincsmidler ---( noen ord uhbrbare) ---
Det er såledesflere fiskevmr som i dacevis har vært uten tilförsler av

(flere ord uhörbare) oc vi er heller ikke i tvil om at mance
bönder allerede på tross av alle vanskeliheter driver en utstrakt

flere ord uhbrbare )--- på dette amrade. IiCfl det or naturlievis
ikke den eneste lsning på dette så alvorlige sp3rsmål. Her må en
også cripe til andreon skerpere midler. Fiskerne selv må reise seG til
kamp for å reddeseg og sine familiers liv, Do må i sine fiskevær
organisere kamporganisasjoner son på alle onråder oc m.ed alle midler
setter see imot at nazityskerne utnytter fiskerflåten til å forlenge
krigen. Incen fiskerfarkoster nå utleveres til tyskerne. Det er bedre
at farkostene blir gjort sjbudyktige eller rett og slett senket fiJr
tyskerne får bruke den til sine transporter. Dette hjelpor kanskje ikke
fiskerne i deres dyeblikkelige nöd, Hen det hindrer tyskernes transport
og forkorter denne krigen og fiskernes lidelser. Fiskore i alle fiske-
vmr. Fram til handling. Fram til kamp. Idag ejelderkampen deres ecne
liv.

Vårt folk er kjent som dyktige skilöpere
oe det også med rette. Det finnes vel ikke noe land hvor skisporten
er så utbredt som i vårt og det fins knapt nok en landsmann som ikke
kan cå på ski. Oc ne når vi står midt oppe i vår befrielseskamp. mot
de tyske okkupanter, nu når den siste vinter under tysk okkupasjon er
begynt må vi utnytte denne fordel.Med ski på beina kan vi lettere
angripe tyske troppekolonner og transporter i tyggen, angripe deres
dpoter oe nilitmre anlegg, jernbanelinjgr osv. Fra Nord Norge'meldes
f,eks. om frameangsrikeoperasjoner av vare partisancrupper som benytter
seg av ski. De opererer i grupper på 10 mann og er utrustet mee cevær
eller nåskinpistoler oc har oså ofte ett eller to lottere maskin -
geværer. lange av dem har ogsa skaf-.2et sec såkalte deknngsplaster ved
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å utnytte seneclaken og annet hvitt tby or det ejbr det lettcre for
dem å snikc see inn på de tyske nål. Ogs °1 hånderanater, bonber eller
andre sprenrstoffer hörer ned til utrustnineen. Tyskerne har allerede
fra tidlicere vintre fått en skrekk for de med ski utstyrte partisaner
da de selv i dette henseendc er våre patrioter helt underleeen. Og
det e nå vi utnytte. Det cjelder derfor allerede nu å se nöye over
skiene, skistbvlene oc annen skiutrustninc oe ned alle nidler foreta
de nddvendice repwcasjoner. bet gjelder videre å orranisere erupper
av patrioter ned fullt skiutstyr skaffe våpen, an,iunisjon osv.
IJaturlie,vis må alt dette skje ned stbrst mulin forsiktichet og enhvor
luaware forberedt på at tyskerne vil rjennonfjre en omfattende be-
slaglegge1se av alle ski, skistbvler osv. derfor .må disse saker holdes
godt skjult..,Jet hersker ingen tvil om at våre tusener av code ski-
1bpere kan tilfbye fienden uhbrte tap or påskynde hans ti1intert -
gjdre1se i vårt land. Men da cj(ilder det on å oreanisere slike kamp-
grupper overalt oc innlede kampen. Under kanpens eane vil nan ikke
barc kunne forbddre sin utrustning men oeså sine våpen og slagkreft.

• Den danske pressetjeneste nelder at Gestapo
har forétatt en erundig undersökelse av forholdene ved idbenhavn våpen-
arsenal, ett,rat danske patrioter son kjent for en tid siden satte sec
i besittelse av 1200 naskinpistoler fra dete laeer. To bsterikske
so1dater ble anklaeet for å ha for å ha forsbnt vakttjenesten ver:
arsenalet oc ikke a ha vært tilstrekkelig påpasselig. on straff
skulde de sendes til et straffekonpani på vestfronten, nen da de skulde
avtransporteres var de sporlbst forsvunnet. Gestapo sbker nu etter den
over hele landet.

TO KOMPNIR „:1VSKI,TEGERW.TALJONEL: IGJEN.

19,30. (26). To konpanier av den norske skije3gerbataljon
er kommet til Oslo på ejennomreise til sine forlegninger. Det cr lenge
siden skijEaecrbataljonen forlot landet for å gjbre innsats ved fronten
i Ost.'I löpet av disse årene er det bvet nancen kampdåd oc disse
karene, som nu er hjem,le igjen kan fortelle rancet on det son er skjedd
i Karelens skoeer oe på de finske slettene under stridene der.

Da ordren on tilbaketoe fra Finnland kam lå
bataljonen i kanp der borte oc i to måneder marsjerte guttene over 1000
Icloneter gjennon Finnland og opp til Norce. Idg; er karene konmet til
Oslo, hvor det var arrangert en niddag for dem pa en av byens restau-
ranter. Dlandt dee:i son var tilstddt så nan ".linister" Fuclesanc, lederer
av frontkjemp.erkontoret, Bjbrn Norecer og bataljonskomm,andbren, Haupt-
sturnfahrer dalle.

Det er fbrste gang pa fire år at en fullt opr
satt norsk feltavdeling befinner see i hovedstadon, sa Hauptst=fUhrer
Halle i en kort tale til cuttene, ist denne begivenhet ocså har en
politisk betydning viser bl.a. dette arraneenentet og de hbye repre -
sentanter fra partiet, som er tilstede, ned Fuelesang ix
sTdssen.

Talcren ga ordet til "ninisteren" son i fZt
ord bnsket skijEegerbataljonen velkommen hjem ijen.

"J'eg har den g1ede a önske dere velkomnen
hjem til Norce og til Oslo fra "fbreren", sa "ninisteren". "I:inister-
presidenten" ber hilse dere oe vil personlie besbke dere seinere i
forlegnineen.

Også Nasjonel Samling bnsker derc velkonnen
hjem. Vi håper at dere vil finne dee til rette her sörpå or at dere kar
tilbringe juleheleen i familiens skj3d. La mec også få uttrykke vår
takk, anerkjennelse or glede når vi nt igjen kan se derc her hjerble.

Etter niddaren reiste bataljonen videre til
forlegninesstedet.
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S.R. 22.15. Den svenske reejering kommer ikke til å
reflektore på det tyske fors1agq om at Svetige skulde be om å sende
to Röde Kors ekspedisjonertil N rd Norge, en til det tysk besatte
område og en til det russerne har befridd. Derimot påeår det for-
handlinger i Berlln i håp o, å få tyskerne til å endre standpunkt til
spbramålet om en svensk hjelpeaksjon. T11 det betridde onråde blir det
ikke sendt noen ekspedisjon uten at nordnennene selv skulde be aa det.
Imens forbereder Sveriges Röde Kors seg på alle eventualiteter for

kirdersam saken går i orden å kunne sendeen ekspedisjon hurticst
Det er meget som tyder pa at rednings -

arbeidetfor de nordnorske flyktningene son söker seg over til Sverice
blir mer intentt i löpet av meget kort t1d, Stockholmstidningen
mener at flyktnineestrbmnen ikke vil avta, snarere vil den bre see over
enda större streknIncer av grensen.

Under prekenen ved hbymessen i Katharina -
kyrkan 1 Stookholmieår uttalte presten:

Tankene går med Gru til Nord Norges be-
folkning,disse arme nenneskene der som dyr drives forån bajonett -
spissene bgrt fra hus oc hjem. Alt de har vårt glad 1, alt disse
strevsomme fiskerne og småbrukerne gjennom slektsledd har bygd opp
tvinces de av fremmede voldsmenn til a forlate."Mens vi sitter Vedket
fredens helligdom oc forbereder oss  til julen, kjemper tusener av

disse stakkaxs uskyldige mennesker en fortvilet kanp for livet 1
polarnattens kuldeoe nbrke.

Det socialdenokratiske hovedorganet Mercon-
tidningen skriver idag at det 1 den encelsko avisen Sunday Dispat6h
uttales et fromt bnske om at Sverige skal gå ned i krigen. Det er,

`11ffir
skriver avisen en Ure for den svenske fo1kehmr, at man vurderer dens
muligheter så hbyt, som å nene at det vilde forkorte krigen med flore
måneder, men det forandrer nok ikke den svenske linjen son nu son
tidlleere Går ut på å holde landet utenfor krleen. På den annen side er
det sagt fbr og bbr sies på nytt at begivenheter kan inntreffe 1 vår
nurhet son kullkaster hele nöytralitetsstandpunktet. Den svenske opl-
nions innstillinc avhenger til syvende oc sist av tyskernes opptreden i
Norgeoc Danmark. Kort sagt: Uet tysk vold i Norge kan utlbse sterke
svenske kretser 1 den retning den encelske militærskribenten utpeker.

Samme avis har idag en skarp kon_lentar til
den tyske nedlidenhets oe gåådeoffensiven, hvori tyskerne'usjenert
henviser til den folkerett de selv har satt ut av spillet. hbreon -
fidnineen skriver:

Det er crunn til å slå fast at den som fort-
setter å ofre liv oe materielle verdier i en kanp som alleredo er avejort
og ikke med neen midler kan snues til annet enn nederlas, ian tar på
ses et ansvar som ingen tåreflom I verden kan vaske bort.

disse daeene pågår 1 Dalarna övelser med
enheter fra den norske politiorcanisasjonen i Svcrige. Hensikten cr å
si befal og mannskap mulighet til fellesbve1ser i stbrre målestokk
og underfeltmessige forhold'.

De finske avisene gir Norge stadie större
oppmerksomhet oc har i det siste brakt en rekke artikler og telegrRnaer
som forteller det finske folket neget det ikke hadde kjennskap tft  fbr.

To finske politifolk son 20de oktober ba
den tyske konmandanten i Ibalo om tillatelse til å passere fronten
til den finske siden, men fikk avslag, er nu kom..et til Finnland etter
35 dbens reise via Sk1botn, Narvik, Trondhein oc 0s1o. De forteller
at de ennu ser for seg de vaklende rekkene av russiske krigsfanger
oe de hundrer av faneer som med trette bleke ansikter oL7 fillete sko
trasket på de oppblödte veiene. Finnene tilbrakte over to uker i en
keiserne 1 Oslounder tysk militæroppsyn. De forteller at tyskerne brukte
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både 1«ter og truslLr for å få den til å bli. Iblandt truet de ,J.ed
internerine oc annet, iblandt lokket do ed pener o sivilc klwr.
Finncne la nerke til at eabotasjevirksonheten i Oslo ble stadic
livliçcre.:Jksplosjoner forekom nesten hverratt. n hUrte også skudd
uten a vite hvor de kbn fra. On dagen ser alt*på overflaten ut til
å ware i skjn orden, .1en nan kan ikke unngå, sier de, å feste seg ved
det spente forhold mullon nordmennene o okkupasjonsmakten.

Son meddelt i svonsk krinckasting oc prosse
er hbyesterettsadvokat Schetelie nyrdct utenfor Oslo. Man antar
at det dreidr see om et polltisk clearingmord. Schetelir var en over-
'ordentlir, vel ansetb jurist, en kapasitet på forsikringsrettens  om-
råde,dessuton kjent som skilöper or studenterroer. Han ble 37 år
gammel.

Det er konct 11:Jrnere op)lysninger on de
voldso_ime eksplosjoner på Nylands ogAkers mekaniske verksteder 23.
november. Tross kraftie tysk vakt hadCe sabotdrer plasert bomber i en
rekke skip. Bombene var godt anbrakt. Man rekner med at eksplosjonene
har frattttt tyskerne en tonnasje på 30 - 35.000 tonn. På Akers inn-
traff fire eksplosjoner. Brannen soLl oppstod da en bonbc o.,:stod
dieselnotoren til 14.000 tonneren Schleswig var så voldsom at store
deler av Oslos sentrum ble klart opplyst. Drannen raste ett Ugn og
skipet ble sterkt skadet, -oruten Schleswig ble disse skipene skadet:
Bromma (?) på 5800 tonn som delvis kantret, oc Tal Wan på 5500 "onn
som sank. Pa Nylands ble Oaprino på 3250 tonn sprengt og Arna P.
4325 tonn licger på grunn.

Natt til 21de novemberstånset en tysk
bil utenfor ceocrafisk oppmåling i Oslo ved 24 tiden, og karer i tyske
uniformer ga vaktmesteren ordre om - utlevere 12,000 kaxtderiblandt
viktice kart over minefeltene rundt kysten.

Tre prester i Drammen, Narum,:bd.destad oc
Vicre ble for en tid siden tilstillet brever med ordene "timen er nwr"
undertegnet Zlöveress og Sparess. Siden er truslene gjentatt pr. tele-
fon. Natt til 7de novenber op)s6kte ct par :lenn ved to tiden pastor
Naruns hus. De op)ca at presten måtte korwe til en dödssyk. Preste
fruen svarte at hennes mann ikke'var hjemne.Straks etter ble en hånd-
granat kastet inn gjennom vinduet, men den ekpslodertc ikke.

HANSA K4TASTROFEN , 4.

S.R. 19.00. Det kan nu med si,kkerhet fastslåes,at de
sprengstoffer som passasjerskipet Hansa medförte på sin u1ykketferd
var nitroIitt. Socialdepartementet fikk fredagopplysning on at Hansa
medförte nitrolitt i lasten.Det var på grunn av denne opplysning .at
departementet besluttet å framskynde undersökelsene av de.oustendighetei
som förte til Hansa forlis, forteller trafikkleder Mossberg i social-
departementet.

- FLYKTNINGENE I NORDSVERIGE.-

S.R. 19,00. Noen unnsetningsekspedisjoher med fly kunde
idag ikke starte til flyktninQene i Lappmarkens fjell, meddeles det fra
J-okkmok. Været var idag for darlig. Derinot fortsetter de ekspedisjoner
som går på ski opp not fjellstuene. Det er foruten lapper en gru-2pe
pa 20 nann fjellvante folk. Denne grappe ventes fram til det förste
etappemål i 16.pt avlmoreenla~.
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G4MtP, ORD P1, NY B4KGRUNN, nseri i "Verden & V1".

P.R, 19.10. Sammenlikner nan 'den holdnincen nordmenn
inntok overfor Sovjet Samveldet da det overfalt Finnland første gans
og den holdnine nordmenn.inntar overfor Sovjetsamveldet idecser man
en tydelle forskje11.

Den Impetialiatiske ulv er, etter det symrt
mange tror,  eller later som  de tror, i Idpet av denne korte perlodp

et lands historie, forvandlet til et fryktsommelig og demokratisk
g'år saa Ikke handler ut tra ecoistlske men fra idealistiske mottbver.
.Altså en forealet utgave av ulven i Rdde Hette.

Dette amslaget i nOr4k sinnelag kan trenge
pn lengere politisk.og psykologisk forklaring,sora det ikke er min
Mening a komme inn pa her. Men et av mcmentene som bör nevneser dpt
pamms som Wthe skriver ikke oppfattes) at alle vil
Vare den fdrste til å blåse sec opp sammen med eeirherz'en„. Det cr Mc
en aterk medvIrkende årsak til.at sovjetrussiske troper idac yekkør
eann tileynelatende beundrine når de Idae rykker inn på norsk jord
en ene etter den annen av de norske arggrantpolitikerne gjdr til og
med relsen til Moskva for for å gl uttrykk tor sin underdanige respekt
for de store erobrere. Det holdes banketter oc taler. En kan minnee
lbsens ord fra 11392: Dtt er omslag i vmcet. Klem på med talerne, vr-
hanen på  flöyenhar ennu ute sienalene.

Et ord av professor Iltvie (?) passer oeså
naturlie inn i saken. Det er et ord som Terje Wold oe flere med haM
kanskje bbr ta til ste hVis eller når Fuclebotnoe eller når Granap
trekker det leneste strå tra Stalins hånd. Ordet lyder i all sin.
enkelthet: Det er leit å ejæra sec til hund for elt bein: Oc værreg er
det når ein ikkjeeingong tar beinat. -

Imidlertidmå en i sannhetsinteresseiAnT
mme at det ikke bare er egoistiske politikere oe andre beinsugerø

pam må vise ærbödighet oe beundrine for den Rbde Hærs bedrifter oe
dens mektise diktator. Det store flertatl har ikke noen beerunnelse for
den sympati de diricerer over. De Grunnene som anfbreset ofte svake
pc uten tornuft. Vi er trett tyskex:ne og vi tror ikke russerne kan'vmre
vearre, sler mange. De nekter helt,4hdre på dam sam ikke bare twor
men vet at bolsjevIkenes herreddmme er vmrre enn alt annet. Ilasse-
psykoltei er i det hele tatt ot aktuellt  studium. Psykologen kan idas •
frotse i studier av soolale former, soolal kontroll oe andre utslae av
maseens terroriserende innflytelse.

Sannheten, jal, Det finnes kanskje ennu noen
eam sdker sannheten oe som sbker etter den på egen hånd uten å la Seg
).edb av fraser oc slagord oe er uavhencie av massens doginerende
peså disse sannhetaadkerne har sine store dyeblIkk, oe det er når
pbter de atore og fullstendic tenkende ånder som gikk eller eår si41 egeL
Yei otte mot strbmmen men alltid med sannheten som bane. En behöver
ikke å eå lanet for å mbte slike personligheter.De har'kanskje Bjørn-
Stjerne Bjbrnaons samlede artikler or taler i bokhyllen. Denne store
nordmannen sam alltid sökte ettersawbeten for sannhetens sak har
eesåidae et myndie.ord til det norske foik. Les f.eks, hans artikkel
fra 25. september 18q2t Her er to anå utSnitt: :teget vil sikkert skje
leretterdags som aldri fbr har vært hbrt, (utydelic på crunn av
forstyrrelser)

JULEPAL:KER TIL NORSKE B4RN,
.. 

S.R. 22.00. Innsamlincen av julepakker til'norske barn
nu avsluttet og resultätet har overtruffet forventningene, sier Worges-
hjalpen. nta11et av pakker som opprinnelle var bereknet til 150.000
er dket til 175.000, De akal deles ut til jul til alle barna i de
svenske beweisnincene oc dessuten til barn7)åsykehus og på barnehjem.
44den omkostningene til disse julepakkene er dekket ejenstår et belöp
sam skal benyttes til umiddelbar hjelp for de evakuerte i Nord - Noree.



Side 13. Wldinger mandas 4. dese.eber 1944. U:r. 1310.
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23.30. (4). Ingen må stå passiv son tilskucr til den
veldise oeegjårskampen nellom rett oc urett som idag pågår. 1:en ung-
daceien vet hva som kreves av den og setter alle krefter innfor at det
rettc skal scirc. De kaster alle personlire hensyn tilsidc og Aelder
sce til innsats. Guttene drar til fleonten for med våpen i hind å
forsvare landet not fienden, cjentene rykkerinn på deres plass her
hjemie eller drar ut som sykesåstre.

På utallige områder trenges hjelp oe ovår-
alt ser vi cjenter i arbeide på lasarettene, sykestuene, kjakkener,
kontorer n.n. Og på arrien bEerer de alle båndet ned "frivillichjelpen".

et bibliotek treffer vi en ung gjente
fred ned å sortere båker. Hurtis kartotekföver hun den og leeeer den så
ned i kasser. Den ene stabel etter den andre vrakcs eller godkjennes
og snart står to store kasser fulle mcd böker. Vi henytter anledningen
o8 spår hvordan hun liker arbeidet. Hun kastcr et beseistret blikk
bort på båkerne og sier fornåyd at det er bådc morsont or, interessant.
Fra r,,u1v ttl tak cr vewene fulle av båker og på gulvet står rekker
av kasser som etterhvert skal pakkes ferdi'c av den unge gjenten. Eun
forteller at disse skal sendes avsted til gutter son er i innsats
her i Norge og som er forlangt fra et bibliotek. Slike sendinger sendes
regelmessis os ventes mcd tålmcildighet av. c'uttene. Vi tittet litt
k6Issen og fant at det var et strålende utvalg. Det var hennes sjef
sam egentlic stod for sorterincen, men nu skulde hun selv snart ta
ansvaret for det. Dot var nok a gjåre med disse forsendelsene or; dessutEe
stod hun for det direkte utlånet her. Det var ikke lite å passe på
og ordne mcd, men når en går så ivrig oc'begeistret inn for sin opp-
cave son denne unge gjenten, kan ikke arbeidet bli annet enn godt
utfört. Vi forlot henne båyet over bökerne, ivrig opptatt med å finne
best mulice båker til vandrebiblioteket.

Med begeistring og elede, ued dyktighet og
sodt humör arbeider idag hundrevis av unge gjenter på den plass de er
satt til. Gjenter fra alle kanter av landet arbeider idag pa de fore
skjellice områder med dyktichet os codt humdr og felles for dem allo
er viljen til å yte noe, til å kjempe for det som er rett. Slik skal
ungdommen være.

NDSULYEEEI LILLESTRÖM.

18.00, (17). I formidda,e inntraff en dödsulykke ved
Strömmens Verksteds stålverk. Eranförer rne Ekra vå.r gått op) på
kranen for å smöre den. 14ns han holdt på med dette, kon on annen krane-
fårer inn os satte kranen igafig uten at han var oppnerkson på Ekra.
Han ble kastet ned fra kranen, et fall på ea 8 meter og forslo seg
styet. I bevistlös tilstand ble han brakt på sykehuset hvor han döde
kort etter. Ekra var 32 år cammel og cift.

ktie,THE :,12.,RIWT WWEITS CLUB IN SWEDEN PROTLSTERER.

S.R. 08.00. The ..merican ',;onens Club in aweden har
gjennon sin formann fru craig Sandlow (phonetie). sendt en telografisk
protest til Texasavisen San ntonio Sunday Lifc i anledning tkv en i
avisen tublisert mot Sveriee ufordelaktig artikkel av en svensk
anerikanerinne. 4rtikkelen er blitt sitert i svensk presse og har vakt
sterkt indignasjon hos k/ubbens nedlemmer sa_e utejör at anerkansk fåte
kvinndr. L:luben ber avisen meddele in lesekrets at amerikanerne
,Sverige ikke, son artikkelen antyder, kjenner sec son fanger i dete
E'jestfrie denokratiske land hvor de fritt får si sin nening. The :,meriere:
haeens Olub beklager dypt de falske og uriktige meldinger som cr ko..enot
on Sverice og eilnner ae_ at det fins sterke.argunenter mot alle anklager
som artikkelen retter mot Sverise.
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UULUT SKIP SENIET UTENFQZ SVENSEEKYSTEN.

S.R. 08,00. Om senkincen av det ukjente handelsfartöyet
onkrinr 15 distanseninutter sydvest for Paternoster forelic:er nu
ytterligere detaljer. Skipperen på fiskerbåten Doris av Rdnneng sier
at seks storc fartby var pa vei sörover da handelsfartdyet ble senket.
Fartöyene gikk ikke i konvoy. De var tydeligvis på vei fra Norge til
Tyskland. Omtrent samtidig observertes et fly som kom vestfra oc
kretset over dettyske fartöyer. Plutselic stee en röyksbyle opp
fra fartöyet og kort etter kikk fartöyct tilbunns. Senkingen fant sted
igår.

4FTENP0STENS LEDER IDLG TIRSDLG.

O.R. 08.00. I sih leder idas skriver Lftenposten bl.a.:
Ved Håkons 25 års jubileum som norsk konge i 1930 talte Hans Majestet
i radioon. En uhdrt begivenhet at denne mannen skulde ha et ord a si det
norske folk. Redaktør Torgetr Vrå i "Framtiden" ga en ramende karakteri-
sti.kk av talen i sin leder neste dag. Han skrevi

Kongens tale i radio var den tynneste suppe
vi har h3rt servert på lenge. Statsråd hver Uke. Særlis faller det
vanskelig å besdke det nerdlige Nore, men det har dog lykkes meg å
komme pa besdk fire ganger i disse ar, således at jec ikke fdler meg
som frem:..led i noen del av landet.

Sitatet av Torgeir Vrås artikkel slutter
med disse ord:

Lien fremmad
da vi kan rope: Republikken Norge. Det
dager har utfoldet seg, bringer dagen
o)pladte.

Såvidt den
Fremtiden 26. novenber 1930.

I 19 Nai
Hagen:

går det, os fremmad til den dag
veldige kongefjesk som i disse
nwrmere. Flere oc flere dyne b1ir

ganle sosialist Torge±r Vrå

Stavanger skrev redaktör B Olsen

Idag er det icjen en stor dag for det norske
borgerskap. Det feirer 25 års dagen for ejenopprettelsen av det nasjo-
nale kongedömnet med en dansk prins som kou til Norge fordi han hadde
Lngland til svigerpappa.

Lftenposten skriver videre:
Siden den intetsigende Konge rdmte landet

etterå ha styrt oss inn i krigen har han fått munnen på glid. Sist
han talte i radio önsket han bolsjevikene hjertelic velkonmen til Norge
mens evakueringsströnnen av hjemldse nordmenfi eikk møt sör. ersom
hans suppe på jubeldagen i 1930 var for tynn, så var i hvert fall den
rddgrdt han serverte ved bolsjevikenes innmarsj en sod del for tjukk.
J'össingskap som hentet sitt forwdernavn fra ,Tdssingfjorden driver nok
framdeles sitt kongefjesk og stoler på at England skal befri dem fra
russiske bolsjeviker oc norske sosialister. Nen det arbeidende norske
folk kommer aldri mer til å la  sec  trekke ved nesen av noe medlem av

k familien Håkon, fddt prins Carl. Redaktdr Vrå vil få rett.Fremtiden
~20 november 1930 Historien vil engang kwine til å berette om Håkon der
syvende og siste, skriver Lftenposten tilslutt.

-vvvvv VVVVV vvvvv
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Meldinser, tirsdas 5. desenber 1944.
ei

Jonas Lie uttaler se,:
12.00 Begynnelsen av sendingen fullstendig uleseliG)

"Hinister" J-onas Lie er no vendt tilbake
etter endt misjon i Nord Norge og han uttaler i et intervju i
dag, tirsdag, at förste etappe av evakuerinen var å få bort
befolknineen i Kirkenes distriktet. Folkene ble delvis fdrt
ned biler os delvis med skip til Tana. Denne strekning bbd
på store vanskeligheter på grunn av at vegone var sterkt trafikert
oe i dårlig forfatnine, men vi fikk brakt til vege tilstrekkelig
trans)ortmateriell, sier "rdnisteren". Der hvor tyskerne kunde
hjelpe oss, ytet de også alt hva son var mulig under slike on-
stendigheter.

For å unnEå,å xeise sjövegen on ITord-
kyn ble de evakuerte fbrt videre over Hopseidet, farten rundt
Nordkyn var nemlis meget farlis for der lå russiske og britiske
ubåter på lur.

Neste etappe ble så å fdre befolkningen
videre til lta og derfra videre til Tro,usb.

Evakueringen av Hammerfest distriktet
foregikk under ledelse avUlialsterTLippostad, som også i begyn-
nelsen var i 1:irkenes. Etter å ha avgitt rapport i Oslo vendte

IministerrLippestad tilbake og sto opp sitt hovedkvarter i
Hanmerfest.

Kan kan ikke unngå å bli imponert over
den fabelaktige holdning befolkningen der olyoe viste i sin E-tore
u1ykke, sier ilinisterfLie videre. De utviste en tapperhet og
et not son er helt utrolig.

London forsbkte sulvsast også å slå
mynt på den nord-norske befolknings skjebe, men vi nbtte
overalt den stbrste forståelse os hjelpsomhet. Særlis vil jes
franheve de unge kvinner, De oppförte seg strålende og arbeidet
med forpleining av syke og barn uten å spare see.

Politiets innsats er et kapitel for seg.
Også det gjorde sin plikt til det ytterste uten hensyn til
politisk innstilling.

Zes besökte oeså flyktningene i Gruvene
ved Bjbrnevatn. Dct son er skrevet oe fortalt ou tilstandene
der er ingen overdrivelse, (Teg oppfordret den til å evakuere
frivillis, men dessverre etterkon ikke alle nin henstilling.
Fbrst like fbr bolsjevikene rykket inn'i o_lrådet kon strbmnen
qv flyktninger nen dq var det for sent, slutter "ministeren".

Fornannen i Sarpsbbrg Ride lors opplyser
SOM Rbde Kors og Sanitetsforeningen har

,uerte, har vert meget vellykket. Store
ja til og med nye dresser, er blitt brakt

EIWUERING OG FLUKT.

Elwr strUmmer inn.
14.00, 1

at innsamijngen av tby
satt i gang ti de eval-

billass med undertby,
rundt til leirene.
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EITLICUERINGE (fortsatt)

H el til fl ktnin ena i Zokkmokk.
• Iianfiskalen i Jokknokk neddeler at

situasjonen for flyktningeno i ,Tokkmokkdistriktet er teme1ig
ttilfredsstillende. De ea. 200 personer som nan vet hv1der til
oppe i fjellene,har nå tatt seg fram til turisthytter hvor det
er nat og hvortil folk nå er blitt sendt for å hjelpe dem.
Det håoes at de fleste av flyktningene vil være brakt til be-
byggede trakter innen slutten av noste uke.

Til E'ciresuando kommer det fremdeles
endel flyktninger, senest kom det en gruppe på 18 menn og en
kvinne.

F1yktning2liströmmen slakker av.

S.R. 19.00 F1yktningestrdmmen fra Norge har vwrt
sterkt avtagende de siste dagor. Den har således på det

nwrmeste opphdrtover Earesuando. Over Jokkmokk- Suorva ruten
har det ikko kommet noen flyktninger de siste dager.

De vanlige overgangsruter fra Norge
patruljeres no av fjellbönder eg lapper og Suorva-Zaresuando
rutan også av militwwpatruljer.

De flyktninger som på grunn av en hel
Ukes pågåendo uvww, ikke har kunnet transporteres ned fra Suerva
er vel forsynt med klwr, sengetby og nat og utenfor all fare.
Ds syke flyktninger ble som kjent hentet i går.

Langs Kiruna- Riksgrensen ruten har
strdmmen også plakket av.

Forberedelser treffes for å ta,imot storflom. 

S.R. 9. 0

Forberedelser for å ta hånd om en stdrre
flyktningström, hvis sådan skuldewkomme fra Trönde1ag til nmt-
land, er påbegynt. Nan leer,er opp depoter ifjellstuer oe kojer
fjelltrakteno.

R ort fra Nor oshjalpen. 


S.R. 22.00 . Intendenten Nils  (?Sunwuu.skio1d), som
på vegne av Cvenska Norgeshja1pen reiste til Nord-Norge for å
inspisere bespisnineena og andre virkSomheter fra Norgeshjalpons
dide der, ankom tirsdag til SteekhoIm. Han moddeler at tvangs-
evakueringen fra Finnmark fylke'kan antas sot avsluttet. Do
ovakuprte fra denne landsdel er, ad sjöveien,blitt fört til
Mellom- og Sör-Norge. Daeens mest pressende apdrsmål er hjelp
til et antall av grupper av evakuerte som et blitt etter pa for-
skjellige steder undervegs til Nallom-Norge. Med henblikk på
dette har Svenska Norgeshjalpen foretatt store utvidnineer av
sine bespisninger og utdelinger av klww og matpakker,

Morgeshjalpen fålger utviklingen ned den
störste oppmerksomhet og hat gjort sine forberedelser hvis yttor-
ligere hjelp åkulde trenges.
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TERJE WOLD VENDER TILBAKE,

13.00. (10) • justisninister i den avsatte norske
regjering, Tetje WO1d, kou i går ( mandag) til Eneland ned fly
fra Stockholm,melder Svenska Daebladet.

' I'de siste ukene har Terje -Jo1d son
kjent besökt Stockholm, Meskva og den delen av Nord-Noree sou
sovjet-russerne har besatt.

KONVOY J:1\TGREPET UTLNFOR NORSEKYSTEN.

22.30. (3?) En avdeline britiske bombefly angrep
mandag en tysk kongoy utenfor den vestnorske kysten, meldes det
fra Berlin.

nosquito-fly ble skutt ned, mens
ytterligere to bombefly fly bort i brennende tilstand. nin
kan regne med at også disse er styrtet ned.

FINSKE FRIVILLIGE TIL NORGE?

S.R. 16.50 (dank) Fra Helsinki meddeles at man i Finnland
holder på å sette opp et frivillig finsk korps som skal delta
befrielsen av Norge.

Det er den '3.kadeniske sosialistforening
son har tatt initiativet og åpnet et vervningsburå.

SALT FLESK IS=TFOR .n4TT.

19.00, (22) NEeringsdepartementet har bestelut at
nerkene 25 E oe 25 G på de ordi=e fettkort for 25de kort-
periode bare skal gjelde for kjbp oe salg av 250 gram salt
flesk.

Det samme gjelder fettuerkene på
ukerasjoneringskortenes grunnkort for Uke 53 1944 og uke 1
1945.

Salgetv:'ll foregå opå begge merker under
ett, antakelig fra begynnelsen av januar maned.

BR.,•,NN I VEST-.~.

22.30. (42) Fra Bodö neldes at on'stor moderne-
låvebygning på Skagen i Vesterålen brente ned til grunnen
nandag norgen.

Vosterålens vis forteller at to
evakuerte fra Berlevåg hadde sine'ciendeler i den brente
bygning. De evakuerte mistet alt.

NYTT svENaK SJOS..WT.

09.30 (UB)  Uresundsvarvet leverte nandag laste-
danpskipet "Norcitan til tederiaktiebolaget Mgana5s.-

Skipet er på 3400 tonn d.w.
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OSLO, 5. rESE:BLR 1944, NTBs annonseavdeling.

Sturlasson Ordre 7284.
"KUNNGARING,"

Med virkning fra 6. desember 1944 kl.18.00 bestemmes:

På lastebilers lasteplan eller tilhenser erdet forbudt å befordre passasjererj herunder også hjelpemann-skap). Unntatt fra dette forbud er:

* 1) Offentlige myfidisheters pérsontranspottmed lastebiler; f. eks. hrannvesenet, luftvernet, postvorket,telegrafverket, politiet,

Lastebiler som kjörer for tyske tjenbste-xteder, når det foreligger skriftlig kjöreordre fra vedkonmendetyske tjenestested,

Lastebiler son er innsatt 1 stedet forbusser av transportmyndichetene.

Befordr1ng av hjelpemannskap ved den regel-messige transport av krigs- eller livsviktig gods,

Lastebiler sam befordrer arbeidere frasamlested til arbeldssted oc tilbake til sanlested.

fra skolen,;
6) Lastebiler som brincer skolebarn til og

Overtredelse av forbudet vil medfbrede alvorligste konsekvenser for såvel sjåffören som passasjerer.
Santidis innskjerpes trafikkreglenespuragrilf 39 om at det 1 motorvogns förerrom ikke skal sitteflere passasjerer enn kjöretbyet er registrert for, samt trafikk-reslenes paragraf 43 om forbud mot å hense på kjiretby under .fart, Ossa diSse bestemmelser vil av politiet bli.håndhevet pådet strengete,

De tidli ere gitte bestemmelser settes moddette ut av kraft,

Politidepartatentet.
Lederen av sikkerhetspolitiet .

W;.STR.4, KUNSTGZODSEL TIL JUL,

18,00. (2o) Ved henvendelse til Landbruksdeparte-mentetsproduksjonsdirektorat blir det opplyst til NTBs landbruks-medarbeider at det er stillet til disposisjon en ekstrakvotekaligjödsel.
Denno kvoten, som konmor i tillegg tilden vanlige tildeling av kalicjbdsel, skal fordeles gjennomjordstyrene oc skal fortrinsvis tildeles burelsere og jord-brukere son har myrItord og annen kalifattig jord.

FOLKESENDEREN OG MOSKVA

På grunn av dårlige nottakningsforholdkunde ingen av disse stasjoner höres.
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TANNPLEIE.
  • • ••••. • •••

18.00. (18) Ved helseavdelingen i Innenriksde-
partementet ble det som kjent den 1. juli i år oprettet et
tan,nlegekontor, hvis ho.edoppave sklde være å bygge ut det
offentlige tanhlegevesen over hele landet. Allerede no, knapt
fem måneder etter at arbeidet ble satt i gang, kan man alt se de
förste frukter av kontorets virksomhet.

Sam et ledd i planen om å knytte det
offentlige tannlegevesen sammen under en kontrollerende og
administrerende myndighet, vil det nem1J1g fra nyttår bli ansatt
spesielle fylkestannleger over hele landet.

Lederen av helseavdelingens tannlege-
kontor, byråsjef Torgersen, forteller til en av 1TTBS medarbeidere
at den nye ordningen uten tvil vil vise seg å were meget effektiv
idet den nye fylkestann legen skal ha ansvaret for den offentlige
tannpliei så vel adplinistrativt som faglig. Alle tråder skal
med andre ord 13-pe sammen i hans håndö og hans störste og vik-
tigste oppgave blir å organisere og lede den rent profylaktiske
tannpleie i sitt fylke.

Byråsjefen understreker at fylkestann-
legen selvsagt ikke har noe å gjbre med de tannleger som
praktiserer privat. Hans nyndighet gjelder utelukkende tann-
leger ansatt av det offentlige, f.eks, skoletannleger, der som
kjent blir betalt med 75(?)% av staten.

Fylkestannlegen er den överste sjef for
den offentlige tannpleie i fylket og hans mrmeSte overordnede
er sjefen for de Eepsektive fylkes helsekontore, dvs, fylkes-
legen.

Fordelen vil frst og frenst bestå
i bedre cbrganisasjon, bedre oversyn og et mere imtimt samarbeid
mellom tannpleieinstitusjonene over hele landet, slutter byrå-
sjefen. Alle tråder vil jo tirsyvende og sist lbpe sammen i
helseavdelingens tannlegekontor, og det b1ir da dette kontors
oppgave å sende nye impulser til fylkestannlegene i de forskjel-
lig.(1 fylker.

BAZERLAGET 100 ÅR.

23,00, (45) Oslo Bakerlaug kan i disse dager feire
sitt hundreårs jubileum. I den anledning ble det tirsdag kveld
arrangert et hyggelig tilstelning i Håndverkeren i Oslo hvor

det.bl.a. var taler av laugets olderman, bakermester
Ludvig G/q:5ntoft, dtedfortredende rikshåndverksmester, mur,:lester
Gromholdt og rikshåndverksmester Ljell Erik Gundersen

På festen ble det overrakt en mengde
store blomsterdekorasjoner og telegrammer fra alle kanter ble
lest opp.

DÖDSULTECE,

19.30 (23) En arbeidsulykke som krevde et menneske- .
liv liv, hendte mandag i Vardal. Gjövikmannen Jon 1:arkus Olsen

holdt på å arbeide i et'grustak, da han plutselig ble truffet
i hodet av en jernstang. Han ble ille tilredt og döde kort etter.
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Aks ekurser fra Oslo Wrs 5 desember:

4 1/2% Stat 1937
4% Stat 1935,1,
3 1/2% Stat 19411,
3 1/2% Stat 1938,1
4% Hypotekbank 1938
3 1/2% Hypotekbank 1941
Creditbanken
Kreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokjemisk.
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union
Agdesiden
Borgestad
BruusgårdKlösterud
Amerikalinjen
Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Ocean
Kosmos 2
Odd
Rosshavet

Valutakurser uforandret.

ONBs indeks for Oslo Börs 4. desember:

Bankaksjer
Industriaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

S. 104 1/4, K. 103 3/4
S. 103 1/4, K. 102 3/4
K. 104
K. 102 1/2
K. 105 1/2
K. 105
S. 140, K. 135
K. 810
S. 20 1/4, K. 19 1/2
S. 134, K. 133, Qms. 134
K. 130
S. 705
S. 250, K. 245
S. 1850, K. 1820
S. 5,50, X. 5,25
S. 147:1/2, K. 145
S. 220, K. 217 1/2
S. 250, K. 242 1/2
S. 230, K. 225
S. 152 1/2, K. 150
S. 167 1/2, K. 160
S. 252 1/2, K. 247 1/2
K. 265
S. 274, K. 270, OMB. 272 1/2
K. 220
K. 360

168;30 (pluss 0;50
186;47 pluss 023
218;50 pluss 1,40
196,00 uforandret

Sk Daf tens
De engelsk- amerikanske forsök på å

tvinge alle .land inn under den allierte skipsfartspool blir
underkastet en kritisk vurdering i Stockholms-Tidningen.

Bladet fastslår at Sverige allerede
siden 1940 har stillet en halv million BRT til de alliertes
disposisjon til lave fnaktsater. Istedetfor å stille nrer
tonnasje til disposisjon for de allierte,burde Sverige for1ange
tilbake resten av sin tvangs-chartrerte tonnasje. Mnn kan ikko
tnngå å få det inntrykk at hovedmotivet for de ang10-amerikanske
krav er misunnelse i visse kretser, Bladet framholder til slutt
at kampanjen mot den svenSke handelsflåte og forsöket'på å
skaffe seg disposisjonsrett over den svenske tonnasje,vild
virket helt komisk hvis den, ikke var fulgt ay trusler om  an1Wn-
delse av tvangsmetoder som er nmr beslektetmed denmentalitet
som hersker.undor de auerikanske trustars glansperiode ved
slutten av det forrige århundre,:ot forhold sofal har vmrt sterkt
bekjempet av president Rossevlet,
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öKONWISKE LiLDIITGLR (fortsatt)

Landbruksmeldin er.
0. • 3. Transport av kylliner var cnnet for

småbruksbærer Håkon Iårseths artikkel i ticl2kriftet ior
fjærfeavl, som ble lest opp i denne sending.

Oslo grönnsaksnevnd har fastsatt nye
masimalpriser for GrUnnsaker av årets avl. Prisene Gjelder
fra 6. til 12. desenber:'
Blonkål 1,40, r;resslök 3,34 (39 pr. hekto), ';uleritter 62, kvit-
kål 40, kruspersille pr. bundt'26, natltk2,05,*natneper 34;
pastinakk 67, perbillerot 1,31, peoperrot 5,68, purre 1,2,
frokostredikker l72, interredikker 1,31, rosenkål 2;38,
rbdbeter 43, rtidkal 45, selerirot 246, eharlottelWc 3,95,
drivhustonater 5,45 (59 per hekto). Hektoprisene gjelder for
sale av tre hekto eller nindre. Priscne er inklusiv omsetnings-
avgift og gjelder for salg i detalj.

I,aksialoriser ved salP av :latgrUnn-
saker fra produsent på (Jstlandet og Sörlandet for stor-
sale og småsalg:
Blomkål 80, 88, gresskar 20,22; grönnkål 15,17,'gulertter 30,33
kruspersille ( ti bundtdr)'15O, 165, Kålret 1011, natlök
120, 132, pastinakk 42,46, pepperrot 400, 440; persillerot
ned'blad'40, 44, uten blad 75/ 85 purre 70,77, rosenkål
120, 132, rödbeter 21, 23, rbdeår22,'23, salatqgutk 240, 264
saltagurker 50,55, sylteagurker 100,110, savoykål 30,33,'
selerirot 145,160; eharlotteIU 250, 275, stangseteri 100,110,
sukkerbetet 15,17, 'syltel 300,330, drivhustonater 380,418,
kvitkål 18,20.

.d j'stlandet og Sörlandet nenes Ost-
fold, Oslo o‘; Akershus; Hednark,'Oppland, Telemark, Vestfold, Lust-

vest Agder,•Rogaland; ned unntak av de högereliggende
herreder i Hedmark, Oppland, Rogaland.

Engros-prisindeksen •
maneden för,1?7,2.

Pr. 15. novenber cr uforandret fra

Grupp6n jern og metaller og jern og
metallvarer er steget med O,2, aninalske n2ringsmidler

O-unniprodukter er gatt ned ned
De andre Gruppene er uforandret.

Industrielle'helfabrikata under ett er
gått opp mcd 0,1%,'mens råvarer og halvfabrikata er uforandret.

Jordbnuksvarer og kolonialvarer også
uforandret.

Fiskerimeldin .
0. • 13.15 Sildefisket: I det siste døgn har en-

del bruk vært på fangst i feltene i Sör Tröndela.
Fra Styrna ncldes det saledes on at

noen snurpere har fått fangster på r;jenno:snitlig 100 hl, pr,
bruk, 1:valiteten er nussa blandet ncd sild.

Fra feltet i Idjorden meldcs det at*
det er satt landnotstens på opptil 300 hl. Kvaliteten er
mussa.

Sör for Stadt fislms det bare litt
ved-/4 Hordaland. Fra feltet / Storhol_en i Osterfjotden ved Bergen

neldes dst at det j det sist€,) har påpz4tt litt kasting av
mussa. .b'angstene nar vart pa 4ou - OU0 slCjepper pr pat.



ökonomisk ukeovarsikt ved konsulent Oddvar Lund,
8.

Det finns neppe noe sivilisert samfunn
der en i dag ikke i mar eller mindre sterk grad fbler krigen
og virkningen av den på de forskjellige samfunnsmessige forhold.
Sterkest vil selvsag'c disse virkningene gjöre seg gjeldende i
de direkte krigförende land, der en stor del, ofte störstedelen
av den ervervsdyktige mannlige befolkning, er tatt bort fra det
produktive arbeidsliv og står ved fronten. 1:en selv i de nt5ytra-
le stater kan man ikke unngå. å bli berört av krigen på farskjel-
lig vis, i og med at den setter sitt preg på hele det inter-
nasjonale mellomfolkelige samkvem.

Da vårt land ble gjort til skueplass
for krigshandlinger, viste snart svakhetene ved vårt næringsliv
seg. Vi var jo mer enn noen annen nasjon blitt avhengige av til-
försler av fortkjellig slag utenfra. Takket være blokeringen
av våre kyster, er oversjöiske tilförsler stoppet helt opp, og
det betyr igjen at en vesentlig del av våre tilvante råstoffer
og ferdigvarer er falt bort. Gamle innarbeidede og höyt ut-
viklede handelsforbindelser er klippet over, og en serie av
våre bedrifter er blitt'stående overfor hittil uanede problemer.
Vi er blitt, stort sett, henvist til å berge oss selv i  en
tidligere ukjent grad. Vårt matingsliv, og först og fremat de
som har vært villige til å ta p4 seg ansvaret for a lede det,
har  EN  op2gave, nemlig dee å före nasjonen livberget gjenn6m
krigen og de vanskeligheter den förer med seg på alle hold, vod
hjelp av de stumpene de hadde tilbake å seile med.

Oppgaven skulde synes nesten uoverkam-
melig. Men hva ser'vi? Trass i alle illevarslende spådommor om

at vi snart er ferdige, både det ene og det andre blit borte etter •
hvert, folkehelsen og motstandskraften undergravet, som det hcter,
så 3ever livet videre. Det arbeides rundt om i vårt vidstrakte
land, hjul og stempler går i uavbrutt rytme som aldri för. Det
kan ikke annet være enn utslag av optimisme og livsglede, tro
på framtiden at det er blitt alminnelig å sette barn til verden
igjen, det er jo formolig blitt naturlig og riktis at'det er
unger i on familie igjen.

Selve böygen fra mellomkrigørene,
arbeidslbsheten, er gått over i historien som et temporært
fenomen. Det er ikke så svært mange årene siden den ble
betraktet som et permanent onde man hadde å regne med. Hva
betyr det ikke at tusener på tusener av monnesker igjen har fått
troen på seg selv og egen verd tilbake? De or satt inn i produk-
tivt arbeid og bidrar til å trygge sin egen og hele folkets
eksistens.

Noen vil vel trekke på skuldrene og
hevde at det er et rent krigsfenomen. Z•avel, skuldo de seire
våpenoppgjöret, som i virkeligheten lZiper sandalfolkets

erinder, bevisst eller ubevisst, så måtte vi nok regne med å •
fa tilbake alle de velsignelser vi nå er betdvet, gullstandard,
såkalt fri konkurranse, spekulasjon, profit, kriser og krakk •

og dermed arboidslöshet. Mon er dot egentlig noe å longte etter,
enn si kjempe for? -

*I ot nasjonal sosialistisk samgunn er
arbeidslöshet en absurditet. Prinsippet her er nemligt flest
mulig til å skqe den störst mulige rikdom. Vi vet at vårt
land på mange mater er et nybyggerland og at det på mange
felter foreligger muligheter for qn ökonomisk ekspansjon av
hittil uanede dimonsjoner. Disse muligheter hadde vi ikko
tidligere da et rent privat-ökonomiske pengevesen ble lagt
til grunn for samfunnsdkonomien, "råd" som det bot til a bygge
ut til full kapasitet. fl fl.1
derimot ikke vmre.anlE
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Okonomlak ukoovorsikt fortsatt

I det rire Norp det etter krigen
derimot ikke være anledning til la vare muligheter på de
forskjellige felter ligge unyttet hen. .wen totale arbeids-

reisning i landet vårt vil skape helt andre problemer enn vi för
har tumlet med. Det vil bli så stor etterspörsel etter arbeids-
kraft at vl sannsynligvis vil ha vanskellg for å dekke den 1
förste omgang og dette vil såvisst ikke vagre noe krigskonjunktur-
fenomen.

Det skulle synes klart for enhver at
en flerhet av de regulerende'linjer i vårt arbeids- og nserings-
liv fra offentlighotens slde, er rent situasjonsbetonede og
naturligvis bærer preg av det. På den ene side er de diktert
av knapphet og detdermed fölgende fordelingsproblem. På den
annen side har også krigen skapt ting som faller bort under freds-
tid og som den enkelte privatperson 1 dag mangler oversikt og
övrige forutsetninger for fullt ut å forstå rekkeviddon og betyd-
ningen av.

Ut fra disse hensyn er det at hele det
omfattende rasjonerings- og forsyningssystem er skapt og b6stem-
melsene om krigsviktig innsats er truffet. Men vi ser ogs4
mange tydelige beviser for at det arbeides målbevisst og sikkert
1 næringspolitisk retning som sikter ut over krigens og de
dagsaktuelle krav og inn 1 den koMmende fredsökonomi. Det er
ro og orden på alle arbeidsplasser og 1 alle arbeidsforhold
her hjemme 1 dag. Og det er ikke noe krigsfenomen at strelk,,
lock-out og arbeidskamper i det hele er fallt bort.

I og med institueringen av Norges
Arbeldssamband har vi fått en organisering av mudngslivet som
svarer til den moderne tids krav. Vi er i ferd med a bygge ut
et Norges Arbeidssamband for å ivareta hele det arbeidande folks
vel, Ikke gjonnom kamper og tapte arbeidsdager, men gjennom
positivt samarbeid til hele folkets beste, sosialt og dkonomisk.

Det er som sagt muligheter og oppgaver
fleng som venter på sin 3'ening i vart land. Disse muligheter

og oppgaver har selvsagt eksistert bestandig og utall1se komiteer
og utvalg har i årenes löp avgitt innstillinger om utnyttelsen
av dem. Men parllamentarismen stod helt makteslös, tvibundet av
den liberal-ökonomiske lönnsomhetsbetraktning. Det meste av det
hele kokte bort i kål, som man sier.

-Av åpenbare og tidligere nevtte grunner
er det fysisk umulig å gå til en full utbygging i. dag, men sakene
forberedes allerede nå slik at alt er parat til nyttig og effek-
tiv innsats når fredsklokkene ringer. Ikke minst viktig er 1
denne forbindelse den gjennamgripende koordinering av arbelds- -
og nwringslivet som Næringssambandet og Arbeidssambandet skapor.
Den nasjonal soslalistiske stat rår over finansielle maktmidler
til å regulere de pongetekniske vanskeligheter som tidligere
lammet arbeidsreisningen her i landet, De parliamentariske
"om" og "men" vil drukne 1 gnyetav don'nyearbeidets sak her
landet.

Nangen en landsmann går fremdeles ora
og fatter ikke dette nye som cr iferd med å skje. De ser
11dke4 eller vil ikke se, de byggende krefter som er 1 arbeid
med a legge den grunnvoll som v1 skal basere vår bkonomiske
eksistens på i frentlden. Men disse kreft,er er like fullt til
stede og sörger for at vårt land også =ingspolitisk får den
plass det tilkommeri sanavar med vare naturmullgheter og
ftlkets dyktighet og skapeevne. Alt i dag kan vi skimte kon-
turene av det ökonoiliske storrom og blokker som naturlig vil
danne seg etter krigen.

(fortsettes)
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0konamisk ukeoversikt fortsatt

Takket være våre ansvarlige ledende
menn, vil vårt land ikke ga glipp av tilslutningen til denne
alminnelige utvikling.

Vårt lands ökonomiske oe sosiale liv,
det må, som flere gange tidligere på-pokt, nödvendigvis vmre
'preget av den situasjonSQM vi for tiden befinner oss i. Mbn
vi skal vmre oppmerksom på at det allerede nå i dag iverk-
settes tiltak av forskjellig slag som peker langt utover kravet
for dagen og som kan være en pekepinn om hvordan forholdene
vil bli ordnet for, fremtiden. Os det er uten unntakelse tiltak
sam vil hilses med glede av alle deltakere i norsk erverv- og
nmringsliv som ikke er totalt blottet for sosial fölelse,

förste rekke gjelder dette om de
oreanisasjoner hvorav de viktigste er de to allerede nevnte,
Umringssambandet og Arbeidssambandet. De utbygges i samsvar
med tanken om fellesskap; ikke parti og klassefellesskap, men
det fellesskap som nattIrlig og fUgelig oppstår omkring de
felles arbeidsoppgaver. Det er fremdeles en del folk her
landet som ikke kan forstå, eller vil forstå, denne tanice om
det nasjonale folkefellesskap. De går amkring og drimmer om
at når bare de allierte nå vinner krigen, så vil alt bli akku-
rat som för her i landet, Det er smrlig en bestemt type,
såkalte forretningsfolk, som går rundt og nmrer slike önsker
og önskene er rett og slett utslag av en semitisk-infisert
mentalitet. Det er profitbegjæret som stiller önskamålet for
så atter igjen hensynslöst a kunne profitere på sine meduennes-
kers bekostning. Dette er i f3rste rekke den frihet det
sukkes etter.

Uten her å komme inn på seirsutsik-
ten) for den ene eller annen av partene, skal vi med en gang slå
fast at disse önSker aldri vil bli'realisert. Den gamle,
såkalte gode tid, er ferdie og død, og en ny vi*eise seg av
asken, ruinene og hombekraterne. Den ökonomiskes sosiale og
politiske utvikling går sin,gang. Krigen skaper ikke utvikling,
den kan bare forsterke og paskjönne den, eller forsinke den.
Utviklingen henimot organisering og regulering av det ökormiske
liv henimot den sosialistisk ordnete stat er allorede pågått
en arrekke i. de forskjellige land. I Ty4land f. eks, ble den
fullbyrdet allerede i 1933.

(En del helt uhörlig p..a. forstyrrel-
ser.)

Det vi mangler av disiplin og
sosial forståelse x4 dyeblikkelig erstattes i kategoriske
påbud og fortrdninger..* Men etterhvert som de forskjellige or-
ganisasjoner innenfor arbeids- og næringslivet klart viser at
de går inn for arbeldet i sin gruppe og samtidig beviser
at de er i stand'til å ta opp problemer som reiser seg på dere
spesielle felter, så er det naturlig og riktis at denne treoen,
evnen og viljen blir tatt til fölge av myndighetene. Det sam
man må sette opp sam norm for den ökonomiske politikk er ikke
atden skal före til noen statssosialisme 1 men at den skal
aktivisere og lede arbeids- og nmriheslivet etter prinsippene
om innsats og fellesnytten. Innenfor disse prinsipper er det
rikelig plass for initiativ og ansvarirs de enkelte nmrings-
utövere og deres organisasjoner, ja det er ikke bare anskelig,
det er en nödvendig forutsetning for den endelige gjennomföring
av prinsippene. Organisasjonene må gis så stor myndighet og
så stort område at de kan lbse sine oppEaver uavkortet. Det
vil vmre frihet, ikke for de enkelte organisasjoner eller
ervervsutövere i en ödeleggende ökonomisk krig til skade for
hele sanfunnet, men en frihet ned anbtar. (De siste par set-
ninger uhörlige)
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FINNUND.

serstanin ss örsmålet.
Erstatningene til Sovjetsanveldet er

for tiden det alt overskyggende problem, uttalte den finske
vise-finansminister Tuomioja på en pressekonferanse i Sto9k-
ho1m forleden dag. Tuomioja er kommet til Stookholm frr å
dröfte forskjellise etterkrigsspörsmål.

Han karkateriserte erstatningsspörs-
målet som meset vanskelig da Finnland ikke har noen mulighet
for å innföre de av de varer som leveres til
Sovjetsamveldet vil tör året er omme belbpe seg til omlag 7,8
millioner :

Det fortjener her å nevnes at det
en 1Mnstv1st i den finske metallindustri.De forhandlinger
som har vert fört hittil har ikke r'esultert i noe og et nytt
mote meUom partone er berammet til den 10. desember. Skulde
man heller ikke da kone til enighet er det fare for streik som
uvegerlig vil få fölger for loveransene til Sovjet,Samireldet.

SoV ets krav forht5 es.
Aftonbladet brakte mandag den sensa-

sjonelle melding at Sovjet-russerne önsker et annet havneområde
LIFinnland enn Porkha1a-halv6ya som ble"avstått til sovjet-
russerne ifölge våpenstillstandsavtalen.

Sovjet-russerne skal ha slått fast at
havneforholdene på Porkhala-halvöya ikke er tilfredsstillende.

samband med denne meldingene er det
av interesse å minne om at bya  15.o. Elliot som ligger utenfor
Porkhala-halvbya, har befestningsanlegg som stammer fra tsar-
tiden, Her er det også anlagt moloer for skip med st31.re.
dypgående, Heller ikke på denne bya lar det seg gjöre å bygge
skikkelige havner.

Politisk amnesti.
14.00 14 I overensstemmelse med den såljalte

amnestilov er over tusen fanger blitt löslatt, melder Dagenp
Nyheter fra Helsinki. De var idömt kortere og-lengere
straffer for faneflUkt og 1andsforrederi.

FRIWENT. 

S.R. 12,30Det finske arbeiderblads redaksjons

sekretær som ble idømt tre måneders fengsel for å ha antydet at
en tysk seir kunde være tvilsom, er blitt frikjent av Abo hoved-
rett,

FLYVENDE BOMBE EKSPLODERER.
S. • Tikhava (?) stasjon i Finnland,

omlag 40 1. spd for JMnsuu. (?) skjedde det mandag en ulykke
hvorved tre jernbanemenn omkom. En flyvende bomb hadde en
tid tidligere fallt ut av en jernbanevogn ved stasjonen og
atasjonsmesteren hadde oppfordret mvndighetene å fjerne den.

(fortsettea)
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FLYBOMBE I FINNLAND (fortsatt)
Da det ble gitt ordre om at den skulde

eksploderes, skuldo tre jernbanemenn skaffe dan til et nærmere
angitt sted. Da bomben transportertes over isen, ek?ploderte
den av ukjent grunn, hvorved de tre menn ble drept pa stedet

INGERMANNLENDERE SENDES TILBAKE:
• 2 a Helsihki meldes at den förete
kontingent av evakuerte Ingermannlendere i dag, tirsdag, ble
overfört til de sovjet-russiske mndigheter ved riksgrensen.
Denne kontingent beato av omlag 31500 persoaer. Vo:cåendelsene
kommer til å fortsette til midten aV januar, når det regnes
at omlag 46,000 personerp'som har ytret ønske om å vende til
bake til Sovjet-Samveldet, er blitt overfört.

IWI ISTENE I VALGFORBUED,
. betkommunistiske parti.i Finnitand
kommer, ifölge Irinske Notitsbyrauen, ikko til å delta som et
selvstendig parti ved neste riksdagsvalg, .Partiet slutter et
valgforbund med Demokratiska Förbundet for Finnlands Folk.
Partiet er beredt til å tre i valgforbund med sådanne partier
som godkjenner det demokratiske forbundets prinsipper.

DEMOBILISERINGEN VSLUTTET
.00. 9 Demobiliseringen av den finske hær ble

avsluttet i går, melder svenska Dagbladet fra Helsinki.•
samsvar med bestemmelsene i den finak-

sovjetrussiske våpenstillstandsavtale står bare en mindre av-
deling av den finske hær under våpen.

TIDENS TEGN I NORGE.

21,00. (32) KAN DU 0 E forskjellen mellom
frontkjemperne åoM kaster alle personlige hensyn til side, gg
deltar i kampen, den kampen som gjelder din 9g min eksistens
oG guttene med röde ekjerf som gar omkringgatene og klager
over sine egne vanskeligheter uten tanke på andre ag uten
å gjøre noe?

D U må handlet Mald deg til
ungdomestaben eller frivilligkontoret, Heyerdahlsgate 1..osv.

SVF2IGE
be• ~1,

Prinsesse. In ebor tilbake, .
1 ,0 Prinsesse Ingeborg, sam i noen tid har
oppholdt seg i Danmark; vendte tirsdag tilbake.til Malmb med dea
ordinære togferje og fortsatte derfra til Stoekholm med etter-
middagstoget,
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SURIGE (fortsatt)

Forsvarsmbte.

	

S.R. 19.00 Samtlige landets forbvarssjefer er
samlet til et mbte i Stoekholm i disse dager. Lbtet er fbrBt
og fremst blitt sammenkalt for å  dröfte de frivillige forsvars-
prganisasjoner og den frivillige offisersutdannelse. Represen-
tanter for en del militærområder har innfunnet seg, samt öirer-
konimandanten i Gbteborg, generalmajor Malmberg.

• Sveri es forsvar. 

. 22. 0 Riksforbundet for Sveriges forsvar holdt
tirsdag sitt årsmbte i Stoekholm. Styrets formann forklarte
sin åpningstale at man ikke måtte gjøre seg noen illusjoner om
fortsatt forståelse og enighet med hensyn til forsvar og at
reaksjonen kanskje kommer  til å bli enno sterkere enn den var
etter forrige verdenskrig. Avskyen for krig  blir sterkere enn •
noensinne fbr og kormer hos mange til å rette seg mot forsvaretp
sa taleren.

Talcren kom deretter inn på for-
andrede situasjon i stersjben som vil ha verdenspolitiske
virkninger alt ettersom Eorholdet mellom Russland og de nordiske
stater utvikler seg. "Vi må håpe at forståelsen mellom vest-
maktene og Russland fortsetter," 'sa han. "Med hensyn til ut -
viklingen av vår forsvarspolitikk, må vi dog sågar regne med
muligheten av et brudd mellom dem. Enten vi no skal verne vår
nbytralitet, eller vi blir dradd inn i en ny verdensbrann, så
behbver vi all den styrke vi kan mobilisere.

Landshbvdin Sandler berørte i sin tale
sivilforsvarets fremtid, som han ansa som fast knyttet til mili-
tærforsvaret.

General Nordenskibld talte om flyindu-
striens utvikling i de krigsfbrende land, "Det gjelder alltid
for et mindre land, å skape en sådan krigsmakt at  anfall mot
landet koster mere enn landet taper." Flyvåpensjefen önsket
en bkning av jaktfly.

HANSA,.

	

S.R. 19.00 Fenghatter (?) eller andre slags ut1bpere'7
fantes ikke ombord på Hansa under ulykkesreisen.Av det militære
materiall, overlevert til justisdepartementet, fremgår det at'
sprengningslatiten ombord p Hansa besto av 2,400 kg. nitrOlyt,
50 kg, propy1,- 25 kg, pentyl det sistnevnte anbrakt i 2,500'
meter med 10 gram per meter.Nltrolytten var oppbevart i 176
"burkar" med 15 kg. i hver "burk" og propylen i 1250 eylindrer,
kalt detonatorer.

Styrmann Turesson har mandag og tirsdag
*egrt i forhbr hos undersbkelseskormidsjonen som også kommer til
avhbre andre personer som muligens kan sitte inne med opp.-

lysninger, Det er derfor rimelig å anta at'undersbkelsene kom-
mer til å strekke seg over et langt tidsrom.
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Svenskete forlan er konvo t'eneste i 15sters'öen
L. 94.00 e or an nger tirsdag mellom reder

forbundet og sjömannsorganisasjonene ble det truffet en over-
enskomst om at partene umiddelbart skal gjöre en henstilling
til myndighetene om at fartöyer i (5stersjden, utenfor den svenske
territorialgrense skal skje ikonvoy under eskort av orlogsfar-
tby og dtvidt mulig i dagslys.

landin

	

9,0 Under skytet3velser i Mmnern området,
nödlandet tirsdag ettørmiddag et fly på grunn av imtorskade.
Besetningen er uskadt,

ker dömt til fen se $traff,
a ø 2,L en av landSfogden i 11Mbhus len, for

spionasje mot Svetige, arresterte tyske medborger, kjöpmann Hans
Sehwtnger i M1m16, 'dbmtes i dag til seks måneders straffearbeide
for spionasje og forsök på å formå andre til spionasje.

I forhandlingene ble det understreket
at Schwønger som tysk soldat handlet etter ordre fra sine ovez-
ordnete, men dette betyr ikke at han kan sies fra fra ansvar.

azzia i Kalm

	

22. En omfattende razzia, den störste hit-
til, i Kalmar ble tirsdag foretatt av kriminalpolitiet sOm besökte
flere mistefikte steder og lokaler. Tilsammen 8 personer, alle '
utlendinger, ble atrestert som mistenkt for delaktighet i tyveril
til en verdi av 10,000 kroner. Personene var polakker, hollendere
og tyskere er alle kommet til Bverige som flyktninger. De var
blitt anvist arbeide på landsbygåen.

Ru sisk-fl ktni kommer til Sveri e.

	

.R.06.0 .12 e svenske politi har tatt hånd om
en svensk krigsfange som er flyktet fra Norge. Bet er en ung
arbeider som var blitt tatt til fange av tyskerne for noen'ar
siden og sendt til Norge. Derfra'unnslapp han til.SVerige.
Han levet i lengere tid i skogene, inntil det lyktes ham a
ta seg fram til Stookholmsdistriktet.

e ••til '

	

• 2,0 To leideskip ankom til svensk farvann
16pet av tirsdagen. Det dreier seg om J'onsonlinjenS motorskip

"Colombia" og Tallenrederiets motorskip "aven Tallen",
Lastene består av formell jordnUter

tobakk, 600 bananer og et parti gavepakker.
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I Danmark har an4„repene mot tyske jern-
banetransporter og fabrikker fortsatt. Jernbanesabotasjen har
dog, vært av mindre amfang i månedens förste halvdel da det ikke
var noen strre tyske transporter.

Ebbenhavn har danske patrioter i . •
månedens löp sprengt tre tyske dampskip, sant sprengt en bil lastet
med deler til V2,

På Fyn sprsagdes en transformatorstasjon
som forsyner den tyske marinestasjon med elektrisitet.

Dö i kOnsentras'onseir.
22.0 Kaptein i den danske generalstabon,
Roar Ploug (fon) er dbd i tysk konsentrasjonsleir 14. november.

M tteri i fen sel.
.R. 12'30 Tre fanger i Esbjerg fengsel overmannet

sin'vekter, tok fra ham nWclene og forsökte a befri fire fanger
ti14. da de ble forhindret av tre voktere sam kom til. Fangenp
ble fört tilbake til sellene. Den ene vokter måtte innlegges' på
sykehus.

..1t3.1Ske vaktmenn.
R. 12630 Da det har opptrådt en rekke falske vakt-



menn i Roskilde er det blitt rettet en oppfordring til publikum
om å forlange å se vaktmennenes legitimasjonspapirer far de gjör
bruk av vaktene.

:Aftontidnin ens varsko til Frihedsraadet.
S.R. 16.50 dansk Aftontidn ngen skrev i en artiekkel

mandag at dessverre gir det danske frihetsråds proklamasjoner
ikke större forhåpninger om at Danmark skal bli sprt for svære
borgerkrigskamper når befrielsen koimMer om noen maneder.

Rådet synes, mener Aftontidningen, å
leke med tanken også etter okkupasjonen å spille en avgjörende
innflytelse på landets styre uansett om det får noe mandat hertil.
Hvem Frihetdsraadet er vot kun de nærmest innviede. Det ligger
sakens natur at det ikke har kunnet oppnå noe mandat av det

danske folk,
Og bladet ti1f6yer; "Nan har rett til å

gå ut ifra at Frihedsraadets virksomhet godkjennes av majoriteten
av det danske folk, selv om rådet ikke selv kan få noen bekref-
telse herpå. Men nettopp derfor må det håpes at Frihedsraadet
frivillig vil tre tilbake såsnart det danske folks vilje kan
pröves og regjeringen overlates til dem som folket vil skjenke •
sin tillit. Ellers kommer Danmark ut i samme tragedie som alle-
rede er utspillt i  en  del av de befridde land.

Dansk triot dre t.
.R. 1 • dans En dödsannonse'meddeler at redakttir oand.

teol. Peder Gudme döde den 30 november. Han var sist tirsdag
blitt arrestert og tatt til Kbbenhavn. Dagen etter skulde han 1
forhör hos Gestapo. Det var på vei til dette forhbr at han styrtet
utover gelenderet på hovedtrappen og han døde fredag på det tySke
feltlasarett. VVVVVV
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Regjeringens,Informasjonskenter.

7, desember 1944. Fortrolig.

onsdng 6. desember 1944..

S.R. 22,15.(orsk) Et telegren til morgontidninen meddeler
idag at en statspolitimann i Oslo Voygt er skudt i sin bolig
Vestheimstten nandets. iJijendtc personer trwn,gte inn i en leilighet
mitt imot Voygt og onret ild fre et vindu reit over gaten. Der var
montert opp et nos2:inever på kjdkkenboInkon. Nermere tyve skudd
blev fyrt av not Voygt, som befont sig i leiligheten sin og han
ble drept Reidar Voygt ble 45 år og var kjendt som
en meset farlig 3lon inntok en fremtredende plass innen
quislinspolitiet vedsiden cr Arne Toftebers og Sverre Thorhud ?
sO2 nu besge er likvidert og lidnnum som flere ganger har vert
bvet atentat m.ot. Voygt vor fbr krigen stbvsuger og symaskinagent,
men ble reservepolLti vedAker etter krigens utbrudd. Våren
1941 ble han betjent ved st tnpelitiet og siden 1942 arbeidet han
intimt sammen mcd 2esteeo. Lon MGd i oskusjonspoletongen da
politifulmektis blev heeirettet ifjor.

Fr, Oslo neldes vidre at den 73 års
gamle postinspektbr Olf Torp er orestert og ddd efter forhdrene,
Familien fikk lov å beg'rcve den dbde men fikk ifs:ke lov å se ham.

On sobotasjen mot Smenska kulelagerfobriks
lager i Oslo 27. n.ovember op,31yses no at leieboerne i lagorgården

Kongensgate os i nebogården blcv varnlet on at de måtte flytte
ut byeblikkeli da husene vilde bli spr2ngt. Fem minutter etter
at folk ver kommet ut 2.dd to'voldsomme eksplosjoner og straks
slo flammene opp.

Trin omfettende rasla don 27. november
vcd en rekke kafeer og konditorior 1 Oslo bl. a. liblhousen,
Flori, Alean? og Gron. Politibilen kjdrte plutselig opp foran
innson&ne og sivile tyske politifolk som sat parat ved kafee-
borene, reiste sig str-,ks og trokk revolvernc.

-.4211:-.erudo once menn blev tatt med, men
endel av dem slap -e ut igjen.

L3ytnant i det norske flyvåpen Erik Sunde
sbn av statsråd Arne Sunde i den Konslige Norske regjering er
faldt 3, november iår. Lbytnant Sunde som ble 26 år tilhörte en av
de norske jagerskvadrons so var stasjonert i Belgia. Han forlot
Norge hdsten 1940.

Den fbrste lovelige norske avis etter
befrielsen utkonmor no. Det er Folkets Frihet i Kirkenes.

Den hor samme utstyr som de fleste aviser
srbm kommer ut i de besatte onrådene. Forskjellen er at redaktbrens
navn står angitt på avisens hodo. Redaktdr er Ivar Viken som
redigerte I:irkenesavisen Folkets Frihet för tyskerne beslasla den.

I saume forbindelse nevner vi at veteranen
blandt de såkalte iligale ellerfrie aviser i det besatte Norge
Buletengen nettop har hatt fire års jubileum.

Den Norske avisen i Sverige Norgesnytt
skriver idag, I den underjordiske pressen er fire ar en erverdig •
alderjom ikke monse iligale aviser i det oku)erteEauropa har hatt --
anledning til å oppleve. Det var knoblingen Lv det frie ord som
fikk pionerene i den underjordisk- nors::e pressen til å gi ut
Buletengen. fortsettes.
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Fort att tra.side I.

14.ed nöktern åg yederheftigoplysni.ng
vlIde de mbite:_ldgnagtigheten og forfuskningen i den,,

Sanheten Var fra fdrste Stunn deres våpeh.._

Norges Nytt bringer også et in4rVju
med den norske presseatasje i Stockholm redaktör J'ans 4$0bilr,som --
er kOmmet tilbake efter enreise frå den befridde de]..en aV Ner4 -
Norge sammen med .justiaMinister Vold. 	
lysentle at dette'ma fremkalde notforholdsreglerfra norSk side,

'men desverre nytter det ingen dnsketImnkning. Når folk taler om
dket bruk av norske tropper må en huske at •e Utdannede nOrske trop-
peEtyrkene er meget små. HoVedvekten av den norske militsarinnsats,'
og utdannelse ute 02 lagt på flåten og flyvånet. Og når det
gjeller noerhoJdsregle iAhenfra,ull in huske på at
.7nmark e-r.tynt beftl'ketfog, at ikke mange eder i Norge har hatt

manse tyskere inizvaitert i forhold til jefolkningen.
Dette har gjort det vanskeligå organisere

en motstandsbevegelSe De mest fremtredene quislingervar reist
fdr området ble befridd slger presseatasje,,n vidre eg resten
aresteret av norsk politi. Disse quislingene er umåtelig ivrige
til å undskylle sig og heVder at de bare har hjul'oet sine stakXars
landsmenn fra tyskerne.

dag er det Finlands seivstendighets dag
noe som setter sit preg på både finske og svenske aviser.

Svenska Presserl i Helsingfors konstaterer
at det finske nederlag er ett faktum, sora Finland må lære meget av.
en det må ikke skje i håpløs resi:nasjon,da, innse feil rom er
begått å ta advarsel av dem, er en tine. 1;oc annet er med krom-
bbyet rygs og serviligtet og pröve å smieresie til en tillit soul
frie menn og kvinner i norden hittil altid har vist å skaffe sig
med hevet panne.

Selvstondighetsdagen er no so.1 ibr en
hyldes til friheten, skrier avisen. Friheten til orså i nederlaget,
bygge landet med egen 1Q,r, hedre Fat og Tor og fovbli en nasjon

som er selvstendig ikke bare i navnet, men 0:3U 1 Ievende vilje
og holdning.

Svenska Ibrgonbladet i Stoekholm skriver
at det bedste en kan önske Finland folk å solstondighotsdagen,
er t menn med åndlig reisning fcadrelandssinn og kla3: jrne, trer
fram oe gir parolene til en nosjonal sellansakning, men som med
samie uforbeholdenhet peker, dels på syndor or; Ilisgrop i fortiden,
dels på Finnlands egenart og positive wmge,-ve neto,) no.

L'orgentidnineen medeler at den fins'co
Profesor Vatasjarna ? som sammenmed komuniasjonsministeren og
generaldidiktbren for det finske tollveson no op.,Jholder sig
Stockholm, har i oppdrag av sin xegjering å fbre forhandlinser som
ansees som betydningsfulle, med hensyn til finlrimds evne til å
oppfylde skadeserstatningsvilkårene.
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STURLASSON.

Norges tekstlistyre:

Norges tekstilstyre har 26. september t944
om endring i tekstilstyrets forskrifter av 29. mars 1943 om til-
deling av rasjoneringskort for tekstilverer til private forbrukere
mot innlevering av filler. Etter endringen skal utleveres 25
rasjoneringsmerker for hvert kg. strikkede filler (u11) byttekortene
lyder på, og 5 rasjoneringsmerker for hver kg. andre filler. Under
andre filler går også vevede ullfiller og samt filler, selv ard
disse inneholder strikkede ullfil1er. Ordningen trer'ikraft 10.
desember 1944.

Det er trykt nye byttekort, som er utstedt t
tiJ de autoriserte fillemottakere. De gam1e byttekort vil ikke bli
byttet i ekstrakort for klær i forsyningsnemdene etter 3i. desebbef
1944.

Sr=trykk av endringsforskriftene fås utlevert
ved henvendelde til Norges teksti1styre, ()vre Slottsgt. 21. V111,
Oslo.

Oslo, den 7 desember 1944. .
Norges tekstilstyre,

Sturlasson..

STURLASSON ORDRE S 7285.

TOD.P=AS,TONERINGEN:

1 siste kunngjöring om tobaks rasjoneringen
er det sagt at på tilleggskortet for gruvearbeidere gjelder T 65 G
i tiden fra lste til 31te desember 1944. Det er merke T 66 G, som
gjelder i desember måned.

NMringsdepartementets avdeling for proviantering og
rasjonerine.

Sturlasson.

DYPFRYSE

19,30 (19) Det var i år -4an1algt å dypfryse store
mengder blomkål for vinteroppbevaring på pa kj61elagne. Dypfrysihgen
i Oslo ble forotatt ved melkeforsyningens an-legg og det ble ogsa
frosset b1omkål ved et par andre fryserier bl.a. pa Moss og i
Telemark.

Avdelingssjefen Sjetne ved nelkeforsyningen
opplyser at det ved dette amlegg er dypfrosset oMlag 70000 kg. i. ar.
Frysingen foregikk i en thmperatur av 23 graders kulde etter at
kålen var renset for blader og stilk og behandlet i en temperatur av
noen og nitti grader celsius.Etter frysingen ble den lagt inn på
fryselagrret og eksperimentet har forlOpet meget heldig.

En fegner med a kunne o-3pbevare kålen i fros-
sen tilstand i et års tid uten at den tar skade. Varen har vist sig
å vmre fin og hvit når den ble tatt ut av lageret, som når den var n
når den ble lagt inn.

Når kålen skal brukes tas den ut av kartongeer
og legges i frossen tilstand i kokende vann. Den kokes i ha1varten
sa lang tid som kål i fersk tilstand.Melkeforsyningen har ogsa fort-
satt sine eksperimenter og forsU med å dypfryse forskjellige bwrsor-
ter, o6 smrlig viser IToråmr sig utmerket egnet for denne behandling.
1 etatt åpner dypfrysningen store muligheter for ometningen

saker når det igjen blir nomale forhead og 4t '
de tödvendige=ask:Lne:., .
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D: R: 12,30 Fire menn bevemet med revolvere trengte
sig.i gåretterniddag inn i Borop Alles apotek, der de tvang vakt-
havende farmasöyt til å vise sig hvor apoteket oppbevarte rusgift.
Deretter fjernet de alle dibsse varer. Vidre tok de 5-6000 kroner
fra kassen.

D. R. L2,30 Ved to tiden idagmorges blev der kastet
en bombe mot et hus i Kjdbenhavn. Huset blev endel skadet.

D, R. 12,30 Ved to tredve tiden i dag efterniddag var
der en sporveigssanmenstöt i 1:jdbenhavn. 7 mennesker ble aå ille
tilrettpt at de blev brkt_til hoåpital og flere andre lettere såret,

DÖD. En av jstfolds kjendte bönder, gårdbruker
Kristian H. Skjdren er död, 76 år gammel.

Han har i en årrekke drevet fedrenegården
i Tune, slik at denne er blitt en"mbnstergård. Han gjorde sig osså
meget benerket i det komunale liv, samtidig sam han deltok meget
i. edrulighetsarbeidet i bygda. Han var således æresmedlem av det
stedlige avholdslag.

Fra Lillehamer meldes det at rettspresident
Mlohael Hansson er avgått ved döden i sitt hjem i Lillehamet 69 år

‘11, gammel. Derned er en av norges mest kjendte menn gått bort.

Tyveri. Tyver har været på ferde i en ilelsdyr-
forretning i Store larkvei i Bergen, Butikkruten ble knust og
tyvene har derved fått fri adgang til forretning og lager. De har
forsynt sig med en rekke varer bl. a. 11 sölvrevskinn, 4 rddrevskinn
og 6 manterte sölrevskinn, 2 monterte rddrevskinn og en bisaMkappe.

Være eller ikke være.
sitte når det Gjelder, være eller ikke

være for vårt folk er lite tilfredsstillende for slackraftig ungdom.
Frivillig innsats er i dag parolen og den norske ungeomen vil vise
at den er beredt når fedrelandet kaller. Vis også du at du vil ta
et tak for dittland og ditt folk. Yeld dig til fylkesungdonsstaben
eller frivilligl:ontoret.

FR.EDFIKSTAD.

41‘, .19,00 (17) Tidligere bygningssjef Hofstad er som
en vil huske, innehaver av verdens Stdrste samling av prospektkort.
I går på herr Hofstadsjubileumsdag, ble samlingen öket med
ytterligere to tusen kort.

0. R. 22,00 En melding fra Norsk Svensk pressebyrå
om at over 1000 nordmenn i Finnmark skal være innkaldt til tjeneste
ved den röde her under militmre former, har vagt den stdrste
bestyrtelse blandt nordmenn i Sverige.

Det skal efter sikre kilder allerede været
hent flere flukt forsök fra den norske politileir i Sverige.
Nordmenn som har hatt med Sovjet-Samveldet å gjöre har erklert at
de aldrig vil arbeide eller kjempe i enhet med den röde hmr.
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ARENDAL.

20,00 (20) Fylketsagronom Lund i 4ust Agder
gjorde i en artikkel i .,gdorposten oppmerksom pa de store vidderav fiskevann on har i. fylket. Det dreler sig om hele 42,000 hektari Setesdal sornskriveri. För i tiden var det nange gode fiskevann,men det minkor på fisken etter hvert på grunn av det utstrakterovfiske som drives overalt. 1:n regner ellers med, hevder fylkes-agronomen, at rike fiskevann kan  gi  en avkastning på to ke. pr.hektar. Ja med rasjonell drift kan'en få opptil otte kilo pr. ha.

dag cr vel ikke avkastingen ikke mer  ennen tiendedel av to kilo pr. ha.
?or å verne om fisket.os ake avkastingenmå en få tilsyn i fjellet og lover som hjelper de som utnytterfiskevannene rasjonelt. Dertil nå det bli fiskeutklekkningsc>nstalti hver bygd. Her ligger en stor oppgave og venter, siger fylkes-agronomen.

NY KIno.

18,30 (15) I Hof i Solar har man i. sommer opprettet enny kino, men dette har ikke vakt udelt glede i bysden.
Eof meni2;hetsrad med sokneprestenspissen hat no sendt en inntrengende henstilling til herredstingetom å stoppe driften. Da forevisningene fortrinsvis holdes på san-dager, blir folkets helligsto falelser krenkot, heter det i hen-stillingen.
Menighetsrådet konkluderer med at film-fraavisning fremmer nytelessyko og dagdrömmeri.
Henstillingen har no veret behandlet iHerredstinget. Ordföreren har sendt saken til lensmannen for at hanskal uttale sig. Deretter vil saken påny bli tatt oDp i herredstin.,get melder Glåmdalen.

RJUKAN.

18,30 (16) :En rekke av byens foreninger har avsluttetsine innsamlinger av klær og skotay til evakuerte fra Nord-Norgeog det er kommet inn gaver til en verdi av omlas 30,000 kroner,melder Rjukan Dagblad,

STOC=OLIii,

22,30 (24) Det forlyder at Sovjet-Rdssorno vil haTurku (2.bo) i bytte for Porkkala odden. I Sffl.ckholm tror man:forövrig at dtt gamle kravet om Hangö vil bli tatt ol)p isjen.

BERGEN.

24,00 (42) Sosndal har laner om å bygge et stortnytt sykehus. E.1:1 har Gjort vedtak om a kjape innskjektet tomt • 'i Soendalsfjöra hvor det er meningen at det nye sykehus skal ligge,blid det meldt til Bergens Tidende.

PsLo,

24,00 Generaldirektoratet for postverketmeddeler at clet igjen kan.sendes pakkepost til r,brd-Norge.
Unntatt er Finnaark fylke og poststedenei heriedeneKvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nd)rdresa, Skjærvay ogStortjorct i Trons fyike.
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HUSMOREJELPICURS.

18,30 (14) N S Ks fjerde husmorhje1pkurs i Bygland
sluttet frodag. Fylkesleder Lilly Kaldestad brakte en hilsen fra
riksloder Olga Bjoner og bad e1evene ta med sig inn i hjemene
den gode ånden de har vist på skolen. Deretter talte ordförer
Halvorsen, som understreket at oppgaven i dag i försto rekke er
å verne om folk å fedreland og vi kan i detto vordensoppgjör
bare gjøre det ved å gjre felles sak med vår raso.

Lederen av skolen, frk. Skar, avsluttet
med en menende appell og rettet en takk til elevene.

I og med gjennomfZ5ringen av dette fjerde kurs
på ett år mente hun det var lagt et fundament for husmorhjelpen,
sam on kunde arbeide vidre på.

Tilslutt talte en av elevene ved skolen
og rettet on takk til bestyrinnen og lærerne.

BRANDBU.
	 12,30 (8) Hadelands og Landsforhrsrett bchandlet igår
det tidligere omtalte slagsmål fra Torpa hvor en 30 å1 gammel
gårdsarbeider sto(5 tiltalt for å ha slatt en kamerat i ansiktet
med en stein så han bl. a. fikk brudd på hjerneskallen. Saksbehan-
dlingen fikk en ganske merklig forlöp.

Det ble opplyst i retten et fornærmcdo hadde
frafalt kravet om tiltale og straff og dot var derfor barc reist
siktelso for å ha brukt en farlig gjenstand i slagsmålet.

Det var bare et tilfelle at slagsmålet ikke
endte med drap. Pationten svevot mellom liv og död men det lyktes
legen å redde livet hans.Retten fulgte statsadvokatens innstilling
og dömte siktede til 58 dagers fengsel, dvs, den tid han har til-
brakt i varetektsaresten. Etter underhandling med partene, skal
han betale fornærmede 750 kroner i erstatning.

METANOLSAKEN.

22,00 (34) Dommen i den store Metanolsaken fra Solem-
skogen, som i disse dager har været behandlet ved lagmannsretten
Oslo, falt i dag. Tiltalte som hadde skaffet metanolen og ble

årsak til at to mann dödc og tre mann ble blinde, ble kjent skyldig
og dömt til halvannet års fengsel og mistet statsborgerlige rettig-
heter i ti år.

TyVERI.

19,00 (le) Fra godshuset ved Östbanestasjonen har det
gjennom lengre tid foregått en rekke tyverier av varer av for-
skjellige slag til belöp av bctydelig störrelse.

Etter en lengre eftcrforskning er det lykkes
å oppklare en hel del av disse tyverier. Det er foretatt en rekke
arestasjonor og det er ialt otte siktedo i saken.

Dct stjålende er rasjonerte varer som mel,
poteter, trikotesjevarer, tobakk m.v. Varene er delvis brukt av
tyvene selv og dels byttet bort i andre varer.

Bergen. En gaceriejer er i bergens gorhrsrett
dömt til et år og tre mndr. fengsel for å ha omsatt store mengder
huder og skinn ulovlig og for å ha tatt forhy3ye priser. Hans mer-
fortjeneste på mange tusen kroner ble inndratt. Firmaet ble ilagt
en bot på 80,000 kroner.
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HUSTIORHJELPICTIRS.

18,30 (14) 21 S Ks fjerde husmorhje1pkurs i Bygland
sluttet fredag. Fylkesleder Lilly Kaldestad brakte en hilsen fra
riksleder Olga Bjoner og bad elevene ta med sig inn i hjemene
den gode ånden de har vist på skolen. Deretter talte ordförer
Halvorsen, som understreket at oppgaven i dag i förste rekke er
å vorne om folk å fedroland og vi kan i dette verdensoppgjör
bare gjöre det ved å gjøre felles sak med vår rase:

Lederen av skolen, frk. Skar, avsluttet
med on menende appell og rottet en takk til elevene.

I og med gjennomftiringen av dette fjcrde kurs
på ett år mente hun det var lagt et fundement for husmorhjolpen,
sam on kunde arbeidc vidre på.

Tilslutt talte on av elevene ved skolen
og rettet en takk til bestyrinnen og Inrerne.

BRANDBU.
	 12,30 (8) Hadelands og Landsforhrsrett behandlet igår
det tidligere omtalte slagsmål fra Torpa hvor en 30 å gammel
gårdsarbeider stoa tiltalt for aha slatt en kamerat 5 ansiktet
med en stein så han bl. a. fikk brudd på hjerneska1len. Saksbehan-
dlingen fikk en ganske merklig forlöp.

Det ble opplyst i retten at fornaermede hadde
frafalt kravet om tiltale og straff og det var derfor bare reist
siktelse for å ha brukt en farlig gjenstand i slagsmålet.

Dct var bare et tilfelle at slagsnålet ikke
endte med drap. Pationten svevet nn1lom liv og död men det lyktes
legen å redde livet hans.Retten fulgte statsadvokatens innstilling
og ddmte siktede til 58 dagers fengsel, dvs, den tid han har til-
brakt i varetektsaresten. Etter underhandling med partene, skal
han betale fornmrmede 750 kroner i erstatning.

1,,TANOLSAKEN.

22,00 (34) Dommen i den store Iletanolsaken fra Solem-
skogen, som i disse dager har vmret behandlet ved lagmannsretten
Oslo, falt i dag. Ti1talte som hadde skaffet metanolen og blo

årsak til at to mann döde og tre mann ble blinde, ble kjent skyldig
og dömt til halvennet års fengsel og mistot statsborgorlige rettig-
heter i ti år.

TyVERI.

19,00 (18) Fra godshuset ved stbanostasjonen har det
gjennom lengre tid foregått en rekke tyverier av varor av for-
skjellige slag til belöp av bctydelig störrelsc.

Etter en longre efterforskning er det lykkes
å oppklare en hel del av disso tyverier. Det er loretatt en rekke
arostasjoncr og det er ialt otte siktede i saken.

Dct stjålende or rasjonerte varer som mel,
poteter, trikotosjevarer, tobakk m.v. Varene cr delvis brukt av
tyvene selv og dels byttet bort i andre varer.

Bergen. En gazeriejer er i bergens gorhrsrett
dömt til et år og tre mndr. fengsel for å ha omsatt store mengder
huder og skinn ulovlie og for å ha tatt forMye priser. Hans mer-
fortjeneste på mange tusen kroner ble inndratt. Firmaet ble ilagt
en bot på 801000 kroner.



Side 7 L.e1dinzer, onsdag 6. dese_lber 1944. Nr.

ÖKON01:IBIM LELDIZGER.

Aks'ekurser fra Oslo BUrs 6 desember:




4 1/2 % Stat 1937
4 Stat 1935, 1.
3 1/2 % Stst 1941, 1.
3 1/2 % Stat 1938
4 % Hypotek 1938
3 1/2 % Kypotek 1941
Creditbanken
Kreditkassen
Bj31vefossen

X 103 3/4
103 1/4 K 103
104
102 1/2
105 1/2-
106 K 105
142 1/2.X 135
810
20 1/4 K 19 1/2

Borregård 135 K 134 Oms 134




Elektrokj.emisk 130




Hafslund 705K 700 Oms 700




Orkla 242 1/2




Saubruksforeningen 1850 X 1825




Union 5,50 X 5,30




Agdesiden• 150 K 145




Borgewtad 225 K 216




Bruusgård Ki3sterud 250 IC 242 1/2




Amerikalinjen 230 K 225




Bergenske 150 K 148 Oms 148 ?
Nordenfjeldske 167 1/2 K 160




Ivaran 252 1/2 K 247 1/2




Ocean 265




KosmOs 2, $272 1/2 K 270'




Odd K 225




Rosshavet K 360




Valutakursene uforandret.




ÖNBs indeks for OsloDörs 5. .desember:





Bankaksjer 167,50 ( minus080)
Industriaksjer 187,37( Pluss0,99

- Skibsaksjer 219;50( Pluss1;00
Hvalaksjer 196,25( Pluss0,25)

ET PROBLEH.

14,00 (9) Det hax sikkert veret et problem for alle
de unge fra de forskjellige kanter av landet som gar på skole i Oslo,
hvordan de skulde greie a komme hjem i juleferiem.

Ftter det UTB erfarer ved henvendelse til
politidepartementet hal man der været oppmerksom på saken og det
er nO avgjort at all ungdom som går på skole utenfor hjemmestedet
sitt, skal få tillatelse til å reise hjem i juleferien.

Ordningen gjel&er fra 15. desember til
1. februar. De unge må söke pa vanlig måte når det gjelder reise-
tillatelse og sende med bevitnelse fra skolens rektor eller bestyrer
om at skolen har ferie og at en er elev av skolen.
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Landbruksmeldin .
Ved statens frökontroll ved Trondheim

har de no undersökt endel kornpröver av årets avel.
Det viste sig da at det var gjennomgående

meget treske skade på kornet. Korn som ellers vilde ha veret
godt såkorn er helt bdelagt som sådant på grunn av treskefeil.

Vi har hatt prver os en stor del al7
kornet var ödlagt av treskeskado. Dette regnes som avfall, når det
skal brukes som såkorn. liest skade er gjort på bygg. Eer er det
som oftes selve kjimen som er slått ut, mens kornet ellers cr 11ke
helt. Derfor blir det skadde korn umulig å skille ut fra rensingen.

Hveite blir lett slått 1stykker av for
hård tresking somoftes blir det da delt efter bukfuren. Skaden
har været stor på mange steder, men her lar det sig lettere gjöre å
rense det skaddekornifra.

Havre har lett for'å skalle av hvis det
blir tresket for hårt og det viser sig at det avSkallede korn 1
de fleste tilfeller ikke har sitt normale spirer, da kjimen som
oftes er mere eller mindre skadd,

m6dere risan1egg er de nc!:
å rense Ira avsi‘:(3113b havre, mn i lb 2leste tilolled 1ir nok
iLke en iik rensing forehatt. I a1e tilfellergår n stor del av E

såkornet tapt. .4reaken til treskeskaden er, forstor hastighet
på vinnen.

Fiskerimeldin .Sildefiske.
--- Også det sidste dögn har det foregått

endel snurping på traktene rundt Trøndelag. På feltet ved Tjörne ?
meldes således at noen snurpeere hadde tatt gjennomsnitt 120 hl.
pr. b:mk.Störelsen var fra 20 - 30 stk.:pr. kg.

På feltet ved ifjorden meldes det om
langnotekast optil 100 hl, mussa.

Wr for Stadt fiskes der fortsatt endel
mussa.

På feltet Storholm ved Ostafjorden meldes
det fra 80 til 400 skjepper.

Den Worske frihetsenderen var helt umulig
at motta pågrunn av atmosfEariske forstyrrelser.

.41
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1:eldinger torsc1a 7. des.

FINNLANDS SELVSTELDIGHETSDAG I ,,)VERIGE.

Lathi 11.40 På suensk. Finnlands selvstendishetsdas ble feiret
i Stockholm igår med almindelig flagging. Om ettermiddagen var det
arransert en mottakelse i den finske legasjonen. 1:otta:.,:e1sen varte
i oa 3 timer. Det var underholdnins nied sang av en kjent finsk opera-
sanger. Blandt de ti1stedeværende merkedes kacrikas, Argentinas, •
Brasilias, Danmarks, Englands, Islands, Italias, =nas, Portugals,
Rumcnias,'Sveits og Spanias ministre samt endel av deres delegasjons-
personale, representanter for den sovjetrussiske 1egaajonen, fire
representanter for utenriksdepartementet og mange finner som cr på
besök i Sverige, såsom kommunikasjonsminister Vuori, fhv. ministcr
i Stockholm og formannen i den finske foreningen Norden. Om kvelden
var det en tilstelning i konscrthuset (?). Forestillingcn var arrangert
av forbundet Sverige Finnland. Det var taler og underholdning med
operasagg m.m.

Svensk finske foreningen i Wteborg
'  4  feiret igar -w inn1ands selvstendichetsdag med et tallrikt besatt mötc

på Lorettzberg (?). Fhv. socialminister I. A. Fagerhol n berörte
i sin tale cn rekle sArsmål soM angår gjenoppbyggingen. av dc av
krigen ödelagte landsdeler, bostedsnödens avhjelpende, omsorgen for

41~krigsinvalider og tiltak for oindragelsen av barna. Taleren sa bl.a.:
Hvis vi i Finnland ikke tror på vår fram-

tid som en fri nasjon vil vi aldri kunne klare å ordne mcd dc offentlige
problem som vi nu har foran oss, men vi gjör det. Vi klarcr det enc
etter det andre.

Vi kan ikkc forstå at dt godt sanarbeido
mellom Finnland os Sovjetunionen skulde utcslutte Finnland fra det
nordiske samarbeidet. Det er dog et faktum at de samme krctscr

som arbeidet for en fred mellom Finnland oc Sovjetunionen ogs9a
arbeider for nordisk samarbeide.

ARBEIDSLOV I FINI:I.AND FORESTS OPPMVET.

Lathi 11.40 På svensk. Fagforeningenes Sentralforbund i Finnland hol]
tilstiLlet departementet et forslag om opphevelse av loven om arbeids-
fredens tryggende. I FFCTs skrivelse anf3res bl.a. fölgende:

Loven av 3. februar 1931 om arbeidsfredens
tryggende er cn av de niidslover som regjeringen godkjento under den
såkalte Lappoperioden. Lovens hensikt tar å bevare arbeidsfreden,

44,4111,beskytte partene på arbeids)lassone mot arbeidsplassterror og s:ledes
gi de såkalte arbeidsvillige en slags beskyttelse gjennom en unntake1ses-
lov. Arbeiderne laar alltid motsatt seg ovennevnte lov. Den social -
demkratiske riksdagsgruppe har bl.a. gjort mange forsdk på å få
oDphevet denne loven, os i den mon hvor sentralforbundet har innhentet
opplysninser av saklis karakter har vår organisasjon alltid under-
streket nödvendicheten av å oppheve loven.

I de siste måneder er Cet til vår sentral-
organisasjon kom.iiet beretninger on flere tilfeller av bes1utningerf
tilsluttede organisasjoner hvori forOslåes at loven må bli opphevet.

Da loven, etter sontralorganisasjonens
o)pfatning er en av de mest typiske klasselover som cr laget hos oss,
bör den nu opphcves. Tiltross for loven har man hele tiden ikke kunnet
hindre arbeidsgiverne i å drive ned arbeidsplassterror. Loven bör opp-
heves også av den grunn at dens bestemmelser er egnet til å holde
nede arbeidernes forsvarsmuligheter. Dossutbh cr sentra1sIviie1seA av
aon oppfatning at loven ikke bör stötte en slik Ewrals soril representeres
av de arbeidsvilligo og at neningsfoiskjell i. sprsmå1 om arbeidstorhold
bör avgjöres ve: forhandlinger mollom arbeidsgiverne og arbeiderne.
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UTENRIKSMINISTER TRYGVE LIE I LONDON UINGKA:TING,

S,R. 12.30. Den norske utenriksminister Trysvc Lic
har i kringkastingen i London holdt en radiotalo on sittbesWz i
Sverige. Han konstaterte at forhandlingene medon svenske regjering
viser at nan i Sverige har en klar forståelse for Norges stilling,
og at den svenske regjering vil gjUre sitt bcste for a inbtekomme de
norskenisker.

Man dröftet også forskjellige utenriks-
politiske, ibkonamiske og handelspolitiske problem og Lies inntrykk var
at de svenske og norske utsiktene konmer hverandre stadig nmrnere.
Det kan morkes en stadig större forståelse forat Norges kamp er en
kamp for hele Nordens frihet og Lie var overbevist om at det i Sverige
i framtiden kom2er til å stige fram en stadig ökende vilje til sam-
arbeide.

Om sitt besök i Moskva, uttalte Lie at
han gikk anledning til å overbringe en takk til russerne for deres
delaktighet i Norges befrielse. Han konstaterte mod tilfredshet at
Sovjeti framtiden kommer til å grunne sata politikk pa den kollektive
sikkerheten, som er efl livsbetingelse for de små folk. L'an merket
i Mbskva en almindelig velvilj? overfor Norge og et godt forhold med
Sovjet konmer i framtiden til a bli en av grunnstenene for Norges
utenrikspolitikk.

VEDFORSYNINGEN I OSU DARLIG.

S.R. 12.30. • Utsiktene for xedforsyningen til Oslo
er ik.e lyse, meddeles det derfra. Skolene i Oslo kommer til å holde
lukket mollom den 15de desember og den 15de januar, eventuellt lste
fdbnuar..Ingen ved kommer til å bli stillet til disposisjon for testrene.
Man kan heller ikke rekne ned noen importert brensel.-1:langelen på
fyrstilicer som lenge har hersket i Norge har nu forverret seg.-

ENGELSKFLYDE^J-ON I SVERIGE.

S., 12.30. Den engelske flyde1egas4on som igårkam til
Stdckholm, skulde idag ha besökt Ma1m6, men turen natte innstilles da
været ikke tillot flyging. Formiddagen ble istedet benyttet til en
rundtur i Stockholm. I ettermiddagen er det meningen at delegasjonen
skal fly til Göteborg.

LANDBRUKSMELDINGENE.

.R. 13.50. I flere fruktpresserier på de forskjellige
steder i landet, blir det i disse dager utpresset ikke s auå kYianta
sukkerbetesirup. Dct kan i denne forbinnelse vc3re av interesse refe-
rere de maksimalpriser som er fastsatt for slikt arbeide. Etter pris-
direktoratets bestemnelser skal presseriene levere minst 60 liter bete-
saft eller 12 kilo betesirup a 60 prosent ttIrrstoff eller 10 kilo sirup
med 70 prosent törrstoff for hver 100 kilo renskfirne beter sam leveres
dit. Prisen for arbeidet er fUgende:

Fbr vasking kr. 5.00,'dampkoking av de hele
beter för 1)ressingon kr. 5.00, pressing kr. 15.00, inndamping til 60
prosent törrstoff kr. 5.00 og inndamping til 70 prosent törrstoff kr.
7.00. Alt er pr. 100 kilo. Presseriene har heve til å rekne seg et tilleg
på kr. 3.00 pr. 100 kilo beter hvis inndampingen forecår i vakum.

Skoggröftingen i Ostfold har ikke vært særlig
onfattende i krigsårene forteller fylkesskogmcster iaklev. Imidlertid
er det )1..an1agt både gröfting og skogkulturarbeidersomskal sottes
igang sasnart forholdene tillater det. Det ble i 10 års perioden 1930
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LANDBRUKSLILDING=. Fortsatt.

til 1940 Gröftet 200 mil skoe i fylket oc,i de siste år fbr krigen var
tallet oppe i 30 - 40 niil. Det blir en fra.tidsoppgave å fortsette
dette arbeide. Fordvris opJlyser fylkesskosmesteren at det er b3orgget
nange nye skogveier i de siste årcne og flere vil man ta fatt pa
for å gi gode adkonstveier til skosen oG lette driftsforholdene i
hby grad.

Statskonsulent Djörnstad opplyser at
planen for vinterens ungheetskue nu er utarbeidet, og etter foi.slag
vil det bli holdt sanme antall skucr som under vanlise forhold, altså
over 100 for delt på hele dstlandshestens avlsområder. Skuene tar
sin begynnelse straks over nyåret på Jbren os fortsetter slag i slas
etter den vanlige ruten. Til de skuer som en erfaringsmessig vet et
det er stbrst tilslutning cr det reservert to dager. Det gjelder bl.a.
det store unghestskun ved &ran, som i vinter blir holdt fbrste og anren
februar. Den eneste forandrine som blir iår er at efikelte av skuaae
vil koelee noe seinerc iår på grunn av reisevanskene, og ruten har av
den grunn måttet settes opp noe run_eligere. Det sjelder bl.a. skuene
-eå Dokka og Gjbvik samt i eudbrandsdalen. Planen for skueneer satt
opp etter den nåværende toeordning, nen den kan bli forandret og
reisevanskene kan öke og dete nöd-vendiggr en noe mer elastisk . •
ordning enn tidliggre. Un rckner n.ed stor cllslutning til skuene iar,
da tilvekst av unshest har ve)rt neget stor i dc sencre år. Og i de
mest utpregedc hesteavlsdistrikter vil skuene sannsynligvis bli
stbrre enn noenganG tidligere.

Svenska Landsminns Riksfbrbund, der har
fått enerett på tilvirking og salG av byggeplater av halm, hb.r nylig
oppfbrt en fabrikk til framstilling av halmplater ved )1.ebro, og ennu
en fabrikk skal i nL3r framtid oppfbres i (?). By,egeplatene s(5:1kalles
dtavitt er bl.a. anvendt ved ops)fdrelsen av fabrikkbygninser, villa
og landbruksbkonomibyennger 11.m.meddeler S.L. kontakt.

lect cr stor sökning ti] alle fagskoler i
Austagder, et forhold soj. forbvrig gjdr see cjeldende over hele landet.
Bestyreren ved Holt landbruksskole forteller at det har vært veldig
stigning i sdknineen til skolen, slik at denne fiu fullstendig er sprengt.
1,11. ma tildels innlosjere elevene på nabogårdene, nen dette er tungvindt
Fan har derfor søkt om å fa satt av penser til ct byeeGefond for a gå
til utvidelser av skolen, Bestyreren forteller videre at skolen får,
foruten jordbrukskursene, satt iganG et kurs fflod både praksis og teori
for hagebruks oG wIneeringsfolk. Likedar skulde det også være et
teoretisk kurs i sranæringer og hagebruk, men dette kurs har en måttet
slbyfe på grunn av plassmangel.

Et nytt interessant tiltak  SaM  skolen skal1re .
igans med, er et kurs for opplEering av gardshåndverk. ZUrset skal

vare fra april til oktober. Skolen har lient at det cr et stort behov
for slike kurser oe en har god pless og skolens håndkerkslærere er
diesponible i denne tiden nettopp til et slikt kurs. Elevene er nemlig
da ved de andre kum.eer ute i praksis. Det er neningen å sette igang
fbrste kursus allerede til våren. I det nyc kurset i håndverksarbeide
er undervisningen tenkt nest praktisk, men det er forutsetningen'at
det Gis 160 timers tcoretisk undervisnine vcsentlig i fagtegning, yrkes-
leare og hovslagerlære.

Det siste er av spesiell interesse for
tanken er at karene skal 12re hovslaserarbeide ikke bare praktisk men
også teoretisk. '

Interessen for saueavl er steset svært-i
Romerike i den sencre tid. I Skjbtskos (?) er det dannet et saueavls-
lag som har fått stor tilslutning, og som har skaffet ses et fbrste-
klasses -avlsmteriale. På det konstituerende mbte hos gardbruker Lbken
forleden dag ble avlsværn (?) prestert for de froeumbtte i sjelve store.
stua.
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ÖKONOMaSKE ULDINGER.

Aks'ekursene: 4 1/2 % Stat 1937 K 103 3/4.
4 % Stat 1935 I S 103 1/21 K 102 3/4.
3 1/2 % Stat 1941 I K 104.
3 1/2 % Stat 1938 I K 102 1/2.
4 % Hypotekbank 1838 K 105 1/2.
3 1/2 % hypotekbank 1941 K 105.
Creditbanken S 1421/2, K 137 1/2.
Kreditkassen K 815, 0Ms 820.
Bjölvefossen S 20 1/4,'K 19 1/2.
Borregård S 134, K 132, Oms 133.
Elektrokjemisk*K 130.
Hafslund S 705, K 695,
Orkla K 242 1/2,
Sausbruksforaningen S 1850, K 1830, Oms 1840.
Union S 5.50, K 5.40.
Agdesiden S 147 1/2, K 142 1/2.
Borgestad S 220, K 212 1/2. '
Bruusgård Kiösterud S 247 1/2, K 240.
merikalinjen S227 1/2, K 220.
Bergenske S 149, K 147 1/2.
Nordenfjeldske S 167 1/21 K 160.
Ivaran S 252 1/2, K 245.
Oeean K 265,
Knsmos II S 272 1/2,
oadK 225.
Rosshavet S 362 1/2, K 357 1/2, Oms 360.

Valutanoteringene var uforandret.

Atockholm: På markedet for svensk eksport av trEevarer
hadde interessen for noer tid siden samlet seg om kontrakter og levering
etter krigens avslutning, I den siste tiden er etterspörselen her gått
ganske betraktelig nedover igjen. Blandt fagfolk på området heter det
at en må rekne med en fortsatt minskende interesse.

Oslo: Indeks for Oslo Børs 6. desember 1944.:
Bankaksjer 167.501uf).
Industriaksjer 187.44 (+ 0.07)',
Skipsaksjer 219,30(+ 0.20).
Hvalaksjer 196.40 (+ 0.15).

Di HEIBERGSKE SMIINGER.

0930 (1). Avdbde godseier Heibegs siJnn, Hans Heiberg,
er blitt innvalgt som medlam av styret for Sogn Historielag etter faren.
'Flan skal sammen med museumsassistent J.xe1 Svein Vold forestå det daglige
/•.beid ved de heibergske sanlinger.

OVERGLNGSTIDEN I FI=JED.

10.00. (5). Overgangstiden er d'en vanskelige for Finn-
land, os det er ikke lett å finne den rette vei, framholdt statsminister
Paasikivi i en kringkastingstale igår. De små nasjoner er engstelise
for hva framtiden vil bringe, og det er helt naturlig at denne angsten
også har grepet over finnene.

De störste problemar man har å löso er be-
talinlg,en av skadeserstatningen til Sovjet Samveldet og anskaffelsen
av hus til den evakuerte befolkning. För 1950, da Finnland betaler den
siste rest av skadeserstatningen, kan man ikke rekne mad at landets
ökonomi vil bedre seg. I de förste årena vil man lide av sbrlig stor
mangel på råstoffer. Det det nu gjelder, sa Paasikivi tilslutt, er å
spare og arbeide.
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STOOKHOCE P11. DANSK,

S.R. 16.50. Frd Dern meldes til Aftontidningen at den
tyske bverstbefalende i Italiag marskalk Kesselring skal ha henvendt
seg til de Allierte for å o:?pna våpenstillstand. Ifblge neddelser
det italienske blad Popolo dlLiberta har Kesselring tilbudt anglo -
amerikanerne at de straks kan besette hele Italia og at en stor del

kliwav det tyske territorian likeledes kan stilles under Alliert oppsyn.
Ved dette tilbud håper nan fra tysk side å kunne forhindre eller
begrense den i så hby grad fryktede russiske innflytelse i Mellom -
Europa.

Iaktagere i Bern mener at den meget lang-
somme franrykking i Italia står i forbinnelse ned disse våpenstill-
standsforhandlinger.

Ved et årsnbte i riksforenineen for
Sveriges forsvar uttalte formannen bl.a.:

Nordens situasjon er helt forandret. Norden
er blitt tun1eplass for storpolitikken. Den tyske okkwi?asjohs jern-
grep om våre broderlande er ganske visst ved a lbsne pa seg, men i
stedet har Russland trenst seg fram til sine gamle maktposisjoner ved
Ostersjben. Her tegner seç et russisk herredbnne likesa overveldende
som det tyske var i noen'ar oe nere reelt enn dette. Det står slett
ikke skrevet i stjernene, heter det videre i talerens foredrag, at
der skal råde et motsetningsforhold mellom Svorige og ttussland. Det
fins tvertimot mange muligheter for fortsatt fruktbart-samarbeide og
-Porståelse. Alt avhenser av den russiske politikk og franforalt av
va som hender i Finnland.

De svenske morgenb1ader bringer idag gjen-
givelser av noen fotografier som den fjerde desember ble tatt aV Hitler
da han hadde et nöte med den nye nazistiske ungarske régjerinessjef.
Det tilfbyes i billedtekstene at Hitler ser sykelig ut, tross de
offisielle forsiktinger on at han er helt frisk.

Den nuvwrende ungarske regjering har latt
en swrdomstol dbmne en rekke ungarske diplamater til dbden. Det gje1der
således den tidligere ungarske gesandt i Ebbenhavn, son nu lever som
flyktning i Sverige.

President Mannerheim overvar igår en jødisk
minnegudstjeneste i synagogen i Helsinki for finske jbder som er falt
i krigen.

Den 13de desember har statsminister Per
Albin Hansson vært svensk statsminister i ner enn 11 år 11 måneder og
1 0 daeer, hvilket hittil har vært rekord for langvarig bekledelse av
brsteninisterplassen. Den ble satt av Erik Gustav Gustrbm son var
statsminister i årene omkring århundreskiftet. Den 13de desember 1939
ble den nuværende samlingsregjerine dannet som nu altså har sittet
fem år.

Det arbeides i Sverige med opprettelse av
en direkte dampskipsforbinnelse Reykjavik - Gbtebore etter krigen.
Ruten kan ventes å vilde få ttatstilskudd i den förste tiden.

I svensk forening Nordens medlensblad,
Nordens Tidning, skriver den stedfortrådende'norske presseattasje ved
leGasjonen i Stockholm Oddvar Ås en artikkel, ifVi nwrner oss hverandre".
Det heter i denne:

Den Rbde Arme er rykket inn i norsk Finn-
marken. Den britiske flåte har senket en tysk konvoy utenfor Bodb,
Tyskerne driver den norske sivilbefolkning foran seg under flykten fra
polarnattens nbrke og den Rbde Arme. Den norske utenrikaminister Lie
besbkte Stockholm oe det s luttedes avtaler om. at de norske polititropper
skal sendes til de befriede norske anråder. Alt dette i lbpet av de
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STOIXHOLM P D,ANSK. Fortsatt.

förste dage r i november. Videre skriver Oddvar Ås:'Mens knipotangen
lukker seg om Stor Tysklands grenser i ,Ustprbysen,i Ruhronrådet os
'angs Donau Er Norge pa en måte konmet i forstunnen. IkLo så neget

ed de direkte krigsoperasjoner på norsk jord, men ved alt hva som
foregår rundt omkring.

Forfatteren skildrer utviklingen i Nord-
Nbrge i den allersiste tid og fortsetter:

At den svenske regjering i denne'situasjon
la norske polititropper få ahledning til a gje3re innsats, hilses

medglede av alle nordmenn, Nu er tiden kommet da venner fra den
illegale kamp i Norge igjen skal mötes med våpen i hånd på norsk jord
med de fra Skottland og de fra Sverige. Det er klart at de glade for
det selvon de vet ak kampen kommer til å koste nordnenns liv. Tilslutt
heter det i artikkelen i Nordens Tidningt

Når det gjaldt forholdet mellom de nordiske
land, så har vi hele tiden sagt at samarbeidet måtte bygges opp på
realiteter og Ikke på mer eller mindre kunstige forbundsteorier,
föler det nu slik at vi er kommet hverandre nærmere og slik son den
svenske presses holdning er virker det befriende ogsa på vårt broder-
folk. Våre danske venner kjenper deres kamp net okkupasjonsmakten eg
med stigende innsats. I nord slåss finske tropper mot tyskerne. Vi
møtes pa antinazismens og det kjempende demokratis grunnlag og på

et skal framtiden bygges.

Dettapo i Danmark har konfiskert det
(?) Biblioteks sanling av illegale blader hvis utgivere har vært meget
onhyggelig med å avlevere numreno av bladene til wepbevaring

FOLKESENDEREN NORGES FRIHET.

18.00. Alle rapportor fra Nord - Norge bekrefter
at partisanbevegelson griper ner og mer om seg, Det er f.eks, en kjenns-
gjerning at flere byer i Nbrd Norge er fullstendig renset for hitler-
banditter og quislinger og idas beherskes av partisanene. I disse byer
er det partisanene sammen ned den øvrige befolkning ro og orden til
våre regulære tropper og myndigheter kommer til. Gjennom sin resulUte
opptreden har våre partisanavdelinger'i Nord Norge reddet --(endel
ord utydelige ) sasom beboelseshus, administrasjonsbygninger havne;-
anlegg ete. fta tyskernes såkalte schnderkonnandoers ödeleggelser. Ja
ikke bare det, men våre partisaner har også reddet livet for tusener
og atter tusener av våre landsmenn.

ord me5tte dette
kke så liten motstand på de såkalte "ansvarlige hold", men partisån-

gruppenes stOre berettigelse i andre rilssisk okkuperte territorier, '
L)Åoguslavia, He1las og Frankrik osv., kunde de allikevel ikke bestride,
kien her i Norge; nci for all del, her var en slik bevegelse helt over-
fle3dig. Da vare allierte skulde komme og befri oss. Det er å håpe at
også disse såkalte ansvarlige, eller iallfall endel av dem vil ribvidere
denne sin ikke bare falske men også meget farlige oppfatning. I denne
forbinnelso orindrer vi alle hva justisminister Terje Wold uttalte i
sin radiotale fra Mbskva fot en tid tilbake: Det fi3rste stykke norsk
jord er befridd fra fienden, men vi nordmenn vet at befrielsen av vårt
land fbrst og frenst må veare vår egen sak.

Medisinaldirektr Karl Evang uttalte: Vi
benytter anledningen til å understreke at frigjøringen av et land alltid
nå være vedkonnende folks egen sak. Det er derfor en plikt for oss som
folk og en plikt for alle ledende organer å sette a1.e krefter inn for
å organisere utnyttelsen av partisanbevegelsen, ikke bare i Nord - Norge
men i hele vårt land. Den som idag i ord oeejerninger bekjemper parti-'
sanbevegelsen i vårt bekjemper vart folks frigjörl.ng fra folkets fiende.
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.:;bten h r okku)asjonsnyndichetene myrdet
en dansk prest. Som kjent .rjrCet nazistene'ior noen naander siden '
den kjente danske dikterprest tej Hunk. Dikt6rpresten fra Nordland,
son Kaj 1:unk populrt ble kclt i Skandinavia, ble sniknyrdet av nazi-
bandittene for sitt pc.triotiske sinnelags skyld. Nu har altså en annen
dansk prest falt som offcr ior de nazistiske snikmorderes kuler. Det
dreier seg nu om den bare 23 år eanle prest Egan Johannessen. Den 24.
november trengte bevepnede banditter inn i pastor Johannessens hus
oe avfyrte flerê skudd not det intetanende offer. To kuler trengte
igjennon halsen, oe to kuler traff han i macen. Etter denne feige
forbrytelse forsvandt de feiee snikliyrdere. Egon Johannessen var
likesom Kaj Munk ikkc bare prost men oeså en franwagende forfatter
og vitenskapsnann. Tiltross for sin ungdon beklædte han allerede
stillineen som professor ved Kdbenhavn Universitet ved det teologiske
fakultet. Han var blitt tildelt eullnedaljen for cn kristelig avhandlinE
som om kort tid vil bli offentliggjort Men Eetn Johannessen var
foruten å v (),2re prest ; viten*apsilann ocsa patriot. Han nektet å
anerkjenne hitlerbandittenes rett til a overfalle fredelige land og
og til å utplyndre oP mishandle fredelige nennesker. Derfor ble han
utryddet av de nazistiske rovdyr.

Den danske frihetsbevegelse og da framfor
alt den fMhetselskende dans'Lc uncdou har ydet et offer for den blodige
nazistiske terror og henvngjer±if'het.

Hulelagret cr en av de viktieste, ja kanskjE
den viktigste detalj i den tyskc krigsindustri.Tanks, fly, kanoner osv.
kan ikke framstilles uten kulelagre, Dette vet våre Datrioter mer enn
godt, oe det cr også erunnen til at de har rettet et av sine mezt
virkningsfulle slae nettopp mot et av tyske rnes störste laere av kule-
laere, nemlie lagret i Oslo. Rcsultatet var som kjent at hele lager-
bygningen ble ranponcrt oc at hele beholdnineen av kulelagre ble öde-
lagt.

Vi hC)rer ofte spörsmålet: Hva kan vi
eentlig ejbre for å undererave den tyske kriesnaskine? Og derned bidra
vart til seirens framskynnelse. Hertil vil jes si at ödele,,;eclsen av
SKFTs beholdninc av kulelagre taler sitt eget tydeliee sprak. Det er
hundreder av liknende aksjoner overalt i landet not alle erener av den
tyske kriesindustri, not laere av bensin og plje, ammunisjon oe annen
kriesutrustnins osv, so4 er nMvendig idas. pet er hundreder av plan-
nessiee angrep av våre partisanertwer met tskernes jernbanefor
binnelser, mot dereS transportr pa landeveiene, ja mot alt son tjener
fienden, Patriote r, landsnenn, föle Oslopatriotenes eksempel. .4nsrip
oe ödelege alt som tjener fienden. Undergrav med alle midler nazi -
vandalenes maktposisjon i vårt land. Gjör alt for å framskynde fiendens
fullstendiee utryddelse og vårt lands befrielse.

Tilslutt f rtsettelse av Terje Wolds be-
retnine. Mesteparten av denne beretning kunne ikke oppfattes på grunn
av atnesfe3riske forstyrrelser.

FINSH FOR=TER DJD.

S.R. 19.00. Fra Helsinki neddeles at orfatteren Jarl
Henmer igårkveld döde i sitt hjen i Borgå. Han var fbdt i Vasa i 1893.

DROTNINGHOLE TIL TYRKIA.

S.R. 19.00. Forhandlinecr pågår om at Drotningho1m
i slutten måneden skal gå en tur til Tyrkiet for å utveksle tyske og
tyrkiske sivilinternerte. Også endel enselske sivile internerte vil
bli utvokslet og dessuten skal de argentinske diplonater som er konnet
til Sverige fra Tyskland fölge ned skipet til Lissabon.
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SLAKTERIKONFLIKTEN I STOaKHOLM:

S.R. 19.00, I anledning av slakterikonflikten i Stodk-
holn ble statsråd Mbller idag besökt av en delegasjon fra Stockholms
kriseneund. Delegasjonen sonlble ledet av genaraldirektör Ealmberg
framholdt de store vanskeligheter for Stockholms forsyning som kon-
flikten allerede har medfi5rt og betonet at man med stor uro inöteser
- rl,raelkestreik son vil korwie til å volde hovedstadens befolkning og

a smrlig barna enda större bekynting. Statsråden uttalte at hah
fblgerSituasjonen med den strste oppmerksonhet oE avventer et be1eili6
öyeblikk for et nytt meglingsforsök i slakterikonflikten.

STURUSSON. ORDRE S. 7295.

FRA LANDBRUKSDEPARTEKWTET.

Kunngjbring.

18,30. (34). Ved forordning av sjette desenber d,å. er
det bestent at alle sblvrevskinn pelset i tiden fentende november
1944 til 31te mai 1945 skal avleveres til pelssentralen L/L Norges
Pelsdyravlslag innen to uker etter pelsingen

,i,vleveringspliktige skinn son er pelset
fbr forordningens ikrafttreden skal sendes inn innen to uker etter
ikrafttredelsen.

Skinn som ikke er avleveringspliktige og
om ikke fbr er market må sendes pelssentralen til nerking senest innen

14e februar 1945, ledsaget av nbdvendige legitimasjoner. Skinn som
avvirkes etter 31te nai 1945 må likeens merkes av pelssentralen.

Forordningen trer ikraft straks.
En viser til forordningen son vil bli inn-

tatt i Norsk Lovtidende og til pressemelding.

Sturlasson.

(45). A.v  hensyn til våre eksportinteresser er
det også iår brakt istand en avtale om sale av halvparten av sölv-
revskinnproduksjonen sesongen 1944 / 45 eller minst 25.000 skinnitil
TY'ekland. For a sikre oppfyllelsen av avtalen har "ministeren"for
"landbruksdepartementet" den 6te desenber iår gitt en forordning
om aulevering til pelssentralen L/L Norges Pelsdyravlslag, Oslo av
alle sblvrevskinn i tiden 15de novenber 1944 til 31te mai 1945, Skinzene
skal avleveres i uberett stand innen to uker etter pelsingen. Skinn
sat alt er avvirket skal séndes til pelssentralen innen to uker fra
forotdningens ikrafttreden, d.v.s. innen 20de desenber d.å.

de innkanne skinn'uttar pelssentralen det
Lantall SQ2 trenges til oppfyllelse av kontrakten, mens resten over-

föras til salg ved den godkjente akksjonsforretning innsenderen bestemmer
ved innsendelsen av skinnene. Dersom innsenderen ikke har gitt noen
anvisning på hyilket av disse auksjoner disse skinnene önskes omsatt
ved vil skinnene bli fordelt mellom de godkjente auksjoner. 1:x'kontr611-
hensyn nå uberedte sölvwevskinn s4 ikke eravleveringspliktige, dvs.,
skinn som er pelset fbr 15de noember 1944 eller etter 31te nai 1945
og sam ikke tidligete er merket, inneendes til pelssentralen til merking
og numaerering. Skinn som er pelset för 15de novenber 1944 nå være
sendt sentrakan innen farste februar 1945, ellers blir de ansett sau
avleveringspliktige, Ved innsendelsen av skinn til nerking nå nedfölge
erklæring fra produsenten og vitnemål tra to personer tvis troverdighet
er attestert av lensmannen om at skinnene er avvirket enten  för  eller
etter den ovennevnte periode. Det er forbudt å omsette eller notta til
beredning eller i annet byecled sblvrevskinn son ikke er merket av
sentralen. "Departerentet" oppfordrer op)drettere og enhver som hari sin
beeiddelee av sölvrev eller sUvrevskinn nUye sette seg inn i de gitte
hestennelser og loyalt etterkonne den helt ut. En gjør oppnerkson pi at
det også vil være istrid ned forordninvl, hvis en oppdretter overdrar
løvende sblvrev til noen som han forstar akter å onga bestennelsene.
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WeFOLUNE HYLDLS.

21,30. (38). ,orske'sjdfolk utförer nu under kricen et
farefullt arbeide for fo1L o; land, de arbeider'under daglig livs-
fare. Lt skip soL for tiden ligger i Sandefjord, har nu gått i fart
på Nord Norge i et år trass i redusert ,Jannskap.

Karene ble idag hyldet ved en tilstelning
411bp'på hotel Ltlantic i Sandcfjord. P)-1 vesne av Reichskoissar fUr die

Seefahrt, Kauffman, takket Kapitan Greiff sjbfolkene for den fram-
rakende innsats og overloverte dem en stbrre pengegave. Fra Reichs-
koumissar Terboven mottok sjbfolkene en gave o form av brennevin og
tobakk, Den norske kaptein takket for gavene oc uttalte at hverken
besetningen eller han hadde gjort ner enn sin plikt.

D.,,GENS 4DPELL.

23,00. (46). Tiden krever handlins os ungdonmen som forz3t,
sin tid os son vil det gode, setter alle krefter inn i kanpen for sitt
fædrelands frihet. 1:brke uvwrsskyer siser inn over Norge, men på vakt
i denne nedbrytende stornen står norsk ungdon innsatsberedt. Da
parelen: Forsvar ditt land, blc gitt svarte tusener av viljesterk
ungdom på dette ved å leeldc seg frivillig til tjeneste på ute eller
hjennefronten, Frivillighjelpen er innsats for landet. Let er en æres-
tjeneste. Også d i n hjelD trengcs, 17.eld dcg til fylkesunsdonsstaben
eller frivilligkontorct osv.

SVENSK SIVILFLYGING.

S,R, 08.00. Ilellom Svcrige og USL vil det innen kort'did
bli truffet en overenskomst on on flyrute fra New York til Stockholn,
1.i.eddeler Reuters Chicasokorrespondent, Lederen ved den svenske dele-
sasjonen ved den internasjonelle flykonferranse i Chicago, den svenske
ninisteren i Drasil, Ragnar Kunlin forklarer at overenskonsten er koy.et
istand som et ledd i konferansearbeidet. Trafikken ventes besynne til
våren. Man har ennu ikke bestent hvilket auerkansk fly som skal trafi-
kere ruten, Fra Sverise skal trafikken bes6rges av Silan. Når for -
holdene tillater ko_Iner lorge og D'annark til å ta del i trafikken
os tilsvarende avtalcr kan undertegnes sarimon med USL. 14nister Kunlin
neddelte videre at nan har innledet forhandlinser ncd andre lands
deleserte on opprettelse cv nattpostflyginger over hele Luropa etter
krisen. På spöramål an den svenske delegasjonens menins o21 den tnter-
nasjonelle luftfartskoneransens resultat, uttalte i1iniser Kunlin for
Reuters kerrespnndent: I vår oppfatnins betekner nötet et neset stort
skritt franover på den sivile luftfartens onråde.

kty

WEN noT DGSPOSTLN.

S.R. 08.00. Fe.1 av Dagspestens personale og nu anklaset
for å ha mottatt understöttelse fra Tysklandfor sjennon avisen å på-
virke opinionen i Sverige med honsikt å skade rikets styresett eller
dets politikk. Tte av dc anklagede er styrenedlenner i avisen, nenlis
oberst H. Laurel, Fru dr. (?) og sjefrddaktbr P. Selander. De to andte
er Dacspestens ->erlinkorrespondentGernandt oc dets subsidieformidler,
direktbr H. Loch (?).

Dcn Straffelovsparataf som påberopes not
sautlise anklagede er 8de kapit4, 2den paragraf, oç ifblge denne kan
de idbmmes fengsel eller straffarbeide i itntil to ar.

politirapporten framgår at Dagsposten
först utkou med et tysk bidrag på 3000 riksnark pr. måned og at avisen
siden i tidsrunnet28de april 1943 til 21. juli 1944 i forn av anonyme
bidrag oc tilskudds2idler har fått254.670 kroner. Dette bidrag sluttet
å flyte inn etterat Överstbefalende utferdiset sin hovedkvartersordre.
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De anklagede benekter at avisen har no43-
tatt understöttelse fra en fremmed makt. Direktör Kochs oppga först
at han selv hadde bidradd med de nevnte sumner os i senere forhör
t han selv og svenske neningsfeller samLien har ydet bidrag. Da under-
sökelser senere viste at direktør Koch ikke hadde nidler til en sådan
finansiering neddelte Koch at for tiden ikke var istand til å for-
klare saken.

TO ,QpISLINGER SKUTT.

O.R. 08.00. (utydelig). Politidepartementet meddeler:
vc,&-rMandag den fjerde desember om norgenen

ble politifullmektig Reidar Hoff myrdet av terrorister i sitt hjem i
Oslo. Mordvåpnet var et engelsk maskingewer og på åstedet er det
også funnet fallskjermsnorer av engelsk op-3rinnelse. Gjerningsmennene
unnslapp i bil.

~1Tirsda~g den ote desember om morgenen ble
politifirstebetjent Leonard ‹Tohan 14ye,t.r.(?) snikmyrdet av terrorister
på veien til sitt hjemsted i (?) Gjerningsmennene unnslapp.

4/wEDSITUS JONEN.

O.R. 08.00. vfLandbruksdepartementet" har på grunn av
den ugunstiEe situasjonen for vedtransporten funnet det nödvendig å
treffe ekstraordinære foranstaltninger for åå vidt mulig å sikre for-
syningen i de distrikter son har det vanskeligst. Departementet har
saledes bestent at det straks skal set,es igang ekstraordimere ved-
hogster langs veiene i (?).

vvvvv VI/VVV vvvvv
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fredag 7. desember 1944 .

UTEFRONTEN.

Det finske kommunike:
P7177-11.40

livlig,
Vår patruljevirksomhet er fortfarende

Det t ske kommunike; (Utdrag) :..Utenfor kyston av Vest-Nerge skjit
tyske jagere av en.avde1in britiske torpedofly med sterkjager-
eskorte ned 13 fly, doriblandt 11 torpedofly, og hindret dermed
angrep på en tysk konvoi.

Ved MlirMansk-kysten senket tyske undervanns-
båter tre skip på tilsammen 22,000 BRT., med ti.j.Jförsler bestemt
for den sovjet-russiske front foruten en torpedojager 6g fire
eskortefar-Wyer. Ytterlicere fem skip på tilsaamen 30,000 BRT.
ble torpedert.

Tlft5 else til kor.munikeet:
22,30. 44 Samtidig med at det i går ble meldt at

tyske jagerfly hadde skutt ned 13 engelske fly utenfor den norske
vestkysten, opplyste London-kringkasteren at on engelsk joer
var savnet etter aksjonen og et 26 tyske fly var skutt ned.

Det er grunn til å lykkönske den engelske
kringkastingen med dette resultat. Radioen greidde i hvert fall
mer enn de engelske jagerflyere som ikke engang kunde eskortere
bombeflyavdelingen frau til målet. Fornasjonen ble helt over-
raskende stilt til kamp og angrepet'allerede ti km. utenfor
norskekysten, 30 engelske jagerfly,SQM til og med var tall-
messig overlegne sammen1iknet med tyskerne, kunde ikkellindre
at 11 fly av typen Beaufighter og to jagerfly av typen Mustang
ble skutt ned. Da de ble angrepet, lot santlige bombefly bye-
blikkelig sin bombelast felle samlet i havet uten at'de overhodet
hadde nådd sitt mål. Deretter snte de å komme unna, men det
foregikk riktignok ikke så samlet.

Ett tysk jagerfly gikk tapt.

Politistvrkene å övelser:
S.R. 2.3 De feltmessige övelser i Dalarne med nôtsk

rikspoliti og reservepolitistyrkerasom innlededes 2. desembe;;
er avsluttet. Politistyrkene har, melder informasjonsstyrelsen,
övet i feltmessig opptreden. Under övelsene er störstedelen av
personalet flyttet opp i traktene i nord-bstre Dalarne. Til

Til tross for dårlig vær og mye regn,
tie övelsene avviklet tilfredsstillende. Gjennom de prfaringer,
som er blitt vunnet, har styrkene forberedt sig på de oppgaver
som venter dem.

Ved ,3ve1sene har svensk instruksjonsbefal
viss utstrekning vært tilstede.
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beretter:
S.R. 2.30 Den norske justisminister Terje fibld har

ved sin tilbakekomst til London Skildret sitt besök i den befridde
del av Fianlark og ödeleggelsene der.

Han retter i denne forbindelse en ad-
varsel til befolkningeh i den enno okkuperte del av Nord Norge,
"Det er et livsvilkår", sa han, "at motforholdsregler straks
blir truffet og alt settes inn for å hindre den tyske spreng-
kommando 1 å gjennomfdre ödeleggelsene. Intet offer er for
stort, alt er bedre enn den totale adelegge1se som vi vet at
tyskerne har planlagt."

Norges Frihet: Vår justisminister Terje Wbld ga i går
kveld gjennom London radio en ypperlig skildring av de tyske-
fascisters kolossale ödeleggelser i NorL Norge.

Terje Wbld uttalte bl.a. at dez foreligger
beviser for at tyskerne vil gjennomfdre de samme ddelegge1ser
overalt i landet, hvis dette ikke hindres av det norske folk.

Vår justisminister sluttet med fölgende
alvorlige appell: "Der må organiseres motstandsgrupper overalt
landet, Alt må settes inn. Intet offer er for stort for å

hindre tyskernes ddeleggelser i vårt land."

S.R. 22,00 Den norske justisminister, Terje
uttalte i en tale i London i dag at det morske folket har klapt
for seg at hele Nord Norge kommer til ddelegps am tyskerne
får bli sittende. En måte å stoppe dam på er a avskjtere den
sdndre front fra havet og derigjennom hindre dem fra a fortsette
sin Cdeleggelsespolitikk.

Det allierte overkommando bör gre alt
det kan for å bindre de tyske ödeleggelsestropper fra a fullbyrde
sine planer. Bate en slik hurtig aksjon kan no redde landet'fra
en stor tragedie. Mere enn 100,000 nordmenn kommer til å dd,
om ikke de allierte kan avskjære de tyske ttyrker som no drar
seg tilbake langs de nord-sydgående veger fra Narvik.

Det svenske Rdde Kors gjdr alt i dets:
makt.. Forråd sendes fra Storbritannia til Nord Norge hvor den
norske militærdelegasjon under obermt Dahl har slått seg ned.

fardri til åks on:
Norges r het. Etter justisminister Terje Wolds uttalelse

etter'hans ti1bakevenden til London fra de befridde norske om-
råder, er no mellom atten og enogtyve tusen mennesker av den
opprinnelige befo1kning på 23,000 tilbake i. sine hjem, Det vil
si at med unntakelse av quislingene så har det bare lykkes ge-
stapobödlene å  drive en forholdsvis liten brökdel av befolkningen
sdrover.

Nåt vi gjennom vår sender, allerede på
et meget tidlig tidspunkt, oppfordret'befolkningen 1 Nord Norge
til ikke å følge ordren-om a,evakuore, men isteden fdre en aktiv
kamp mot hitler-hordene, så var det enkelte som mente at dette
var umulig å gjennomfdre. Men den patriotiske befolkning
Nord Norge har gjort det umulige til det mulige.

I en tale i London radio forleden dag
rettet vår fotsvarssjef, kronprins Olaf en inntrehgende opp-
fordring til våre landamenn i Nord-Norge om ikke.a la seg tvangs-

(fortsatt)
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evakuere, nen ned alle nidler forsjke å bli tilbake til Våre
allierte eller norske tropper konner.

Denne parole gjelder i dag mere enn noen-
sinne tidligere. Len dette betyr en kanp på liv og dbd mot
tyskerne, en hensyneMs kraftutfoldelse. Oppgaven består i å
organisere kampgrupper i alle byer, landsbyer og fiskevegr. Det
gjelder at alle kam-edyktige nenn og kvinner slutter seg samnien"
i gruppet, og ikke bare dra i kanpen for deres egen befolkning,
men også, de som er evakuerte, ikke vente med å kjempe til
gestapobandene allerede ertatt inn i hus og hjem, men allerede

dag ta opp en aktiv kamp for å tilintetgjbre fienden og redde
hus og hjam fra ödeleggelse.

Til tross for de siste ukers hendelser i
Nord Norge er det freedeles ela-lenter, som i det yttre går for
å vmre gode patrieter, ja, til og med tar seg retten til å tale
i vårt folks navn, mon son i virkeligheten motarbeider enigheten
balndt norske i kanpen for friheten. (Mottakelse neget dårlig
her, men Norges -81rihet beklager seg over at konnunistene i IsTorge
ikke får den anerkjennelse som de har fortjent) Det er et
faktum som kritiseres overalt i vårt land, nemlig at ko xeunistene
holdes ute. Og hva kan arsaken v=e. Det er alment kjent at
konmunistene under hele okkupasjonen har inntatt en klar holdning.
De har fört en aktiv kamp not fienden, en kamp som har kostet
partiet mange av dets medlemmer. Dette faktum skulde være nok
for at komnunistene skulde ha rett til å delta i de ledende
organ er i hjemmefronten. Det er et faktun at Norges konmunistis-
ke paPti er et betydelig na':tfaktor i vårt land som står på et
klart demokratisk grunel,ag, Kanskje det er nettopp derfor at
de såkalte ansvarlige ikke bare opprettholder, men også pröver
å forgifte folket i dagens alvorlige situasjon. Senderen slutter
med å oppfordre om enighet og on å gi kccemunistene den plass som
tilkommer dem.

Patrioter, arbbidere og teknisk Dersonale
innenfor industrien ble deretter oppfordret om å utföre så meget
sJpotasje som på noen eåtenulig. Overalt i vårt land gir befolk-

ningen uttrykk for sin glede Over at den tapre rede arme har begynt
befrielsen av landet, og denne glede kommer til uttrykk i öket
aktiv hjelp for å stötte den rede armes tilintetgjörelseskamp mot
de /q58e tropper. Industriarbeiderne og det tekniske personale
må tenke på at hver eneste dag de arbeider for tyskerne, er en
,direkte hjelp til tyskerne og betyr at krigen blir forlenget.
nvert gram aelmunisjou som blir frenstillet er en direkte under-
stöttelse av hitler-okkupantenes kamp, en handling mot vårt eget
folk mot våre allierte som konner for å hente oss i befrier-
kampen. Odelegg fabrikker, reparasjonsverksteder og andre anlegg
som står i tyskernes tjeneste. Hjelp sovjet-troppenes fremmarsj
og vmr aktivt med i tilintetgj3re1sen av fienden. Enhver arbeide
som slaver for tyskerne, arbeider mot sin egen befrielse.

Kampen på hjemmefronten har i den siste tic
tatt ses meget opp på en mate som har vunnet hele den frihets-
elskende verdens beundring. Det ene slag fra patriotehe mot de
tyske okkupanter og quislingene fölger etter det annet, DU dag  er

det en fabrikk i Oslo som gar i luften, den neste er det brann
en fabrikk som arbeider for tyskerne osv, osv. Eksplosjonene er
så kraftige at de helt overdöver skrytet fra ridderne av de kors-

lagtearmers kamp. Vårt folk er blitt klar over at unnfallenhet
har kostet landet tusenvis av medborgere og hvis fortsatt, vil
resultere i den totale utryddolse av folket. Alt som står i fol-
kets makt vil settes inn for å hindre tyskerne fra å utnytte trae,
sport•idlene. (fortsatt)
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onen i Hellas kommenteres:
tter de siste meldinger som foreligger fra

, Hellas, fortsatte kampene kgså i går'i Aten og andre byer•
Generalstreiken fortsetter likeledes.

Englenderne har no ikke bare satt inn
infanteriet og tankstyrker, Men ogtå fly og flybårne tropper

riwt de greske frihetskjempere, som etter at de hadde befridd
s±tt eget land fra de tyske okkupanter, vel skulde være berettiget
tilbestemme over seg selv og sitt lands skjebne. (Times
siteres: "Den britiske regjering ma unnlate å ta parti for en
bestemt gruppe i Grekenland")

PROPAGANDA OG SANNHET -,Prits Ihlen.

"Sett og hdrt" O.R. 19.15 Forblindede nordmenn i Finnmark innbilte
seg at alt skulde bli herlighet og glede når nordmennene fra
London kom tilbaket forsyninger akulde komme sammen med styret

de skulde igjen få oppleve de gode, gamle daget. Men istedet
far Finnmarkingene oppleve den bittre virkelighet, nöd eg elendig-
het.

De stakkras mennesker som ikke vilde
evakuere sydover, som valgte å bli igjen I håp at det'allikevel
måtte være noe i det Londcin og andre organer fortalte, de
opplever no virkeligheten, og, deltmverre endel for sent. Det
nytter lite for dem no å angre på at de ikke flyttet sydover,
sammet med ttdrsteparten av befolkningen, det nytter lite'at
de no, barn, kvinner og menn, sliter for de rdde böddelne, det
nytter lite for fiskerne som trodde de skulde få fortsette i sitt
arbeidel når do rede kocimissarer kommer med sin innkallelse ti1
tjeneste.

"Propaganda" vil noen si. Mbn beviset
foreligger i en melding fra svensk/norsk pressebyrå som berettet
at mere enn tusen av de nordmenn som tok sjansen på å bli 14gjen,
er blitt innkalt til tjeneste hos de röde herror.

Det er forståelig at dette faktum har vakt
den störste bestyrtelse hos nordmenn i Sverige og spennlngen
blandt nordmenn i de noBske politileire i Svcrige er naturligvis
stor. De hadde nok ikke tenkt, da de forlot fedrelandet, at de
skulde ameltes inn i den röde hær hvor de skal gjöre nytte for
seg som kanonfdde.

Så er det den övrige befolkning, de som
ikke kan tjeneategjöre i den rdde hær. De får vel lov til å bli?
Terje Wold har svart på detto gjennom London radio, da han sa
"Det kan bli tale om a evakuere en stdrre del av befolkningen
på grunn av den vanskelige forsyninursituasjon" Tydeligere kunde
det ikke sies. Norske kvinner, barn rbg tbldinger kommer til å
bli dratt ombotd på rede skip for å "evakueref tom det heter,
men andre folk,fra de baltiske stater, fra Polen, Finnland, Ro-
mania og Bulgaria vilde nok finne uttrykket litt pussig. De
skal sendes til Sovjet-Samveldet fordi det ikke er Aat nok
Nord Norge, Igjen et resultat fordi de tok sjansen og ble i Nord
Norge. Hvordan går det når de når frem tll bestemmelsesstedet.
Igjen kan London radio gi svaret, 24. nov. holdt Evan# et fore-
drag om sin siste Ebskvareise og han talte om hvor elendig alt
var der. Evang sa "Så vidt jeg kan forstå må store deler av det
russiske folk under krigen ha levd på en levestandard som endog
er lavore enn levestandarden i mange andre land som Tyskkånd hår
okkupert. Det er altså dit nordmenn fra Finnfaark måevakueres,
nordmenn som har levet godt under hele krigen, ja levd langt
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Det vil k,,nskje også rcise seg spramal
on hva de skal gjöre i SovQet-Samveldet. De burde kanskje be-
handles som gjester, men pa den annen side fortelles det jo at
i Sovjet må allc arbeide, barn, kvinner og oldinger. Evang
kunde i all fall fortelle at i Leningrad arbeidet kvinner og gamle
menn langs jernbanelinjen.

Dette er altså belnningen de stakkars
felk får 'fordi de var letbsi;Idige nok til å bli igjen, mens
störsteparten av befelkninu,en dro sörever. Dctte er sannhet. Den
mannlige del av befolkningen, puttes inn i den röde arme, resten
av befolkningen må reise vekk pa grunn av forsyningsvanskeligheter,
Og i London, Wasbington og Stockholm arbeider en rekke nordmenn
for å tekkes Mos:lwa. I sannhet et dystert billede. Det eneste
gledelige ved det hcle er at tlere og flere her heine begyhner å
forstå hvor det Lele b=er hen.

RUSSISK EIUMGUDST=ESTL.

R. 19 20 Etter nyhetene og Fritz Ihlens kåseri fikk
lytterne nyte godt av et gr2,ofonoppta:: fra en minnegudstjeneste
den russiske k•Uke i Oslo i c,nledring av grunnleggelsen av

general Vlassots frihetsarme. Gudstjenesten ha .e wJrt sist
söndag

GODE NABOER OG EEGET MERE.

O.R. 19,00. Utenriksninisteren i den avsatte norske
regjering i London, Trygve Lie, har uttalt at den norske' uten-
rikspolitikk går ut pa a fremme et godt vennskapelig forhold
med Sovjet-Samveldet.

guIsLING VIL Re5E FREDSPIPE.

22'.15(norsk) I fUge svenske :Jresseneldinger fra Oslo
er Q,zislings venn og radgiver, konsul Stören, roist til Tysk;,-
land. Det sies at uis1ing vil pröve å få i stand en privat.-
fred me1lon Norge og F.2yskland.

•YRDET,

SbR. 22.15 (norsk) En kjent lege fra Lysaker, dr. Relf Bache,
ble forleden dag arrestert av Gestapo. Neste dag fikk hans hus-
tru.beskjed om at hun kunde komme og hente hans aske. Som
Udsårsak ble .det gitt at han var blitt skutt under fluktfor-
sök.

Det opplyses at Bache var blitt anmeldt
av en ung pike hvem han hadde bebteidet at hun hadde samkvem
med en tysker.,

kaw
langt bcdre enn folk i S-Nurce0
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S.R, 22,15 (norsk) I Namdal, inklusive Namsos, er det blitt
innfört portforbud klokken 22,00. Ved overtredelser risikerer
man å bli skutt uten varsel

CiFFISIELT FRA "1iJINISTERATET7„7. DESE12ER144t;

20.30, (39)

TRAFIKKDEPARTEEENTET; Postnester i Flekkefjord, F. Lorentzen
meddeles avskjed i medhold av fdrordning av 5. des. 1940 om til-
legg til lovgivningen on aldersgrenser fra 15, jan. 1945 å regne.

FINANSDEPARTEHENTET: Distrikstssjef R.O. Steinslid, Stavan-
9.er tolldistrikt, meddeles avskjed fra sitt embete fra 31.12.1944
a regne etter forordning on tillegg om aldersgrenser av 5. 12.40.

Midligertidig kst, distrikstssjef
S.F,H. Ravn konstitueres som distrikssjef ved Stavanger toll-
distrikt fra 1.1.1945,

GLL. DET IKKE ER GODT FOR NOE.
.11

14.30. (23) På en av de mange höyder son omgir byen,
ligger Aker sykehus. För de tyske tropper besatte Norge var
det et middels stort sykehus for en kollnune. Takket være Iffehr-
maehtsbefehlshaber Norwegen, g,enraloberet von Falkenhorsts
vidsyn og norske byggmestres arbeid er det no blitt et av de hest
moderne sykehus. Enno er det'krigslasarett for den tyske hær,
men en gang når freden konmer, vil befolkningen igjen disponere
over sykehuset med dets forskjellige klinikker som er utstyrt
med de beste sanitære anlegg og apparater for diagnobtisk terapi.

Spesialklinikker av alle slag, hver enkelt
bygget som en avdeling for seg, setter de særlige kliniske krav,
ligger utover det store lasarettområde og danner en moderne syke-
anstalts store komplekt. Mellom de enkelte klinikker er det
kommet nze haveanlegg som park for de syke. På et areal av over
(?205) mal blir de nödvendige grönnsaker dyrket.

Hovedbygningen er no utelukkende kirur-
gisk avdeling. Pasienter som lider av indre sykdommer, nerve-
lidelser og infeksjonssykdommer blir behandlet i nye store
klinikker i den Börlige delen av sykehusområdet. På sdrvendte
terasser kan de syke ligge ute og kure mens de nyter synet av
den vakre Oslofjorden, Nellom hovedbygningen og klinikkbyg-
ningene i den sörlige delen åv anlegget ligger klinikken fyr
öre-, nese- og halssykdommer, klinikken og avdelingen for flödsels-
hjelp og gynekologi. En tannklinikk med avdeling for kjevekirur-
gi er beregnet pa krisskader. I anleggets söröstre hjdrne
ligger en stor paviljong med avdAling for hud- og kjdnnssyk-
dommer. Ved inngangen til sykehuset ligger videre en poli-
klinikkbygning og en bygning for fysikalsk terapi og hydroterapi
der det også er forskningslaboratorierv et hygienisk-bakterio-
logisk og ett patologisk.

Det forhenværende Aker sykehus noværende
Kriegslazarett Sinsen tjener i förste rekke et militært for-
mål. Imidlertid kan allerede no også norske sivilpersoner som
står i den tyske forsvarsmakts tjeneste eller i tjenestlig for-
b.indelse med den legges inn der i presserende tilfeller, Etter
krigen vil den norske stat i dette anlegg som er utvidet og
modernisert av den tyske vernemakt, disponere over ett av de mest
tidsmessige sykehus. Den tyske forsvarsmakt har med dette anlegg
satt seg et varig minnesmerke.



Side 7 iJeldinger, fredae 8. deseldber 1944. Nr. 1314.
,•••

IDDSFALL. NATURLIGE AG KL\TDRE.

	

klim!9•,30. (26 Onsdag kveld ble en bevisstlös mann funnet
pa et gatehjörne på östkanten av Oslo. Han ble brakt til læge-
vakten, men var död ved framkonsten.

Avdöde var uten legitimasjonspapirer og
det foreligger ingen opplysninger om hvem han er. Han er 55 - 60
år gammel.

	

12.00. (13) Orkdals eldste, Gjertrud Wormdal, er död,
hundre år og fire måneder gaJzel. Hunvar enke etter fanejunker
Wormdal.

	

23.00. (49) Fulliektig i StatspOlitiet, Reidar Voigt,
som ble myrdet av tel.rorikiLer i heimen sin, ble bisatt feedag
foruiddag i det nyo kre„latorium i n:Jryær av en stor skare slekt
oevenner og höytstående norske og tyske representanter. Rundt
baren, som var ce:dzet av et ve]d av de herligste blomster, holdt
kamerater fra politiet og lifiden æresvakt. Etter salemn "Hvo
vet hvor nær meE er min ende.' forrettet biskop Lars Frdyland.

13iskovn holdt en gripende og inderlig
sörgetale over avdöde, son sa plutselig var revet bort fra
sine kjære.

GEBURSDAG.

	

23.30, (53) Redaktör Vidkun Nitter Schreiner, Bergen,
fyller söndag 50 år, Han er födt i lioss  os fikk en nerkantil
utdannelse. Lysten til presseyrket gjorde seg imldlertid så
sterkt gjeldende nos ham og han brbt over tvert og gikk inn for
journalistikken. Den norske presse har siden hatt en trofast
venn og stötte i redaktör Schreiner.

Han har vært ansatt i en rekke aviser bl.a
på Wrlandet og sitter no sola redaktör i Bergens Tidende.

Å WØRE:
.11

	

13,00 (14. En kvinne fra Skjeberg stod forleden dag
retten tiltalt for å ha skrevet falsk erklæring for å•oppnå
reisetillatelse.* Hun hadde fått tak i en reseptbiankett som
tilhörte en lege, og skrevet en erkl=ing i hans navn om at hun
trengte å reise til en spesialist i Oslo. —

Hun ble Wåt til 24 dagers fengsel.

QUISLING HAR SAGT.

19.30. (29)Fjerde bind av verket "Quisling har sagt"
er fra imrgen tilgjengelig for offentligheten. Det nye bind har
fått tittelen,"Mot nytt Land" og infteholder Vidkun Quislings
taler og artlkler fra 1941 til 1943, bl, a  hans Store tale
på Akershus slott den fbrste februar 1942,
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MOTER.

	

.00. (46) Norges Bondesambands tillitsmenn i fylkene
og kretsene har i dagene 7 - 9 desenber wert samlet til et
möte i Oslo for å drifte det arbeid som er utfUrt og trekke
opp retningslinjer for det organisasjonsmessige arbeid i tiden
framover,

lidtene ble åpnet av formannen, "minister"
Th. 3.0, Fretheim som önsket deltakerne velkchmmen og uttrykte
håpet om at ndtene vilde gi tillitsmennene impulser i deres
betydningsfulle qrbeid ned å bygge opp Wndenes fagorganisasjon
og derme bidra til å skape bedre bkonomiske, sosiale og kultu-
relle kår for alle som sokner til jorda.

Etterat nestformannen gårdbruker Akse1
Berger hadde gitt en redegjörelse for arbeidet i Norges Bonde-
sambands landsledelse og formannen i Norges Bondekvinnelag,
fru Kristine I:ajorsæter, hadde omtalt det organisasjons-
messige og praktiske arbeid i bondekvinnelagene, innledet
forsöksleder Håkon Foss til diskusjon om revisjon av jord-
loven,

Senere på dagen trallc (_,organisasjons-
sekretær Kars opp retningslinjene for arbeidet i rgartisasjonen
Fredagens forhandlinger var f%rst_viet ordskifte om en rekke
problemer av vital interesse for bondeernæringen og nonde,-
reisningen.

Wrdag skal fylkesstyrene holde en
rekke særmbter,

	

23.30. (54) Nordland Fylkes Fiskarlqg har tatt
initiativet til å få reist avWde fiskerikonsulent Oscar
Sund, dt minnesmrke. Saken ble behandlet på lagets styre-
mbte i mai i ård, og det ble den gang fattet enstemmig ved-
tak om saken,

Fiskerikonsulent gund virket ivrig
for det vitenskapelige arbeid i fiskeribransjen. Hans arbeid
hadde den störste betydning for fiskeriernæringeni i vårt
land, og det hadde kanskje störst betydning for de nordlige
landsdeler. Det minne man vil reise fiskerikonsulent Sund,
går ut på å skaffe et fartöy, som skal bære hans navn, Det
er nedsatt en komite som består av tre medlemmer.

Båten skal benyttes dels som forsknings/
farty og dels som undervisningsfartby for fiskerfagskolene.

	

12.00. (12) Rwdningssktenes KVinneforening i
Tronlheim feirer i disse dager 40-ars jubileum.

På generalforsam1JIngen torsdag ble
det wpplyst at Haltenfondet sam er opprettet til bygning av
en ny sköyte, no er kommet opp i 51,1200 kroner. I löpet
av de årene som foreningen har be,statt er det sanlet inn
130 - 140 tusen kroner til redningssköytene.

Formannen, direktör Wessel,ble gjen-
valgt.

11113"
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LANDBRUKSMELDINGER.

O.R. 13.50 Vassinnholdet i korn: I alminnelighet
ligger vassinnhe:det i korn p"a7.-TS--Elandet mellom 19 og 20 prosent,
og ofte er det enno hbgere. Dette kan,bli til en kilde av
ddeleggelse etterat kornet er kommet i hus.

Et noe hdet.msainnhold er i og for seg ik-
ke noalavgjdrende kvalitetsfell, for har en anledning til å
törke kornet straks, eller få det under hensiktsmesSig lufting
titt og ofte, kan kvaliteten være fullt tilfredsstillende både
til mat og til såkorn, selv om kronet har hdet vass4.nnhold. Men
det hbge vassinnhold er roten til alt ondt. Det stimulerer
åndingen i den levende kime og den varme son da utvikles frister
kimen til bket livsfunksjon. Fuktigheten og varmen gir mugg og
andre sopper gode levevilkår og en vet ikke ordet av fdr ddeleg-
gelsene er i full gane allerede fra hdsten av.

Er vassinnholdet over cirka 18%, er faren
tilstede. Og kommer det opp.i cirka 20%, er faren overhengende.
Bare hvis en har en cirka 16p vatn i kornet,kan en være noen-
lunde trygg.

For å belyse hva vassinnholdet betyr for
fremme åndingen or,,; derved bke risikoen under lagringen, kan

det nevnes hva eksperter oå wurådet har konstatert.
Ligger vassifinholdet på cirka 10 a 11

prosent,er'åndingen gbagatllmessig, kommer den opp i cirka
14 prosent, er andinEen allerede oppe i det firedobbelte, og
ligger vassinnholdet oppe i cirka 17 prosent, er åndingen 300
ganger så intens som i korn med bare 11 prosent. Blir vass-
innholdet enno hbgere, bker åndingsintensiteten meget sterkt.
Det er da en selvfdlge at lagringsvanskelighetene og kvalitets-
problemene, öker faretruende med dkningen i vassinnholdet.

Do omsyn en har a ta under lagringen
av kornet, konsentworer åeg derfor om arbeidet med å få'varen
lagret så tbrt som Mulig, ogj når vassinnholdet er hdet, å lufte
kornet titt og ofte, sa en far vekk den varme som etterhvert
utvikles.

No er det ikke mange produsenter som har
eget korntbrkeri og det er ikke anlcdning til å tbrke kornet
bygda. En får da ta arbeidet med å lufte kornet, skjdnt

heller ikke dette er liketil overalt og krever meget arbeide.
Den beste luftingen får en når on kjörer kornet over en
renskemaskin, en blåsomaskin, og ellers kan en og få luftet
kprnet ved å styrte det om. 1:en enten det gjdres på den
ene eller annen nito, må en passe på å nytte dager med tdrr
og kall luft til arbeidet, Hensikten med luftingen er jo
fbrst og fremst å avkjble, og ellers å tbrke kornet.

1:aturligvis må en ikke lagre kornet rått
i for store hdEder. Heller ikke er det tilrådelig å la det opp-
bevares i papirsekker, srlig hvis disse skal ligge i flere lag
over hverandre. Nar en ikke anledning til å tbrke kornet ög
heller ikke har hensiktsmessig anlegg for lufting av varer, MA
en i år så fort en kan,kvitte seg med kornet"som skal selges,
dels for ikke å få noe bdelagt av denne vare, og dels fordi .en
derved får bedre plass og anledning til å stelle med det korn
en skal ha sjdl.

Det som skal avgis, nå da enten selgeå til
en bygdemblle med kjdpetillatelse fra Statens Kornforretning/ •
eller til et godkjent såfirmal hvis varen er skikket som'såkern,
eller også kan kornet leveres til et av Statens magasiner. ljen
vi gjentar det velmente rop: Vent i år ikke for lenge med å få
kornet levert. Kan kotnet så hurtig som mu1i komme under hen-
siktamessig behandling, er ikke kvaliteten i ar verre enn at
det Ican bli brukbart til folkmat praktisk talt altsammen. I mot-
satt fall kan det bli store ddeleggelser og det har vi, nettopp
år, ikke råd til.
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LANDBRUKSNELDINGER. (fortsatt)

Tille sho st i Akershus f lke: Etter
det "Nedre RoMerike" erfarer er det bes emt a det s al hogges
ytterligere 91000 favner ved i Akershus fylke for å avhjelpe
den store mangel på ved i Oslo o Lilleström. Kvantumet skal.
hogges så tidlig som mulig, og pa grunn av transportforho1den6
skal det hogges'mest i de distrikter bom ligger nærmest byefte,
altså i Skedsma; 115renSkogl.Röntingen, Asker, Aker og Bæwum,
Ski og Oppegård, d,v,s, kommuner'som ligger innenfor en radius
av 30 km, fra Oslo og Lilleström.

Arbeidskraften vil bli skrevet ut fra
de steder hvor det er störst mangel og vedlaltså fra Oslo og
Lilleström.

-4rkveitens muli heter: Statens
forsbksstasjon på Mysta e mar legger iden siste beretning
fram resultatene av forsök med dyrkning av vårkveite i 6ster-
dalen. man behandler også vilkårene for kveitedyrkning i dette
distrikt'og uttaler bl.a, at det er to hovedfaktorer som er av-
gjörendel nemlig værlaget og jordarten.

Ser en först på værlagetpså er nedörsfor-
holdene ganske tilfredsstillende og legger ingen hindring
vegen for vårkveite. Når det gjelder sommervarmen, er det
avtagende oppover dalen, Men det er ikke bare sommervarme, ut-
trykt i varmesum for vekstmånedene, som er av betydning. Like-
sa viktig er forekomsten av tidlige frostnetter om hösten.

Elverum og deler av imot'kan en regne
med at vårkveita blir årviss moden og velutviklet, når en ikke
bruker sene slag. Vårkveita kan her innta en fast plass i så-
skiftet. Dette gjelder ikke de mer utsatto deler for natte2rest.
I de mer utsatte deler av Imot må en være forsiktig og ikke
legge for stort i veg med vårkveite og helst bruke tidlige
slag.

Storelvdal er vårkveita usikker, Det
kan bare være tale om å brike tidlige slag på steder, der er-
faringsmessig er minst utsatt for nattefrost om hösten. En
må likevel ofte regne med sen modning og mindre bra kvalitet.

Fiskeridirektoratet meddeler:
" Oversikt over fisket i uken som endte 2. des. 44."

Fiskeforholdene var dårlige langs hele
kysten, og redusert fangstutbyttet ganske betraktelig.

Dot meldes no oså om litt sildefiske
Kord Norge. Det er tatt endel stor smasild og noe mussa
fjordene i den midtre delen av Troms fylke, Videre er det fisket
mussa i Namsos.

I Sör Tröndelag er det fremdeles gode
sildeforekomster. Fiskeforholdene har imidlertid vært ugunstige
og mulighetene har derfor ikke kunnet nyttes i össkelig grad.
Det fåes no sild aV temmelig varierende dimensjoner, fra mussa
til småfallen sild, helst som blanding av fetsild og stor
småsild.

I Nord Hordaland drives fortsatt drift.
Kystfiskot forövrig ga magert utbytte på grunn av meget ugunstige
fiskeforhold.

Fra Nordland meldes at intet kptfiske av
större betydning har foregått der i den siste halvo maned, men
lokalt omtales gode seiforekomster i Lofoten-områdetQ Rusefisket
på Helgeland 1j.ar vist seg noe avtagende, mens rusefiskét i Frya
distriktet er fortsatt bra. Kystfiskeriene langs Mre, Vestlandet
Skagerakkysten og i Oslofjorden er redusert og gir lite utbytte.

FISK-£RIOVERSIKT.
-- - -----

23,30. (52)
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(-5KONOI.:ISIZE

Aksekurserfra OslO D6rs:

(begynne1sen u1ese1ig.)
3 1/2% Stat 1938,1,
4% Hypotekbank 1938
3 1/2o Hypotekbank 1941
Creditbanken
Kredittkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokemisk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen»
Union
Borgestad
Bruusgård =sterud
Amerikalin4en
Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Ocean
Kosmos 2
Odd
Rosshavet

102 3/4
105 1/2
105
142 1/2, K. 137 1/2
812 1/2
20 1/4, K. 19 3/4
134, K. 133
130
705, K. 695
245
1850, K. 1820
5,60, K. 5,40
220, K. 212 1/2
S.  247 1/2
227 1/2
149, K. 147 1/2
167 1/2, K. 160
252 1/2, 1. 245
215
272 1/2, K. 267 1/2
225
355,

Valutanoteringer uforandret.

s 'ndeks for Oblo Bbrs 7. desember:

Bankaksjer
Industriaksjer
Skipaalwjer
Hvalaksjer 


168,25 (pluss 0,75)
107,14 (minus 0,30)
218,00 (minus 1,30)
196,00 (minus 0,40)

Norske ski sta

deler at
tjeneste

omlag to

En melding gjennom TT fra New York med-
halvparten air de norske handelsskip:sam står i alliert
under krigen, er senket av tyskerne.

Det dreier seg om over 500 skip med
millioner
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F1NNLAND.

0,R, 12,00 Mbskva radio meddeler at forbudet mot
offentliggjIirelsen av endel finske aviseros tidsskriftor er
blitt opphevet med virkning fra 30. november.

,1111, Dessuten er de skrifter og verk som
tidligere var beslaglagt og fratatt bokhandlerne, blitt tillatt
igjen.

SVERIGE.

DAGSPOSTEN.

S.R. 22.15 (norsk) Stor interesse vies i dag avisen Dags-
postens bkonomiske og redaksjonelle samröre med tyske myndi-
heter og interesser. Fem petsoner kokmer til å bli tiltalt,
den administrerende redaktör, utenriksredaktören, sjefredaktören,
direktören for det kjemisk-tekniske aksjeselskap Henckel og
Dagspostens Berlin-korrespondent.

Ogsa nordmenn kommer til å fnge
saken med stirste interesse. Dagsposten var i noen tid den
eneste tillatte svenske avis i Norge. Tyskerne o quislingene
antok at DEN i all fall ikke var farlig. Men ogua her tok
de feil. Folk som f. eks opz)holdt seg i Oslo mens Dagsposten
var tillatt, kunde ikke unnga å legge merke til de lange
köene utenfor Narvesens Kioskkompani i Stortingsgatenö nordmena
som tålmodig ventet på å få kjöpe Dagsposten etter Stock-
holmstogets ankomst.

Noe storartet ventet de seg ikke, men
saken var tt man i Dagsposten i all fall fant litt av det en
aldri fant i de kontrollerte norske avisene, noen korte ut-
drag av allierte krigwkommunikeer, noen ord om hva svenske
aviser av betydning skrev 0111 norske forhold, og som Dagsposten
poltmiserte imot. På den 4ten fikk man da i hvert fall
noen grad, om også svært inderekte, rede på litt av hvert.
Men selv denne magre herligheten varte ikke lenge. Kioskkom
paniet ligger like utenfor Stottingsbygningen som höyere tyske
myndigheter har rekvirert og fra hvis vinduer de med stigende
ergrelser betraktet de stadig voksende köene. Ogoda noen for-
gjeveå forsök var gjort på, ved politiets hjelp, a splitte
köene, ble avisen forbudt. I dag er Folkets Dagblad eneste svens-
ke tillatte avis i Norge.

I redegjtirelsen i dag fra informasjons-
styrelsen heter det bl.a. at det var 20. juli i år at den svens-
ke överstkommanderende ga den ordre hvor det bl.a. hettel
" Dagsposten har mottatt ökonomisk understöttelse fra utlandet
og stilt seg til disposisjon for utenlandske interesser."
4uaterialet som han bygget på ble oversendt politiet.

Av den nå offentliggjorte politirapport
framgår at Dagsposten siden 1. desember 1941 ut:›om ved hjelp
av hemmelig tysk stötte og at det noen etter ble stilt en
månedlig tysk understtelse på 31000 RM til rådighet for
nærmeste halvår (Merk: Eorges Frihet oppga tallet til 30,000 RM)
Hösten 1943 skulde en tysk tjenestemann komme til Stockholm
for med herværende interessenter å diskutere bl.a. Dagspostens
finansiering.

Fra tysk side har man i adskillige
feller krevd at Dagsposten skulde offentliggjöre visse nyheter
stundom med opphavsbetegnelse som f. eks. Lissabon og London,

(forstatt)
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DAGSPOSTEN (fortsatt)

Disse nyhetede, so,1 vr tilrethelagt i -Dropagandadyened, har
med noen u vt3rt tatt inn eller de tankegangerSOJA
har vwt fremholdt pd tysL hold, or inn i lederartikler.

18, august ble det, fremdeles i fölge
potitirapporten, foretatt husundersdkelse i avisen og beslag-
lagt dokumenter som viser at avisen f.o.m. 28 april 1943
til og med 21. jult.. 1944, i form av el.a. anonyme bidrag, til-
skudd, har fått 254,6Y0 kroner. I Dagspostens regnskaper
var ikke oppfdl-t ldnn eller om1',ostninger for telegram og tele-
fonavgifter for korres)o, denten i Berlin. Han har fått lönn
og utgiftene dekket av det tyske utenrihsdepartement. De pel?ge-
summer som cr gitt som bidrag til avisen er skaffet gjennom
direktör som ifölge ra)porten har gitt flere innbyrdes
motstridende forl:laringer om dette.

SNUGGLING AV SUKKER T1L
•• •

D.R. 21_;45 I fål,ze Aftonbladet foregår det for
tiden en vidt utstrakt snuu-aing av sukker og sakkarin fra
Sverige til Finnland.

SVEITSK SUlaCERHST.

S.R. 12.30 Reultatet av arets sukkeravl kan nå
oversees. Såvidt jna1 kan ce koimer avlen til å de'Jce landets
forbruk for et år. Ov

0-7,rineni3r Windsell forteller på spörs-
mål fra TT, at den totale sul.keravl beregJes til 280,000
tonn, muligens litt lavere. Kan dubefalte tiket bruk av super-
fosfat, idet han sa at Aan iLke villd komme til å få tilfreds-
stillende avlinger uten superfosfat, som ikke i full utstrek-
ning har ku net gis jorden siden 1930.

Den rasjoncring som har vært gjeldende
hittil har kunnet o pheves, cideu innenlandsk produksjon
av god kvalitetsvare er ke,-,met i gang. Suhkerbolaget akter
å sette i gang en intensiv prweaganda for rikelig bruk av
superfosfat.

DANMARK.

S.R. 12.30 " To kraft::.ge eksplosjoner inntraff i for-
middag i Skanderborg på Jylland, meldes det i et sensorert
telegram fra Köbenhavn. Den fdrste eksplosjon fant sted
den bygnitig hvor S':anderb6rg Amtsavis holder til. Avisens
kontant... ble ikke skadet, mens butikker i samue bygning ble
ödelagt.

Kort etter fant en enno voldsocimere
eksplosjon sted i et annet hus, men skadene her nevnes ikke.
Det meldes bare at vindusruter ble knust i hele hovedgaten.
Ingen mennesker kom til skade. (Dansk Radio meddelte at den
annen eksplosjon fant sted i forretningen til en bokhandler.
Forretningen ble totalt ödelagt, men ingen mennesker kom til
skade,)
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DANNARK (fortsatt)

	

11,hp.'» 18.35 Ved 06.00 tiden fredag morgen fant man
en mann liggende död på en gate i Köbenhagn. På sykehuset
konstaterte man a han hadde fått seks skudd i hodet og krop-
pen. Han hadde ingen legitimasjonspapirer på seg.

	

F,R. 20.15 Nbskva radio meddeler at den kjeftte
danske forfatter, artin Andersen Nexö, med sin famIliel er
ankommet til Sovjet- Samveldet.

	

S.R. 22 00 Fra Danmark meldes at man har måttet
gå til drastiske innskr.enkninger av elektrisitetsforbruket
pa Fyn. Landsbygden får bare 25% av det normale forbruk.
Odense har halvparten av byen ström om formiddagen og den

andre halvpart om etteroliddagen.
Angående grunnen til denne strenge

strt5mrasjonering meldes det simpelthen fra offisielt b.old at
en ulykke er inntrutfet på entransformatorstasjon.

Ikveld (fredag) meddelte den danske
radio at hele kraftverket i Aabenraa må innstille driften,
på grunm av Store deler av Wnder Jylland blir her-



igjennom uten strdm. Det ble sagt at man håpet å utbedre
skadene i löpet av morgendagen,

APPELL.

20,30 (38) NORSKE GJENTE: Med våpen i hånd kjem-
per i dag norske gutter sammen med sine germanske kamerater
for Norges og Europas framtid. Noen vender aldri tilbake.
De har ofret sitt liv for deg. Vil du la andre kjempe og
ofre for at du se1,skal få leve i fred?

Norske gjente. DU kan gjöre en inn-
sats. Fna alle kanter kalles det på deg. Arbeidet her hei=
skal fortsette selv om mange drar til fronten. Vis at du kan
og vil ta fatt på alle oppgaver som må löses. Meld deg til
innsats.

0000000000000
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Regjerinecns Informasjonskontor,

31. desember 1944. 1r. 131 . Fortrolig.

1:eldinger, lUrdcg 9. dese_lbcr 1914.

RUINERT.

S.R. 22,00 Endel norske lapper soija er koru.iet oVer
til Sverige meddeler at de cr blitt helt ruinert, idet tyskerne
har skutt all deres rein.

ELVERUILI,

18,00 (16) Det er utarbeidet planer for en senkning
av Langsjden, hvorved det vil kunne innvinnes ca. 2000 mål god
dyrkningsjord i fjellbyedene Tolga og Engerdal. Gamle eiendommer
vil få sitt jor:dbruksarea.1 opptil foydoblet og det blir samtidig
plass til flere nye brul_.

Plancn vil konme på et par hundre tusen
kroner. Forteller jstlendinen.

Oppsitterne i Heggeriset i Engerdal er
interesert i en senkninc ov Eligersjden som vil bety innvinning av
800 mål dyrkninEsjord, dct vil si en fordobling av jordbruks-
crealet i grenda.

Snken er overserdt til Hedemark land-
bruksråd med anmodning om at dot sökes utvirket at arbeidstjenesten

4111r, tar sig av projektet.

REINs=nTING,

12,00 (5) :k,ins1ktninben cr begynt i Llgå
Engerdal, der det for tiden 'cr sanlet 2 - 3000 rein.

:n god del av dyrene er svenske. De må
skilles ut fdr slcktningen tar til i fullt onfong. Det skal slaktes
flere hundre dyr i vinter, forteller 6stlendingen.

KWGSVIJJGER.

13,00 (15) Et sdrglig tillfelle av ödelegging av
verdier er kommet for dacen på on Eurdi Isnes. Ettor at treskingen
var ferdig er det ikke sörcut for betryc,eende lacrine av kornet og
fdlgen er blitt at innpå 8 tonn av den nevnte avling e± blitt
fulstendig ddelagt, forteller Glondalen.

1-TB har forelagt ovenstående melding for
direktör Sundgår i st,-tens kornforretning som oppfordrer alle som
har rått korn til å legge det så luftle som mulig og skyfle i det.
Det er kornforretnin-ens ncnin i stdrst mulig utstrekning å
unngå gårdslagring rv korn iår, nettopp som fdlge av det höye
vanninnholdet og en arbeider derfor nettopp i disse dager med å
skaffe transportmulir:heter for å få kornet til statens nagasiner.

PORSGRUIN,

14,00 (20) I natt her det veret innbruddstyver på
ferde i Odd Hansens forretning i Porsgrunn. Det ser ut til at
tyvene har låst siE inn med faldke hökkler og de har tatt med sig
pelsvarer og skotdy til en verdi av 10000 kroner.
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öKNOIJIISU ,b2LDINGER.

Akseekurser fra Oslo Btirs 9. des:

4 1/2 % Stat 1937
4 % Stat 1935,1.
3 1/2 Stat 1941,1.
4 % Hypotekbank 1938
3 1/2 % Hypotekbank 1941
Creditbanken
Kreditkassen
Bjölvefossen
Borregård
Elektrokjemisk
Hafslund
Orkla
Saugbruksforeningen
Union
Agdesiden
Borgestad
Brusgård Kiösterud
Amerikalinjen
Bergenske
Nordenfje1dske
Ivaran
Ocoan
Kosmos 2.
Rosshavet

104 1/4 K 103 3/4
102 314
104 1/4
105 1/2
105
142 1/2 K 137 1/2
812 1/z
zo1/2 K 19 3/4

133 1/2 K 132 1/2 Oms 133
130
705 K 695
245
1860
5,75 1 5,50
147 1/22121, 142 1/2
220 

240
227 1/2 K 222 1/2
150 K 147 1/2
167 1/2 K 160
252 1/2 1: 245
235
277 1/2 K 272 1/2 a2s225
355

1830llgras 1850

Vciutakursene uforandret.

dEBs indeks  for Oslo Börs 8. desenber:

Bankaksjer
Industriaksjer
Skibsaksjer
Hvalaksjer

168100 (minus 0;25
187154 (pluss 0,40
217175 (mknus 0125 )
295,50 (minus 0,50 )

STO=011:.

10,00 (2) I oktober 1944 hadde den finske innförsel
av Sivi1e varer en verdlav bare 177,3 milioner finske mark mot
713,8milioner i septel.lber. Verdien av eksporten var i samme tidsrum
38,4 not 188,6 nilioner. Tior'de avrige 10 måneder av 1944, blir den
samlede innfrse1sverdi 8290 18 millioner finske mark mot 10,943
millioner i sammeperiode 1943 1 mens eksportverdienvar 6197,8
mot 7048,9 millioner finske mark.
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Landbruksneldinp;.

-Jibr rocnår siden ble der nedsatt en
kouisjon undersöko ou burcisniLg, i bygdeal.deningene. Koniteens
formann har vert skoginspektbr Ivar Ruuden. Ivar Ruuden opplyser
at komisjonen nu har tilendebrakt sine befarinser og at innstillinge
vil bli evgitt med det farstc.

Det vil bli cn innstilling for hver enkelt
almening, men det vil bli samlet on fellesinnstilling for hvert
byEdelag. Således vil dot bli gitt en samlet innsti11i.g for hav-
mansalmeninsene, for aLteningene på Toten og for bygdealueningde
i-Akorshus.

Defaringene har vert et langt 1erret å
bleke og for de store almenigskoer på vestsiden av lijösa hvor det
dreier sig on hunre tusener av mal er en ko:dnet til det resultat
et det ikke finnes ilulir,hetor for bureisnins i disse strök.

Det fjnnes endel nyrstrekninger som egner
sig til beite og tillskwidsjord, nen bureisning egner det si ikke
for. Komiteen fikk for en tid siden utvidet sit mandat også a
undersöke å få igang torvdrift. Sou sokkyndig i dette spörgsnål
ble op:pnevnt direktr dr, ? i orsLe :Yrselskap. De har undersökt
nange nyrer og det'or gode nuliLhetor for å få igang brenntorv os
torvstrproduksjon i alneningenc rundt om i 1Lndet.

RIZVIRERTE VLRER

S.R. (Dansk) 16,50 I det siste kvortal har de tyske tropper
I.Danmark rekvirert 1,05 millioner kg. fisk, 32,3 uillioner kg.
poteter, 2 millioner kg. kjUtt, 7 .1illioner kg. rugmel, 7,5
millioner stk. ægg. Dertil hva de tyske soldater har kjöpt
i forretninger under landlov.

Jv andre rekvirerte varer kan nevnes
15 ton fiskehermetikk, 17000 ton ? 400 ton vetczel, 134 ton kaffe-
erstatnins, 132 ton kunsthånning, 325 ton ost, 650 ton smör os 30000
liter sprit.

danske kretser i Stockholm nevnes det
at tyske tropper son konner til Danmark er av meget dårlig kvalitet.
6000 der nylig ankom til Kjöbenhavn, ser ut som barn.

Dot er nu nyo meldinger om dödsfall
blandt de danske politiuenn derholdes innesperret i de tyske
leirene. I alt er det nu 13 danske .politimenn döde i en leir.
Navnene på de tre sidste er: Oppdaselsesbetjent Harald Schnel,
politibetjent rno Pedersen, reservepolitibetjent Erik i.strup.

S.R. 22,00 Finlands erkebiskop Keila avgikk ved
daden i-morges i Âbo. Han var födt 1867. Han utnevntes til erke-
biskop 1935.

D.R. 18,35 Der meldes am flere innbrudd og tyverier
i Kjöbenhavn.
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SPRENGINGSULYIUCE.

14,00 (18) Fra Björkåsen i Ballangen blir det meldt
til Ofoten Tidende om en stygg sprengingsulykke forleden dag.

To arbeidere.fant en motallgjonstand på
veien og tok den inn i et verksted for å kikko nærmere på den.
Plutselig eksploderte den og begge karene ble stygt skadet. Den ene
fikk venstre arm revet av og magen splittet opp og den andre fikk
skader smrlig i det ene beinet. Begge ble behandlet,av loge og
sendt til sykehuset i Navvik. Der man forteller at tilstanden er
alvorlig for den eno.

KOLLISZON.

13,00 (13) Ln kollisjon inntreff fredag mellom to
fraktfartdyer utenfor Kvennvær på Hitra. Brönnbåten "Gry", av
Bergen rammet fraktskuten "Burddy",-av Hitra slik at "Burddy"
sank dyeblikkelig. En av mannsakpet, Ole Heland,S0111qpholdt sig
under dekk, fulgte mod båton ned og omkom. De övrige pa "Burddy"
ble reddet. "Gry" fikk ingen skade.

De5DSULYKKE.

13,00 (14) Torsdag kveld skjedde det on dödsulykke
på Braskereidsfoss stasjon i Soldr. KondUktdrasDirant Erling
Paulsen, Kongsvinger, ble undor sporskifting klemt mellom byfferten
på to vogner. Han ble dyeblikkelig sendt til sykehuset på Elverum,
hvor det ble konstatert at han hadde fåt brist på leveren. Trass
blodoverfdringer döde han i gar kveld, melder Glåmdalen. Paulsen
var 22 år gammel,

BRANDBU.

12100 (10) Det er nu avgjort at Opland fylke skal
overta driften av sykehusene i fylket. På henvendelse fra bladet
Hadeland opplyser kontorsjefen ved fylkeskontoret, herr Angel, at
departementet no har godkjent herredstingenes vedtak om over-
tagelse av sykehuset på Gjövik og Hov i Land til fylket fra nytt-
år.Forutsetningen er at fylket overtar såvel sykehusene som
driften og når tiden og forholdene tillater det, en megot omfattende
utvidelse og modernisering. Saken har vmret behandlet på det siste
fylkestinget og planen er vedtatt av fylkesmannen

BERGEN.

14,00 (17) Ved henvendelse til Jordskjelvstasjonen
ved Bergens museum opplyser Amanuensis Kvale at det ble registrert
et kraftig jordskjelv torsdag morgen på Soismografen ved museet.
Det var et,av de kraftigsto skjelv som ahr været registrort i
Bergen. Det varte i nedsten 4 titter.

Avstanden herfra beregnes til 9275 km.
Både denne avstanden og den som er bestemt i uppsala tyder på at
sentret ligger i havetbst for Japan.
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EN FRONTBERETNILG.

O.R. en artikkel med overskriften ,r.unstner
og soldat" ferteller forteller den flansko redaktör, SS  krigs -
korrespondent Jan de ileer hvorfor han neldte seg frivillig til
Waffen SS.

Egentlig tenkte jeg meg overhodet ikke å
melde meg frivillig, dvs: vennene nine kunne slett ikke være enig
dette. "Gjör det ikkc", sa de. "De vil miste Deres personlighet

som kunstner".
En personlighet kan vel aldri miste seg

selv. Så meldte jeg,meg allikevel til Waffen SS. flan må pröve å
forstå dette. For jog er ingen tysker. JeE er fra flandern og hos
oss er forholdene noe anderledes. Hos oss er man ikke noe særlig
begeistret for noe som har mod det militære å gjdres og selv til-
hrer jeg atpå til on krets av unge kunstnere.'Jee har skrevet endel
og endel av minc böker er blitt offentliggjort, men så kom krigen.
Mot mineforeldres vilje og på tross av gode venners råd meldte
jeg meg til Waffen SS. a jeg lå'der framme ved fronten sanmen
med mine kamnerater fra FJandern, enten det nu var ved Leningrad
ller ved Chitonir hvor vi hacide harde nötter å knekke, tenkte jeg
ofte på mine tidligere vonnor. Dc var redde for at deres personlig-
het skulde gå til gruAno under militarisnen. I virkeligheten var de
bare redde for livets haxdhet. Jeg har vært s61dat noksa lenge nu,
og har ikke mistet nou fra dengang. Tvertimot, jeg er blitt modnet
mens de der hjemme visner burt. De vet ikke hva det vil si å gå til
anerep, mens naskinpistolen knitrer i hendene på deg. 'Jette kjenner
ikke de små kunstnerne og do snakker om sin personlighet. Riktig -
nok har jeg ikko kunnet skrive så neget i disse årene som de har
ejort, men det jeg skrev var större og bodro fordi det kom fra
hjcrtet og fra livet. Jeg har alltid drömt om å bli noe som kunstner
men det kan jeg bare når jog har lært å kjempe for det. Med alffor
veke hender kan man ikke skape noe av betydning. Nu cr mine hender
ru og mine tanker rene. Og framfor alt hvorledes kan en bli sittende
hjenne hvis en er kullstner når vår kulturverden er truot. Hvis vi
skulde tape denne krigen vil det ikke være noen anledning lenger til
å arbei,de som kunstner. Derfor nå vi först være med å seire ned
våpnene og siden kan vi arbeide som diktere, komponister, nalere
eller billedhugeere. Idag må mine vennet fra Flandern gi meg rett.
Halvkultiverte amerkanere cr nu hos dem, og den bolsjevikiske faren
fra öst blir stadig större. Nu forstår de kafiskje at jeg sammen med
mine tyske kanmeuter kjemper for vår kultur, ikke med penn og pensc:r  
men med blanke våpen.

INVES=INGSPLAN FOR DL SITEN2aCE JERNDLNER.

S.R. 19.00. Den preliminære investeringsplan fox,
Statens Jårnv'ågar, budgettår 1945/46 som av investeringsutvalget
nu er tilstillet komMunikasjonsninisteren innbefatter arbeider for
257 millioner kroner, derav ordinære arbeider for 111.4 millioner
kroner og det resterende i investeringsreverven. I denne er inn-
bafattet bl.a. 13.8 millioner til jernbanestasjoner43.1 millioner
til dobbelsporsbygninger og linjeonlegginger2 27 millioner til
elektrifiering og 35 millioner til rullende materiell. Detalj -
planleggingen i de i planen inbefattede foretakender bbr komme
inn under jernbanestyret. Og den 1Wr drives med slik hurtighet at
man kan begynne arbeidet fbr utgangen av budgettåret 1945/46.

Investeringsberedningen berekner å kunne
avgi ytterligere forslag til investeringsreserve til statlige,
kon'unale og statsunderstdttede anlegg for budgattåret 1945/46 i
begynnelsen av neste år
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Meldinger söndag 10, des.

FRA KARESUANDO.

klirathi11.40. Fra Karesuando meldes: Ca 20 norske lapper
som nylig er kom_et over Gronsen er blitt totalt ruinert idet deres
reiner er blitt skutt av tyskerne. Lappene hadde fört mod deg en
reinhjord på ea 1200 reinsdyr, men idet de skulde ta dem over grensen
til Sverige ble reinene ystyrlige og rmte over til finsk område.
Her ble dyrene onringet av tyske soldater og meiet ned. Tyskerne fjrte
senere bort de drepte reinene på lastebiler. Da en rein regnes å
representere en verdi på omlag 200 kroner har lappene således mistet
reinsdyr for ialt 240.000 kroner.

Flyktningor konner stadig over grensen til
Karesuando og lördag var det der ea 50 av dem SQM nylig er kommet
over,. Av disse er fen tyskere.

NOBELSIUNNET FEIRES.
womi .. ...... .

S.R. 12.40. Nobelminnet ble idac feiret med den tradi-
sjonelle kransenedlegging på Alfred IvoiDels grav på Norra Kyrkogården

Stoekholm. Kransen ble nedlagt på Nobelstiftelsens vegne av dets
Iministrerende direktør. Videre var Nobelstiftelsens hus i Sturegatan

Tyntet mod grönt.

OVERSVLSER I STOGKHOIESDISTRIETET.

S.R. 12.40. Vannlednjrigsverket og bnannkorpset i Steek-_
holm ladde ennu idag til middags fölelse med de store oversvmmeisene
igår kveld. På Bromma flyplass var motorpumper fortsatt i virksomhe
og först ved 11 tiden kunne brannmannskapene vende tilbake fra fly-
plassen. flan har i löpet av natten swrlig laGt an på å holde maskin-
hallen noenlunde fri for vann.

Vannledningsverket fikk idag flere telefon-
oppringinger fra Enskildebeltet ora pullepingshjelp. På andre steder i
Stockholmstrakten synes vannmassene a ha sunkot noe et partimer etter-
at regnet sluttet igar kveld.

11åren hadde idag steget foruroligende og
og vannmengden ble målt til 84, en höyde som ikke er målt på mange ar.

ADBRUKSHÛYSKOLEN DRIVLR FORINGSFORSOK.

18,00. (16), Landbrukshöyskolens foringsforsbk ved prof.
Knut Breirem har iår i likhet md tidligere år unders,3kt kvaliteten
av årets höy. Instituttet sanmenfatter sine undersjkelser i fölgende
konklusjon:

Höyet fra östlandet har iår lavere forenhets-
verdi enn normalt. Man må rekne med 2.4 kilo til en forenhet, ett kilo
hby er altså lik 0,.41 forenheter. Vestlands og Tröndelagshyet har
stor forenhetsverdil 2 - 2.1 kilo pr. forenhet. Ett kilo utgjör altså
0.47 - 0.49 forenheter,

Proteininnholdet altså eggehviten som
jo er'minimlimsfaktoren i foringen nu er lavt i  Jstlands - og Vestlands-
hbyet, 35 -40 gran fordbyelig råprotein pr. kilo. Kalsiuminnholdet er
lhttsre enn normalt i 13stlandshbyet. Fomforinnholdet er stort i alle de
undersökte hbypröver. Dette siste må beteknes som et lyspunkt og kommor
meget godt med da vi må rekne med at det ne?pe blir noe sildemol å få
i vinter.
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FORINGSFORSOK, Fortsatt.
11.1.1w w  m. .........

Wypröven fra Tröndelag er den beste av
årets prdver. Dette beror på det utmerkede bergingsvær i Tröndelag iår,

Forsöksassistent D. Lindeland er beskikket
som forsöksleder og bestyrer av Statens forsöksgård på Forus.

Lindland er f?Jdt i Lund i Rogaland 15.
januar 1888 og tok eksamen fra Landbrukshöyskolen i 1914.

Like*etter höyskoleeksamen hadde han for-
skjellige stillinger i Rogaland, inntil han i 1918 ble assistent i
plantekultur ved Statens forsöksgård i Forus.

Lindland har allerede som forsöksaaaistent
syslet adskillig med foredlingsarbeide og oppnådd betydelige resultater
ikke minst på kornforedlingens område,

DE EUKUERTE FORTELLER.

18.00 (18). De'evakuerte som kommer til Tromsö på
gjennonreise til Sör Norge, kan fortelle mange karakteristiske
anekdoter om befolkningens enestående holdning trass i den tragiske
og uvisse skjebnen de fleste går i rffite. Ikke minst den ro som preEer
arbeidet i den siste tiden fbr oppbruddet, gjr et dypt inntrykk pa
dem som har evnen til å betrakte det hele som tilskuer.

En kan vel neppe tenke seg hvordan det fbles
å reise fra sitt hjem og alt en har kjært, ikLe minst når ætten har

kipr bodd på gården i flere hundre år. Det var tilfelle med en familie i
Bosseksla i Altafjorden som to hundre år har hatt'sæte på en stor
herregard. Nu rykket kX.igshendingend stadig nærmere, og det var ikke
annet enn å forsone seg med den tanke at en måtte forlate gård og grenn.
Rolig og besinnet, som om intet uvanlig var p4 ferde, gjorde hver enkelt
seE istand til den lange reisen sörover. Selv i de aller siste dagene
för oppbruddet gikk livet påcgården som vanlig, dyrene ble stelt og
hus og hjem ble ryddet som pa en ganske vanlig virkedag. Men så en
nöyere etter kunde en finne kona i ferd med å pakke ryggsekker og
kufferter, ikke nervöst og overilet, men roligcog besindig, slik at ikke
en eneste liten ting ble glent. Og nannen på gatden brakte så godt det
lot segcgjöre de gamle arvestykkene i sikkerhet, håp om at krigens
hårde hand vilde fare lenpelig over'ættegården og grenden og gi ham og
hans kjwre höve til å vende tilbake unddr fredelige forhold.

Og så - dagen f6r avreisen var hcle familien
snmlet for å legge til rette reiseruten, slik at turen s6rover skulde
gå så lett som mulig Og det gikk om ikke så lett - nan hadde i alle
fall livet i behold.

.At kvinnene föder sind barn på båter og i
biler og busser er nwr sagt en dagligdags affære, og tallrike er be-
retningene om mannfolkenes snarrådighet os hjelpsonhet i en slik favant
situasjon, Hittil har alt gått over all forventling og mangen ny verdenE-
borger har sett dagens lys på reisen sörover. Ordet "evakueringsbarn"
er virkelig blitt et begrep i den siste tiden.

forholdet mellom nordmennene og de tyske
soldatene er i den skjönneste orden har en tallrike eksompler på. Også
lapperi her fått fne de tyske c3oldatenes hjelpsomht, Det -?ortelleg
sale.)..es oi c lappefamille scm i det lengste haddchåp,J urflgåevaku-



eringen. Een så cn dag fikk de höre at bolsjevikene nwrmet seg og
over hals og hode samlet de sammen eiendelene sine og drog av gårde.
Men bolsjevikene vant snart inn på den og konen som blandt annet hadde
et spebarn på ryggen, visste ikke hva hun skulde gjöre.

Da var det at en tysk soldat tok den
tullet den godt inn i teltduken sin og satte av gårde på skiene sine
det forteste han kunde, I god behold kom de begge fram til nærmeste
samleleir hvor evakuerte ble samlet og en tid etter kom lappøn med
kone og barn og en liten reinflokk som det hadde lykkes ham a före med
seg bort fra bolsjevikenes linjer.
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FOLHESENDEREN.

18.00. I anlin- den beretninE son justisminister
Terje Wold har sendt ut on sitc DesT: i do befriddd områder i Finnnark,
uttaler den nye ftlkesnannen der, Pcdoriolt, fngende:

Landsnonn. nu jeg skal nå dere ned
denne henvendelse, så vil jeg si: unni tvangsevakueringen alle son
kan. Når tyskerne har forlatt stedet må alle begyane å reparere veier
og forbinnelsesnettct for&Trig og alt ellers som er ödelagt. Det Eer
en betingelse for at vårt lend skal bli befridd. /,11e nå arbeide for
sitt land.

Disse ord fra den enebte fylkesnann SOM
adninistrerer et fritt onråde av gomle for NorGe, er en apell til
hver encste landsmann, kvinner son nenn, unge son eldre i hele vårt
langstrakte land.

Det er en appell fra en mann son ikke bare
har o)plevd faseistisk undertrykkelse, men som idag har fått oppleve
den frihet son vi alle idag vcnter på med slik brennende lengsel.
Denne friheten kommer ikke ov seg selv. Den må tilkjempes. De faseistis1,
horder trekker seg ikke tilbake son andre tropper, nar notstanderen
blir for overlegen i styrke. Nei de brenner ned hus og hjen, og jevner
alt med jorden. OG de driver den sivilc befolkning foran seg ned uhZ5rt
vold for å gjennomföre sino planer om å logge alt öde etter  sg.  Det
er det,e fylkesmann Lolt nencr at vi nå sette alt inn for å hindre.
Vi nå hindre tyskernes nedbren_inG av byer oG landsbyer.

klihr
(resten av sendingen kunne ikke oppfattes

på grunn av atnosfæriske forstyrrelser).

SVENSK SPION.4:),RLSTERT.

S.R. 19.00. Landsfogden i Varmlands lan har idag arreste/t
mistenkt for spionasje rettet mot Svcrige, skogsarbeide r Oskar Emanuel
Olsson. Olsson har in:römmet at lian for en norsk statsborger som han ha/
besökt i Norge og som han har forstått var ansatt i den tyske spion -
tjeneste om sommeren 193 påtok seg oplysninger 0.C.1forhold vedrörende
det svenske grenseforsvaret. Han har viderc innrmnet at hah seinere
på spörsmål av denne norske statsborger har Gitt visse op-olysninger on
grenseforsvaret, dog i mindre målestokk. 1an har dog nistanke om at han
har gitt flere opz)lysninger on Grenseforsvaret i Varmland. Dessuten er
han nistenkt for a ha angitt visse nordmenn som er ko.met over til
Sverige.

FRLDE FLY  OWER SVZRIGE.

S.R. 19.00. To fremmede, antakelig reaksjonsdrevne fly
idag ved niddggstider vestfra inn over svensk område, meddeler forsvars-
staben. Flyene snudde serpå og forsvandt igjen i vestlig retning.

SITUL3.TONIM FOR FL=NINGENE.

S.R. 19.00. Situasjonen for de norske flyktningene son
oppholder  seg  i de svenske grensefjellene er fortsatt ufor,mdret da
værforholdene fortsatt hindrer hjelpeaksjoner og Ej5r det unulig å an-
vende fly.

Den militære unnsetningsekspedisjonen på
20 nann S0m forsöker å konme fram til de flyktninger som forsöker å
trenge seE fram langs Lule-elv har nådd sin förste bestemmelse og deler
seg nu opp i flere mindre patruljer som begir seg til forskjellige
plasser for å samle sammen de nödstelte og hjelpe den videre.

41.
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NOBEIPRISUTDELINGEN.

S.R, 22.00. Den hdytidelige utdeling av årets nobel-
priser fandt sted i Hotel Waldor .",etoria i New York idag, Det var
förste og kanskje også siste gangen at festen holdtes i merika, og
alle var klar over at det var et historisk dyeblikk i vitenskapens
analer, amkring'600 personer var tilstede, deriblandt kronprinsebse
Martha av Norge, de skandinaviske ministrene og generalkonsulene, årets
4merika seks bosatte pristakäre samt 10 tidligere pristakere,

Formannen i .r,terican Scandinavian Foundation
dr, Leach sa i en kort tale bl.a. I Sverise brenner fortsatt menneske-
kjærlighetens og inteligensens lys med en sterk flamme.

Minister Bostrdm hyldet 4merican Scandi-
navian Foundation hvorigjennom så tange hendelser berörende de kulturelle
bånd mellom nierika og de skandinaviske land har funnet sted. Minist eren
fortaatte med å si at den internasjonale fredens problem lå Nobel varmt
am hjertet og sluttet etter en henvising til Nobels interesse for
vitenskapen med ordene:

Det er en kilde til lykke og tilfreds -
stillelse at Sverige allerede fdr kri§ens slutt er istand til å gjen-
oppta utdelingon av hobelprisen. Vi haper at neste års pris skal
kunne utdeles på vanlig plass, på vanlig måte i Stockholm. Minister
Boström foretok deretter prisutdelingen.

Ved festen opplestew hilsinger fra president
Rooseekelt, kong Gustav og Nobelstiftelsen.

Til sin telegrafiske lykkönsking til pris-

SKYTING ETO: I DLNI,LARK.

S.R. 22.00. Det neldes til danske kretser i Stockholm
at to menn i tysk tjeneste er blitt skutt ned i Ebbenhavn. Fredag fant
man liket av en mann på hjdrnet av Nils Ebensens vei i Xdbenhavn. Han
var skutt. Han hadde arbeidet for tyskerne.

En mann som solgte julekort utenfor Viztoria-
gade 6 såredes samme dag alvorlig av et skudd fra et -Jar menn i en bil.
Han ba selv 0£1 a bli fört til et tysk feltlasarett,

Kunstneren Harl Bodin ble fredag kveld slått
i gaten utenfor hotell Xongen av Danmark av to nenn, hvorved han ble
alvorlig skadet.

En mann som nylig ble nedkjört av en tysk
patruljobil på Fredriksborgs vei og ropte etter bilen ble skutt ned.

thy SVENSHE INDUSTR1FOIX TIL KONFE=SE.

S.R. 22.00. Representanter for den svenske industri har
av armesjefen blitt innbudt til en konferanse I Stockholm. Ean skal
drdfte spörsmål angående organisasjon og utrustnine og dermed sanien-
hencende problemer. .'..rmesjefen framholder i sin innbydelse bl.a. at
hov.:ddeler av ansliefningsDrocra=et i den såkalte fenåreplaner nu p?1
det eæJ£.,cete ,ejennouPölt. Dermed 62 imidlciid den teknis::e utveksling
av krigsmateriell ikke avsluttet, I de nærmeste årene nå man etterstrebe
at armeen nyttegjdr seg erfaringer av den pågående krigen på en sådan
måte at den til en hver tid kan holde seg på topp-punktet av hva landets
industri kan fornå å produsere.

DRIFTSBLSTYRER PETLR SIBBLRN er avgått ved ddden, vel 60 år gammel.
UnToern var født i ragerö og utdannet som ingenidr. I 1914 fikk han
ansettelse ved Norsk HydrO og i 1916 ble han driftsbestyrer ved Notodden
Kalcium - Karbidfabrikker, on stilling som han har hatt til sin död.
Qibbern var medlem av direksjonen i Tinnfoss papirfabrikk, Tinnfoss
dernverk og Karbidfabrillcen, Han har vært medlem av Notodden bystyre os
ellers innehatt flere offentlise verv. 21.30 (28).

takerne hadde long Gustav knyttet en forhåpning at de svenske viten-
skapsmenns gamle verdifulle forbinnelser med vitenskapsmennene i Lnerik
ma i nær framtid helt kunne gjenopptas.
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S.R. 22.20. Idac seates det ut over svensk radio os
flere anerikanske stasjoner samtiCig at program i anledning av årets
Nobelprisutdeling. Ikveld nottok de seks pristakere som befinner seg
i aerika sin pris, Også Canne höytidelighet ble radioutsendt og be-
civenneten har en særlic interesse for dansker i inn - og utland da

L ;ten ene av årets lobelpristakere professor (endel ord utydelig)
:ronprins Gustav ,dolf talte i ettermiddag

i  ht  radioprogram til Sverige og. J.merika.Han sendte en hilsen fra
-Lobels födeland til pristakerne. Vi håper i Sverige, sa kronprinsen,
at liobelprisene 2a bli nottatt i den saniue vennskapets ånd scx,1 hvori
de er gitt. Blandt de talor son ble holdt fra Lmerika var professor

enrik Ramm (?) sobl uttalte:
Jeg ber om å nå få franföre til Hans jestct

Xongen av Sverige og til Nobelkonniteen min takk for den wre soner vist
neg. For neg er det i nin egenskap.av danske aV ganske stor verdiat
jeg har ,aottatt denne bolnning i en tid da Danmark gjennomgår en svær
krisetid, Den kjennsgjerning at liknendebelönninger iår også er blitt
tildelt Johannes V. Jensen, og en anerikansk vitenskapsmann sen i
Dannark har utfört endel av sitt mest betydninasfulle arbeide, har
vist for verden Dannarks betydning sola ot land hvor vitenskapelig og
annen åndelig virksonheb kan utvikles. Videre uttalte professoren:

Jea uttalerhåpet on at Dan.aark nå gå
ut av den nåværende krise så uskadd som nung og at vitenskapen i
Dannark må kunne få lov til å utfolde sec, Men Lmot Sverige uttalte han
at det iailfall er en lykke at ett av de skandinaviske land har unngått

bli dradd inn i krigen. Når denne er slutt vil Sverige i alange hen-
ender innta en ledende stillinc blandt de skandinaviske land.

Ved en o-a)telling av utlendinger i Stockholm
fOretatt i august viste det seg at antallet av fram ede var st&get fra
10.200 i ifjor 18.300 iår. Danskenes talistog fra 596 til 2790.

:landelstidningen i Gtoborg skriver 011
Danuark etter krigsoppgj3ret:

Hvor store nuligheter det blir for Danuark
å få noen andel i det kw.mcnde tyskekonkursbo kan ikke sies nu. Den
store tillit som det alltid har vært vist Dannark på det internasjonale
lånenarked har vært en stor fordel. Danskenes redeligbet når det gjalt
å klare de inagåtte forpliktelser overfor andre land er kjent over hele
verden. Denne redelighet kon til uttrykk da det fra svensk side ble til-
budt et valutalån arene för kricen bröt ut. Tilbudet ble avslått ned
den motivering at Danmark ikke kunde carantere tilbakebetaling i annen
form enn ved landbruksprodukter, dvs, varer son Sverige ikke hadde pruk
for. Nu stir saken litt anderledes. Selvon tilbakebetalingen skulde bli
et spörsmål on neget langt sikt, vil Sverige ikke avslå salangt kreftene

å.r til å stå danskene bi hår freden nelder seg.

Det danske blad "Friheten" son utkonner
Sverige meddeler at der overalt i Danuark foregår eiendonshandel for
tiden hvor kjöperne eller disses stråuenn er tyskere son nisker å sikre
seg faste verdier.

Tyskêrne arbeider for tiden med å bygge
ialt fen befestninger iJylland, dessuten anlegaes det festningsverker
forskjellige steder på djelland. Den nordligste av befestningslinjene
i crylland er bysset syd for Linfjorden og den onslutter Alborg for å
sikre byen i tilfelle av en invasjon i Jylland. Den neste linje ligger
mellom SknaddbbDggogSilkeborg. Det var den son nylicble atvorlig
beskadiget da de vikttste bygninger i befestningens nervesystem ved
Strandeborg ble sprengt i luften av sabot6rer. Lin sje tre er festnings-
grave,p nellonl:alund og Esbjerg. Ur. fire går fra laderslev til Sperbeck
hvor  Iladerslev skal være festningsby. Endelig den femte betestningslinje
som går langs den dansk tyske grense. På Sjelland utföres det befestningE-
anlegg ved Gilbjerghove og ved Hornbeck samt på Sjellands ?).
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22.30 (34). De politiske förere i Stor - Oslo fylkes-
organisasjon av Nasjonal Samling var söndag samlet til et orienterende
jöte i Oslo. Omlag 100 av tillitsmennene var tilstede. Mötet var
preget av den tro og beGeistring som besjeler alle tMitsmennene

‘11,partiet i denne tiden.
IWydepunktet dannet mottakelsen på slottet

QM formiddagen. Tillitsmennene ble mottatt av "føreren" som i en lengere
tale gjorde rede for den aktuelle situasjonen her hjemme og ute.

På mötet var det videre eft rekke interessante
og uttbmmende faredrag av bl.a. "minister" Fuglesang, dr. Sohmidt fra
Einsatzstab, "generalmajor" Marthinsen, "næringsråd" Ljungberg, majtir
Hielland og fylkesförer Rolf Holm.

Møtet SQM strakte seg over en hel dag,
sluttet med en kort appell av fylkesförer Holm.

JI.JLEGRT142 1944.

20,30. (25). "Sosialdepartementet" har bestemt at be-
drifter som tidligere har betalt sine arbeidere og funksjonærer jule-
vatiale, også kan gjöre dette i 1944 i samme utstrekning sam tidligere
ar. Bedrifter schm ikke tidligere har gitt julegratiale, har höve til å
yte et gratiale svarende til en ukes lnn.

Til arbeidere og funksjonærer i stat og kammute
41119,er det iår höve til å utbetale julegratiale etter nærmere regler, son
. blir gitt av henholdsvis "finansdepartementet" og "innenriksdepartementet"

"Departementet" går ut fra at julegratiale
blir gitt i störst mulig utsttekning, innenfor den ramme bestemmelsene
gir höve til.

Det er forutsetningen at julegratiale ikke
skal ha noen virkning på bedriftens varepriser.

DL.GENS ,t,P2ELL.

20.30. (26). Stolt kaller du deg norsk. HVorfor står du
da passis når Norge er i fare? Forstår da ikke faren som trUer deg og
oss'alle? Du tror kanskje at det,ikkeew så farlig allikever, men da
gjör du an skjebnesvanger feiltakelse. En das vil du forstå, men då er
det kanskje for seint, Det er n å det gjelder. Vis at du er norsk,
meld deg til innsats, Henvendelse: Fylkesungdomsstaben osv.

tilbake).

REVOLVERBDITTLR I SOLUM.

(dette opprop ble senere på kvelden trukket

20,30. (27). Tre maskerte revolverbanditter trengte igår
inn'til en kjdpmann i Solum og tok med eeg endel kontanter og varer

Det var bare noen damer og en liten gutt
hjemme hos kjöpmannen da bandittene kom. Zieren selv var på sykehuset
og hans kone var heller ikke hjemme. Bandittene truet damene til å vite
seg inn i forretningen og her tömte de pengeskuffen for ca 800 kroner,
tokmed seg endel margarinoc tobakksvarer os en mengderasjonerings-
merker,

FLBRIKKEIER Hi.NS B. FSMER som er formann i hovedutvalget for fordelingen
av de penge idrag som m ifin til de skadelidte ved eksplosjonsulykken
Bergen den 20de april iår, forteller til Bergens Tidende at det ialt

er kammet inn 8,160.450 kroner. v dette beltipet er ca 2.210.000 kroner
utbetalt til dekning av påtrengende behov. Her er også medreknet
midlertidig understöttelse til omkomnes etterladte og skadede,
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TILBLICETR=ING.

22.00 (37). Le1din nr. 18 (side 2) om de evakuerte fra
Nord Norge trekkes herved tilbaJLe.

OV OM B;.RETILSKUDD.

21,30. (30). "Sosialdepartee'entet" meddeler: "Llnister-
presidenten" har den femte desember vedtatt en lov om barnetilskudd
til visse arbeidstakere.

Tanken med et barnetilskudd er som kjent
ikke ny i norsk sosialpolitikk. I 1934 nedsJ.tte sosialdepattementet
en komite som fikk i op„)dras å komule ned utkast til lov om barne
trygd. Komiteen ga sin innstillinc i desember 1937.

Komiteens flertatl foreslo en almindelig
barnetryed hvor tilskuddet pr. barn sank til oc med tredje barn. Fra
oP med tredje barn skulde tilskuddet være konstant. Saken ble henlagt
pa grunn av de byrdene den vilde före med sec for staten, son etter
innstillingen skulde lYire alle utf-_:iftene til trygden.

Siden september iår har et utvalg som var
nedsatt av "minister2residenten" arbeidet med spörsmålet og gitt en
innstilling som danner grunnlanet for don nu vedtatte lov. Loven tar
sikte på å i barnetilskudd til de ,Irbeidere som omfattes av den tvungne
syketrygd pa visse mirnere vilkår. Tilskuddet er kr, 3.50 pr. uke for
'Ivert barn som arbeidstakeren fors(5rQer mer enn ett. Utbetalingen
kjer gjennom trygdekassa, som kan palecge den enkelte arbeidsgiver å
foreta utbetalingen for seg.

Utgiftene til tilskuddet dekkes av nærings-
livet ved at alle arbeidseivere som beskjeftiger syketrygdede arbeids-
takere betaler kroner 1.00 pr arbeidstaker pr1 uke tiI trygdekassa.
Barnetilskuddet i denne form innebærer ingen fare for at arbeidsgivere
på noen måte skulde se en fordel i å beskjeftige arbeidere uten for-
sörgelseebyrde.

Barnetrycden er ikke å anse som noen lönns-
forhöyelse, men som et forsUk på å avhjelpe de störste vanskene for
folk med fors3rcelsesbyrde. Ilyndighetene er oppmerksom på at arbeiderner
berettigede krav bare i noen utstrekninsoblir imötekommet gjennom denne
loven os vil i tiden frauover også söke a frenne andre sosialetiltak
SQM kan situasjonn Jer, r-itrenc:e ramme som krigen har
lagt.

Loven er cjort gjeldende fra lste januar
1945.

vvvvv VVVVV vvvvv



NY=SO=SIKT FRA 31.A1=AVIA . R.A.
F R A

Regjeringens Informasjonskertor.

12. desember 1944. 1Tr. 1317 , Fortrolig.
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MORGES FRIHET, "
, .~!~,mmer.  ... ..

Folkesenderen awri-Der de "såkalto ansvarlige." 


Alle raporter fra Nord Norge bekrefter
at det er en kjenngjcriline at hele områder med flere byer i Nord-
Norge no er fu-.1stendis rensket for hitlerbanditter og quislinger
og i dag beherskes av pertiserene. I disse byer og fiskev= er
det partisaner sol samme.a  Led  den 3vrlge befolknine opprett-
holder makten til våre regul'ere tropper o myndigheter kommer
dit. F'ed sin' resolutte o)p;ireden har vare partisaner i Ubrd-
Norge reddet kolcsselc nasjenlle verdier såsom beboelseshus,
administrasjonsbygnin(r_r og liderianlegg frd de nazityske,
såkalte "sonderLatz.andocr"s deleggelser. Ja, ikke bare det, men
våre partisaner har også recTdeb livet til tusener og atter tusener
av landsmenn. .

, .

L,2 s.„)3rai-alet tidliere ble'stilt om å
organisere en o,.-Ife_ttende ,partisanbevegelse i vart land, mötte
dette med en ikke så liten motstand hos de såkalte "ansvarlige
hold". Len partiscnbeveselsens store'betydning i de tidlieere
okkuperte sovjetområder, i Jugoslavia, Frankrike, Hellas'osv.
kunde de allikevel ikke bestride. 1,"en hår i Norge? Nei, her
var en slik organisering helt overflbdig, da våre allierte
skulde kotame'og befric oss. Dct cr å håpe at også disse såkalte

ansvarlige",eller i hvert fall en del av dem, no endelig
reviderer denne ikke bare falske, men også meget farlige oppy
fatning,

denne forbindelse kan det v=e på
plass å minne om hva vår justis,dnister Terje Wold uttalte
sin radiotale fra iloskva for cn tid siden. "Det f3rste stykke
norsk jord cr befridd for fienden. Men vi vet nordmenn  vet at
befrielsen av vårt lend först o; fremst må v=e vår egen
Ved samme anledning uttalte medisinaldirektör Keirl Evang:
"Russerne er glad for at de kan delta i friejbringen av Norge,
men benytter hver anledning til å understreke at frigjöreingen
av et land i f3rste rekke alltid må vnre vedko:Jmende folks egen
sak."

Det er derfor en likt for oss sam
folk oos oen plikt for alle ledende organer a sette alle krefter
inn for a 6rganisere  oe  utvide partisanbevegelsen, ikke bare i
Nord-Norge, men over hele vårt land. Den som i dElg i ord og
handling bekjemper partisanbevegelsen i vårt land, han bekjemper
også vart folks frigjörins  os  er folkets fiende.
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FOLKESENDER.EN ( f ort sat t )

Tvan smobiliserin o tvan sevakueri .

Meldingert som innlöper fra Nbrd Norge,
viser'at blandt de landamenn som drlves bort fra Finnmark ag Troms
fylke, befinner seg også titusener av landsmenn som tidligere
ble tvangsmobilisert og sendt dit av hitlerbandittene. Disse
mennesker blir behandlet som fanger'av tyskerne. De blir tvunget
tii å utfbre rent militære arbeider, åam oppföring av forsvarsan-
legg, transport av krigsmateriell, ja, sågar utlegning av miner.
De står under militær oppsikt av Gestapoavdelinger og man har
meddelt dem at om det blir nödvendig, sa vil de ogsa bli innkalt
som frontsoldater. Med denne hensikt for bye, forsöker tyskerne
også å tvinge dem til å utf*6re militærMrelser.

Ja. så langt er det kommet. Dengang
tyskerne begynte å'tvangsinnkalle vare landsmenn og anla store
tvangsarbeidsleire, forutså vi denne utvikling og advaret de inn-
kalte på det alvorligste mot å innfiAne seg. Senereher den aktive
hjemmefront, gjennom "Norges Frihet", cjentatte ganger, rettet
oppfordringet til de titusener av landsmenn som slaver i tvangs-
abriedsleireve om å jevne leirene med jorden og forsvinne i skog
og fjell hvor de skulde organisere seg i friskaregrupper og före
en skåneslsai's kamp mot nazibandittene. Og mange har fulgt denne
appell. De befinner seg alt i frihet. Men de tusener som enno
ikke har handlet som de burde, står no stillet overfot faren å
bli drevet i döden som kanonmat for hitlerokkupantene, eller er
allerede meiet ned av gestapobbdlene.

Den Gripende tragedie oppe iæNord-
Norge må være den siste advarsel til de landsmenn, som enno utförer
tvangsarbeide for tyskerne. Landsmenn Tilintetghbr tvanGs-



arbeidsleirene, jevn dem med jorden, sla ned vaktmannskapet, for-
evink i skog og fjell, skaff dere våpen og•för en besluttsom.
og skånselslbs kamp mot hitl£rvandalene 1 Yffen handl* hurtig og
resolutt. Om dere venter på direkte ordre, kan dere allerede
imorgen bli tvunget fram somkanonmat for hitlerhordene. Gjör
slutt med tvansarbeidet allerede i dagi

Wolds tale finner anklan

Den levende og interezsante beretning
som vår justisminister Terje Wbld ga am forholdene i  öst  Finnmatk
etter et besök i de av den röde arne befridde områder, er mot-
tatt med stor oppmerksomhet av vårt folk. Terje Wold gir for det
förste en ypperlig karakteristikk åv tyskernes brutale, bestialske
framferd mot befolkningen der nord, og for det andre, understreker
han hvilke gode forhold som hersker mellom den röde arne og

'befolkningen. Når det gjeld

' Når det gjelder de tyske fasisters
herjinger i Öst Finnmark, så er de så.å si ubeskrivelige. Det
er vanskeli å tenke seg til at folk som sier seg å være mennes-
ker kan bega slike grufulle ugjerninger mot en fredelig sivilbe-
folkning. Omttent hele Ost Finnmark er lagt i ruiner. Det
vakre Klrkenes, som var kjent for sin omfattende nybyggng fr
krigen med moderne to-etaajes hus og funkisbygninger, san sprang
opp overalt i byens omegn, er no helt jevnet med jorden.. 'Der står
bare 28 hus igjen. A/S Syd Varangers svære niillione.nleg, sam

(fortsettes)
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har skaffet arbeide til over tusen mennesker, er sprengt i luften.
Skaden ved A/S Sydvarangers bedrifter alene belöper seg til omlag
42 millioner kroner.

OG slik som det er på KIrkenes, er det
omtrent overalt i 3E.3t Finnaark. Bjrnevatn, Sandnes, Svanvik,
Grensejaeobselv, Jarfjord, :eiden og Jaeobsnes er ikke mere.
Det er bare ruinhauger som vitner om hva som engang har vært. I
Vardd og Vadsö löper tyskernes ödeleggelsesverk opptil nellom
75 - 80% og det saame er tilfelle med Nord-Varanger og Tana.

På den annen side understreker vår
justisminister Terje Wold i sin beretning ay den rede armes
oppförsel i de befridde norske områder er eksemplarisk og det
samarbeid som består mellom de russiske og norske myndigheter,
kan tjene soa eksempel for hvorledes forholdene skal v=e mel-
lom de forente nasjoner. Russerne viser en stor omsorg for sivil-
befolkningen og gjr alt hva som står i deres makt for å lette
dens lidelser. lien la oss sitere vår justisi.linister mest mulig'
ordrett "Jeg vil ikke uttale meg om den militære side om saken,
for det er noe jeg ikke forstår meg på, men jeg vil si at de
russiske myndigheter har begrenset seg til de konkrete militære
oppgaver. Den sivile forvaltning helt og fllt på norske
hender." I denne forbindelse forteller også lerje Wold om
hvilken oppfatning bverstkaLmanderende for de'norske troppestyrker,
oberst Dahl, har om russerne. I Wolds beretning heter det således
"Om russerne har oberst Dahl fortalt meg at de sover ute på åpen
mark, i de klær de går og står i. Takket .72e,re denne fenomenale
hårdfrhet, har de overlatt alle beboelige hus til nordmennene.
Ja, det er av russerne gitt direkte ordre om at alle hus bare
må benyttes av'nordmenn." Disse uttalelser av landets fremste
personligheter, som med personlig nærwer har understikt forholdene
deroppe, gir et klart billede av det faseistiske barbari oe de
sovjet-russiske troppers offervillighet og hjelr.somhet mot
befolkningen.

Sto ödele seneJ

Vår forsvarssjef, KronpriAs-,01av, tettet
for noen tid siden en inntrengende appell til alle landsmenn, og
da særli til befolkningen i Nord-Norge, om å gjöre alt hva de
kan for a Igndre tyskernes planmessige ödeleggelser. Det er almen
kjent at tskerne her i vårt land, som i andre okkuperte land,
har sine sakalte "spesielleajrol.igQkwmandoer", som er sammensatt
av de verste böddel- og gansertyper innenfor SS  og Gestapo.
Lisse spesielle avdelinger har som oppgave å tvangsevakuere
befolkningen, og brenne ned eller sprenge i luften alt som er
av verdi, bedrifter, ko=unale institusjoner, sykehuser, ja, sågar
beboelseshus i de oaråder som nazihordene blir tvunget til , rdame.
Og det er dette barbari som må tindres. Og det kan bare forhindres
av befolknin?en selv, idet de fölger vår forsvarssjefs direktiv,
anripe de sakalte sprengekommandoer og gestapobödler og slå dem
skanselslöst ned.

(fortsettes.)
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Selv om dette direktiv i første rekke er
rettet til befolkningen i Nord-Norge, så må denne, hele folkets
forsvarskamp også utvides til å omfatte alle åndre utsatte om-
råder i vårt land. Kampen mot gestapobödlene, tilintetgjövelsen
av disso udyr i menneskeskikkelse er en livsviktig oppgave som
alle 1pnenn.må ta del 1.

Det som i dag i fdrste rekke må gjdres i •
overenstemmelse med vår forsvarssjefs dirdktiv, er å bringe
kvinnsr, barn og eldre personer i sikkerhet i de områder, som står
for tur til å bli Ödelagt avgo6tqpchandittene. Men samtidig må
alle våpenfdre menn og kvinnet og ungdommer gjöre alt for å skaffé
seg vapen Og oppta en skånselslöskamp mot de tyske vandalhordeer,
som er latt t ilbake for. å'fulltöre ådeleggelsene. 'Disse banditter
må slåes ned med hård håndl koste hva det koste vil. Alle til
rådighet stående krefter ma no settes inn for å redde hva reddes
kan og for å utrydde disse umenneSkelige vandaler.I

T ed en i  nord

Hallo, hallo landsment.i det mellomste
og sörligste Norge I I NOrd- Norge er tyskerne, med velvillig
assistanse av quislingene, iferd med å brenns ned byer,plandsbyer,
og fiskeveer. Byer som Kirkenes, Vadsd og Vardö og Lysvag og andre
steder i Finnmark er allerede fullstendig jevnet' med jorden og
det samme er tiltelle med alle landsbyer og fiskevær i dette fylke.
Alt blir brent ned eller sprengt i lutten. Alt blir lagt öde;
Der hv6r.det för kar beboelseshus, forsamlingslokaler, skoler,
kirker, bedrifter og verksteder, kaier og pakkhus, er det no
bare ruiner igjen.

Men hvorledes'er d4t med befolkningen?
Hvorledes et det msd de tusener av menn, kvinner og barn i disse
bygder? To, de drives av de tyske hordet over Fifinmarksviddene '
og må bryte seg gjennom store sneskavler, i frost, storm og kulde,
med den mdrke og lange polarnatt hengende som et:kvelende teppe
over seg. De som'ikke klarer å fÖlge msd lenger, eller de som
forsdker å flykte, blir'oppsporet av dertil dresserte hunder og
skutt ned. Denne store, endelöse skare av ulykkelige og lidende
mennesker har ikke mere enn de går o står i. Nazibandittene
og quislingene har tilintetgjort alt, fta dedres hjem til deres
minste eiendeler. Der hvor denne store, gra Skare av kvinner,
menn og barn, gamle og syke, blir drevet frem, er det ikke et
hus for å hvile sèg et dögn eller to. Alle hus er allerede over-
fylte av tyskerne, men av en innkvartering av de tvansevakuerte
er det ikke tale om. Og på samme måte stiller spörsnalet seg
når det gjelder maten. Om disse mennekser får noe mat.eller ikke,
interesserer ikke nazihordene, De driver bare de ulykkelige
mennesker framtor seg til de stuper.

Hallo, hallo, landsmenn $ Disse ulyk7
kelige mennesker må hjelpes. Orenniser illegale hjelpeorganer
som tar seg av de tvangsevakuerte. Hjelp dem med mat og klær.'
Hjelp dem msd husly. Den störste og beste hjelp er dog den som
kan lede til at de kommer vekk, fra de tyske slavedrivere. Det er
naturligvis meget vanskelig, msn oppgaven kan realiseres hviS alle
landsmenn forstår situasjonens alvor og legger godviljen til.
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SMELLSABOTAWE.

S.R. 22,15 (norsk) , Dee svenske presse bringer'med korte
mellomrom meldinger am sabetasjevirks=heten i '1:orge; og i en
utförlig og interessant artikkel i Svenska Jeagbladet tar en godt
informert nordmann-spdrsmålet opp. Han presiserer at foruten den
"stille" sabotasje, den som en kan sammenligne med böygen, har mån
i Norge i höy grad også den sabotasjen som smeller, som man sier,
noe som svensker ofte ikko har helt klart for seg. Det har ikke
hersket, og hersker heller ikke no, noen uenighet mellom hjemme-
Norge og ute-Norge 0.1 sabotasjen. Heller ikke hersker det uenig-
het i ansvarlige ledende kretser i Norge, skriver han. Men
Nemmefrontledelsen har hcle tiden.fulgt den linjen at sabotasjen
ma ramme virkelig krir'sviktige mål, slike som mer eller mindre
tjener fienden og ledelsen har samtidig hevdet at sabotasjen
skal ledes oc utf res av virkelige faEfolk. Derfor utft5res sabo-
tasjen i 1-JOrge under militerr ledelse, i full ferståelse med den
allierte Der hvor ledelsen har holdt på den
pasSive motstand, det cr hvor enhver åpen aksjon vilde være menings-
lös, eller hvor en har villet sette i gang demonstrasjonssabo-
tasje, som bare ville före til elykke (Obs: Ordrett)

eå ikke glemme, skriver han videre,
at Norge ikke bare er ol2eupert, men også kriGförende og at-enhver
åpen motstand eller uoverveiet direkte aksjon i TOrge, kan före,
o har fört, til de drvorligste konsekvenser. Norge har forlengst
fatt et Lidice, ikke bare i 1clevåg, fiskerstedet som ble jevnet
med jorden, men osså andre Steder, oc vi har mistet onkring
300 gode nordmenn som er henrettet for "begunstigelse av fienden"
på en eller annen måte. Den norske Wemmefrontledelse har såvisåt
ikke holdt seg beinhardt, dct heter, på den passive motstand,
tvertimot, Det kan i dag eies offentlig at ledelse'n selv har gitt
uttrykkelig ordre om igangsettelse av flere store og vidtomfattende
sabotasjeaksjoner. Det kan, fortsetter artikkelforfatteren, nok
å minne om den som forecikk på forsommeren da åtte lontorer
for registrering av ledis arbeidskraft på forskjelLige steder
landet ble U.elagt på samme natt. Dermed ble tvanamobilisering
av mange tusen unse menn hindret.

1.112 1'EN TIL N'ORD-WORGE„

S.R.22.15(norsk) Stockholnstidningenskrivôromhjelpe-

virksonheten til-Nord-Korge at man i Sverigo frmdeles venter på
on fornuftis tysk ptillingtc,gon til den.hvmanitære hjelpeaksjon

41or som Sverige har erklært seg parat til ved å sende ut en Röde Kors-



ekspedisjon. Fortsatt forhaling av spörsmålet förer bare til at
forbitrelsen sticer i Sverige, skriver Stockholmstidningen. Den
svenske reNerin t3 sj,t5r, etter dlt å dbmme, alt som står i dens
makt for, pa forhandlingsveien, å få tyskerne til å höre på
vår anmodfling. Skal de svensk-tyske forbindelsene ikke forverres
enda mere, er det på höye tid at  1"erlin snakket fornuft med Herr
Terboven, som otstanden tydeligvis kommer fra, skriver
Stockholmstidningen.

AMNESTIET AVBENGER AV UTVIICLINGEN.

S.R. 22,15 (norsk) Svenske aviset Gjengir bestmete for-
lydender i Oslo om at det i anledning av julen vil bli löslatt
ganSke mange politiske fanger i Norge. På tySk hold i Oslo blir
det, ifblge svenske pressemeldinger, fremholdt at utviklingen
på den politiske fronten blir avsjörende for hvorvidt et slikt
amnesti kan gis.
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NORSK DAMPSKIP SENEET AV ALLIERTE FLY.

	

21,00, (36) Fra Ålesund meldes at dampskipet "Hayda.",
sam går i rute mellom Trondheim'og Bergen lördag ettermiddag ble
senket av anglo-amerikanske fly, sör for Askvoll i mrheten av
Flort5. En kjenner forelöpig ingen nærmere enkeltheter ved for-
liset.

Politimesteren i Florö forteller til
NTBs kwreppondent at Hvada var innom Flor lbrdagoklokken 14.00
for å land fem-seks passasjerer. Skipet gar ellers ikke
innomnlorö. En halv times tid etter at Havda hadde forlatt
Florö ble skipet angrepot av anglo-amerikanske flyv Til lördag
kveld var det brakt inn_ to drepte og ni sarede til Florö. En har
ingen oversikt over hvor mange personer som var med skipet sbrover,
men en går ut fra at Hav.da hadde omlag tjue manns besetning,
Fra Alesund hadde båten sytten passasjerer men hvor mange som er
gått-i land i Mål6y vet en ikke.

	

23,00, (42) bilBs korrespondent i liesund har no inn-
hentet nærmere opplysninger QM flyangrepet på kystruteskipet
Havda,

Skipet gikk alene ut fra Florb lördag
ettermiddag og var ikke armert. Et stykke sör for Askvoll ble
skipet angrepet med både spreng., og brannbomber samtidig som
flyenes mitraljöser ble flittig benyttet mot skipets vergel6se
besetning Og passasjerer, Det er bråkt på det rene at tre av
nannskapet, losen, en matrasog.en skipspike ble drept av mitral-
jöseild og gikk ned med skipet som ble truffet av en bombe og
sank i løpet av åtte- ti minutter.

Til alt hell skjedde angrepet så nær
land at de fleste av dem som var ambord fikk reddet seg opp på
noen holmer under st6re vansker og strabaser. Her oppholdt
de seg omlag en time, f3r redningsbåter fra land kom
En rutebåt kom også til og i löpet av ettermiddagen var samtlige
skipbruden i havn. En tysk båt deltok også i redningsarbeidet.
Ialt var det elve sårede, som ble sendt til fylkessykehuset
Florb og tatt under legebehandling der. To av dem var imidlertid
så hårdt medtatt at de döde undervegs.. Resten av de reddede kom
inn til Askvoll, hvor de ble forpleid på det beste. Det var
ialt fjorten av mannskapet og tre pasSasjerer. Endel av dam var
lettere såret.

Det er ikke brakt på det rene hvor
mange som er omkommet. Kaptainen opplyser at man ikke har noen
fortegnelse over 'passasjerne, men etter de opplysningerNTBs
korrespondent har fått var det femten passasjerer ombord da
skipet forlot Alesund. Ved anlöpet av Eåijiy gikk ingen av, nen
tre-'fire nye gikk onbord. Ved ekstraanlöpet i Florö gikk fam-seks
passasjerer i land. Det var evakuerte fra Nor&-Norge. Det er •
altså a frykte for at-tallet på de omkomne vil stige til ti-tolv,
uten at noe kan sies med sikkexhet enno,
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STURLASSON ORDRF S. 7301.

"Innsamlinr! av aluminiumemballas'e
i forbindoIse I aål av is eherLietikk."

. 20, november d.å.
Man viser til tidligere kunngjörtbng av

Addelingen har bestemt at detaljistene
no kan utlevere dcn nye rasjon av fiskehermetikk også til for-
brukcre som ikke har tomme aluminiumbokser, men som i stedet
herfor avleverer så „leget annet rent aluminiumsavfall, f. eks.
utslitt alliminiumskjökkentöy, som svarer til vekten av tomboksene
for fiskekaer eller torskerognen.

Hanker, öser og skaft fjernen fdr inn-
leveringen. Dette aluminiumavfall må holdes avsondret fra den
innsamlede hermetikkemballasje.

Oslo, 11. desember 1944.
Næringsdeartemettets avdeling for

Industriforsyning.

STURLASSON ORDRE j. 7302.

" Beholdnin,so aver over bnr o skinn fra forhandlere."

Ved Lærstyrets kunngjöring av 15. febru-
ar og 25, september vd.å, er forhnadlere av lær og skinn (ikke
pelsskinn) palagt å gi oppgave over sine beholdninger av nevnte
yarer på skjema NL 1003 A  to ganger i årat, nenlig pr. 30. juni
og 31, desember. Oppgaven pr. 31. desember d.å. skal være lær-
styret i hende INNEN 15, januar 1945. Skjene fåes utlevert ved
henvendelse til forsyningsnemnda. Plikten til å gi oppgave
gjelder selv om det i det enkelte tilfelle ikke skulle finnes
heholdning pr. 31, desember d.å.

Lærgrossister som gir oppgave på skjeme
NL 1003 er fritatt for å sende inn o-ennevnte oppgave. Unntatt
fra oppgaveplikten er videre forhandlere av 1 og skinn i Troms
og Finnmark fylker.

Unnlatelse av å gi oppgave eller inni.
sendelse av uriktig eller ufullstendig oppgave eller medvirkning
til dette er straffbart og kan medfdre inndragning.

Oslo, 12. desember 1944
Norges Derstyre.

KMKKENTCY FOR EWUERTE.

21.30, (38) Etter det Glåmd.alen erfarer har Nærings-
departementet gitt en del av landets fylker en ekstratildeling mv
kjökkenutstyr til hjelp for de evakuerte fra Nord-Norge. Det
dreier seg om opptil 30% av et fylkes normale kvartalstildttling
De 30% er å betrakte san frigjort og kommer i tillegg til fylkenes
vanlige kvoter.



Side 8 Leldiner, mandag 11 desember 1944. Nr. 1317.

IANDBRIMSMELDINGER,
 • • 4.1

O.R. 13.50.

Husd r o otetert Det er blitt bestamt
at ved ortutdelingen for 26de kortperiode skal det ikke tas
en oppgave over husdyrbeholdningen og over levering av poteter.
Istedet vil det bli innhentet oppgaver for to kortperioder i sam-
bandmed otdelingen av kort for 27de kortperiode.

rian tör derfor be produsentene om å
fbren6ve,..Ktigoppgave over andringene i husdyrbestanden og
leverarn av poteter i to perioder, slik at forlengelsen av
den tid oppgaven skal gjelde for ikke fdre til at disse blir
mindre nbyaktige.

J(IRDBRUK PR. POST: .For an tid siden ble
det av Noregs Bondesamband ne satt en omi e som fikk i oppdrag
å trekke opp retningslink, ene for en böndenes brevskole. Komiteens
formann er landbruksskolebestyrer Martin Ellingbb.

På et tillitsmannsmbte i goregs Bonda
samband forleden trakk han opp retningslinjene for en moderne
landbruksundervisning og behandlet de fordeler brevskoleunder-
visningen har.

Etter Ellingbbs mening v,1.1 det være
et naturlig krav at alle soM skal overta en gard, har sin
landbruksfaglige utdannelseg at han skal kunne lbse bondebrev,
omtrent sora en håndverker ma lbse håndverksbrev for å utöve sin
nering. Men stiller en slike krav, rekker ikke våxe landbruks-
skoler til, Det spbrs da etter andre utveger.

Her omtalte Ellingbö jordbruksklubbene
og skolehager, som i stor grad bidrax til a knytte bånd for
livet mellom ungdommen og jorda, og gir ungdommen en positiv
innstilling til jorda.

En kan vel neppe betegne utdannelsen
her som fullstendig. En av utvegene er korte kurser i jordbruks-
fag. Han omtalte også de korte kurs som kan arrangeres som
kombinerte ferie- og studiekurs. De yrkesbetonte framhaldsskoler
har også vist seg a være meget gode og de drives etter de riktige
prinsipper. Men en må slå fast at det forelbpig hverken er
tilstrekkelig mange landbruksskoler eller andre Skoler til å
gi alle som skal overta en gard et tilstrekkelig grinnlag
faget.

"Vi har derfor funnet at b:evskoleunder-
lisningen kan hjelpe osa til å nå målet. Det er no meget vanlig
og fullt anerkjent av skolefolk, Vi finner det naturlig at
Noregs Bondeamband tar ledelsen her. En slik brevskole er da
under emning og vi håper at vi får satt den ut i livet i nwr
framtid.

"1 Sverige ble det I fjor av Landmannena
Tidsskrifti,Aktiebolag opprettet en brevskole med landbruksfag.
Ettar et halvt års virke hadde denne skole hele titusen inn-
tegnede elever. Skulde oppslutningen bli tilsvarende hos oss,
sa har vi funnet det kolumbiegg som kan lbse spbrsmålet om fag-
opplæ.ring for de norske bönder sjblvsagt ved siden av de
faste landbruksskoler og et utbygget lærlingevesen,
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LANDBRUKSEELDINGER (fortsatt)

Wbrott i 0 land: Opland landbruks-
kontor har utarbeidet en statistik over ny rottsarbeidet i
fylket de siste 30 år. .

Det or i denne tida lagt 123,700 mål
ny jordunder plog i Opland,og statistikken viser tydelig at det
er en nöye sammenheng.mellom nybrottsarbeidet og arbeidsforholdene
fram igjennom tidene. I tider med mye arbeidsledighet har ny-
dyrkningen öket, mens det har værtmindre nybrottsarbeide i gang
de perioder da det har Vmrt sterk bruk for arbeidskraften

annet hold. Men  sjölv no, da det trenges mye arbeidskraft bade '
skogbruket og jordbruket, pågår det mye nybrottsarbeide i fylket,

og i siste kvartal er det utbetalt bidrag til oppdyrking av 450
mal ny jord c) griftins av tidlisere dyrket jord. Bidragene ut-'
gjör ialt 206,000 kroner.

Dot pågår ffivr tiden litenburolsningf.da
det er vgnskelig å skaffe materialer og alt annet som skal til for
et bygg. Derimot or det tor htPressefor ovérfaltedyrkning og 1
sisto kvortaler d,Jt ubbetalt bidrag til overflatedyrkning av
895 mål,

411,FISIZERII2LDING.

• O.R, 13 15.
Sildefisket: Fra S6r Tröndelas meldes

det om litt fiske av sild op mussa. Det or fangster på 70 ..100
hl.pr, bruk.og opptil 100 hl. mussa. Det er hittil bare gjort et
fåtall steng.

Sör for Stadt meldes det fra Hordaland
at det siste Mgn har vmrt kastet litt mussa i Osterfjorden ved
Bergen.

Om sildefisket i Nord-Norge meldds det
at driftsforholdene igjen har vmrt lite sunstige i uken som gikk.

Fra Troms meldes det om kasting av opptil
250 hl, mussa.På feltdbi (Dåfjord?) og i Kalfjord er det satt noen
landnotsteng med sild, på gjennomsnitlig 1,000 hl. pr. bruk.
Kvaliteten i Kalfjord av sild har stZ3rrelsen av 30 stk. pr. kilo.

NY ANYLNDELSE FOR "TROFAST".
lee•

S.R. 22,15 (norsk) Den norske pelsindustrien er begynt å
bruke hundeskinn til pelser. Prisen pa en ferdig pels er'oirka
700 kroner.

FORLIS.

D.R. 18,35 "Anna" av Odense strandet imarges ved
OstrelHorup etter å drevet hjelpelds omkrins i Kattegatt'i flere
dager.

'Anna reiste fra Vejle til Kbbenhavn ons-
dag med en last juletrmr. Natt til torsdag kolliderte hun med en-
del vrakgods og har siden. da drevet i Kattegatt med nödflagg oppe.
Mandag morgen ble hun av stormenblåst opp pa en sandbanle ved.
Ostre HorUp. Fiskere seilte ut og berget den to marn store

.besetning. Begge menn var temmelig medtatte etter sine strabaser.
SkUten Står ikke hårdere onn at man håperå få henne av yed neste
hörrann,
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OKONOMISKE MELDINGER,

44.
Aks ekurser fra Oslo Börst 


4, 1/2% Stat 1937
S.tat 1938,1

3 :12% Stat 1941;1;
V2% Stat 1938,1,

• Hypotekbank 1938
1/2% Hypotekbank 1941

Oreditbanken
Kreditkagon
BjeUvefossen
Borrogård
Elektrokjemisk
Hafslund
Orkla
SaugbrUksforeningen
Union
Agdesiden
Bibrgestad
BruusgårdKiösterud
Amerikalinjen
-Bergenske
Nordenfjeldske
Ivaran
Ocean
Kbsmos 2
Odd
RosShavet

S. 104 1/4, K. 103 3/4
K. 102 3/4
K. 104 1/4
102 3/4
K. 105 1/2
K. 105
S, 140 1/2, K. 137 1/2
K. 812 1/2
S. 20 1/2, K. 19 3/4
S. 133, K. 132 1/2
K. 130-
S. 710, K.695
K. 245
S. 1850; K. 1840
S.-5,70,5,50 Oms. 5,60
S. 1471/2, K. 142 1/2
S. 220; K. 212 1/2
S. 250, K. 245, Oms.245
S. 2271/2, K. 220
S, 150,K. &46
S. 1671/2, K. 160
S. 255, K. 247 1/2
K. 267-k/2
S, 280, K. 272 1/2
K. 225

357 1/2

Valutakurser uforåndret,

OVBs indeks for OsloWrs 9. 12, 1944. 


4ist
Bankaksjer
Industriaksjer
Skipsaksjer
Hvalaksjer

167;75 rinus 0,25
187;50 m„inus 0,04
218,00 uforandtet
196,25 (pluss 0,75

Rotte1so: I CNBs indeks for 0å10 Börs, fredag

8. 12. står hvalaksjer oppfört med 295,50. Det gkal selv-

* fölgelig være 195,50.
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PARAT TIL NY 1NNSATS.

O.R. 18.30. I den aktuelle sending ble to'norske
sykesstre, som nettopp var vendt tilbake fra Finnland, intervjuet.
De het Elsa Samuelsen og Randi Schöyen og fortalte at sammen med
åtte andre frivillige sykesstre var de reist til Finnland
februar. Finnlands kapitulasjon var kommet som en stor over-
raskelke på dem og de mente det samme var tilfelle med det finske
folk. Da kompaniet trakk seg ut av Finnland,ffulgte &jstrene med.
De hadde ikke hatt kontakt med de finske tropper som "no fatt
deres tidligere allierte i ryggen", derimet hadde det vært mange
tinner som foretrakk å fortsette kam-aen åammen med tyskerne.

Sivilbefolkningens sl,:jébne var tragisk.
De pakket alt de eiet og hadde og kunde bære pa, hvoretter de
dro fra hus og heim, I mange distrikter var det'ikke en sivil-



p,srson tilbake. Fc3r böndene dro fra gårdene sine, satte de fyr
pa dem. Tyskerne hadde vært svært hjelpsomme

" Om noen av vål7e landsmenn ikke tror
alt dette", leste den ene sykes6ster opp fra manuskriptet, "så
æå de vel se at det er over 100,000 finske flyktninger i Sverige.
De må da forstå at disse finner ike har flyktet fra hus og heim

for more skyld."

Söstrene var no på 14 dagers permisjon,
hvoretter de vilde være klare til ny innsats.

ARBEIDET 1VD TUBERKULOSEDIAGNOSESTASJONER GR FRAM.

22.00 (39) Statens tuborkuloseinspektör, overlege
S,W. Brochman, har i disse dager vært på inpskksjon i. Tinn og har
bl.a. besökt helseheimen i bygda. Overlegen uttaler til Rjukan
Dagblad at arbeidet med opprettingen av diagnosestasjoner no er
kommet så langt at man kan klare seg en fem til ti ar framover.
Det det no gjelder er å utdanne et tilstrekkelig antall lunge-
spesialister. Hvert år utdannes det bare tre lungespesialister

Norge og det er meningen å öke dette tall så behovet kan dekkes.
Diagnosestasjonene sorterer no under distriktslegene.

Som et foreldpig mål nevner'overlegen
at det skal opprettes en diagnosestasjon for hver 20,000
innbyggere.

OPPLYSNINGSABREIDE.

14.30. (22) Transportutvalget i ust-gder begynner
disse dager på foranledning aV generaldirektobatet for transport
en aksjon mot metanolen (trespriten). Det skal som kjent sendes
ut metanol- og motorsprit som drivstoff for motorkjZiret6yer.

I samband med dette skal det sendes ut en
advarsel til alle kjörere om faremomentene ved dette drivstoffet.
Det gjt5res ved distribusjon av plakatene fra Norks Kjemisk Sel-

skaps metanolkomite, Tekstplakatene skal ved förste gangs til-
deling vedlegges hver kjöpe- eller brukstillatelse på motorsprit
eller metanol somblir utstedt av transportutvalget, for derved å
nå alle forbrukere. Den store plakaten skal så henges opp rundt
omkring på alle trafikksteder, offentlige kontorer, jernbane-
og rutebilstasjoner m.v.
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TRAGISK BRANN.

23,00. (44) En dxamatisk brann som kostet to mennekse-
liv, herjet i går kveld (söndag) gården Löndalen i Vardal. Gården
ligger temmelig avsides og er uten elektrisk lys. Eieren skulde
fylle bensin over på en lampe, da han .hadde sluppet opp for
parafin, Bensingassen ble antendt og kannen eksploderte, Faren
og tre av barna klarte å komme seg uten smrlige skader, men en
liten gutt på fem år ble 1iggende igjen i sengen sin. En 70 år
gammel mann, Julius Snuggerud4 som også bodde i våningshuset, kom
seg også ut, men da han hörte at gutten ikke var reddet, sprang
han resoutt inn flammehavet. Under sitt heltemodige forsök på
å redde gutten, omkom han også,

Redningsarbeidet var forgjeves og Lbndalen
måtte se på at huset brente ned uten at noen kunde hindre det,

BEGRANELSE.

19,30, (33) Rettspresident Michael Hanssons bisettelse
som foregikk i det nye krematorium nandag ble en enkel og gripende
hbytidelighet, Rettspresidentens nærmeste slekt og venner var
mbitt fram for å si ham det siste farvel. Et veld av skjønne kranser
og blomster dekket båren og katafalken.

En strykekvartett innledet sörgehöytide-
ligheten med Griegs "Ved Rondane" og fru Bokken Lasson aang
Kjerulfs "0, du soM holder i din hånd". För talen sang forsam-
lingen salamn "Gud, når dg til oppbrudd kaller".

.astor Arne Fjellberg forrettet og minnet
om avdödes store og smrpregede personlighet. Michael Hanssons livs-
löp er vel kjent av alle, sa paatoren. Han viet sitt liv for
rettens og retcferds sak. Allerede tidlig i sitt liv fikk han
oppgaver somkrevde de störste egendkaper og den beste karakter.
Rettspresident Hansson levde for en stor del gltenfor Norges gren-
ser, först i Egypt, siden i Paris og Haag. Hans råd b,1e hört mange
steder i konflikter mellom staterog folk. Også som *"ansens arv-
taker satte han dype spor etterfleg. Han fikk kallet og gikk
barmhjertighetens tjeneste. 'wet er mange nordmenn sOm I likhet

med Hansson har virket for barmnjertighetens sak i utlandet og
overalt bar de Norge med seg i sine hjerter. Nichael Hansson bar
mdcl deg overalt de dyder som vi i Norge gjerne vilde dkulde prege
hvert sa2funns og hvert menneskes liv og forholdet mellom dem.
Rett og rettferd var Norges hilsen til alle folk.

Nieheal Hanssons rot var i Norge og
dette landet fikk han lukke sine byne. Han sovnet stille inn i
fred og harmoni,

Til slutt brakte pastoren en siste hilsen
fra hustru og barn$ fra den heimen som  han preget med sin store
per onlighet. Velsignet vaere hans minne.

Fru Bokken Lasson sang "Deilig er jorden"
og strl&ekvartetten spilte Ole Bulls " I ensomme stunder", mens
kisten ble senket.

Som et tegn på at hele Norge sa farvel
til rettspresident Niahael Hansson og oni en bönn og appell om
at hens idealer må bæres fram i folket, ble höytideligheten avslut-
tet med fbrste og siste vers av fedrelandssangen.
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. DÖDSFALL OG UL=ER.
1. 

19,30. (34) Fhv. banl-jef Lars Sogn er ddd, 84 år
gamme1, me1des.det fra Skien. Han va i om1ag 40 år knyttet til
Skiensfjordens Kreditbank hvor han var bankSjef fra 1900 til 1924.

En dddsulykke hendte 1Ordag ettermiddag
i nmrheten av Ilesund. En mann i 35-årsaldereng Knut Kirkebd,
hadde vmwt på besdk hos noen baboer og sku1de g heim ved seks-
tiden om ettermiddagen. Det var temmeligombrkt og konen• huset
fulgte haraut på trappen for å lyse ham pa rett veg.

En times tid seinere skulde mannen i huset
over i fjÖset, og da snublet han nesten over Kirkebti sem lå stygt
fotslått på trappen. Han ble straks sendt til sykehus men her

döde han kort etter av hjerneblddning.

	

10.30, (3) Den'24-år gam1e Lars Lehlum fra Viggja
Bdrsa druknet lördag kveld,•mens han rodde over fjorden til noen

venner. Da han ikke kem fraz, begynte man å lete etter ham og
man sant feeringen hans, som vgr drevet i land og et stykke
lenger borte flöt årer og dadre löse ting foruten forulyktes frakk.

	

11.00. (7) En dödsulykke inntraff i Romedal under
slaktning lördag, Slakter Syverstuen fra Idal bruk skulde samftan m
med en Nelper slakte en gris. Idet slakteren skulde sette tryne-
håndet pa grisen, rev han sldktemasken ned. Skuddet gikk ati og
ramte slakteren i maven. Han döde så og si med en gang.

SJOFELT.

	

1850() (28) En bedrageriaffmre er avslört.av Drammens
politi. Fire drammensere oppsökte for en tid diden en frue
Röyken hvis mann sitter arrestert. De lovet å få hennes mann

ut,men de måtte ha 2,000 kroner for jobben. Fruen var mistenksom,
men etter endel.:arliamentering utbetaIte hUn pengene. Karene
reiste tilbake til Drammen c) omsatte pengene i fyll. De
ble ELrestert og måtte tilsta sitt sjofle bedrageri.

SVERIGE:

SÖR. 12,30. Et tysk fly fldy mands. i ..‹gan ' inn over
svensk territorium ved Stookholms nordre skjærgard.

Etter'at luftvernet.hadde åpnet ild,
hvorved.treffere ble observert, forsvant flyet tilhavs, melder
den svenske forsvarsstab.

S.R. 1230 Kiruna og traktene deromkring var mandag.
norgen og formiddag helt avskåret fra utenverdenen med hensyn til
telefonforbindelse. Den siste tids frost og et stort fall av
nysnd, har medfört ras og ledningsbrudd på hovedlinjen fra Kiruna.

Fra Luleå er alt forhåndenvmrende mann-
skap sendt ut for å reparere ledningene og man håper å få den
klare löpet av mandagen.

19,30. (35)
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SVERIBE (fortsatt)

4kR, 08,00 (12.12) Lölidag kondot til )t sammenstöt mellem en svensk
grensevakt og finske smuglere, hvorved skudd ble lösnet. Den
svenske grensevåkt kom over syv finske smuglere, av hvilke tre var

soldatuniform, ved (?Revousjmrvi), Det dreiet seg tydelig om
sakarinsmugling. Underden pafngende ildyeksling fill vakten
et Skudd gjennom benet#

Etter et han hadde fått tilkatt en kolle-
ga, trakk smuglerne seg tilbeke, men truet med å komme igjen i.
större antall og bedre bevepnet,

07,00 Sveriges höyreparti har til ny leder etter
kttkeminister professor Bagge, valgt kommunikasjonsminister Fritjof
Domid.

S.R. 19,00 • VMret i Jokmokkdistriktet har siste dögn
vært bedre enn på lenge, og man kunde begynne nedtransporten av
de norske flyktninger, Fly leverte nye forsynihger til en del
fjellstuer som har vært isolert en tid på grunn av det dårlige
vmr, I :okkmokktraktene her man ikke merket noe til det voldsomme
sn/iyme som avlort5t telefontorbindelsen med Eiruna

S.R. 22,00 Bvenske militærfly dro mendag ut for å
prbve å undsette endel fjellstuer i Kirunatraktene. Ba telefon-

. forbindelsen med Kiruna har vmrt avbrytt i hele dag; kan' f1yledel-



sen ikke gi noen beskjed om flyene har kunnet lande, eller om
fornödenheter er blitt sloppet ned med fallskjermi

Reparasjonsarbeidet med telefonledningen
til Eiruna går framover. Menhar reist de stolper som var falt
overende, men det mtår meget arbeide att. Manventer å få for-
hindelsen i orden tirsdag formiddag.

Fra tysk militrm side meddoles'i

Der henvises atter til at all ferdsel
over Lillebealtbroen i mörkleggingstiden'er forbutt, I smrlige
tilfeller, såsom for dOktor og lignende, kan det utstedes
spesielle passersedler.

Denne mdddelelse er foranlediget ved at
befolkningen synes å tro at broen kan benyttes opptil klokken
18.00

16,35 Mandag etter:iddag eksploderte en bensin-
,tank vQ.6. Cementfabrikkeh ved Mosebro, Den 60 ar gemle motbr

Evald  4ensen fra Vejgård ble så alvorlig kvestet at han døde
innen han kunde bli brakt til gykehuset i Ålborg
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2e1dinger, tirsdas 12, descnber 1944.

ST_NS 1T DRIFW VED L.:LJDLTS

20,30 (32) LæringsdeDartementet meddeler at i:Iport-
situasjonen ned hensyn til kull os koks krever neset betydelige
besparelser. Det er i förste rekke nödvendig å reservere landets
kullbeholdninser for våre kommunikasjoner og den nest livsviktige
industri. Dot blir således ikke lengre mulig å holde våre gassverk
isang. De förste dagene av januar 195 må de fleste Eassverkene
ga til stans av driften.

Dette gjelder frst os frc:Ist gassvorkene
i floss, Oslo, Skien, rendal, Kristiansand, Stavanger, Bergen,
L1esund og Trondheim.De dvrige gassverk vil nå srunn av spesielle
forhold kunne fortsette driften enno en tid.

"HAVDA"s FORLIS.

23,00 - Styrmann ITarthinsen forteller at han
nettopp var kommet på vakt da han ble oppmorksom på flyene som
kom mot skibet i lav'hyde. De åpnet ild med ensang oE för han
fikk summet sig ble dot lille skipet nesten overdrysset med bomber,
kuler og granater. Larthinsen fikk reddet sig inn i styrehuset
og herfra klarte han å krype ned på underdekket, Do han forstod
at skipet vilde synke, hoppet han i sjden os klarte å redde sig
iland.

Det så ut som det var 15 fly som angrep
"Havdan. Styrmann 1;arthinsen understreker at skipet gikk i norsk
sivil kystrafikk og at det ikke var araert. Lasten bestod av
matvarer til Bergen.

Ved henvendelse til lorö sykehus, får
norgenavisen opplyst at santlige sårede etter ausrepet, antagelig
vil stå det over. De er alle pa bedrinGens vei.

(Begynnelsen av meldingen uleselig på
grunn av atmosfceriske forstyrrelser.)

DODSFLL.

23-00 To kjente jurister er avgått ved döden.
Det er tidligere riksadvokat Peder 1,:jersehow og höyesterettsdommLer
J-aeob Lrs.

Kjersehow, son var f,5dt i Tromsd, var
riksadvokat fra 1911 til 1929. Han var kommandörGV St. Olav og
hadde osså flere utenlandske ordener. ::jerschowble 87 r gaaael.

IT5yesterettsdom_ler .hrs var justttiarius
i Oslo byrett fra 1925 til 1930 da han ble ekstraordinmr dommer
i hdyesterett. I 1935 ble han utnevnt i ebbedet. Han ble 67 år
P'a=e1. •

iISTLNSIIiD BOMBET.

23,30 .(50) ICristiansund har vært utsatt for et aliert
flyangrep. Etter de oplySninger som forelieser har angrepet kostet
elve sivilpersoner livet, mens nitten mennesker er saret.
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S.R. 20,30 ' Det meldes idag at en Voldsom eksplosjon
inntreff inat, da et godstog befant sig Ryeskolt, mellam Hileröd.
og Fredriksberg. 12 vogner deriblant en personvogn blev avsporet,
S0111ble störste delen 6d1egt, I'personvognen befant sig to pasasjeref
men hverken disse eller togpersonalet fikk noen skader.

OSLO.
1• •••ffilerlIMDMO

23,00 (39) Næringsdepartementet har gitt en ferord-
ning om avståing av kålrot. FOrordningen gir avdelingen for pro-
viantering og rasjonering en spesiel. hjemel til å kreve avstatt
'kålrot fra produsent eller handlende og til å gi påleg om å lagre
kålrot for senere salg. Vidre er avdelingen bemyndiget til å gi
bestemmelser om omsetning og rasjonering av kålrot og kan forYy
handlende innen et fyike eller komune a kjöpe kålrot av andre enn'
stat, fylke eller komune.

Ifblge forordningen kan fylkesforsynings-
nemda bestemme at ausetning, rogulering og rasjonering av kålrot
skal innföres for enkelte eller alle kamuner i fylket.

KRISTIANSUND,

24,00 - I formiddagstimene kom et aliert fly inn
over byen og fbr man rakk å komme til tilfluktsrommene hörtes
,kraftige drbnn fra bombenedslagene; Flyet kastet sin bombelast over
et tettbebygget strök på Nedlandet og het ble det gjort stor skade.
Tre hus brente nedtil grunde og et fjerde blö totalt skadd. Ellers
er mange hus rundt omkring betydelig bdelagt, slik at de blir
ubeboelig i lang tid fremover.

(81utten av meldingen uleselig )

STOCKHOLK.

21,30 (34) Det finske metallarbeiderforbund har
ncil ?.rbeidegiverforbundet et skriv

om at det ikke longre kan opprel,holde arbeidsfreden. Det ser sig
nödsaget til å oppfordre medlemmene til å nedlegge sitt arbeide
for å stötte 15iInskravene.

TONSBERG.

24,00 - Rasjoneringspolitiet har under efterfor-
skningen i den store hamstringsaffæren i Tönsberg bragt nye store
varepartøler fer dagen. I et sonMerhus på Tjbme fant man bl. a.
en tönne laks, som var bedervet, en råtten skinke og råtne egg.
VIdere ambr og en.god del floSk og 50-60 flasker sykebrennevin.

24,00 J'ustisdepartementet har beordret ekstra-
ordin:ar dom=fulmektig ved Sand soranskriverembete, Jens Dåe Glad,
sam dommerfulmektig vedNord-Hedemark sorenskriverembete.

0. R. 22,00 En større brann har herjet en gård
J'urvik i Sörfjorden i Lyngen. En hovedbygning som var over 100 år
gammel ble lagt i aske. Det meste av det verdifulle inboet ble berget.
Brannårsaken er ukjent.
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TYVERIER.

O.R. 12,00 På Ryskjær ? har de utovdr hösten v=et
plaget av'innbruddstyver. Det gjelder store mengder av matvarer
og lösöre, og det er nu arestert ter sdsken som er siktet for
innbruddene. Sjefen for söskenbanden var en 15 år gFuel jente
og de to andre var en jente på 13 og en gutt på 12 ar.

EUES11, TL=E. (Aktuell sendins.)

O.R. 18,40 Får vi noengang komme tilbake, de flyktede
normenns eneste tanke, skriver SS krikskorepondent Liilholni Heiset
fra Nord-Norge. Låten er overfyldt og vel sa det, 1:cre enn 1200
evakuerte har i de sidste to timer pasert landgangen og har med
bagasje, pakker kjister kofferter, sekker og ellers gjenstander
av alle slag. Vinsen hviner på siste verset. Fyller det klare nettet
enda nogon ganger og senker det langsomt, nesten varlig ned i rommet.
Landgangen er det aller siste klörne griper og 1200 nordmenn mennn,
kvinner og barn, vil om få minutter stevne ut Ofotfjoron . Et vasnitt
i deres liv er avsluttet og om få daser vil ett nytt begynde og
de fleste vet ennu ikke hvor og hvordan. Det er trængsel ikke bare
ved rekken. Over hele dekket står man tett i tett. Han tar avskjen
med kjente på kaien, som nedsten ikke cr til å sjelne i eftermiddags-
mörket. Man tar farvel med Narvik, som liksom betesner si8te etappet
nord. Når man neste gang går iland er det sörpå er det langt borte

fra Varanger, fra Korsanger, fra Alta og Kvalsund, hvor de fleste
hadde hjemmene sine. Det er forståelig at tinGenes störelse og
stemning er vansklig å unnerstreke i denne situasjon, at det blir
med sorg og vemot man tænker tilbake.

Den höye sterkbysde fangstmannen med det
grånende håret, sam jeg for en liten stunn siden slo av en prat
med nede i en av de mange pene salongene ombord, röpet lkke sin
bevegelse med en mine, da han fortalte hva han og hans familie
forlot. Han var like imponererde rolig og uforstyrrende da han sa:
nVi får vel begynde pånytt en gallg og helst der oppe", han nikket
nordover, qUo1otov er ikke no serlig begeistret for evakueringen
skjöt jeg prövende inn. Han smilte litt sjevt. "Nei jeg så det" og
så snakket han lenge og ve som sat der kunne ikke la være å legge
merke til hvordan ordene falt sterkere og sterkere, som en inderlig
betoning, uten at tape sin ro os likevekt, "Jeg så det, men de
burde burde hatt grunner til å ha vert meget mer misfornöyd med oss,
e skulde ha mött dam der oppe ved dstgrensen og de skulde ha holdt
dem der"- Det var 1200 nordmenn ombord 1200 av de 60000 som flyktet
fra Nord-Norge og de har oppgaver å löse, som betyr W3re og ikke
Være, bvis de da får komme tilbake.

S. R. 20,30 Den eneste overlevende av besetningen på
"Hansa" styrmann .Arne Tureson, gav idag en sjdforklaring i Stookholm
Styrmann Tureson gav en rystende sjildring av kampen mellom liv og
dÖd i bölgene og det framgår bl. a. at det var lyskastersjinnet fra
det ukjente fartöyet, som reddet hans c) kapteins liv. De så nemlig
en flåte som ble redningen. Som trolig arsak til ulyklpn yar oppgir
styrmann Tureson spregning av mine eller torpddo, Angaende lasten
oppgir han at denne bestod av stykgods, trelast og motrent 3 tonn
nitrolyt.

S.R. 20,45 Der ble igår sendt fly til Lapland for
unnsetning til de norske flyktninger. På grunn av det dårlige veir
kunne ikke flyet lande, men kastet ned mat til flyktningene.
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.NOTODDEN.

14,30 20) En ulykke er inntruffet i Meheia i helgen.
en 23 ar gammel student, Bjarne Skorve fra Notodden,'var sammen
med en kamerat reist opp til en hytte ved Ljostjönna, hvor de
overnattet, Da de skulde nedover igjen fredag var det falt store
mengder sen og det suedde fremdeles sterkt. De gikk sig vill og
flakket omkring i fjellet hele fredag og natt til lördag. Da orket
ikke Skorve mer og kameraten forlot ham for å skaffe hjelp, Om-
sider kom han sig ned til bygda og en skipatrulje dro ut etter
etter Skorve. Da man fant ham var han död.

HUDEN,

10,00 (12) En 38 år gammel dame fra kbrnsjö for-
svant forige onsdag fra sit hjem. Irun lider aV epileptiske anfall
og da hun sist var sett i nmrheten av bryggen, ble man redd at
det var'tilst6tt henne noe. Man begynte derfor å sokne etter henne
Kornsj6en og igår ble hennes lik funnet.

FREDRIKSTAD,

19,00 (28) For et par dager siden fant man i Engels-
viken i Onsyoen tom sjekte med en hatt i. Dor one tollepinnen var
i stykker og arene borte. Man tror at det foreligger en drUknings-
ulykkel men nærm.ere enkeltheter vet man ikke.

KRIST=SI,ND.

19,00 27) NTB.Fmdrelandsvennen får opplyst tt det
i Vbminsla er konstatert tre tilfelle av trikinforgiftning, sam er
on st sjelden sysdom hc mennesker.

23,00 (52 Forleden daP ble en eldre damep.fru Tora
.Torp påkeibrt av en kjelke i en av Gjöviks gater. Hun ble stykt
forslatt og fikk bl.a. hjernerystelse. Hun er no avgått ved dbden
på grunn av de lesjoner hun pådrog sig.

OSLO.
11.1. .111   ••

19,00 (22) Kapellmester Fritz Wilm Wallenborn tar
med Bruckner-konserten i nationalteatret i morgen avskjed med
Oslos musikkpublikum.

OSLO,
yøwl  Ww1111.11

19,00 - Begyndelsen uleselig. 	 reisetilatelse også
vilde bli gitt til hybelboere, som har sine egentlige hjem andre
steder'i landet. NTB har forelagt spörgsmålet for politiets reise-
kontor, hvor en imidlertid opplyser at ryktet desverre ikke taler
atnt. Det er bare s4.fte personer som på grunn av sitt arbeide
eller andre forhold er skilt fra sine familier„ sam får tillatelse
til å reise hjem i julen. De andre må nok søke reisetillatelse
på andre premisser.
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i3KONOMIS= I=INGER

Aks2ekurser for Oslo Wrs:_ .

4 1/2 % Stat 1937
4 % Stat 1935, 1.
3 1/2 % Stat 1941, 1.
3 1/2 % Stat 1938, 1.
4 % Hypotekbank 1938
3 1/2 % Hypotekbank 1941
Creditbanken
Xreditkassen
Bld1vefossen
Borregård
Elektrokjemisk

S 104 1/4 K 103 3/4
S 103 1/2 X 102 3/4
K 104 1/4
X 102 3/4
X 105 1/2
K 105 1/2
K 137 1/2
S  830
S 20 1/2K 19 3/4
S  133 K 132 1 2 aAs. 132 1/2
IC 132 1/2

Hafslund S 710 K 695
Orkla S 245
Sauebruksforeningen S  1860 K 1840
Union S 150 IC 142 1/2
Borgestad S 220 X 212 1/2
Bruusgård Kiösterud S 250 K 245
Amerikalinjen S 230"
Ivaran S 255 K 247 1/2
Ocean 270
Kosmos 2. S 275
Odd• 225.
Rosshavet K 357 1/2

Valutakursene uforandret.




(5NBs indeks .fcr nslors 11.12. 1944.:

Bankaksjer 167;75 ( uforandtet)
Industriaksjer 187;57 ( pluss 0;07)
Skibsaksjer 218;35 ( pluss 0,35
Hvalaksjer., 196,25 ( uforandret)

HELSI=. • 9

10,30 (2) Den finske trafikk- og arbeidsminister,
Hiltonen, henleder oppmerksomheten på den voksende arbeidslöshet
i Finnland. Hiltonen var imidlertid ikke i stand til framlegge
noe större arbeidsprogram fra statens side, men henviste til at
regjeringen ikke vilde lege hindringer i veien for private bygge-
foretagender.

STO CKEOLI ,

10,30 (4) Efter hva den finske professor Suviranta
uttaler til "Dagens l'yheter er verdien av det som måtte etterlates
av finnene i de omfåder som er avstått til Sovjet-Samveldet, an-
slått til.hele 34 miliarder finske mark.
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KOBENHAVN.

10,30. Ut fra de samme forutsetniner som lå
til grunn for de øvrige statslån som ble talt opp i arets löpg
særlig hensynet til forholdet på pengemarkedet og önsket om a'
tilveiebringe midler til dekning av stateng kapitalbehov i den
kommende tid, Har finansedepartementet besluttet å oppta enda
et lån på 80 millioner kroner. Det har en 16petid på 25 år og
forrentes med 3,5 %, Tegningen foregår ved et anta31 konsertier av
danske hovedbanker og tegnes til en kurs av 99, svarer
til en c:.2ftktiv rente på 360 %.

KOBENHAVN.

10,30 (6) Danmarks handel med utlandet, viser'for
oktober mnd, at det var eksportert varer til et bel!5p av 133,8
millioner kroner- mot 89,3 det forige mnd. og inpo:tet varer til
90,2 millioner kroner- mot 92,5 millionet den foregående måned.
Eksportoverskuddet nådde dermed opp i 43,6 millioner kroner, som
er det wWrste belZ3p for det året vi no er 1.

löpet av årets første 10 måneder har
Danmark hatt en eksport som svarer til 1131 millioner kroner-
mot 1089 millioner i tilsvarende tidsrom ifjord- mens importen
har nådd 1002 millioner kroner i det tilsvarende tidsrom i fjord.

SLCOGLIERFORENII,GEN:

14,00 (15) Drammensdistriktets skogeierforenings
hovedstyre hvis formann er mini.ster Fretheim, har besluttet at
årets skogeierforening i forbindelse med årsmbtene i a1gsfor-
eningene, skal holdes i siste halvdel av januar. Vidre har styret
besluttet at de lokale skogeierlag i bygdene skal ha sine årsmöter

1:.‘"Jet av desembez måned,
-.Criftsbereningen viser at skogeierfor-

eine;en 3o år en saPlet Leetning av tbmmer ved skur-
1eat p,v, millioner.krowJr.De er den störste pengeamsetning

Ioreningens historie.

STOR INTERESSE I HESTELVLSKRETSER.

14,30 (19) Det er avsat dom i en sak som har vakt
stor interesse i hesteavlskretser. Faberg og Gausdal hingstelag
saksökte for noen tid siden en bileier fra Gjövik for å fa erstat-
ning for en hingst som omkom ved bilpåkjöring i fjord.

Hingsten tilhörte en oppdre'tter i Fåberg
som hadde solgt den til hingstelaget på betingelse av premie ved
den forestående hingstutstilling. To maneder för utstillingen ble
hingsten under trening foran sulky påkjört av gjdvikbilisten og
så ilde tilredt at den måtte skytes. Hingste var assurert i Store-
brand og eieren fikk sig utbetalt ez erstatning på 26500 kroner.
Den var solgt for 15000 på betingelse av tredje premle, for 22000
hvis den tikk annen pr„ og 30000 förstepremie på statens hingst-
utstilling.

Ved skadeoppgjdret ble hingsten verdi-
stillet i klasse mellam förste og annenpremie og erstattningen
beregnet heretter. Hingstelaget krever også erstatning, idet det
hevdet at prisen på hingster var steget betydelig fra den dagen
kontrakten ble undertegnet i 1942 til utstillingen året etter
og mente sig berettiget til erstatning av differansen mellam diese
priser. Herredsretten tok lagets påstand tilfölge og ti,lkjento det
erstatning av 9000 kroner. Hver part skal betale sine omkostninger.



. Elue ? Ye:Ldincer tirsdag 12. desember 1944. Nr. 1318.

STOCKHOLM.

23,00 (40) Den sovjetrussiske rerjering har for en
tid siden forlangt kontroll over de baltiske flyktninger i Sverige
som teller flere tusen mennesker, Latviere og Litauere og Estlandere
Det svenske utenriksdepartement har gitt sitt samtykke til dette
og sovjetrussiske inspektörer skal no sendes til de baltiske flykt-
ningsleirene.

Ifölge Stookholms-Tidni4j.gen er dette blitt
mottatt med uvilje av flyktningene, I en leir i Stockholm sendte allE
flyktningene en skriftlig protest til det svenske utenriksdeparte-
ment, der de erklerte at de ikke vilde ha noe mote med sovjet-
russiske utsendinger.

(Ijottagerforho1dene har været meget dårlig
på grunn av atmosfæriske og særlig lokale forstyrrelser.)
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FLYKTNINGSPöRSKi;.LET I S-V.b.JRIGE.

spörsmålet0111norske flyktninger er det
kommat istand en overenskonst mad de norske nyndighetene at for tiden
skal disse flyktninger ikke sendes tilbake til Norge, men oppholde
seg i eh særskilt leir.

Do tyske flyktninger som i den senere tid
er kommet til Sverige, har son regel desertert fra krigstjeneste
Norge og er overfrt til to forskjellige forlegninger. Danske såkalte
samarbeidsmenn får sau:le behandling som de norske quislinger.

Blandt balterne inntar de omlag 6000
estlandssvensker en særstil1ing. De er kof]net på innbydelse av den
svenske regjering og blir antakelig boende i moderlandet. De övrige
balter, 24.000 personer blir å betrate som flyktninger. Omkring 100
av dem er tatt i forvaring for ytterliere politiundersökelser og vil
bli hnbrakt i en seerskilt forlegning, Ca 30 notoriske forbrytere tas •
i forvaring på annet vis. or tiden finnes 150 forlegninger for baltiske

key flyktninger organisert av sivilforsvaret.

Fra Finnland utgjör antallet av flyktninger
for tiden ca 5000. Regjeringen har anbefalt at disse skal holdes
karantene bl.a, for politiundersökelser.

Det er i siste instars regjeringen som tar
standpunkt til hvorvidt en flyktning far stoppe eller ikke. Blandt
flyktningene fra Finnland fins det bl.a. endel IKL menn og andre ytterli€.
hetsmenn, og vedrörende noen av dem er det allerede besluttet å forkaste
deres andragende on oppholdstillatelse.

INDUSTRECONFERANSEI sTocramm:
S.R. 12.30. n konferadse til hvilken sjefen for hæren
hadde innkalt representanter for industrien ble åpnet idag i Stockholm.
Ca 80 ledende industrimenn og 20 offiserer fra hærledelsen deltar.
Armesjefen, general Douglas uttalte sin glede over at så mange fram-
stående representanter forden svenske industri hadde tatt imot hans
innbydelse og håpet at konferansen skulde bidra til å bare vei for det
framtidige arbeide. Han hadde innkalt til konferransen forat forsvarets
sivile medarbeidere åkulde få et totalbilde av de resultater som de har
vært nad å bygge opp, oc; han anså det for av betydning for det framtidtge
sanarbeide nellom de nilitære nyndigheter og den svenske industrien at
man nærmere fikk knytte de bånd som allerede er knyttet.

lihr S.R, 12,30,
-
I den svenske riksdag ble det idag be-

svart flere interpellasjoner angående spbrsmalot am flyktningene i
Sverige. Bla. ble det svart på en interellasjon om flyktningenes
behandling.

LANDBRUKSI7TWINGETTE.

O.R. 13.50. Omsetningen på verdensmarkedet av hvete har
neppe noensinne vært så stort som i de siste tolv måneder. Ved begynnelsc
av 1943 anslå landbruksministeren i hveteoverskuddet i de fire land
USA, Kanada, Argentina og Austtalia til 48.6 nillioner tonn. I de siste
5 år fr krigen var overskuddet gjennomsnitlig 12 - 13 nillionertonn.
Og man hadde den gang store vanskeligheter ned å finne anvendelse for
dette kvantum. De 48.6 millioner tonns svandt i löpet av året ned til
ca 16 millioner tonn på grunn av det store forbruk av hvete i USA til
for og industriformål som framstilling av alkohol, til syntetisk gummi
OSV.



Side 2, Meldinger onsdag 13. desember 1944.Nr. 1319,

LANDBRUKSIILDINGER,For tsatt .

irets store hvetehöst i USA og Kanada vil
bevirke at overskuddet kun langsomt vil avta. Dor ble iår höstet i
USA 30.4 millioner tonns hvete og mot vel 22 nillionsr tonn ifjor.
Det er den stdrste hest i landets historie.

I 1s'anad6 ble hösten 12.2 millioner tonn
mot 7.6 millioner tonn

Det har i de seinere år vært en stadig
stigende interesse for fruktavlen i distriktene rundt omkring Halden.
Interessen skyldes ikke minst distrikteneshagebruksforening som -
arbeider på an utmerket måte. Nu har foreningen engasjert arkitekten
Dag -Borgmedhenblikk z)å å opprette et fruktlagringshus. Detier
meningen at bygget ogsa eventuellt skal skaffe plass for  forenings-
lokaler. ,Arbeidet kan settes igang såsnart forholdene tillater det.

Forsöksleder Foss ved Statens forsbks -
stasjon for fjellbygdene har offentliggjort resultatene av en rekke
forsbk med ultke mengdertresidig kunstgjödselblanding i eng og
smterbånd i fjellbygdene. Det viste'seg at den mest lönnsomme gjddsel-
mengde var 45 kilo kaikamonsatpeter, pluss 45 kilo superfosfat pluss
30 kilo kaligjödsel, 45 % pr. dekar.

Ulike mengder salpeter i.gjddselblandingen
har wert brukt. Det er således brukt mengder fra null til 30 kilo
Icalkammnsalpeter sammen med en grunngjddsling på 30 kilo superfostat

20 kilo kaligjödsel, 40 %. Avlingen har öket sterkt med stigende
salpetermengde fra'519 kilo bby pr. dekarder det bare ble brukt grunn-
gjddsel til 733 kilo der det også ble gjddslet med 30 kilo kalkamon -
salpeter. Hver kilo kalkamonsalpeter har gitt fra til 8.3 kilo
heT. Det höyet som salpeteren har gitt er blittscerdeles billig. Sal-
peteren har i innkjøp ikke kostet mer enn 2 - 2 1/2 bre pr. kilo  y
den:har gitt. disse forsdkene er det ikkm noe som tyder på

Zit'
at 30

kilo kalkamongalpeter pr. dekar har veert for mye sammen med 30 kilo
superfosfat og 20 kilo kaligjödsel,

Når datogjelder ulike mengder superfosfat
så ør det brukt en grunngjddsling pa 30 kilo kalkammnsalpeter og'20
kilo kaligjödsel, 40 %. Sem forsdksgjddsling er det gitt null til 10
til 30 kilo superfosfaN Hvert kilo superfosfat har gitt fra 5,? til
7.7 kilo hdy. Ettel' dissr, forsdkene har ikke 30 kilo superfosfat Vært
for:mye til den nevnte grunngjödsling med salpater og kaligjödsel..

Fosfatgjddsla har Eitt et smrlig godt hdy.
Innkjbpsprisen for s1:11-Jrosfatet blir ikke mer enn ba 1 dre pr. kilo
höy'som den har gitt.

- For ulike mengder kaligjödsel har forsökene
t eitt'liten eller ingenvLkning
Nhir Virkningen av husdyrgjddsel er sammenliknet
med vikkningen av klInstgjddsel: I gjennomsnitt har 3000 kilo husdyr-
gjødsel annet hvert år gitt omtrent samme årsavling som gjödsling med
20 kilo kaiksalpeter, 15 kilo superfosfat og 10 kilo kaligjödse1,40 %.
HVis en rekner at'husdyrgjödsla skalgi like billig hdy som kunht
gjddselblandingen, når den brukes i de mengdene som er gitt her, blir
husdyrgjödsla vprdt ea 3 kroner pr. tönn.

Det fore14ger nu oppgave.over lakse -gg
, sjddrretfisket 5. Sdr Rogaland dette ar. Tallene gjelder Mren og
Dalene fiskedistrikt. Ikjd og elv er det fisket 20.700 kilo laks og
sjddrret til en samlet sum av omlag 120,000 kroner. Det  er 4,254 kilo
mindre enn ifjot. Klekkeriene i disse distriktene har ligget nedp de
par siste årene, men nu har man tatt til  med klekkingen igjen.

Pelsingen pi revegårdene på Vest Opland
begynte ekstra tidlig i hbst, ög*det mmste er allerede unnagjort. For-
mannen i Oplandenes pelsdyrlag, Hans Markestad uttaler til VMst  land
at pelskvaliteten er overraskende god i betraktning av deh nu euaidige
foring. Det ble denne gang pelset forholdsvis mange skinn, idetbpp
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dretterne firner nt det er for risikcbelt å ha en strre bestand vinterer
over. Vcd en privat utstillins på Gjbvik forleden, ble det4 utstilt
ca 150 dyr m.od 7:n'soroe -c)d brjt. Liknende
utstillirgr,r vil Lli senere i TntCC md horb-likk p`,1 uttakingav
dc Lu:,te

v livdyr pa Opinô.eno foruoller

FLY.LIMREP L-OT OnO?

1 2,3: 0-lo
et kå3eri av Rulle R iiiwson cc brae eu lftiaeicIig2<24 tysk. 2,3,dingen
löd:

18,33. Feindvorband jotzt 90 kn nordöstlich
£ristiansand, kurs nord ost. Weitcre I'liegertatiskeit 20 km nord -
westlich Flekkefjord.

Alokken 18.50 br,3t Oslo igjen av sendingen
som da bare bestod av gramofonplater og meldte fölgende 1)-t tysk:

18.47. Der soher gemeldete Feindvcrband
nit Richtuns Oslo abgefloson. Einzelflugzeug nordlich Flekkefjord.

Den annonsortc sondins fra Oslo, Norges
ungdom, Norges framtid, ble slit5yfet og istedet sendtcs gramofonnusikk
til nyhetssendinecn, som imidlcrtid bare kunne höres på roloestsjonene.
Oslo lansbölgc kunne ikke oppfattes. Heller ikkc sendte KTB i tiden
fra klokken 18.35.

.--åtter nyhetssondinsen klokken 19.00 var
det et tysk underholdningsprogran.

FLERE POLITISKE L-ORDI NORGE.

S.R. 19.00.
på åpen gate i Oslo da
Gjerningsmannen kjartc

som leder for Nasjonal

• Et nytt politisk nerd fant sted isårmorges'
en NS mann ved navn Svendsen Ebe ble nedskutt.
å unnslippe.

Svendsen Ebe har i de senere år fungert
Samlings gruppe Frognerdistriktet.

Fra Ålcsund meldes at sjefen for byens gass-
verk, NS nannen G. Ekor, igår ble skutt å sitt hjem av to maskorte menn.
Lker innehadde fle:ro tlIitcvërvi XS og var blandt annet leder for
Ålesundslik.vi.desjenss.6yre15e, et kontor som tar seg av likvideringen
av flyktede nordmenns formuei..

SVERIGES RECSW.G. BEVILGER 100 MILLI=R TIL NORGE.

S.R. 19.00. Svenska Riksdagen bevilget idag 100 millioner
kroner til reulering av en kreditt til Norge. Denne er avsett for det
nmwmeste halvarets utgifter til utdannclse av norsk politi i Sverige
samt hjelpevirksomhet blandt norske flyktninger i Sverige.

Riksdagens bewo kamre vedtok videre
Regjeringens forslas om å bevilge et invcsteringsbelöp på 8 millioner
kroner til aksjetekning i Norrbotns Jernverk.

Flere spörsmål og interpellasjoner ble be-
svart ved dasens Riksdassnötc. En lengere debatt utspant seg idåg i
lste kamret om den tyske skolen i Stockholm om hvilket Holmbeck, Folke-
partiet hadde interpellert til justisministeren. Herr Bagse franholdt
bl.a. at myndighetene ifølge svensk lov kunde hindre skolens op-)-
rettelse os at det fins svenske skoler i T skland. Han medga at den
tyske skolen til det yttersto tjencr tyske"interesser og framholdt at
den bidrar til å holde tyske barn hvis foreldreer blitt svenske stats-
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borgere innenfor tysk miljb.Det fing ingen lov som kan forby svenske
foreldre å sende sine barn til en privat skole mad utenlandske Imrere
og herr Bagge sa seg heller ikke villig til å ville innskrenke foreldrenes
rettigheter 1 så hehseende. Forövrie reknet h an med at elevtallet i
den tyske skolen kommer til å synke i aamma tempp som det materielle

ki.(utydelig or:: t'or den y3ke ekspansjonen åvekkes.
Interpellanten, herr HOlmbeek beklaget at

herr Bagee stilte seg ngeativt til kjerneproblemet, nemlig at skolen
bör innskrenke seg til a undervise rent tyske barn. I det store og hele
bOr allt som heter nasjonalsocialistisk undervisning elimineres i
Sverige. Han understbttes i debatten av sosialdemokraten hert Pauli
sara beklaget den passivitet som skolens inspektör kadde vist,samt av
sosialdemokratene herrer Wangsson og Ström.

Statsradklhheatad svarte i s'Ittstar
.på en interpellasjonam kommunisten Persson i atoekholi.mkat, manalwa
behöver nære noen engstelse for brenselsforsyningen i vinter. Lokale
vanskeligheter mad vedforsyningen kan dog oppstå. For å sikre brensels-
forsyningen neste år er det vedtatt visse forholdsregler for å stimulere
skogseierne til å avvirke så mye ved som mulig.

STURLASSON.

NYE BESTEMEIBER FOR EKSPRESS OG ILGODS.

19.00. (33), Fra oe med den 15de ds. inntrey fölgende
forandringer:

Hbyeste vektgranse for ekspressgods er 10
kilo og for ilgods 50 kilo pr. Sending. Uhntatt:

Ikke holdbare varer som ilgods. For ekspress-
gods og stykkgods må frakt, og utkjöringsavgift betales ved innleverineen.
Slike sendinger kan ikke belegges med etterkrav. Unntatt fra franko-
tvangen et ilgOdsSendinger fra dampckipsstoppesteder over Mosjöen,
Andalsnes, Bereen, Gravvin Flåm, Stavanger og Eristiansand S. Dog kan
heller ikke disse sendinzer beleggesmed etterkrav,

Oslo den 13de desembmr 1944.

Generaldii.ektoratet for Norges Statsbaner.

Sturlasson.

STURLASSON . Ordre S 7314.
effiey

KONNGRING TIL. E1T.,11CUERTE.
.......

19,00, (34). B nin sskader:
ygningsscader meldes.til det trygdelag

hvor bygninene var branntrygdet. Bygningsskrivelse med planskisser:og
snitt blir a utarbeide eg innsende for totalskadede eiendommer, Dertil
må det gis endel nærmere opplysninger. Bygningsskrivelsesskjema samt*
opplysninesskjema fås tilsendt ved henvendelse til krigsskadetrygden,
eller branntrygdelagene,.. Skadetakst vil bli holdt såsnart førholdene
tillater det.

Lbsbreskader:
rsta ngs rav vedrörende krigsskader på

lösöre som eieren har kjennskap til oppsettes på meldingsskjema 2J og
sendes krigsskadetr¥gden gjennom det branntrygdelag hvor lösbrat er
forsikret. Skjema faes tilsendt ved henvendelse til krigsskadetrygden
eller branntrygdelagene.
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or de skader hvor stedlige politi -
myndigheters attestasjon ikke foreliEger, vil trygden i'den utstrekning
det er mulig s3ke myndighetenes attestasjon for skadene.

Oslo den 11. desember 1944.

Kriesskadetrygden for byeninger.

Kriesskadetrygden flor lsöre.

Sturlasson.

ALLIERT KOWTOY 4,NGREPET UTENFOR ELIJLER.BIJST.

2200. (44). Etter hva Internationale Informations
korrespondent ved det tyske luftv4cn i Norge melder rettet tyske
torpedofly isår et ancrep mot en anclo amerlkansk konvoi som tyske
fjernoppklaringsfly hadde observert i Ishavet. lonvoien som var be-
skyttet av kriesskip og et hangarskip ble angrepet utenfor Hammerfest.
Trass idet meget sterke forsvaret med luftskyts og jagerfly gikk
tyske torpedofly til ancrep og fik treffege på flere skip. Etter de
hittil innlöpne meldincer ble tre lasteskip, deriblandt et Liberty-
skip, så alvorlig ramt at man må rckne med at de er sunket.

flibvSTOWTET.

11.30. (12). Ebter det "UTB" får opplyst i "politi
departementet" blir det innvilget reisetillatelse i tiden 15de desember
til 10de januar for arbeidere vcd kriP;s og livsviktige bedrifter os
anlege som önsker å besöke sine familier i julen. Forutsetningen er
at de som vil reise hjem har attestasjon fra vedkomende arbeidssiver
om at hjemreise er påkrevd os bevitnelse fra politi, (lensmann) om at
familien bor på det ancitte sted eller andre papirer som dokumenterer
dette.

TOB.AICK.SDYRKING PA KONTRAi,:T.

11.00. (4). Den såkalte kontraktdyrking av tobakk iår
har etter det Adresseavisen opplyser srselis skuffet mange og mange
er bedradd. En gårdbruker i Rinesaker skaffet seg ivår ved annonser
Trondheimsavisene manee bestillinger og store forskuddsbelöp. Hbisten
gikk imidlertid uten at en så noe til den bestilte tobakken. Blandt
dem som hadde bestillt tobakken hos mannen i Ringsaker, var også poåt,
funksjonærene i Trondheim. Det er ialt 150 mann, oc de skulde etter
kontrakten ha omlag 300 kilo tobakk. I forskudd hadde de betalt flere
tusen kroner. Det viste seg at produsenten ikke hadde mer enn 3 1/2
kilo tobakk å fare med. Adresseavisen har henvendt seg til 1.ensmanns-
kontoret i Rinesaker. Her blir det opplyst at man allerede har fått
en rekke anmeldelser mot mannen, som heter harkus Brennhaugen. An-
meldelser kommer fra Hedmark, Tr6nde1ag og andre distrikter. Lensmannen
forteller at mannen i den seinere tid har betalt tilbake endel av for-
skuddsbel8pene

DRUICNINGS=1,.

11.00.(5). En 4rukningsulykke hendte forleden på Asta-
fjorden. Fisker Magnus Mikalsen og hans 16 år eamle sönn var å veien
hjem il Wrrolnea da de plutselig kullseilte. Sönnen klarte a komme seg
opp på båthvelvet, men faren forsvandt i dypet. Ean var 58 år gammel
og etterlater seg huttru og syv baxn. De sitter i meeet trange kår.

•
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11.00. (6). To brddl,e i 18 års alderen, Torleit og'
.Ralf Larsen fra Kvitfor i Skånland, druknet lördag i B1åfjellvann&
meldes fra Harstad. De •kulde sykle over isen og kjrte ned i en rak.

SJIZSICLFTE I OSLO TRYGD:ZASSE.

4,00, (19); Den 14de desember er det sjefskifte i Oslo
trygdekasse, idet den nuværende direktör Ingvald M. Ormestad er 70
år 13de desember og fratrær sin stilling samme dag. Som ny direktør er
ansatt kontorsjef Harald vasenden, som har vært knyttet til trygdekassen
siden lste august 1943.

Direktör Ingvald M. Ormestad er født
Vestfold. I 1898 ble hat formann i Norsk J'ern og Metallarbeidez -
forbund og i 1909 sekretær i Arbeidernes Fgglige Land2organisasjon.
Fra 1911 var han vært bestyrer for uslo trygdekasse. Direkt6r Ormestad
har gitt ut en rekke skrifter av sosialpolitisk art og han har vært
redaktör av sykeforsikringsbladet "Det Nuværende Sooialtrygd" siden
1912. I anledning av syketrygdens 25 års jubileum ga han i 1937 ut en
bok am dette emnet. Han har vært medlem av Oslo bSrstyre og formann-
skap, av flere*depattementskondteer, arbeidsrådet, voldgiftsretten
arbeidstvister, av sooia11ovkomIt6en osv. Fra 1935 har han vært medlem
av styret for rikstrygdeverket og fra 1922 formann I rygdekassenes
Landsforening.

Den nye 41rektör, Harald tasenden, er födt
i Brand i 1901 og har gjennomgått spesiell utdannelse i ulykkes og
ykeforsikring. Han har dessuten tatt eksamen ved Vestopland Foike-

høyskole, ingeni6rvåpnets underoffisersskole og oslo Handelsgymnasium.

DEN FINSKE HSR DENIOBILIEMT.

11.30. 7). D finske hör er blitt demabilisert og
brakt pa fredSfot til det tidspunkt som var forskrevet i våpenstill-
standsavtalen, melder Nrgontidningen fra Helsinki.

BRANN VED KYSTHOSPITALET I STAVERN,

	

13,30. (18). Fra Stavern blir det meldt at en brann har
herjet sösterhjemmet på kysthospitalet der, Den store*treetasjes bygning
brente helt ned. Det bodde for tiden 32 mennesker der, Iregefamilier og
st$Stre. En av sbstrene 1C.p under brannen inn i bygningen for å hente
noe. Hun ble sperret inne av flwnmene og måtte hoppe ut fra tredje
etasje. Utderdette påtrog hun seg så store skader at hun döde itatt.
Det er lykkes å redde det meste av innboet i de underste etasjer, men

kiwatketrene ndstet så å alt sitt.

BONDERNES RETTSTILLING.
1m.

	

21.00. (40). "Justisdepartementet" har opphevnt et ut-
valg til revisjon av lovreglene om böndertes rettstilling. Utva1get
består av ekspedisjonssjef G. Has1e, Oslo, formann, fylkesförer Fitn •
Thrana, Gjøvik, sorekskriver Ivar Mbe,Tynsét, gårdbruker Peder Askvik,
fibyi Land, forMiks1eder Håkon Foss, Vollbu, utskiftingsformann Zon
2eggem, Osmarka, ordförer Harald Hope, Förde i StInnfjord,Sårdbruket
.4rtxls Rishovd, Geithus i Modum, gårdbruker Oyvind Stamnes, Beitsta.

Utvalgets mandat og sammensetning er utr.
formet i samarbeide med "1andbniksdepartementet" og "Norges Bondesambind".
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NYTT STYRE I "i:V=EUES KYBROTTSFOND"

21.00 (41) Som nytt styre i "Xvinnenes Nybrottsfond"
er op-9nevnt:

Fru Kari Franstad, Gran, fru Eklen Folk-
vord, Sandnes, fru Kristine hajorweter, Dal st„ bonde P, Jæser

Sjblstad og landbrukssekretær Yngvar Vigeraust Drammen.
Sturet har valt fru Kari Framstad, Gran til formann.Pa mbtet 6te
desenber 1944 ble de innkonne söknader on stötte av fondet behandlet
og der ble delt ut bidrag til fire bureisere til innkjøp av ku.

BEVARINGEN SMiSKOGEN.

21.00 (42). Det er ikke små verdier son hvert år går
tapt ved at skogbruksarbeidere i.ke tar de nUdvendige hensyn til snå-
skosen. i.ien det finnes også arbeidere som viser den rette forståelse
os i sitt arbeide gjbr alt for å skåne skogen både under felling og
kjdring, og som ogsa fb1ser reglene for cod utnyttelse av det .som
blir huget. bstfold Skosseliskap-kar funnet disse karer bbr påskjdnnes;
og har iar utdelt et vakkert diplom til fblgende skossatbeidere:

' Hans Holm Odes21rden, Tonter, Einar Karlsen,
Herland, Johan Nartinsen, Trbestad oc Rolf lurås, Spydeberg.

MELDINGER..

.,£ks ekurser: 4 1/2 % btat 1937 K 103 3/4.,
4 % Stat,1935 I S 103 1/2,:K 102 3/4.
3 1/2 Stat 1941 I K 104 1/4.
3 lA Stat 1938 I K 103.
4 % Hypotekbank 1938 K 10f1 1/2.
3 1/2 % Illypotekbank 1941 K 105 1/2.
Creditbanken K 140.
Xreditkassen K 812 112.
Bjblvefossen S 20 1/4,'K 19 3/4.
Berresård S 133, le 131, Oms 132.
Elektrc›kjemisk K 132 1/2.
Hafslund S 710.
Orkla 245.
Sausbruksforeningen S 1875, K 18501
Union S 5,70, K5.60.
Asdesien S 150, K 142 1/2.
Borgeste,d S 222 1/2, K 215.
Bruusgård ..5.bsterud S 252 1/2, K 247 1/2,
Amerikalinjen S227 1/2, K 225.
Bergenske S 150, K 147. '
Nordenfje1dske§.12.67 1/2, K 160.
Ivaran S 255, K 247 1/2.
Ooean S 280 K 270:
K smos II'S 272 1/2, K 270, Oms 272 1/2.
Oad K 225.•
Rosshavet.K 357 1/2.

Valutanoteringene var uforandret.

Stockholin: Direktbr Reuterskibld i Det Svenske Reder-
forbund har avgitt en beretning om skipsfartens vanskelige stilling.
Forholdene er særlis vanskelig på grunn av tilbakegangen i utenlands-
skipsfarten. Etter berekninger om forholdene ved besynnelsen av denne
måned var ikke mindre enn 324 skip på tilsammen 1.14 millioner tonn
d.w, opplast. Dette forhold har selvfblgelis fbrt til stor arbeids -
lbshet blandt sjbfolk. Framtidsutsiktene kan heller ikke betesnes som
gunstige.
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OKONOMISIa LEIDINGQ lortsatt,

Oslot Indsks for Oslo Börs tirsdag 12. desember
1944.

:tankaksjer 167.75 (uf).
Industriaksjer 188,37 (+ 0.80).
Skiusaksjer 219,10 (4. 0.75).
Hvalaksjer 195.504+ 0.25).

Trondheim: I ekstraordinær generalforsamling i Röros
Ireditbank ble styrets og representantskapets forslae 041at KX.ii.tbWaken
går inn i Forretningsbaukn vedtatt enstemmig. På generalforsamlingen
var nesten alle aksjer representert. Fra lste janbue: 1945oppratlxV
AiS Forretningbanken filial på  Röros og bankforholdene er dermed .
brakt i orden i henhold til bankloven. Banksjef Erog og de övrige
funksjonærer i banken fortsetter i sine stillinger.

KATASTROFEN I ERISTIANSUED.

12,30 (17). Katastrofen i  Eristiansund igår hendte
som tidligere meddelt på Nordlandet. Like *red det ramte område ligger
et brakkeströksofiler oppfört etter krigen, og det bor omlag 1400
mennesker der. En rekke av brakkene hat fått khust vinduene og det
*er også gått sterkt ut over kjökkentdy, lamper, gardiner osv. Det er
nu lykkes å identifisere mannen som ble funnet i ruinene igår etter-
middag,"Det viser seg å være"skipstö mann Hjalmar Pedersen. En av de
omkomne, fröken Dudtun Tbsse, var frila"revang og var på tur til byen
samman mad s.3steren, som ble såret. Det er imidlertid ingen fare for
livet. Alle de andre omkomne er fra KrIstiansand. Tilstanden for de
sårede er uforandret. To av dem er alvorlig såret, mens de andre er
på bedringens vei. Under redningsarbeidet ble det utspilt flere rystende
soener, da mange mennesker var spervet inne i kjellerne m•ns husene
styrtet sammen og kom I brann. En gjorde såledeå fortvilte forsök på-
å redde en kvinne som'oppholdt seg i en kjeller, man alt til ingen nytte.
skipper Kjelles hus, sam ble fullstendig smadret av bombenedslaget

tett ved, var det mafige mennesker. En frue ble hårdt såret og döde på
sykehuset kort etter, mens de andre ble reddet som ved et under. Fra
ruInene at et ödelagt hus hörte en tydelig barnegråt og da man skulde
se'neermere etter, viste.det seg at et spebarn lå skjult der. Markelig
nok var barnet fUllstendlg uskadd,

EYSK SOLDAT SKUTT I SVERIGE.

S.R. 22.00. En tysk soldat som kom inn over den  svenske
grensen ble idag nedskutt sydöst om Kenovnakio i det nordligste Lappland.
Soldaten stod i samtale med noen lapper da han ble påtruffet, Han blt
anmodet av sjefen for den svenske patrUljen0111å overgi sip revolver,
Den tyske sold4ten dro revolveren, nekteh å utlevcre'den o forsökte å
unnslippe. Patruljesjefen avfyrte t3rst varselsskudd, og da dette ikke
hadde noen virkning gikk han over til virkningsild.

WELPLN TIL FLYKTNINGENE

S.R. 22.00. Ikke mindre enn fem fly var idag i virksom-
het'med å transporte:e hjelp til flyktninger i de vestre grensetraktene
i Lappland. Flyet Vlkingeland gjorde en tur til Suorva med forsyninger
som ble kastet ned og tre mindre fly  gjorde også turer med forsyninger.
Disse flyene gikk ned og på tilbaketuren förte de med seg noen syke
flyktninger.  Flyene hadde også leeger med. Også ambulanseflyet fra laden
gjorde idag en tur til Suorva for a hente noen syke. Det flnnselanu
endel flyktninger igjen op;)-e i fjellstuene og i Suorva men det störste
antallet, omkring 50, er pa vandring ned til Jokmok.
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SVENSIC RDE KORS SKIP TIL GÖTERDRG.

S.R. 22.00. Det svenske Röde Kors fartby liangalor
kom idag inn til G3teborr fra Anerika. .Led skipet fulgte to av Sveriges'
representanter for den ietcrhasjonale handelskammerfouferanse i Amerika,
De t5vrige del fater ventes tilbake_sencre. Dcn ene av dem, direktör
EdstrCe uttalte i en samtale med T at konferansen i mange henseender,
var vellykket. Lan var enic on at den frie foretaksonheten må utgjöre
grunnmuren for det ökonomiske livet etter krigen hvis verden skal kunr:e
op-pbygees igjen. Den svenske delegasjonen hadde anledning til å treffe
sammen med representanter for de övrige nordiske land og alle var enige
om å holde samen etter krigen. Direktör Edström nevnte også noen
ord om de Olympiske lekene og sa at det ii;ke blir noen sådanne leker
för det blir verdensfred, Det blir ingen leker fbr 1948.

JULEBÅLET TEUDES OGSÅ IÅR.

S.R. 22.00. Den julehilsen til Danmark form av et
bål sam er blitt en tradisjon i Heisingborg konmer istand også iår.
Meningen ew at bålet skal tendes juleaften klokken 16. Det vil samtidig
bli en kort höytideligbet på stedet  hvror  bålet blir tendt.

BUNKERSFORSYNINGENE TIL SlaPSF„RTLN.

S.R, 22.00. Wildelingen av kull og kokk til far-Wy
ltd)1 fra oe med årsskiftet bli ytterligere redusert ifölge en av brensels-
kommisjonen oppsatt forsyningsplan for frste halvår 1945. :2neds -
tildelingen kommer fra den lste januar til å bli redusert til 25 % av
det kvantum som er tildelt for de tilsvarende måneder 11944, En noe
höyere tildeling kan dos påreknes for visse slag fartöy, såsom bergings-
fartöyer m.fl. Fartöyer $om trafikker innenskjærs vil i hovedsaken bli
henvist til fyrins med ved.

SVEITSKA StrjFOLKSFORBULDEW FÅR GAVE.

S.R, 22.00. s Svenska SWolksforbundet fikk idag ved
en hdytide1ighe-toverrakt en save.på 50,000 kroner fra Bommulds og
Uldimportforeningene. Midlene skal anvendes til understttelse av
nödstilte'svenske sjömenn som under krigen har fart i oversjöisk fart

transport av tekstilvarer eller •til overlevende etter sådanne •mkomne
sjönenn.

STOCKHOLM PL NORSK.

S.R. 22.20. Sendingen begynte med å gjenta meldingen
om skytingen av quislingene Svendsen - 1::be og Eke. Det ble videre opp-
lyst at Eke Var gift med en tysk dame og at hans sönn var en av de förste
som meldte seg til kamp på 6stfronten og falt der.

Den norske avisen i Sverige "Norgesnytt"
meddeler idag at en nazistisk provokasjonsgruppe er avslöret i Namsos.
Organisasjonen var ledet 'av tyske agenter. Ir.edlenmene handlet i god •
tro, Hjemmefronten kjenner meget vel til Gestapos proyokasjonsmetoder,
skriver bladet, og den har gjenntatte ganger henstillet til nord -
mennene å vise ytterste forsiktighet i alt illegalt arbeide, Nordmannene

Sverige må også være på vakt mot Gestapoagenter. lUstenksenheten 1114
ikke overdrives,,men, slutter bladet, la oss gjenta at det er ganske
utilivelig å fortelle hva vi har vsert med på i Norge, Det vedkommer
forsavidt heller ingen hva en selv eller kjente arbeider med i Sverige.
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STOCKHOLM RADIO. Fortsatt,

Enda en deport(Tt norsk student er d6d.
Det er stud, jur. Odd Lt5fsgård, fra Skarnes i Nord Odal. Han ble
nær 23 år gammel. Ldvsgård har 1 den senere, tid ligget på et sykehus
for tuberJtulose og skulde vært blandt de studentene som nylig kom
hjem, men 27de november.dt5de han.

En svensk bruks kunstekspert, dr. phil.
Ike Stalinov (?) er nettopp kommet tilbake etter et besök 1 Oslo.
Han opplyser til Dagens Nyheter'idag at stemningen i Nbrge har svingt
merkbart t11 fordel for Sverlge, mens man s.å lenge transitt-trafikken
varte var meget skeptisk. •

Jeg fikk, sier han, også et overordentlig
sterkt inntrykk av hva Svefiska Norgeshjalpen har betydd. Riktignok
omtales den ikke i avisene, men nordmennene vet alt om den og svenske-
suppen har reddet utallige hjem fra sulten. J'etc; håper inderlig at
Nbrgeshjelpen må få tilstrekkellge midler til a forlasette sin vel-
signelsesrike virksomhet, Om forholdene i Cslo forteller han at det
nesten ikke fins en ting å få kjöpt i butikkene. Hvordan det skkl bli
med julepresanger til barna, vet jeg ikke, sier han. Jeg så bare noe
tarvelig, dårlig laget leketby av tre, Hele Oslo ser sjabby ut. Alle
store vindusruter er knust ved eksplosjonene og det fins ikke glass
til nye så man har spikret trelemmer foran.med bare en åpning i midten
med glass 1. Sabotasje forekomner stadig. Riktignok blir ödeleggelsene

större ved det, men nordmennene mener at de dermed slipper alllerte '
flyangrep. Det forekommer også mange sammenstöt og megen skuddveksMing,

ier han.

Det tyske mariniDkommando hår truffet om-
fattende beskyttelsestiltak i Tromsö og Nar7iktraktene, hvor de
tydeligvis venter at en alliert operasjon ni.r soM helst kan innledes,
nelder svenske aviser idag. Hundrevis av no37dmenn tvinges til vakt-
tjeneste ved tyske opplag og depoter. De soLl stikker seg vekk betraktes
som sabotörer,

Praktisk talt aLle undergrundsaviser i Norge
behandler nu den tvangsutskrivning av norskei sykepleiersker som tyskerne
har satt 1gang, og de avviser bestemt den tyske pastanden om at det
gjelder pleie av de evakuerte fra Nord Norge. De frie avisene hevder
at sykepleierskene utskrives til tjeneste ved tyske krigslasaretter.
Alle sykepleiersker som står for tur til uts:krivning oppfordres til å
gå i dekning,

Stoppingen av dr:Iften av gassverkene på
grunn av kullmangelen i Norge.

Utenriksminister GUnther besvarte i Riks-
41115agen idag en interpellasjon om den adgang scuu er gitt Sovjetsamveldets

legasjon til å best3ke de baltiske flyktningeVorlegninger i Sverige.
Legasjonen har bedt om å få besöke flyktningene og har henvist til at
en del av disse önsket å få reise hjem igjen. Defi svenske regjerings
tillatelse innebærer ikke, sa utenriksministeren, at man får lov til å
oppta direkte kontakt med flyktningene enkeltvis. Derimot har man ansett
det rimelig å la en representant for den russ4ske legasjon eller konsulat
best5ke leirene for å meddele flyktningene at de kan reise hjem og hva
de 1 så fall må være oppmerksom på. Tanken er at et medlem av den
sovjetrussiske legasjon eller konsulat fulgt tv en representant for de
svenske myndighetene ved besøk i leirene skal få holde et fbredrag
hvor han orienterer om de mgligheter som foreligger for flyktningene
til å reise hjem. Fra sovjetrussisk side er dett uttrykkelig framholdt
for den svenske regjering at de flyktningene 40111 vender hjem ikke ut-
setter seg for rppresalier av noe slag. Etter foredraget skulde de av
flyktningene som tinskdr det få oppsöke den sovjetrussiske representantet
for å få nærmere opplysninger. Forh6r av flykt411ngene eller etter -
forskning blandt dem har overhodet ikke vært på tale. Utenriksministeren
håpet at hans uttalelee vilde fjerne alle misferståeleer om denne  saken.
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INTERNESSOIET VSD LAPPLANDSGRENSEN

S,R, 08,00. Noen fullstendig rapport om intermsssoet
ved Lapplandsgrensen i middags igår da en tysk SOldat under flukt-
forsök ble skutt ned av en svensk posteringssjef, er ennu ikke inn-
löpet og man venter ikke noen fullstendig rapport f%r i löp9t av dagen.

For noen dager siden inntraff pa samme
sted en annen tysk grensekrenking.Nben tyske soldater trengteinnever
den svenske grensen og tok en rein som de dro msd seg tilbake,på
sivdlt  hold antar man at det var i anledning av denne hendelse at en
svensk grensepatrulje oppholdt seg akkurat i dette området.

HVA HAR HENDT I OSLOTRAKTENE?

S,R, 08.00. Igår kveld'rappoeredes det fra forskjellig
hold i det syd vestlige reIrmland at man fra vest har hört kraftige
detonasjoner som fra en voldsom kanonade. Smrskilt kraftig var, lyden
longsrud (?) der man sågar innendbrs hörte lyden. Omkring klokken
19.30 observerte man eiendommelie lysfenomener på himmelen som man
lokaliserte til Oslotrakten. Ogsa andre steder har man observert
liknende lysfenomener.

BRU OVER GLOMMA,

441111,23,00. (48). Ordfreren i Fredrikstad har bevilget
10.000 kroner til omarbeidelse av planen om bru over Glomma i samsvar
msd de bemerkninger som er gjort av "departementet". iJet foreligger
samtidig en reguleringsplan som er godkjent av bygningsrådet. Planen
gjelder Innkj6rselsveler til Fredrikstad, Det er meningen å anlegge en
20 mster bred vei inn til byen.

BRANNEN PÅ STAVERN.

23.00. (52). Den omkomne sösteren het Eva Olsen. Hun var
opprinnelig fra 4havn i Finnmark cg ble mellam 40 og 50 år, Det var
både redningsstol oc redningstau pa rummst hennes, men en antar at
ilden har fenget i klmrne hennes slik at hun i forskrekk&lsen har
hoppet ut av vinduet.

DODSULYEKE PÅVOSS.

23,00. (53). En dMsulykke inntraff forleden i Rastali
på Voss da en ung pike, Brita Oddsdotter Klöve falt utfor veien og slo
seg ihjel. Hnn gikk utover fra Elbve ved 15 tiden om ettermiddagen for
å mote sin 4mreste. Det var litt she og is på veien og hun hadde
gummifottby på seg. Hun har Glidd på veien og falt utfor og döde an-
takelig msd det samme.

TYSK NORSK SELSEAP I BERGEN.

23,00 (54). Tysk Norsk Selskaps Bergensavdeling kunde
igår se tilbake på tre års virksomhet. ,Tubileet ble feiret med en konser
i Ole Bulls Kino hvor violinistinnen Henriette Reuter akkopagnert av
pianisten Alexander Welselmann epilte, Etterpå var det et kameratalig
samvær på hotell Terminus. '

vvvvvv VVVVVVV vvvvvv
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Heldinger, torsdag 14. desenber 1944.

OPPFORDRING TIL GJESTFRIHET.
$r

14.30. (19) "Finnmark Folkeblad", so:1 hittil er kommet
ut i Hammerfest, skal som kjent gis ut i Oslo en gang i uken som
organ for det utf4rttede FinnmarL og '.'roms. I bladets förste
nummer som kom i gar, skriver dvcrste sjef for evakueringen, .
"minister" .2.1f L. Whist:

nEvakucringen av Finnnark og den östlige
del av Troms fylkc cr avsluttet. Ca. 40,000 mennesker or kon-
met sörover til nye hci.ler. Takket v=e de c:::sepsjonelt gode
værforhold og do d;iktIge og uforferdede nenn son lodet tran-
sportene os organiscrte hjelpearb(idet der nord, har dct lykkes
a lösc oppgaven s p;odt som 2.ans',.je ingen hadde tenkt seg
mulighoten av

tIioi seitidis ned at cvakucringen avsluttes,
begynner den anncn og ikke ,Idndre viktige del av arbeidet. De
ovakuorte skal settes i st2.nd til å ta fatt på nytt i nyc og
kanskje uvante'oite1sor. Dc skal sl:affes dt dc trenger til
livets opphold, hus, klwr oc; nat og redskaper, de skal få cn ny
sjangso i livet, nu tro på sine egne muligheter.

tf

eg cr ikke i tvil om at de av våre lands-
menn som solv har unnsått finnmarkingenes tristc skjobne vil gjdre
sitt ytterste for å rckke deLl en hjelpendo hånd. Ikke som en
almisse, IJon som en selvfölrelig og kjær plikt. Do offentlige '
muligheter sjör hva de kan, 13rivate institusjonor og forcninger,
hjelpor på beste måto, Lcn like viktis som all nateriell hjelp,
er det at dc evakuertc blir ndtt med den hjertevar.le os den for-
ståelso son de s hdylis fortjener etter sinc utståtte lidelscr.
Hor kan hver enkelt nordmann gildrc sitt til å skape cn samkjensle
som bærer over alle vansker. u.risto de.er og ukcr har de evaku,..r-
to bak see. Frantiden fortoncr seg kanskje for mango av dem
uviss oe mörk. Landsmenn i Sdr Norre vil sdre for at all
egnstolse væres bort at de nye nulinheter blir funnet og ut-
nyttet.

nVi cr bare*ved begynnelsen, oe begynnelsen
og begynnelsen er alltid vanskelis. 4,ed forenede krefter vil vi
sdrge for å rydde vegen s dc'evakuertc får full visshet for at
de,ikke alenö har bercet 1ivet, men også sjangsen til å  utfold
nytt livsmot, ny tiltakslyst, ny tillit til egen kraft og evne.
Vi önåker våre landsmenn nordfra volkommen. Det offer de har
brakt, forplikter-oss andre til den höyeste erad av hjelpsomhet
og ejestevennskap. jes fd1er meg overbevist om at forp1ikte1- ••
sen vil bli innfridd. Det er en æressak for oss at sa skjer.

1,1fL.Whist."
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AVIUSNING OG SINNSYKDOM.
.11

14,30. (20) "IFinnmark Folkeblad" har henvendt seg
til "medisinaldirektör" (3stren og bedt ham on en uttalelse om dat
arbelde som "innenriksdepartenentets" heldeavde1ing straks satte
i. gang da evakueringen av Finnmark begynte.

"Mbdisinaldirektbren" uttaler: "Det er
opplagt at en dlik plutselig folkeströn av tusener friske som
syke fra don ene landsende til den annen stillte og stiller
helsenyndighetene oVerfor en rekke problemer, Det gjelder å
forebygge epidenier, anbringelse av de syko isykehus, avlgsnings-
tiltak osv.

”Allerede strdks ved evakueringens begyn
nelse, sendte jeg sominin representant nordpå dr. Stang Welff
til Mosjøen, S0111 var det tZrste sted hvor det ble opprettet
sanleleir. Det ble etablert lJgovakt, mvlusningsansta1ter

og naskineriet viste seg a funksjonere meget tilfredsstil-
lande tross de store nasser som presset på, Og nan unngikk
heldigvis også epedimier son under disse forhold kunne fått
katastrofale fölger, I Trondheim ble de evakuerende tuberkulin-
undersökt og skjernbilledfotografert, likeson det ble foretatt
avlusning og vaksinasjon i stbrre stil,

"Det annet hovedproblem var anbringelse av
de syke blandt de evakuerende. Man fant den utVeg å rekvirere
ledige hôteller, som var egnet for dette formål. En rekke
hoteller, særlig i Opland og Hednark er på denne måte reservert
far syke evakuerende, Do epideniske syke ble så snart diagnosen
var stilt, skilt Ut fra transportene og isolert i provisoriske
epidemilasaretter. De sinnsyke er anbragt i asyler i det Trond-
heimdke og her sörpå. 'De som cr egnet til det blir da seinere
anbrakt i privat pleie. De fleste tuborkuU3se er konnet til

hoteller i Opland, som for anledningen er inftredet til
dette formål ned röntgen og annet nödvendie utstyr Det inntraff
seks dödsfall under transportenet derav et spebarn, en sinnsyk og
fire gamle, Santidig inntraff flere födsler under transportene."

PLERE FLYKTNINGER.

S.R. 19.00 Værforholdene har bodret seg og det har
igjen vært nulig for flyktninger å ta seg ned til Suorva*og man
mcner at omkring 200 personer, for störstedelen nerdmennl no•
går der og venter på videretransport til ,Tokknokk.

FORMULARBREV TIL FINNUND.

O.R. 12.00 Norges Röde Kors melder at dct no er
anledning til å sende formularbvev også til Finnland.
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STURLASSON ORD2E S.  7329.

19 00. .(25)
"Midlertidig ,)2orringav salget av

elektriske kwfyreri bordkomfIrer 6-g kokeplater."

"Oppgavepliktfor ferhandlereog rodusenter."

I medhold av forordning av 2, februar
1944 on reeulering av onsetningen av naneelvarer har "Nærings/
departementets Avdeling for Industriforsyning" mod virkning
fra oe ned 15. dese,lber d.a. bestemt at det inntil videre
er forbudt å selee eller på annen måte overdra til forhandlere
oe forbrukere ko„ifyrer, bordkonfyrer og kokeplater. lijöt
eller annet erhverv i strid med denne bestemmelse er forbudt.
Forbudet ejelder oeså levering til oppfyllelse av salgs- eller
leverinesavtaler inngått för 15. deseber d.å.

har Lvdelingen for Industri-
forsynine ned hje i forordninr: av 23."oktober 1940 on plikt
til a ei opplys=:C2 od bel'eldninger n,v0 av visse varer bestemt
at produsenter of f(xhandlere (-ressister oe detaljister) skal
ei oppeave over beholdnin,ren pr. 15 dese(lber d4. av elektriske
konfyrer, berdkonfyrer og koeplater til "NEeTinesdepartementet"s
jern- oe stålkontor, Grubbegt. 1/3, 6, etasje 0 lo. Opp-
eaven skal w3re spesifisert slik at det frangar hvor mange
fire-platårs; tre-platers oc to-tlaters komfyrer, dobbelte
bordkomfyrer, enkle bordkoniyrer, samt kokeplater beholdningen
omfatter med angivelse av effekten for platene. For störro
konfytters vedko.mende, såsom hotellkonfyrer o.l. skal antallet
av kokesteder anis, Op-avon, son avgis i alminnelig brev-
form SK;11, VIZRE POSTI.GT =Lil 18. desember

Overtredelse av ansetningsforbudet og
unnl.atelse av å gi oppgave eller angivelse av uriktig ellpr
ufullstendie oppgave eller-nedvirkning til dette er straffbar-.
og kan nedfte inndraening.

Oslo, 15. desember 1944.
"Nrinesdepartementet"s Avdeline for Industriforsynine.

44111, SOM MAN RER SÅ LIGGER

14,30. (18) En sak av eanske stor prinsipiell betyd-
ning er behdndlet av herredsretten i Halden. En gårdbruker
erg har saksökt Norees Statsbanor on erstatninc for hvalpekastinc

1 hans rever,ård hvor han mistet'fire hvalper. Gårdbrukeren har
sin revei-ård like ved jernbanen, oe under arbeid på banen ble det
niner t. Dette nente gårdbrukeren var skyld i hvalpekastingen.
Han hadde tydelic sact fra til arbeiderne om at han hadde drek-
tice revetisper, påstod han, men dette fant retten ikke bevist.

Retten mente at selv on hvalpekastioncen
skyldtes minerinren, var eårdbrukeren selv den fiirste til a bære
tapet når han hadde lagt reveeården sin så nmr jernbanen. Norges
Statsbaner ble frifunnet for saksmålet.
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STURLASSON ORDRE S. 7327.

19,00. (26)

kiir •
"Forbud tot framstilli av ros ektkort,"

Med hjemnel i paragraf 2, i forordning av
15. april 1943 .om forbud mot bruk av papir og papp til visse for-
mål har Avdelingen for Industriforsyning bestent at dot fra og
med 15. desember 1944'er forbudt å brUke papir og PaPP til fran-
stilling av prospektkort Uten tilIatelse fra avdelingen eller
den avdelingen benyndlger. Slik benyndigelse er sitt
rasjoneringsutvalget for papir og papp.,Eirkest. 6B, Oslo.  Be-
drifter som franstiller prospektkort, kan dog inntil • februar .
1945 benytte papir og papp av beholdninger son er bestent for
dette fornål og'son beror på lager hos bedriften selg eller
hans leverandörg'for effektuo:ring r).v bosti:=GOr Mottatt fbr
15 dosenbe::d,a, •

Santidig har avdelIngen med hjennel i for-
ordning av 23. oktober 1940 om plikt til å gi opplysninger om
beholdninger m.v, av vissbvarer bestent at bedriftens akal
opp,64. til rasjoneringsutvalget for papir og papp de gjenvmrende
beholdninger pr, 1. februar 1945 av papir os papp bestent for
fraastilling av prospektkort. Oppgavene skal vmre postlast
innen 5. februar 1945 og være spssifisert for de forskjellige
formater som beholdningen onfatter.

OvertredelseaV framstillingsforbudet
samt unnlatelse av å gi oppgave og angivelso av utiktig eller
ufullstending oppgave ellernedvirkning til dette, er straffbar
og kan medföre inmdragning,

Oslo, 13. desember 1944.
NMringsdepartementets 4vdeling for Industriforsyning.

JULEHIISENER FRISTEN FORLEUGES.

Radiohilsener til sjöflok, fredag siste
dag for julehilsener,

"Norsk Rikskringkasting" Har inbtegått do
nange henvendelser fra sjöfolks familier, som enno ikke har tukket
å sende og nyttårshilsener til sino pårdrende på havet,
ved å forlenge fristen for formidling av personlige julehilsener
til sjömenn i alliert fart til imorgen, fredag15 deseaber.

an henvender seg nevnte dag t tiden
12.00 - 14.00 til "Norak Rikskrinekastings"Radio "Iffasken" på
Tullinlbkken (det tidligere Bjbrneviks Teater). De som er
forhindret fra å kunne möte personlig kan-fortsatt sende hilse-
ner skriftlig til "Norsk Rikskringkastingg Hilsenene må vmre
postlagt innen- lördag 16. desember. De ma inneholde avSenderens
navn og nöyaktige adresse og bör ikke overskrido 30 ord. Hilsen-
ene formidles gratiså.
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lai-XDBRUKSILDINGER.

O.R. 13.50, ren fortvilte potetsituasjon: Potetfor-
spingssituasjonen er ytterst dlig. Mange landbrukere er så
darlig stillet at de frendeles nangler store kvanta på å opp-
fylle sine kvotaer, Det er blitt besluttet at settepotetbehold-
ningene nå reduseres fra 300 til 250 kilo pr. dekar og matpotet-
leveringen fra produsentene nå regnes ned et naksimun av 170 kg.
pr, husåtandsmedlen for tiden fra midten av noveciber fran til
ny hbst, det blir ca, 4 1/2 kg. pr, uke. Dette vil före til
at produsentenes Salgsplikt overalt nå recnes om.

Son ernawingssituasjonen er no, er det
ingén veg utenon å bruke endel av de reserverte settepoteter til
mat, hvor betenkelig dette enn er for neste sesongs forsyninser.
Potetsarealet nå sbkes å holdes oppe så Godt son nulis.

Utvidelse av salrselikt for oteter til
bruk å mindre enim en dekar oteter: isse bru har h tt 1 vmrt
rl salgsplikt nedn ndre vedkonnende lokale nyndigheter spesiellt
har bedt om å få dal ned. Jvdelinc;on har no bestent at alle
bruk celfattes av salgsplikten for poteter på det areal son over-
stiger 200 kvm, pr. husstandsnedlem.

Potetsforwnin til de evakuerte: Eva-
kuerte fra Nord-liorge nå ska-'fes deming for potetsrasjonene i
konnune hvor de blir besatt. KonMuner son er pålagt å levere
poteter i henhold til rekvisisjon, kan dog ikke få avkorning i
rekvisisjonene av hensyn til de evakuerte. Potetene må skaffes
av gjenværende beholdninger etterat rekvisisjonene er oppfyllt.
Er en produsents husstand öket på g,runn av evakuerte, regnes de •
evakuerte som hbrende til husstanden. Evakuerte fra andre steder,
som ikke har mistet sine potetsbeholdninger gjennon krigsskader,
må ta med seg potetsforsyninr; fra heimstedet eller forsyningsnenn-
da i den konmune de evakuerte hbrer heine nå sbrge for at potetene
tilfbres de evakuertes nye heinsteder. Dog kan forsyningsnennda
bestenme at den nye bostedsko_mune skal skaffe nbdvendig
supplering også for denne kategori av evakuerte.

Lnvisning å sette-poteter:
bör det ikke anvises sette-)oteter för 1 ke foran varonna. Det
skal således i .ct hele tatt ikke anvisessettepoteter til små-
produsenter fbr denne tid og dette selv om vedkonmende kan
oppgi leverandbr på potetene.1:an ninner forbvrig on at denne
sesong nå stilles isget strenge Lrav om etterfblging av
bestenmelsene on at alle produsenter först og frenst skal
sitt settepotetbehov sjblv, og at det alt overvelende antall
snåprodusenter derfor ikke har krav på å få anvist settepoteter.
Når det Ejelder produsenter son har salgsp34.kt for poteter, kan
nemnda anvise sette-Doteter for fornyelse av sorter når vedkom-
mende produsent kan oppgi leverandbrav settepotetene og stiller"
tilsvarende kvantuir. natpoteter til forsyningsnemndas dispesisjon.
Dog nå det heretter forlanges at vedkcyemende Fodusent har
oppfyllt'sin salgsplikt, eventuelt fastsatt pa grunnlac av
kontrollpfbr settepoteter anvises.

Barkesanl c: Skogsdriften er i gang,
alle bygder os slik vmrfor o ene arter seg no, er det lett a

sanle bark, Det viser seg at overalt hvor inn sanling av bark
er organisert, er det en meget bra forretning. Rå bark bete4es'
nsd seks öre pr. kg.. Blit barken ligriende slik at den tbrker,
og vekten dermed forringes, betales tillegg i prisen. Rå bark
innebtlder omtrent 50% vatn. For tørr bark er prisen i dag ni
bre pr. kg. os med tbrr bark forståes bark ned ikke over 20% vatn.
(Beskrivelse av plukkingen.)
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" VI OG D2 WDRE" (orieinaltittel) Xlevenbergs ukentligo kh.seri.

0,R.10.45
Jeg begynte forrige torsdag en ejennon-

gåelse av eniigrantrogjoringons forslac til procram for cjen
reisningen av Norees arbeidsliv etter krieen, oG påpekte dets
nistenkelige likhet n.ed Nasjonal Janlirees prograu.

Det nest interessanto avsnitt det
18- sidige forslas fra reejerinsen i London, er avsnittet om
næringenes organisasjon. Parolen for dette avsnitt or: De frie
organiwasjoner i felles arbeid for å dekke folkets behov., insen
klasser, men ett folk. Nel, tenk det Incen småtberier.
(rå grunn av darlice nottakningsforhold nå reeten av foredraget
kondenseres). Xlevenberg fortsatt ned å sitere recjeringsfor-
slaget'ou å organisere næringene i landsoefattende sanmenslut-
ninger, hver cruppe ledet av sitt ce.et råd. Benerknincen om at
hvensonhelst son har nidler til det, fritt skal kunne starte
en ny virksonhet innenfor næringen os når en slik virksonhet
er konmet i ang, trer den autaelatisk inn i nærincens felles-
erganisasjon, utla L:levenberg son "oblicatorisk reedlenskap".
her avbrt5t "propagandalederen" seg selv for å ninne lytterne
on at det ikke var ot sosiaoistisk progran de lyttot til, nian
et program fra regjerineen i London. Kan siterte deretter
Wasjonal Samlings program, punkt to og understroket at "hultur-
tinget" allerede er satt opp og at nan har organisert Norges
Næringssamband som onfattor samtlige næringsoreanisasjoner'oe
grupper i Noree. Den eneste forskjell på de to procraceeer, sa
Xlevenberg, er at NS har gitt forsamlineene navneno "kulturtige"
oc ',nærinesting". NST program cr 11 år eldre eLn London

regjeringens oe onsider er reejorincen i London ocså kannet fren
til ansvars - og förerprinsippet, son er blitt hevdet ev nasjonl-
sosialistene'alle disse år. Londonregjeringen benytter flere ord
for å si det, nen resultatet er det sanne.

Heller ikke'når det gjelder organisa.
sjonen og kontrollen av nåringslivet, har eksilregjeringen noc
nytt å by på. Det erkjenner den åpnet da den sa fölgende -
fortsatte Klevenberg og siterte regjeringens program: "Vi vet
at det i Noree, som i andre naziokkyperte land, vil være skapt
et nazistisk sentralapparat for organisasjonen oc kontroll av
nærinsslivet. Nbn p den annen side er det vokset fram et
bevisst oc uforbeholdent krav om at denne ledelse oc kontroll
skal fjernes og at ledelsen skal bringes tilbake til dat norske
folk." "Det or altsåbare spörsmål om ot pereonskifte", fort-
satte"propaganda1ederen" I forslagets avsnitt on de cnkelte
nærInger drbfter nen bl.a. utbyggingen av vårt transportvesen.
Ller heter det i en setning; "Vart flyvevesen, våre havner og
vår telegraf må bygges ut så at Notge kan fylle oppgaven som
et gjennomgangsland nwellak Amerika, Storbtiannia og Russland."
I Nasjonal Samlings prograns punkt ti heter det: "Tidanessig
utbygging av samferdselsnidlene til'lands, til sj6ss og i luften."
VI er altså forsåvidt også der enig, selvom vi i vårt progran
ikke tilsikter denne utbygging forat Norge skal være bru mellom
Vestmaktene og Russland. Vi har nenlig'arfaring fra endre land
tor'at et lite land 1 et alikt tilfelle, ikke blir benyttet eom
bru, man sam brUhode og da for den annen av de nevnte makter,
nemlig Russland.

(fortsatt)
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KLEVENBERG (fortsatt)

"Videre heter det i forslacet: " En ut-
bygging av'våre havner og lacer, bl.a, ned hensikt på å öke
transitten, vil öke skipsfarten på vår ecen kyst. Utbygging av
vår skitsindustri må for a1vor skje. Anerkjennelse av sjdfo1kenes
innsats, både för og i den no=ende kampen for landets befrielse,
må konme klart til uttrykk. Sanfunnets moralske forpliktelse til
å skaffe sjöfolkene code oc sikre levevilkår, kan bare innfries
gjenmom den foran novute organiserine av nrincen. Sjöfolkene
oe deres fanilier nå sikres en levestandard som er minst like
htiy son den kvalifiserte arbeidskraften landet har. Sjöfolkene
ma gis full representatjon i ledelsen av sin nwring."

"De som hadde anledning til å se utstili
lineen "Norge på havet", vil ikke ha tr_ngått å legee merke til
at nettopp dissekrav ble reist i denne utstillinen, og de 9on
harofUet med i NaSjona1 Sanlincs retningslinjer, ikke de sIste
pax ar, men i 11 år, vil ha nerket sec at disse krav son regjerin
gen i London no, 11 år senere,har funnet å vi_lle fremsette,
er helt i overenstennelse ned hasjonal Samlings progran. Fore-
löpig er altså incen uoverenstenmelse kunnet konstateres
mellom de synsmåter som Nasjonal Sanling har forfektet siden
1935 og de synsnAter som regjerincen i London har gitt uttrykk
for i sommer.

" I fors1agot behanndlet også utenriks-
handelen og omsetningen. Når det ejelder onsetninesorganene,
så har man ikke kunnet finne'noen annen utvei, enn ty til
de erfaringer som nan har cjort her heine i Norce under krigen.
Det heter ordrett i forslacet: "Oplysninger heinefra tyder pa at
on i den förste tiden kan bruke de organer son'har vært opp-
rettet for disse formål allerede för invasjonen. Når de nazistis-
ke toppfigurene oe deres lakeier er fjernet oc erstattet med
nordmenn, skulde det være mulig å bruke forsyningsnenndene som
det sentrale i distriktene." Eksilrecjeringen har altSå fio ogSå
funnet ut fordelene ved an pris- og o_setningskontroll. Men den
er atter en gang for sent ute.

"Til tautt kommer et interessant kapite/
som heter "Staten og det nye demokratiske deuokrati". Om be-
gropet "demokrati" allerede lenge har inart et uendelig tåket os
uforståelis begrep for de allerfleste, blir neppe situasjonen
bedre om man innförer besrepet "demokratisk'demokrati". Det
skulde vel da vwre et"folkestyrt folkestyre7,i motsetningtiä
et "diktaturisk diktatur". Oppsiktsvekkende er det i hvert fall,
at folkestuet under eksilregjeringens "demokratiske demokrati"
later 411 a bli ytterligere innskrenket, i all fall n;lt med
demokratiske mål. Det står nenlig, når det gjelder reNeringen
fblgende: "Vi mener.at det i det hele vil bli påkrevet a Stor-
tingets beskjeftigelse med detaljer, til fordel for detsbehand-
lins av holtedlinjene av landets politikk." Dette skulde, i
parantes bemerket,være gjennomfrt gjonnomopprettelsen av
faglige sammenslutninser med vidstrakt selvstyre. Men videre
heter det: "Santidig blir regjeringens hr).ndlefrihet Og ansvar •
öket." Her kan man gjengi Nasjonal Samlings progran, punkt en,
som heter: "En handlekraft.ig, nasjonal riksregjering."

(fortsatt)
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KIEVENBERG (fortsatt)

."Det kunde i det hele tatt være ønskelig,
om hele det nortke folk,.kunde bli gitt adeang til å lese denne
18-sidige innstilling fra regjeringskretser i London. Men det
er vel et spörsmål om papirsituasjonen tillater det. Forövrig
er det unödvendig, for sa vidt som Nasjonal Bamlines program
rede forlengst er spredt til samtlige husstander her i landet og
noen vesentlig forskjell på dette 11årige program og eksil-
regjeringens "nyskapende" plan er det ikke,

nDet står i siste avsnitt av forslaget
fölgende: "Vi tror på den norskeindividualismen Og frihets-
vilje og det notske selvrådighet ogmeventyrtrang." Den nortke
selvrådighet, ja, De fleste her i landet er jo enig med Nagjenal
Samlings prOgram. Det er i all fall ikke lykkesteg å treffe,
et mennetke bortsett fra forblindede kommunister, som har hatt
noe vesentlig å utsette på Nasjonal Samlings program, Men det
er dette med selvrådigheten. Det er dette at man selv gjerne
vil ha vmrt med på å bestemme programmet og at en har sa vanskelig
for å finne seg i at andre har gått i gang med å gjennonföre et
program som den store masse av folket nok er enig 1, mmn utenHat
man spör denne massen ftSrst, Derfor har no regjeringen i. LOndon
også no i ren selvrådighet villet lansere denne planen sin selv
om den er fullt på det rene med at den i et og alt stemner overens
mmd Nasjonal Sanlings program, bare, bare an smule omskrevet.
Men det vilde oppriktig talt vmre sörgelig on den i g for seg
gode plan og omskrift, tkulde bli ?idelagt ved en eventuell
"befrielse". For det er vel ingen som intbillkr seg at et
slikt program-er gjennomfbrlie i. et Norge, oppfyllt av poli-
tiske pafttier,For forslaget forutsetter nemlig at den gamle
demokratiske form med partier skal bibeho1dow. En tkulde tro
at det norske folk har erfaringer nok med hensyn til et partipoli-
tisk samfunms evne til å gjennomföre saker av landsgavnlig
betydning. DessUten viser erfaringenfrs andre ,bg)fridde" land
oss,hvilket muligheter det akapes i slike områder for gjenreis-
ningsarbeide Det'polititke kaos,sorilerfaringsmessig oppstår
"befridde" land, takket vmre at'de respektive heimefronter

avslörer ikke en'harmonitk enket, men en uendlighet av pell-
tiske dirigenter, blit det ingen mulighet for et positivt, byggen-
de arbeid. Den tkaper bare grobunn for den fremtrengende bolsje-
viame,:i Skulde det hende at den nordke eksilregjering atter
setter bena på florsk jord, for oppta konkutransen med et norsk
mIlitmrdiktatur, et kommunistisk frihetsråd et overklasseregjerb-
ing, samt kameratene Furubotn og Martin Txunmw1, ja, da vil den
plaft sam eksilregjeringen lansererfor å gjenweiseNorges-arbeids-
liv, bli trampet ned i politiåk sUe og borgerkrigens gru. '

nVI kan med trygghet fastslå at prOgram-
met for Norges gjen- og nyreisning, det ex for år tilbake skapt
av nordmenn i Norge og dets gjennomfbring er i dag i full gang
av de samnm nordmenn som fortsattbefinner seg pa norskområde.

fl

,Detheter til slutt i forslaget:"Heime-
frontens enestående innsats og den norske fronten ute, har
under krigen gitt Norges navn ny klemg." Hertenker eksil-
regjeringen attakelig på SIN heimefront, den ton'tkyter folk
ned i bakhold, sprenger nortke bedrifteri luften, gjft, sitt
beste for å avskjmre transportmulighetene her landet og derved
forverrer forsyningssituasjonen og på alle områder forbeXeder
den kommende bolsjevismen. Og de tenker på den utafronten som
omfatter et rbmt statsovorhode og römte styresmenn, noe som ikka
har hendt fbr i Norges tusenårige historie. •

(fortsatt)
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KLEVENBERG (fortsatt)

" Så for så vidt k'an det vwre riktie at
Norges navn har fått en "ny" klane. hen vl som valgte å bli på
heimlandets jord, vi tenker.på den heinefronten som under krigena
vanskeligheter har ffirget for at det norske folk har fått leve
og under forhold bedre enfi kanskje noe andre folk i Europa son
er blitt rammet av krigen, og som dessuten har fått anledning til
å gjennomföre, dels å forberede gjennomföringen, av ct positivt
byggende program, son selv eksilreejeringen gjennon sitt forsing
ikke har funnet noe å innvende mot. Og vi tenker på den norske
fronten ute hvor unge nordmenn har tatt kampen opp mot den
fare som truer hele Europas sivilisasjon og som har gitt sitt
liv i denne kampen for å sikre det norske folks fortsatte liv
og eksistens. 1Jålet er kanskje det saame: et fritt og selv-
stendig NorgeQ Og ou for=en som dette Norge skalbygges opp
av, er hlalavel også enig, ja i allfall blandt de nasjonale nord-
menn. Men kan man etter dette være i tvil om hvem son har
valet den riktige vei for å nå dette målet? Vi har pekt på den
i over 11 år, Reichskoamissar bekreftet den den 25. september 1940
eg gjennom sitt forslag til ejenreisning av Norges arbeidsliv
har eksilreejeringen ubevisst oeså innranet at den eneste vei

til frihetoe selvstendighet Går gjennom Nasjonal Samlingi

“SKADEBEKJEMPELSE VED FIY4".NGREP DET OFFENTLIGE SIVILE LUFTVERN:"

20,00. (34) På grunn av misvisende uttalelscr i pres
sen önsker Politidepartementet å opplyse fblgende:

Det offentliee sivile luftvern har til
oppgave å bekjempe skader som oppstår ved luftangrep. Det tå-
ligger denne olganisasjon spesiélt å bekjempe branners grave fram
og redde innesperrede mennesker, yte sårede förstehjelp oe tran.. t
sportere dem til förstehjelpsstasjoner eller sykehus. For gjen-
nomfringen av disse oppgaver baserer det offentlige sivile
luftvern seg på brannvesenets fredsorganisasjon, som ned luft-
verntienesten for bye er betydelig forsterket'med mannskaper
og materiell. Videre er satt opp slige avdeliw_er for sani7t
tetstjeneste for rednines-oe rydningstjeneste, veterinærtjeneste
n.v. Disse avdelinger har faglig utdannet personell pg er utrus-
tet med transportmidler og materiell.

For å påskynne skadebekjempelsen, for-
syninger til befolkningen og iganesettelsen av næringslivet etter
luftangrep kan oeså andre organisasjoner son for eksempel rek-
nidk Nödhjelp, Arbeidstjenesten osv settes inn til stötte
for det offentlig sivile luftverns enkelte fagavdelinger.

Avdelineer som settes inn på denne måte
opptrer herunder som hjelpeavdelinger for det offentlige sivile
luftvern og står under samlet ledelse av luftvernsjefen.
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NMR5ES FRIHET og MOSKVA RADIO kunde ikke høres på grtinnav dårlige
 lyttforhold.

SNESKRED.
1~1~1.1~4.1.

14.00 (15) Fra Hovin meldes om et kraftig sneskred
ved Nystul innundet:B1ef3e11. Folk i bygda hörte duren . fra
skredet sist fredag, men först i går fikk en visshet for'at
skredet hadde gått. En bonde skulde opp til Nystulseter, og da
han kom opp, viste det seg at fjtiset var sporl6st forsvunnet.
Videre var Stölsbua og höyskuret flyttet langt bortover bakken.
Skredet hadde rast i en bredde av 500 meter over Stölevoilen og
videre nedover bratte lia hvor fjäset lå begravd i snamassene.

DIPLOM.

14.30 (17 ' Skogbrannvakten på Linnekleppen,Valdemar
a'ohansen, har av Ostfold Skogselskap fått et vakkert diplon for
dyktig utført arbeid sot skegbrannvakt. I 13 år har han hatt
det ansvarsfulle og krevende hverv som vakt i tårnet på Linne-
kleppen.

DÖD,

09,00 Hovedkasseter Faste Svensen Mbel Oslo, er
ifölge Aftenposten dbd 52 år gammel. Han var-f6dt i Halden om
kom somung mann tiJ. TrondheiM hvor han 5. 1908 ble ansatt
Den Nordenfjeldske Ateditbank. Seinete var han ansatt i bank i
Tratst5,o Vesterålen og etter seks års ansettelse i Ohristiania
Bank og readtkasse ble han i 1942 aneatt son hovedkasSerer
bykassen,

SVERIGE.

22,0(J •(9,4)0 En sovjetrussisk spionasjosentral er
blitt oppdaget i Stockholm, T1mina1po1itiet har amholdt'den
sovjetrussiske statsborger,'t'idliger kammandör Vladimir A. •
Staphevski,'dt i. aroslav, den svenske statsborger stytmann
Viktor Bouk; fdt i Pensa i Sovjetsamveldet og en annan svensk
statsborgerj hvis namx ikke offentliggjöres av hensyn til hans
pårörende, Han synes nemlig å lide av psykiske forstyrrelser
som kan fbre til at han lkke blir idömt straff.

Etter oz)pdrag av en sovjetrussisk stats-
borger har Staphevski fra våren a943 innhentet opplysninger
9m militære forhold på den svenske östkyst og skipstrafikken
ustersjöen. Han hat dels fått fatt i opplysningene selv, dels
gjennot de to andre, For den samme oppdragsgiver har han
dessuten skaffet opplysninger av militær og politidk art om to
fremmede makter. Alle opplysninger ble formidlet til oppdrags..
giveren,

Ifölge ;4...ntidningen dreier det seg
om et av de stt5rste spionasjetilfeller som Sverige har hatt å
gjøre med i. denne krigen.
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SVERIGE (fortwatt)
.11

Hi-åNSAKATASTROFEN.

S.R, 22,00 De rcttslige og tokniske undeisökelser
anledning Hansakatastrofen pågår frendeles. Etter -

gående undersökelser og eksperil-qenter er kan n6 kokmet til det
resultat at teorien o.a at Hansa löp på en mine, så å si or -
oppgitt, Man heller no til den nening at Hansa enten ble torpe-
dert, eller at 14ykken Skyldtes sabotasje, En fraiJstående ek-
spert noner at pa grunnlag av det faktum dt vrakrestene var
sa fullstendig forkullede og pulveriserte, taler alt for en
innebords eksplesisjon. Styrmann Tureson nazer at det ikke er
nulig åt mannskapet har skiftet sprengstoffladningene under
reisen, hvilket igjen skulde tyde på at eksplosjonen kom fra
lasteronmet hver stykkodset var plasert. Nan har enno ikke
brakt på det rene hvem son er avsender av stykkgodset.

DANMARK.

D.R. 12.30 Inspakeljenaak±pptt, "Absalon" forliste ofisdag og
sank. 'En mann ble drept, Aesten:av bes'etningen, 19 niann, ble
reddetl'men 8 måtte innlegges på sykehus, derav er tre alvorlig
kvestet.

D.R. 12.30_ Torsdag norgen inntraff det en voldsom
eksplosjon i OdenSe som fikk hele byen til å ryste. Det var det
berønte Odinstårn, det nest höyeste tårn i Europa, son ble ,sprengt i luften. Tårnet brakk over i 2nen etasjes höydo.
Ingen mennesker kom til skade, men tårnet er'fullstendig ödelagt
og den materielle skade i distriktet er stor.

Svensk radio på dansk meddelte at man
ikke var fullt på det rene ned om det dreiet seg on sabotasje
eller sehalburtqsje; det var imidlertid en kjent sak.at tårnet
en tid i allfall har vært blitt benyttet 'av tyskerne og var
under tysk militær bevoktning.

SUTSRADIOFONIEN avbröt sine sendinger nellom 1809 og 1930

S.R. 22.15(dansk, En ny trdnsport aV danske fanger,118
altper blitt sendt til Tyskland.
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OKONOMISKE NYHETER.

Akg kurser fra Oslo Börs 14.12.1944:

41e 1/2% Stat 1937 8, 104 1/2, K. 103 1/2
4% Stat 1935,1, ' K. 102 3/4
3 1/2% :tat 1941,1; K. 104 1/4
3 1/2% 'tat 1938,1, K. 103
4% Hypotekbank 1938 K. 105 1/2
Creditbanken S. 145, K. 140
Kreitkassen K. 812 1/2
Bjblvefossen S. 20 1/2, K. 19 1/2
Borregård S. 132, K. 131 1/2, Oms, 132
Elektrokemisk K. 132•1/2 -
Hafslund S. 710, K.695
Orkla K. 247 1/2, Oms. 250
Saugbruksforeningen S. 1815; K. 1840* '
Unlon 8, 5,70, K. 5,60, Ons. 5,60
Agdesiden 8, 150; K. 142 1/2
Borgestad S. 220, K. 215
Bruusgård Kit5sterud K. 245" -
Amerikallnjen S. 227'1/2, K1 222 1/2'
Bergenske 8: 150, K.147 1/2
nordenfjeldske S, 167'1/21 K. 160
Ivaran S. 255; K. 247 1/2
Ocaan S. 280; K. 2/5
Kosmos 2 8. 275, K. 270
Odd K. 225 *
Rosshavet K, 357 1/2, Oms, 360.

Valutakurser uforandret.

bblBs indeks for Oslo Börs 13. desember 1944,

Bankaksjer 168;00 ipluss 0,25
Industrlaksjer 18823 mlnus 0;14
Sklpsaksjer 219;75 pluss 065
Hva1aksjer 196,45 (mInus 0,05

0 R. 13.15. På grunn av sterke atmosfmriske for-
styrrelser kunde flskermeldingen knapt hörss, men det fleamgikk
at driftsforholdene for sildefisket framleis var svært dårlige'
og det var bare innibpet en melding om fangst 1 det siste dbgn.
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Reejeringens Informwsjonskontor.
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Keldineer, fredac 15. dosember 1944.

SITUASJONEN I NORD u NORGE IDAG.

1@,30 (20) Redaktbr Olav Eide jr. talte på et hird-
mbte I. Scala i kveld om situasjonen i Nord-Norge.

Den århundre eamle russiske dram 02 ad-
gane til isfrie havner mot Atlanterhavet er no forelbbie gått i
oppfyldelse, sa han blandt annet. Firkenes er erobrot og det er en ,
kjennsgjernins at vår arvefiende fra bst befinner sie pa Norsk jord.

Vi cr alle fast overbevist om at våre
kjære landsdel skal ir2,jen vinnes tilbake til Norge, men fbr dette
skjer kan det nok hende meeet tragisk og.trist der nord.

Det ar no innpa et par år siden den förste
frivillige evakueringen tk til fra bst- Finnmark. Det var i förste
rekke fra Kirkenes, Vatdö og Vadsb. Etter at Kirkenes og Vardö var
bombet og helt bdelast, var det en selfölge at folk måtte reise bort,
og da Finnland brbt sammen vax imidlertid den rbde fare akutt.
De tyske tropper måtte trekke sig inn i Norge og det varte ikke

km, lenge fbr de bolsjevikiske tropper stod i landet.
Kyndichetene så det da som sin ufravik-

elige plikt å sbree for en organisert evakuerine fra Finnmark og
Nord Troms, en evakuering som kunne gjennomföres så hurtig som
mulig.

Det er sårt for oss normenn å höre om
det som er skjedd i Finnmark o Troms, fortsatte taleren. En verdifull
del av landet er forelöbig kuttet vekk - os ingen kan si når atter
normenn vil bygge og"bo der oppe. At den dag.vil komme da ITord
Norge atter er norsk, er vi sikker på, men nar, det kan bli snart,
men det kan oeså ta tid. I byeblikket må vi se den svarte kjenns-
gjerninc i bynene. n nasjonal tragedie, en tragedie som ikko har
sidestykke i vår historie, er over oss.

Våre landsmenn er no sprott over hele
landet og det vil bli sbreet for dem på bedste mate. Så sant det
lar sig gjbre, settes de til å oppta sit tidligere yrke.

Det er en dyp tragedie at evakueringen
ble nbdvendig, men gi opp må en i allfall ikke. Det gjör heller
ikke den strevsomme og nbysomme Nord Norske befolknine.'

Det norske folk vil ikke gi opp, det
vil ikke vile fbr bolsjevikene har måttet gi slipp pa den norske jord
som de idag står på,

NYLOV.

22,00 ( ) 1:inisterpresidenten har vodtatt og under-
tegnet en midlertidig lov om erstatning for visse dbdsfall. Loven
bestemmer at om noen er ellex blir brept eller tilfbyd skade som
medfbrer hel eller delvis arbeldsudyktichet og det er grunn til å
anta at dbdsfallet eller skaden har sin årsak i forbrytelse av
stats .4, eller folkefientlig art, kan politidepartementet pålegge
komune eller fylkeskomune a utrede til ettorlatte forsörgete,
eller skadede selv, billiGhetserstatning etter departementets
nærmere bestemmelser. Avgjerd av departementet etter loven kan
ikke prbves ved domstolen
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STURLASS0N-ORDRE S 7356•

19,30 (19)
Ilunngldringon framstillin av koametiske artikler.

Med hjemel om lov nr, 2 om gjennem-
föring av loven on alminnelig nasjonal arbeidsinnsats av 25. 2.
1934, har næringsdcpartementet truffet fölgende bestemnelser ved-
rrende framstilling av kosmetiske artikler.

Etter I. januar 1945. er det forbudt å
framstille kosmetiske artikler for andre enn de firmaer som etter
1. desember 1944 her fått tillatelse fra nseringsdepartementets
planavdeling til slik produksjon. Under koametiske artikler regnes
bl. a. alle sorter kremer, pastaer, oljer, fixativer, parfymer,
pudder og talkum, tannpastaer og tannpulVer, fotsalt, Badcsalt,
shampoo, hårvann, farge og sminkestoffer,- beregnet på hud-, negle-,
hår-, eller nunn- og tannpleie.

Bedrifter med produksjonstillatelse må
bare framstille fölgende artikler: Barne-krem, barnepudder; massasje-
olje törr - shampoo, permanentolje for oppblanding min. 1,10,
hudkl.em (flytende emulsjon ikke tillatt ) hårvann ( konsentrert for
oppblanning min. 1 710 ), talkun, tannpulver, shampoo pulver.

Overtredelse av disse bestemmelser er

‘11,
straffbar.

Oslo, den 15. desember 1944.
Nmsingsdepartementet.

Sturlasson.

STURLASSON.

20,30 (50)
Ekstraras'on av sukker.

I tiden inntil 1. mars 1945 kan det selges
500 gr. sukker ved klipp av merlet E 280 på ekstrakortet for for
25de kortperiode eller ekstramerket 52 G I, på ukerasjoneringskortene
og 500 gr, mot klipp av ekstramerkene E 281 oller 52 G 2.

Anstalthusholdninger og detaljister får
ekstraanvisninger på sukker åv forsyningsnemda. Anvisningene ska/ av
grosisteno effektueres foran andre anvisninger,

Detaljistene plikter först å dekke fdrst og
fremst ekstrarasjoilene av sukker såvel med denne ekstratildelingen
de får nå, som med de beholdninger de måtte ha fra för. De kan ikke
selge vanlige merker fZ3r ekstrarasjonene må antas å være dekket 1
komunen.

Osio, 15. desember 1944.

Nwringsdepartementets. uvdeling for proviantering og rasjonering.

Sturlasson.
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öKWJOLUE)Tilf2

Aksjekurser fra Oslo Lirs 15. 12 ....1944.

S 104 I: 103 7/8
K 103




4 1/2 % Stat 1937
4dtat 1935, 1.
3'1/2 % Stat 1941, 1. 15. 104 1/4




3 1/2 % Stat 1938, 1. K 103




4 % Hypotekbank 1938 K 105 1/2




B 1/2 % Hypotekbank 1941 I. 105 1/2




Credeitbanken S 142 1/2 K 140 1/2
Kreditkassen K 812 1/2




'Jjölvefossen S20 1/2 K 19 1/2
Borregård S 132 i131




Elektrokemiske IC 132 1/2




Hafslund uleseli.




Orkla• K 247 1/2




Saugbruksforeningen S 1875 K 1840




Union S 5,70 K 5,60




Agdesiden J 150 IC 142 1/2




Borgestad B 220215




Bruusgård Xidsterud K 245




,Å.merika1injen S 227 1/2 K 220




Bergenske S 149 IC 143




Ibrdenfjeldske S 165




Ivaran S 255 K 247 1/2




Ocean S 280 K 275




Kosmos 2. S 273 K 270




Odd K 225




Rosshavet 360




Valutakursene uforq,ndret.




ONBs indeks for Oslo Börs 14 desember 1944.




Bankaksjer 168;00 ( uforandtet )
Industriaksjer 187,93 ( minus 0,30).
Skipsaksjef 219;25 ( minus 0;50)
Hvalaksjer 196,25 ( minus 0,20)

HELSINKI.

10,00 (3) Riksdagen har ved en lov forhöyet toll-
avgiftene i -inn1and med 200 % med virkning fra 1. januar 1945.

Samtidig ble Riksdagen ferdig med behan-
dlingen av budgettet for neste regnskapsår. Statens utgifter er
steget til over 17 milliarder finske mark.
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LAITDBRUKS12LDINGER.

0, R. 13,50. Omtalte at Næringsdepartementet har gitt
en forordning om avståing av kålrot. Se side 2, melding nr, 1313.

I de förste tre måneder fremover 'ken
kålroten benyttes med serlig fordel. I mars blir kvaliteten og mat-
verdien raskt forri%-et og det vil være helt utelukket å skaffe
kyanta i de senere varmåneder. Det er derfor sterkt grunn til å
bruke mest mulig kålrot nu framover og spare potetbeholdningene til
vår og sommeren. Forbrukerne må regne med mangel på poteter også til
kommende vår og forsommer.

Storesopp er en av korndyrkernes verste
fiender og derfor må korndyrkerne altid væreopå vakt mot den.
I år må en frykte for at Storesopp smitter pa kornet. Sporene til
disse so:pene lever nemlig i jora ogoer det meget våtvoir, slik at
kornet gar i legde går soppen over pa kornet, hvor den utvinder sig
lbpet av vinteren. Det er umulig at se med det blotte dye at se

om det er soppsporer på kornet. Kornet kan se bra ut alikevell men
det er kimen til unnergang. Det er baxe analysen som kan avgjbre det.

15,ed hensyn til såkornot til våren bör
jordstyret i bygda samle opp prbver og få dea analysert. Statens frö-
kontroll på landbrukshöyskolen i 18 og statens landbrukskjemiske

thir  kontrolstasjon 1. Tronheim, utfbrer slike kvalitetsannalyser av alle
slags frb og gir ro og veiledning i såvarespbrgsmål.

Statens frbkontrol i .L£s er sentral stasjon
for undersökelser for frbvarenes kvalitct. Til eget bruk er det til-
streklig å sende inn en prbve på 100 gr., er det derimot for salg
eller annalyse, må en plo?bve være på 1/2 kg, Viser det sig at kornet
er amittet av storsopp ma det apsolyt renses Den mere utgift har
aan igjen mange ganger.

Hbsten 1937 ble der strbd ut tre forskjel-
lige mengder natruakurat? på forsöksrutene tilsvarende 20 - 35 og
50 kg, pr, dekar. og 1938 og 1939 blev der dyrket korn og rotvekster.
Det blev ordnet så, at vekstene ikke kom på saffime rute to år i trekk.
Det viste sig tydelig en stor giftrustning det förste året, Særlig
etter det stbrste og neststbrste - ? Bygg viste sig mest bmfintelig.
Her var avlingene lavere enn på de ubehaanede rutene. For havre
var hedgangen 19 % Resten av meldingen cr uleselig

STURLASSON ORDRE S 7335.

• 1930 (18)
Til de evakuerte fra TR0ES6 OG

For kriksskadedo eiendommer forsikret i MORGESBRANNKASSE. 


Vil kriksskadetrygden otterhvert få avskrift
av sist avholdte branntakst. Denne inneholder foruten forsikrings-
summen opplysning om mål, byggemåte og innredning m.v. for hvor
enkelt bygning. Ved utfylling av kriksskadetrygdens skjena for byg-
ningsbeskrivelse kan skadelidte derfor bare henvise til branntaksten.
Er bygningene forandret siden siste takst, må dette atgis. Skade-
lidte vil også om nbdvendig få utskrift av branntaksten.

Oslo,l, desember Norges brannkasse.
Sturlasson.
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:bILT.TRASJONENE.

20,30 (33 "..2eringsdepartementet melder: På grunn
av en uparegnet stor nedgang i melkeproduksjonen i de siste måneder
og på grunn av det fulstendig foi:Islåtte sildefiske, har det ikke
været mulig å klare praduksjonen av de kvanta amør og av silded)lje
til margarin som var nddvendig til full dekning av fettrasjonene.

Det er oppstått en svikt, som omtrent
sverer til fettrasjonene for en maned for hele befolkningen.
Situasjonen syntes a utvikle sig dithen at det vilde bli nddvendig
for en tid og sette fettrasjonene betydelig ned. ImIdlertid åpnet
det sig mulighete for inwort av et större kvantum prima flesk og
departementet valgte da a bibeholde uforandret fettrasjonen som
er meget knapp og a kjdpe flesket og sette det inn for fettrasjonen
det tidsrom vi ellers manglet dekning for. Llan har valgt å dele

ut 1 ea. 2 måneder halve smdr- og margarinrasjoner og resten av
fettrasjonene i form av flesk.

ITrd dette arangement har man'oppnådd
framtidig å kunne oppretholde fettrasjonene uforandret, idet man
regner med at melkeproduksjonen i tiden no framover skal bedres
og at sildeoljepnoduksjonen ikke skal by på flere overraskelser.
Men ett er sikkert: kaJ. vi kunne dekke fettrasjonene også i tiden
framover, må godviljen legges til av alle produsenter og det må
heller ikke finne sted svikt i leveringene. Spesielt bybefolkningen
tåler ikke nogen reduksjon i sine rasjoner og vårt mål må være også
å kunne bringe den gjennem krison uten varige kostskader.

44,

ASUIM.

19,00 (15) Gårdbruker Trygve Smedsrud i Spydeberg
mistet forleden d.%.; sin m.est verdifulle hoppe. Den hadde slitt sig
og var kommet ut pa gårdspladsen, dor den falt ned 1 et hall og
blev kvalt. Hesten var verdisett-til 15000 kroner.

DÖDUITDER TRESKING.

11,30 (5 Forleden dag skjedde det en arbeids-
ulykke pa Vang. (Hamar) Under tresking skulde en av arbeiderne
bytte plads med den som matet treskeverket. Han gled og styrtet
ned i verket oe fikk det ene benet revet av nedenfor kneet.

Han ble straks kjört til Hamar sykehus
hvor man måtte amputere benet ovenfor kneet. Hans tilstand er
etter omstendighetene bra.

4111,
DÖDSFALL.

20,00 (23) Generalmajor J. H. Rye er ifölge Aften-
posten evgått ved ddden vel 80 år gammel.

Rye tilhörte en gammel militcerslekt. Han
ble offiser 1 1886, tok eksamen ved den militære höyskole i 1890,
ble rittmester i 1897, major og nestkommanderende ved Akershus
dragånregiment i 1911, generalinspektör for i 1915.1 1905 var Rye
militærkonsulent ved statsrådavdelingen Stockholm, senere flere år
adjutant hos kongen. Han tok avskjod i 1928. General Rye nöd almindelig
anseelse ikke minst for sin personlige elskverdighet. Han hadde en
rekke ordner og utmerkelser.
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WLEGRATIALE.

20,30 (32) Finansedepartementet meddeler:
Det er truffet bestemmelser om at jule-

gratialer skal betales til : 1. Arbeidere i statens tjeneste med
en ukes lönn, begrenses til 125 kronex.

Julegratiale utbetales til alle fast
ansatte arbeidere i statens tjeneste amt til midlertidig ansatte
som har 6 måneders tjenestetid i 1944 eller 3 måneder hvorav
minst 14 dager i desamber. For akordarbeidere beregnes julegratialet
etter timelönnen for alminnelig dagarbeider på vedkommende sted.
Overenskomstpersonalet som har 1önnsti1lesg og barnetillev på
samme måte som tjenestemennene kan bare fa julegratiale pa vilkår
som'er nevnt under punkt 2.

2. Statstjenestemenn som har forsörgelses-
byrde og samlet årsintekt i stillingen kroner 6000 og derunder med
en kvart mååneds lönn begrenset til i25 kroner.

Julegratialet skal også betales til
midlartidig ansatte tjenestemenn som har 6'måneders tjenestetid
1944, derav minst 14 dager i desember, såfremt vilkårene ellers
er tilstede.

J'ulegratialet skal ikke utbetales til
bistillinger. Heller ikke til skatteoppkrevere, lensmenn, distrikts-
leger, statsleger eller distriktsdyrleger.

Ved beregningen av julegratialet er det
lönnen for desember SQM danner utgangspunktet.

20,00 (24) Officielt fra ministermötet den 5. de(sember.

Trafikkde artementet.

Distriktssjef ved Norges Statsbaner,
H. Lilleåsen, meddeles etter söknad avskjed fra sin stilling fra
og med 5. februar 1945 i henhold til bestemmelsene om aldersgrense.,

TYVERI.
Tre menn fra Arendal har stått tiltalt

ved Nedenes herredsrett for å ha stjålet store mengder rasjonerings-
merker ved innbrUdd i Hisdy forsyningsnemd. De to ble dönt til 10
maneders fengsel, den tredje ble frifunnet.

Drammen. En kjent forretnirgsmann i Drammen fikk
idag en kraftig bot i priseretten.

1941 påtok han sis på å isolere 15
brakker og for dette beregnet han si 80000 kroner mer enn den
lovlige pris. Han ble ilakt On bot pa 10,000 kroner og måtte tåle
inndragning av 80,000 kroner, melder Drammens tidende.

EGENARTET SAK: For Oslo byrett ble iditg behandlet an
höyst egenartet sak. Det er nokså vanlig at mannfolk ikke betaler
bidrag til sin kone eller sine barn, men en opplever sjelden at en
kvinne sitter på tiltalebenken i den saame anledning. Det gjordo
en kvinne idag. Hun hadde ikke betalt bidrag til sitt uekte barn.
Både hun og barnefaren var idømt bidrag, men mens barnefaren betalte
sin part, hadde moren ikke betalt noe. Desuten opptrådte tiltalte
på en for kvinner merkelig måte idet hun nektet å si et ord. En
kunde ikke en gang få rede på om damen var gift eller ikke. Resultatet
ble at kvinnen ble frifunnet, idet retten ikke fanjw det bovist at
hun var gift. De pengene huh hadde tjent i den tiden tiltalen gjalt,
var ikke mere enn hun måtte:9. for sig selv.
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EN SAK AV STORE 012ANG.•

21,00 (39) Bergens prisrett har igjen behandlet en
sak av store omfang. Det gjaldt overtredelser av rasjonerings-
bestenmelsene for spisefett idet tiltaltc efter tiltalebeslutnungen
hiar unnlatt å stille til disposisjon for bergens forsyningsnend
et kvantum på 27,000 kg. margarin.

Dette store kvanjsum er onsatt i strid
med rasjoneringsbestemmelsene. Vidre sjelder tiltalen overtredelser
av rasjoneringslovgivningen og prisovertredelser.

Sakens behandlins har tatt flere dager.
Dommen falt idagl. Tiltalte er Esil Johan Wicg, ble domt til fengsel
i 5 år samt en bot på i5,000 kroner. Donfelte mistet sinc stats-
borgerlige rettigheter og hans ulovligemerkefortjeneste ble inndradd.

Ved det ulovlige salg av margarin er ca.
11500 kg. unndratt lovlis omsetning, dvs. fettrasjonen for ca. 1000
mennesker i tidsrommet februar 1943 til februar 1944. Den dönte viser
sig å w3re en farlig svartehandler.

Tiltalte nr. 2 ble dönt til fengsel i 8
måneder. Av de fire som hadd- fått forelegs ble den förste frifunnet
og de tre andre idönt böter på noen hundre kroner.

KeBEHAVN.

21,00 (41) Idag morges ble det utsp.flt et drama på
en gård i Lange1and. Ved fire tiden var sveiserenGåt ut for å melke
og da han en times tid kom tilbake, fant han sin hustru og sine to
barn liggende döde i soveverelset. Hustruen har antagelig i et anfall
av sinnsforvirring kvalt barna og deretter tatt livet av  sig  selv.
Rundt halsen hadde hun et taug, sam var gjort fast i dörhantaket.

ARENDAL. • Verkstedeier Arne Skarli fra Treugen ?
er omkommet ved bilulykke i Inli.Han kjörte med sin bil inn i
lasteplanet på en annen bil og ble ramt i hodet.

KRISTIANSAND. En 6 år gamnel gutt, 0ivind Danielsen,
akte i formiddag på kjelke i en aV byens gater os kjrte rett inn
i en bil. Han ble drept på stedet, nelder Fedrelandsvennen.

•STOGICHOLIL: Fire barn i alderen 3 •-• 10 år og en
hushjelp på 17 år brente natt til fredag inne i on villa i mr-
heten av Arbega.

SARPSBORG. Fhv. lærer og organist Anfin Håheim,
Askin er död 83 år gammel. Håheim deltok neget i det komunale liv
d)g var en ivrig forkjenper for avholdsaken.

Uthuset på sårdenriWdelen i Enebakk er
brent ned til grunnen. Gårdens redskaper og hele årets avling
strWc med. Huset var lavt assurert og eieren lider et lölelig tap.

Sort. Sykelisten Håkon Westbye,Halden ble idag
tildelt Fritt folks gullmedalje for årets beste idrettsprestasjon.
Westbye syklet sam bekjent strekningen Xongsvinger.3- Oslo på tiden
2,35,49 og satte ny Norsk rekord.
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STAVANGER. Ved et innenddrs friidretsstevne i Stavanger
ble det satt ny norsk rekord i kulestöt for kvinnor idet Edith
Todnem stötte 10A61 meter. Den gamle rekord var på 10,11. Det ble
også elers oppnadd flere gode resultater.

XONGSVINGER,
21,00 (38) Den gamle erverdige 1:ongsvinger festning
var idag stedet for den höytidlige avslutning på hirdförrerkurset
som har mmrt holdt der oppe, 1:urset begyndte 1. spptember og er det
fdrste i sitt slag som er holdt her i landet. Omlag 20 hirdfdrer-
aspiranter deltok. I avslutningshdytidligheten deltok bl. a.
hirdsjef Marthinsen, stabssjef Orvar Smther, oberst Sdvik m.fl..

Hitdsjefen holdt en tale til guttene og
la dem mange gode ord på hjertet, Stabsjef Smther holdt også en
tale og kom inn på aktuelle politiske situasjon idag.

BERGEN,

21,30 (45) Herdal Distriktfiskarlag har holdt möte.
Bl. A. var spörgsmålet om fiskerfagskolen i Nordland oppe til
behandling.Etter fagskolenemdas beretning ora innstillingen eredet
6 steder som kan komme på tale som skolested, nemli Bodd, Gravdal,
Melbö, Stokmarknes og Sortland. En arbeider no for a få skolen
lagt til Melbd eller Stokmarknes da disse steder etter fiskarlacenes
mening er de beat skikket.

BERGEN.

21,30 (43) Styret i fylkesfiskerlagene i Rogaland,
Hordaland og Sogn og Fjordane har holdt mdte. 2:an drdftet forskjellige
spbrgsmål i samband med kommende vintersildfiske.

På en festlig sammenkomst var fiskeri-
inspektör Vatnaland og oppsynssjef Vikse innbudt. På vegne av de
tre fylkesfiskarlagene ble de overrakt hver sin gave som takk for sitt
for fiskerinmringen.

KJÖTT TIL WUL. Nmringsdepartementet meddeler at det til
jul vil bll delt ut en kjdttrasjon z,tpl et halvt kilo til alle som
har kjöttkort. Vidre er det lykkes a få kjøpt fra Sverige for
hurtig leverinQ et parti sukker, slik at hver innbygger får en
ekstrarasjon pa ett kilo sukker. Pga. transportsituasjonen er det
fare for at sukkoret ikke kommer frem til alle forbrukere i landet
til jul. Sukker til dekning av de ordinmre rasjoner er no sikret
for adskillige måneder framover og er under transpôrt. Men det
gjelder at enhver hjelper til så de livsviktige transporter kan
gjennomföres så sikkert og hurtig som mulig.

S.R. 22,00 En tysk petrulje som bestod av en unner-
offiser og tre mann kom inn på svensk område inerheten av riks-
grensen. Tyakerne blev så grepet og avvebnet av en svensk vagtpost.
Nermere detaljer kjenner man ikke, men undersökelser fåreeår.



Side g ieldincer, fredag 15, dese.iber 1944. 1.1r.1321.

S. R. 22,15. (Norsk) Den svenske presse nelder idas på grunnla,:
av frestillinger i fri norsk pressc at Berzen no er tyskernes
største ubåtbase. Laksovåg i Bercen beskrives som et kjenpemossie
stort anlegg over oe enda mere under jorden. Over et tusen arbeidere
har arbeidet ned å sprenge store kanaler i fjellet. Til ubåtreservoal -e-

li, finnes ni innganeer lited tak av 6 motor tykk stålvege. Hver av dc 9
avdelinger ronmer 3 ubåter og i hvelvene har tyskerne beskyttelses-
rom. Også i Florvåg oG andre steder 1 bergcnsdistriktet finnes storc
ubåtbaser.

Så at si dagelie konmer meldinger on
aliertes årvåken over skibsfarten til oe fra Norge. Bl. a. meldes
det stadig fra den Svenske vestkyst nm anerep mot tyske konvoyer.
Eksplosjoner til havs og larm av fly hbres ofte og nan kan iakta
ild or rt5ksdy1er som vidnor ou'resultater. De få skip son klarcr
å ta sig fran Gjennom blokaden, bercr som regel tydelige spor på
hard medfart. En r/000 tonner som forleden kon inn til Oslo, lignet
nermest son ct soll. Det var beskutt av fly utenfor Arendal. D0.
utallige hull efter kulcne var tettet med trepropper. Kapteinet,
lodsen og 15 mann av den tyske besetnine vcr drept.

nclder fra Oslo idag at en
rekke forretninew i Oslo har fått ordre on å stengc. Over 200
manufakturforretninger skal sbene 1. januar oe det sanne gjelder

kgp.tobakk og andre forretninger.

Den sveaiske presse noterer idac intremeso
ved svenskeerensen i nord, hvor en tysk soldat ble skutt av en
svensk vaktsjef. Tyskercn var konmet inn på Svonsk onråde og nektet
å j.tlevere sin dragende pistol oe prvet a flykte med pistolen i
neven.Da han ikke tok notis av varselskudd blev tyskeren skutt.

Det må r5res klart for de tske tropper
Finnland og Noree, skriver I:oreorftidningen, at nan pa svensk side

ikke agter å se Gjonnon fingerene med frennende soldater son sniker
sie over svenskeerensen for å stjele höy eller rein, eller forövrig
opptre som ubudne ejester her. Hjetper ikke fredlige midler, for
en handle som den svenske vaktsjefen gjorde.

Ststsråd idae er prr)fessor Geore Andreen
utnevnt til nytt medlen av den svenske regjering, son kirke og
undervisningsminister efter professor Gjösta Bakko.

Stockholms Tidningen forteller idag bl.a.
at den nye statsråden har engelsk biografi son hoby og for tiden
skriver på en Churchill biografi. ForZivrie er han cn av sveriges

l iww frenste eksperter engelsk historie. Som sin forjenger i reejeringen
er professor .:ndreen hoyrenann.

,[visen Nya Samhellet i Sundsvald skriver
i en leder at de fleste svensker ikke er helt klar over hva de
norske flyktninger hcr ut7.-ettet i svensk jordbruk og skoebruk.
Bare i Vester- Norrlands Lwen, arbeidet vintron 1942 - 43, 1000
normenn i skogen. Deres sanlede arbeideprestasjon var ca. 350,000
kubikkmeter et ikke foraktelie tillskudd til Sveriees brmndsels-
forsyning. Tar 111.8.11desuten mod nordnennenes arbeidc på andre QM-
råder, har de sikkert gjort så store tjenester på det svenske arbeids-
marked under krieen, at de hitil har vert til meget etor nytte for
vår folkehusoldning,melder Nya Samhellet.



Side 10 1,:eldinger, fredag.15. desember 1944. Nt. 1321.

S. R, 22,15 (Norsk) Fortsatt.

Her siterer vi en«annongse som stod i en
av Quislings hovedorgan Fritt Folk i Oslo 4, desenber iår:

Hirdaann i statstj9neste önsker bokjendt-
skap med en kjokk Gjente i aldren 18 til 23 ar, Foto forlanges.
Alvor og spök, med fremtid for to, bilet nerket ensom blandt
jsinger.

Stokkholm stad venter ca. 700 flyktninger
fra nedsten alle auropeiske nasjonaltteter, til den festen som
byen atangerer i Statshuset julaften. Festen begynder med julamiddag
kl. 16,00.

FO=SENDEREN NORGES FRIHLT.

Sabotasjen mot tyskerne tiltar stadis
mere i sterkere former. I forskjellige deler av landet oppercrer
bevebnete partisan samt sabotasjegrupper. I Oslo, Trondheim og
Bergen ja mange forsjellige deler av vart land utretter angrep mot
tyske fartUyer forskjellige lagere, krigsfabrikker, transportor o.s.v.

Disso angrep er idag når tyskernc befinfier
sig i Nord - Norge er av aller störste betydning.- Det ar andre
viktige faktal at den aktive hjennefront har gjort likeså Onestående •
befrielseskamp sam foreksempel hjemmefronten i Algoslavia FranIcrike,

keiv Beigia o.s.v. Ganske vist er vår kamp ennu ikke av same oilfang sg
betydning, men den kan også bli det. Forutsetningen cr at vi f%:or
befrielseskampen mot tyskerne pg at vi ikke bare nt3yer os mcd å
arbeide i langsomt tempo ned å sabotere, nen at vi stadig Går over
til å kjempe'agtiv met fienden. Vi har ofte unnorstroket og vi gjen-
tar det idag, at det knapt nokk finnes et distrikt i vårt land,
som vi ikke kan före kampen mot fienden. Der finnes ikko'noGon plads
sam der ikke er nogen ökononiske oller militære objekter, som ikke
kan skades eller bdelegges helt. På et sted kan det være en fabrikk
som utnyttes av tyskerne og et annet sted et lager av utrustning
eller noget annet kriksviktig og det trod4e sted, kanp not tyskernes
transportforbinnelser og tyske nilitære nal o.s.v. Hovedsaken er
at overalt i landet organiserer kanp mot okupanterne.

En av de ting son okupanterne og quislingene
er mest bange for er at de okuperte land skal fa vite, hva son
foregår ute i verden.For å hinfire dette benyttor okupanterne for-
skjellige metoder. Hos oss har de stjålet vare radioaparater, og
satt ut straf for å lytte til utenlandske stasjoner.

I Nedetland og Dannark fikk befolkningen
låv å beholde sinc radioaparater, men der ble det overalt innstalert
forstyrrelsessendere, som skapte en slik larm på de forskjellir;e
bblgelengder, at det var ontrent umulig å forstå hva son ble sagt i
en utenlandsk stasjon. En slik forstyrrelsesstason bcfant sig
Kt5benhavns omegn for å hindre kt5benhavnerne til a lytte til den
frie vetden. Det er konmet melding on at dc danske patrioter, natt
til søndag sprengt en forstpTelsessender 1 luften. En annen metode
som okupantene benytter er a forby alle utenlandske filmer.Baro
tysk nazifilmer er tillatt for befolkningen i do okuperte land.
Men også her har de danske pstrioter funnet på motforholdsrogler;
Dot er således forekonmet flere ganger at danske frihetskjempere,
har trengt sig inn i kinoens maskinrom mitt under forestilingen og
ombyttet den tyske propaganda film med antifasistesk film, son
altid blir mottat med stor bege1string av publikun.- *

Detvsom er mest on å gjöre er, at hjenme-
fronten får alle de opplysninger som er mulig gjennaa ilegale aviser
eller löposedler. Jo bedre vare folk er opplyst on hva der fåregår ut
ute og hjenme, destobedre er de rustet for kaapen not fiendon.-
Derfor patrloter, utvld nyhetstjenesten.
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FOLKESENDEREN IORGLS FRI=.

On all denne crufulle bde1ecce1se tyskeren
har gjennomfört kan man si at alt er bedrc enn å tillate at samme
skjer andre steder i vårt land. Det er ikke tvil om at Terjo Wold
med disse ord har gitt uttrykk for o)pfatningen for store deler av
vårt folk. hen nu står spörcsuålet, skal vi hindre det? ITen spt5rcs-
måle:t at tyskerne forsöker at ddelecce hele vårt land er incen tvil
om. Uttallige uttalelser fra hitlerokupanterne og quislingerne og
om deres egene handlincer viser klart og tydelig at Nord-Norge ikke
utgjör nogen untacelse, men er inledningen til realiseringen av
ennu brutalere og djevelske planer. Hvordan skal dc disse planer
til intetcjöres? Det er det avgjörende sIWrgsmål. Det eneste er å
vise ro og orden, da disse planer er quislingene imot. Det er ikke
bare det, men i Nord--jorge har det vist hvor sjebnesvangert dot kan
vmre for vårt folk..Det finnes bare en vei å ca oc dot er kampens vei
Situasjonens alvår, vårt land vår fremtid krever at alt gjöres
for å moblisere hele vårt fo1k oc resurser for å öke den aktive kamp
på alle områder or utvide kanpun til alle landsdeler og hele folket
til kamp mot de biodige okupanter. ilvis ikke kan vi.vere utsatt for
at hele vårt land blir utsatt for Nord-Norges skjebne.

Fra Danmark meldes on. en rekke sabotasje-
aksjoner. Således har danske patrioter sprenct i luften, det 145 m
höye tårn i Odensa, det hbeste tårn i uropa nest efter Eifeltårnet
i Paris. Tyskerne brukte turnet til observasjonstårn, vidre har de
danske patrioter brakt i erfaring at tskerne også hadde innmon-
tert en sterk fordtyrrelsesståsjon 1 tarnet og nan antar vidre at
tyskerne hadde andre militmre anlegg i tårnet.

S.  R. 22,00 I cår formiddag minesprenctes den svenske
fiskebåten "Irosk" / under fiske sydvest om HamnesjMr ca, 12 n.m.
fra land. Santlige 3, besetnincen var uskadt untagen skipperen
Oskar Mndson som fikk endel åkade. Da de tok opp trålen var det en
mine og skipperen ropte til besetningen, som flyktet acterut, hvilket
ble deres redning. Da minen eksploderte kastet alle sig i vannet,
medens fiskebåten sank,

ut-kom på nr. 170566A. B.
Störste covinsten i sverices pengeloteri
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lieldinger lördag 16, des.

LANDBRUKSLZIDINGE1Æ.

O.R. 13.50. Det cr iår s,ådd nere lin enn det cr Gjort
tidligere noengang i dette årehundre her i landet. Etter det såfrb
son er solgt rekner Nyttevekstforeningen mcd at det er sådd ca 700'
dekar lin. Avlingon av dette skulde bli mellom 200 og 300 tonn lin,
reknet etter 300 til 400 kilo på målet. sa nye har landets linverker
vanskelig for å ta imot og bchandle i ljpet av lindyrkingen. Især er
det vanskelig for ikke å si umulig å Ercie rytinga av alt dettc linet.
Det er derfor i alle lindyrkeres interesso at ingen sender lintråd
inn til't linvverk fjr nan har nottatt beskje,d om at linot skal sendes.
Den son ikke tar hensyn til dette, risikerer få linct sitt i retur
og blir derved påfjrt dobbelt opp med fbatutgifter til ingen nytte.

Linvorkene, deres adresse og virkeonrådcr
er fdlgende:

Trjndelae Linverk, adresse Finsås Land-
bruksskole, Björstad stasjon tar imot lin'fra Tröndelag og Nord Norge.

liere Linyerk, adresse Fylkeslandbruksskolen
Vikebukt i Romsdal tar inot lin vesentlig fra 1:3:ne fylke.

Linvcrket, adresse Strand Brenneri (?)
stasjon tar inot lin for "(')stlandsfylkene saat fra de vikttckste forZ3v.rig

irsy som ikke har kortere voi til noe annet linverk, som f.eks. Hordaland,
Sogn & Fjordane o.fl.

Det Norske lyrselskap har nu tilendebragt
sine undersnelser av myrstrekningene på såvel (jst son.Veståsen i
Brandbu oc Tingstad aluenninger. Se_AtidiE har myrselskapet foretatt
unde:snelser på myrer i Grav samt spesialundersökelser av nyrer i
Jevnaker almenning. Undorsökelsene er iverksatt for å bringe ic)1 det
r,ene om det fins drivverdige brenntorv og strötorvmyrer i de store
Zadelandsalmenninger og tillike også om det er myrer som egnerseg for
kultivering. Direktbe dr. Löddesöl i Det Norske lyrselskap uttaler til
bladet Hacbland at nnders3kelsenc er blitt noe av en skuffelse forsåvidt
son man ike har funnot nocn stJ.cre sannenhenEdnde myrstrekninger saa
egner seg for torvdrift slik som f.cks. i Hodemarksalnonningene. Derinot
fins det adskilliee nindre nyrer son er drivverdige, men det vil i til-
felle bare bli tale om torvdrift i mindre stil, 1:yrstrekninger som egner
seg til bureising fins ikke nens det derinot er endel som vil kunne
kultiveres til tilskuddsjord eller beite. Det vil bli avgitt et for-
slag for hver enkelt av de undersökte aluenninger og almenningsstyrene
vil deretter ta standpunkt til i hvilken utstrekning det skal sottes
drift igang. Det cr for tiden adskillig torffdrift igang i Opland fylke
og driftsbereknineene for siste sonaer foreligger nu. Det viscr at d,t
er produsert 32.000 kubikkmeter tory, og det er betydelig nere enn
norualt, 1rJ.en 11.000 kubikkneter mindre enn ifjor. Donne nedgang skyldes
de vanslige vu3rforho1d i hest og tillike at det ikke har vært nulig
å oppdrive tilstrekkelig arbeid.åkraft. Av produksjonen har 22.000
kubikkaeter gått til industrien, mcns resten bonyttes til husvarning.

Fylkesagronon Dahle opplyser til Leder -
postcn at det stadie er flere og flere sam leceor om kulturbeiter og
son arbeider med planer om nye sliko bcitcr. Likedan er dot stor
interesse for silobygingen. Imidlertid cr det snått ned folkchjeJap
og det blir ikke dcn farten sau det skuldc vre. Nr det etter krigen
blir materialer å få og det blir bedrc ned folkehjelp kan on rekne
med at anlegg av kulturbeiter oe bygging av silocr vil skyte svær vekst.
Vi ser det sammeOC,Så i husbyggineen. Folk kan ikke få Gjort noc ned
dette nu, men det kanner en nenede folk til landbrukskontoret for å få
planer oe teeninger for nyc uthus. Og det er naturligvis riktig at on
benytter tiden nu til å gjörc alt klart til årbeidet kan settes igang
seinere.
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LANDBRUICSDLDINGEM.Fortsatt.

Per Stedjos L:innefond vokscr jevnt og
sikkert. Hittil er det av omlac 475 bidragsytrere innbotalt vel 60.000
kroner og det har således allerede på det nuværende tidspunkt nådd en
anseelig höydc. Innsamliftgen pågår imidlertid framdelos oe vil bli
fortsatt utover vinterent og det hensikten å bygge fondet höyst mulig
opp så det kan bli både et vordic minnosmerke over forsöksleder Stedjes

k_ virke oc tillike bli av betydninc for fruktdyrkingcns fromme her i
landet. Det er gode utsikter til at fondet kan komme opp i 100.000
kroner.

Seks nyc fjösregnskapslag or nu opprettet
i fylket, opplyser fylkesagronom Roald Kvam til Porsgrunns Dagblad.
Det er nu 21 slike lag i Telemark. I et foredrag på Jerpen Landbruks-
skolc forleden uttalte imidlertid stc.tskonsulent Lagon (?) at en
kunde trenge ialt 40 til 50 slike lag i fylket. Han appolorte sterkt
til beindrrre cm å gå inn for å få ot större fettinnhold i melka og
op.orettelser av fjrognskap dannet et viktig grunnlag for dette.

FRE:',12D7 FLY OV= SVERIGE.

S.R. 12.30. Tidlig imorgesflöy endol fremmede fly
inn over Nordre Skåne med östlig kurs samt passerte ut på B1ekinga-
kysten. Senere å dagen vendte flyene tilbake og passorte ut i Helsing-
boetrakten. Man kunne bare oppfatte motorduren, :Luftværnet var i
aksjon på flere steder, meddeler forsvarsstaben.

lhev
LANDBRUX,51= FRA SVERIGE.

S.R. 12.30. Noe definitivt forslac til omorganisering
av Husholdningsselskapene kommer ikke til å bli forelact neste års
riksdag, fortalte landbruksministeren i et foredrag i Falköping idag.
Den av 1942 dannede jordbrukskomitee som blandt annet haw beskjeftiget
sec med spe3rsmålet om jordbrukets rasjonalisering holder nemlig på med
underseSkelser som berører hoskoldningsselskapenes arbeide i framtiden.
Under slike omstendigheter cr det utvilsomt riktig å avvente denne
komites forslag. For at det ikke skal bli'kastet hort noc unödig tid
i sp?3rsmålet om orcanisasjonens omdanning, har regjeringen oppfordret
landbruksstyret om å vedta tiltak son skal leccos til grunnen for
proposisjonen i 1946s riksdag.

BDION FOR, RETTEN.

S.R. l2O Den for spionasje oc hommelic underretnings-
virksomh-t arresterte hjewwværnssjef i Stookholm Einar Hagemann, vented:
idac å b!4_ underkastet forhör oc anklaeet for spionasje hvoretter hans
sak sku1r— overföres til sivilrett. Krigsretten besluttet inidlertid
at man sksl unders6ke Hagenanns forhold oe i påvente herav ble saken
utsatt T1cei berlæring on on sl5k undewsn'elEe er L,ke framkommet
hverken fra anklageren oller fra an4.agede, så beslutnincen kom som en
overraskelse for becce partor.

DRAP I BlDRUM.

11.00. (5). Et drap fant fredag kveld sted på hoved-
veien ved Ringdal i Hedrum, hvor on 35 år gar:mel skocsarbeider fra
Hedrum.ble skutt oc dMe 6yeblikkelig. Nærmere onkeltheter forelicger
ennu ikke.

(6) Til red. vIscnc annodes om ikke å nevne navnet til
den drepte skogsarbeider, da hans mor for tiden er meget syk.
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NY SVENSK ERYSSER .

S.R. 19.00. Den nye svenske krysseren Tre •Ironor so:1
er den störste son hittil er byL'get for svensk rekning og son også
er det leneste kricsfarty som hittil cr bygcet på svensk slip ble
sjiisatt pa Götaverken idac i mervar av Kronorinsessen oc manee militære
og sivi1e notabiliterer. Blandt de inrbudne var forsvarsilinisteren,
överstbefalende general Ljung mdminesjefen m.f1.

*ronprinsessen ga signalet til sj3
settineen, döpte krysseren Tre Kronor oc nisket skipet lyLke. Om
etterniddagen ga Götaverken middag for Kronprinsessen og de Övrige
gjester. Forsvarsministeren holdt en tale hvori han bl.a. uttalte at
sjösettineen idag fant stod nesten to nåneder tidligere enn bereknet.
Resultatet måtte secs SQU et bevis på det gode sailarbeide som har
eksistert mellom nilitærforvaltningen, industrikomnisjonen oe Göta-
verken.

I;ed takk retter jee mag, sa herr Skiöld
til den del av næringslivet som har nedvirket til at krysseren er
blitt byere.(;.

Deretter vendte forsvarsministeren seg
til marinedirektör Skipseård (?) hvis oppgave det har vert å klarlewe
hele konplekset av vanskeligheter i forbinnelse ned bycgineen av
krysseren.

Det må beklaces sa forsvarsninisteren
videre, at fartbyet ikke kan bli ferdig til a settes i drift i denne
tiden mad alle dens farer. Kan den blir etter all sannsynlichet ikke
bortkastet for oss i den tid som kom,ler. Vi har ikke rustet for å bli
istand til å delta i krigen, tvertem for å kunne holde oss utenfor;
I en uove2-1kuelig framtid er vår politikk den sa.L e. —in maning er,
sa hcrr "Skind at Tre Kroner oc hcnnes ssterskip, skal i iramtiden
forsterke det svenske folks mulighet for å bevare freden. For den er
for det lille folket egså den störste garanti for friheten.

FAGLIG INYTT FR. SVLRIGE.

S.R. 12.30. Riksavtaleforhandlingene for jernarbeiderne
ble avbrutt idag for å Gjenopptas i januar på basis som hovedorçanisa-
sjonene bestemmer. Også forhandlincer om nye avtaler for neste ar for
papirindustrien ble utsatt til lste halvdelen av januar.

SAKEN 06. DEN STJÅLUE LTEIPEGRINEN.

11.00 (4). Saken on den stjålne kjenpegrisen ved
Bj6resæter har tatt en ganske oppsiktsvekkende vending. Bladet Hadeland

wir opplyser at lensmannen cr konmet under vr med at eieren av kjempegrisen
hadde drevet ulovlig criseop-)drett i stor stil. I löpet av kort tid
hadCe han slaktet ulovlig tre store criser oc cn okse. Slaktet utjorde
ialt omlag 500 kilo kji5tt og flesk, men dyrene var ikke oppført pa "
mannens 'Iusdyrlister. Hvor der forsvunne kjempegrisen har tatt veien,
vet man annu ikke, men den "uheldice" opdretteren vil ikke desto
mindre få et alvorliG oppgjör med nyndinhetene.

SW30NSR3VER ARRESTERT I 1=BY.

D.R. 18.35. I Lyngby har man arrestert en une mann
sara man mistenker for å være en av de to revolverbevetnede mann som for
en tid siden plyndret kassakontoret i Lyngby jernbanestasjon. Han
nekter seg skyldie, men flere av stasjonens betjening er villig til
å sverge på at det var han som ejorde det. I den senere tid har det
funnet sted ialt fire overfall pa Lyneby stasjon.
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OKONOMISKE IJUDINGER,

3 1/2 % HypOtekbank 1941 K 105 1/2.
Creditbanken S 143, K 142 1/2.
Kreditkassen K 815. *
Bjölvefossen 320 1/4, K 19 1/2.
Borreeård S 132, K 130.
Elektrokjemisk*K 132 1/2.
Hafslund S 710, K 700, oms 705.
Orkla K 245, Ons (?).
Sauebruksforeningen S 1875, K 1825.
Union S 5,70, K 5.50.
edesiden S 147-1/2, K 142 1/2.
Borgestad S 220, K 212 1/2.
Anerikalinjen S 227 1/2.
Bergenske S 150, K 145.
Nordenfjeldske S-165.
Ivaran K 247 1/2.
Ouean S 280, K 275..
Koamos II S 272 1/2, K 270.
Odd K 227 1/2.
Rosshavet K 360.

Valutanoteringene uforandret,
var uleselig).

Indeks for Oslo Mrs den 15de

Aks ekursene:

Oslo: 

19 41

(begynnelsen

desember

Bankaksjer 168.00 (uf).
Undustriaksjer 187.90 (4. 0Z.03).
Skipsaksjer 218.75 (4› 0.50).
Hvalaksjer 196.25 (uf).

Helsinki: Finnlands Bank opplyser at seddelon1öpet
pr, 8. desember 1944 hadde nådd 15.6 milliarder finske mark. Dermed er
seddelmaasen i löpet av bare en uke steget nsd 174.6 millioner mark.

Stockholm: Inporten av tekstilvarer til SveriGe er
stafig blitt mindre i de siste arene og dessuten har maneelen PA
arbeidskraft fbrt til en forwerring av tekstilforsyningen i. landet.
Til tross dette har man fastsatt de samr3s msneder son för i den
rasjoner1neriode som begynner den 1. januar 1945. Når man eår til et
slikt skrit, så skyldes det de forholdsvis store lagre. I eanle dager
klarte den*svenske tekstilindustri å dekke ca 80 prosent av landets
eeet behov, men nedgangen i arbeidshjelp har Gjort det unulig å konms
opp i en tilsvarende produksjon idae,

vvvvv VVVVV vvvvv



NYBETSOVERSIXT FRA SWIDINAVIA. R•.t1.111

F R A
Regjeringens Infornasjonskontor.

18.  desenber 144. Nr, 1323, FortroliF,. •

Me1dinger, sbndag 17. desember .

MOTT;,KNINGSFORHOLDENE var elendige, såvel fOr radiomottakning,
som for hollskrivoren.

VAKRE BLOMSTER OG DITTO ORD.

	

22.30. (39) Hovedkasserer Faste Svendsen Moe ble bi-
satt fra det nye krematorium i dag, sbndag. Til stede var en
rekke representantcr for partict oc tysk forvaltninc, foruten
slekt og venner av avdbde. Båren var dekket av kranser og krema-
toriet var vakkert pyntet med blOnster og levende lys. Et stryke-
orkester spilte "Våren" av Grieg, hvoretter Olav Caspar Feyline
sang "Så vil vi nu sige hverandre farvel". Et kor sang tre vers
av salmen "I hiJ.Inelen, i himmelen".

Pastor Hoel forrettet og innledet sin tale
med en bbnn. I varne ord tegnet han et vakkert bilde av avdbde,
som han satte opp som et eksempel for d2Jdre ned hensyn til plikt-
troskap. Etter talen sang forsanlingen "Vår Gud 4an cr så fast
en bors", Det b1e lagt ned en rekke kranser 2å buren. Pastor
Hoel la ned en vakker krans fra hustruen, fra der Reichskonnissar
la Abschnittsleiter'dr. Schmidt ned en krans ogofra "ninister-
president" Quislingpfylkesleder Holm. Videre sa man,kranser fra
Frogner lag av NS, som ble lagt ned ved organisasjons1eder'E±agh-
Brynhildsen, fra seniorsveiten ved nestsveitfbrer Flakstad, fra'
personalet ved regnskapsdiroktbrens kontor ved direktbr Bratlie,
fra Stor-Oslo fylkesorganisasjon av NS ved kontorsjef Xlausen,
fra Ersatzstab ved Reichshauptamtsleiter Bunz) og fra t4s10 hird-



fylking ved sveitförer (?Odc5alt). Dessuten så*nan signerte kranser
fra fbrergarden, hirdstaben, Oslo bys ordfbt>er, Bjblsen lag av
NS2Vestheim lag av NS og Skarpsno lag av VS.

TAKKNEMLIG FOR DE SKi GODER.

	

n.30, (28) Gernanske SS Norge arranserte sbndeg en
meget vellykket vintersolvervsfest for SS-menn og stöttende ned-
/emmer av organisaSjonen. Scenen var dekorert med et praktfullt
solhjul og juletre. I bakgrunnen lyste ncttoet "Min eare er tro-
skap.". Progranmet ble åpnet av et strykeorkester under ledelse
av Willy Johansen; Deretter tendtes lysene på ,1u1etreet av to
gjenter i bunader, "Einister" Jonas Lie fikk sa ordet.

Han uttalto "Dot er  undergangs-

	

tendenser som gjör at det norske folk ikke forlengst har ristet
av seg sabotbrer og mordere og feiet dem vekk. ....en liten bande
ferbrytere i engelsk os bolsjevikisk tjeneste til en fullEtendig
vanvittig sabotasje not vprdier son er uerstattelige folkets

Hvert eneste land har selvsagt sin årlige tilgans av for-
bryterske elenenter. .Disse er no oppslukt og innrullert blandt
"patriotene".
skal se nbrkt
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GERIZNSEE SS (2ortsatt)

Men det er tegn son sier oss at vi alli-
kevel ikke skal se for mbrkt 1D& v'ext folks framtl. Dot er så
megct gledelig soel inntrer i en kanitid som deene. Vetneviljen
er gjenreist i folket, Det store arbeidende folket gjör traust
og stbitt sin innse.:es for 3. berge landet; '711re sjbelenn trasser
britiske og bolsjevikiske terrorfleigere, våre J'iskere gjör sin
innsats trass i bomber og miner, Gjennom alle dieso ting kan vi
Uyne fornyelsen oc gjenfZ3delsen av norsk fdakevilje. :,e(1 fast-
het og med ro, men med sammeriLitt vetnevilje ser vi rsu til neste
v5. etersolverv,

Do.1 s temningsfulle vintorsolvervsfesten
ble avslut bet ned ::2-sancen,

LITTLE

17.00. (6) Fra Elverum mfl.des at etter at vinteren
satte inn for alvor i Osterdalsbygdene, kan en ikke lenger :rocA:le
med at flere av de smvnede sauer vil konme til rette. I .4"å1vda1
er det, ifölge forsyningsnemndas oppgaver, borte /100 dyr, i
Tolga 220, i Rendalen 175 og også i andre bygder er tapspxosenten
tildels,ganske stor. De levninger eer slakteue dyr som or funnet,
tyder pa at i alle fall on del av dyrene er tyvslaktet oc havnet
pa svRitersen, skriver Ustlendincen.

ULYE7.31;.

21.30. (30) ' Fra PorsGrunn meldes at en 18 år gamelel
gjente, Signe Rygh, går fallt pa gaten og brakk nakken, Hun
dWe.ned on ganc,

22,00. Frå. Steinkjær meldes at en av de störste
g:lrdene i Vmedal, Östre kut, brente ned fredag kveld. Brannen
bee;ynte 1:1åven eller fjbset cg bredte seg til stabburet og hored-
b7egnincen, husene btente ned til grunner En dol griser;
sauer og Mns brente inne. Brannårsaken er fore1C,pig ukjent.

öNBTs INDX74 FOR WILO BR,S 16. desenber 19,14:
1.11,11,

Bankaksjer 168,50-(pluss 0.50)
Industriaksjer 187,87 (ninus'0,03)
Skipsaksjer 218;50 (minus 0;25)
Hvalakejer 196,50 (pluss 0,25)
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FINNLAND.

-,rberetnin,en: Tyske framskutte stillincer er blitt
bombardert. Det er fortsatt, livlic patruljevirksomhet.

Arbeidslöse offiserer:
.R. 2.30 Gjennom opplösningen av forsk4e1lige

finske militærorganisasjoner - i overensteLielse mod vapenstill-
standubetingelsene er en hel rekke finske offiserer blitt
ledige. Den finske recjerinc ha7' besluttet å sette deln inn i
annet arbeide.

G'esten bevoktes:
0. . 14.00 I fblce Dagens Nyheter blir den sovjet-

russiske kommissars oppholdssted i Helsinki'sterkt bevoktet. Han
lever fullstendig isolert, går ingen steder, blir aldri sett
offentlig og hans residens er omcitt av en bred sperringssone
som blir bevoktet av G15U-menn.

Zl
Fra Helsinki neldes at det finske' ordens-

politi lördac aften atter foretok en storsti1lt razzia i Helsinki.
Razziaen varte hele daEen, inntil klokken 23.00. Det ble funnet
23 pistoler oc endel personer ble anholdt.

DAI\TMARK.
1 1

POLitimenn bortfäres.

	

S.R. 22.00 Det meldes til danske kretser i Stockholn
at en tredjedel av de 120 danske politimenn som sitter arrestert,
onsdag ble overfört til en interneringsleir i Sör y1land. Det
menes at det er en mellomstdsjon for transport videre til den
beryktede leir i Buchenwald, hvor - danske
politimenn er sendt til för.

th,
ltbOtas'e

	

22.00 Torsdag ble det forövet sabotaSje på
Brandengen stasj6n og onsdag ble det plasert tre bonber, som dog
ikke eksploderte, på en annen jernbanestason. Dessuten ble -
det onsdag zdasert en bombe under et tog pa Skanderborglinjen.
Det har ogsa forekommet endel eksplosjoner 1 Fredericia os Aar-
hus disse har dog ikke v9rt swrlig. betydelige,

I"fork'Zi-et.

	

S.R. 2.00 Da tyskerne skulde avhente et stort lager
av våpen og ammunisjon forleden dag, fant de at pistolbevebnede
danske patrioter hadde vrt der dagen för og hentet altsammen.
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SVERIGS:

.iöld taler:
0. 41)--- Forsvardminister Skind talte 16rdag ved

sjösetnincen av en ny svensk krysser. Han meddelte bl.a, at krigs-
forholdene har medfbrt at byccesuuten for krysseren vil löpe opp 1
75 millioner kroner mot berecnet 50 millioner.

"Mange ern, fortsatte han, ne-xv.den mening
at det ikke er på sin p1as å bygge en krysser som kostet så
mcet, da den kan bli tilintetejort ved en eneste torpedo, mine
eller bombe. Man må imidlertid likevel understreke denne nye
svenske kryssers betydnine, av de viktigse tidler til a
bevare fr'eden er 3 styrke .->veriges forsvarskra:nQ Jo större
farene er, desto LAerkere të nan være. Det er ingen tvil om at
farene 1 Sveries naboakap konner til å bestå lang tid etter
den formelle vapenstillstand."

aPORTKN.

21.30. (29) Norces Idrottsforbunds Friidrettsavdeling
arrancerte söndag en tilstelning for fridrettsutöverne. Arets
oppsatte frildrettstrofeer ble utdelt. Norges.Idrettsforbund
7andrepoka.:1 ble for 1944 utdelt til fetmannktil odel oc eie,
nem1:1,c Fredrik Meltzer, Fredrik Knutsen, Eivind Johannessen,
Carl Ceelr  og Ola (?Reppen). GUntherpokalen for årets beste sprint
:ror juniors oc distanSelöp tilfalt Thorvald Hansen og Per Herseth
J.drettspokalen ble utdelt til ialt 12 personer. Frildrettsheders-
tegnet som blir tildelt den som har gjort en fortjenestefull
innsats til iwe for norsk friidrett ble denne gang gitt til Johan
Fosse, Reidar Zuel-Baehe og B. The Fjell.
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c oriw:ons In2ornasjondkontor.

19. desenber 1944. Nr. 132.Fortrolie,

nanciag 18. desenber 1944.

S.  R. 23,15 (Nersk)
›(

sön av naleren ;i;4,g.an
•47.sk politisom ventet
Sa hvitt nan kan fors
skut ned. Han döde 7.

Don ea. 30 år ganle kunstmaler Olog `1-.ohn
Nwohn er 1231ge nelding fra Oslo skut av
på han i hans att1eeliiPrinsens gt.21 Oslo.

tå prövde :rohn å k=e sig vekk, mon ble
desenber.

Flrer r,venske aviser offentlicjör nu jule-
brev fra Oslo. Det blir dut JUrkeste kriLsjulen hittil heter det.
Bortsett fra julegre: universitetsplassener det ikke neget
son tyder på Ju1, deke2asjoncr i atcne, ingen varer i
butikkvinduene. De ekstra ju1oresjenene innskrenker sig til et kg,
sukker oe et halvt k33tt, -en til jengjelt blir sn6rti1delingen
slappere, nens don store sw,talei.en blandt barna er ju1qakkone fra
sverige adskillig julct5y fo dc voksene ikke fra den gra verdagen.

Det cneste sen fins av såkalt julemat
er lutefisk, nen m`',r nan i flere år har måttet leve p‘å denne mister
den helt sin hbytidlir;e hcralcter av spesielt julekost.

Det sir'Lste nr. av Svensk larartidnine, gir
dosent Tune en tankevekene skIldring av do forhold norske skole-
barn lever unner. I otsetnin. til .avenske barn er der inen
rege1messig unnervisr-11,; or- 6e lever under en stadig trutsel av'
arbeidsnobliserin_3 og annet. Dertil keyler quisling propagandan,
1,1on den gjör bpsolut ingen iAntryk på den. Trods unnerernEaring
og nangel på un»ervisning skal nan se lyst på frentiden, heter det
i konklusjonen. Dc norske barna :jennengår en livets skole son
först oz fremst lerer den frihetcs verdier.

Dufelhningen i ::ongsberg har gjennen en
kungjöring fra politinestren f:.bt beskjed on at nan ved eventuelt
brudd på Hunholdda..:-,en ? don sture denninPen ved Lågen 120 kn. nard
vest for kongsberg n ru-ne ned oversv3_unelser i Nunnedal og Lågen-
dal. Defolkningen vil bli vcrslet ved klemting i kirkeklokkene.
Flonmen vil etter beregninr, nå loni;sberg i iöpet av 8 - 10 tiner.

..Ler-enske danpskipsselskap har nistet to
skip i tysk fart i siste uke. Nemlig "J"upiter" og "Rigel". Den
sidste har gått son troppetransportskip unner hele krigen. Bergen-
skipet "::orsnes"er ogs. ',ått ncd. 3orgenskipet ".orvus" kon fra
Hauburg til Berien 4. desenber. Skipet hadde stor skade akter
antagelig etter on nine. Det haddc brukt to og enhalv nnd. på
hjenreisen.

I en lederartikkel skriver Handelstidnineen
Götabore, at derson don tyske kriksnakten vil konnc nogenlunde

helskinnet fra Norge, bör den o)pgi taktikken on å praktisere
hva son har hent i Nord-Norge. Fortsetter .]an med den, vil det
utle5se krefter son m.eget snart vil bli over.lektig for tydkerne.

-Fortsatt.
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Fortsettelse fra side 1.

Og de nå sjynne sig da det brittiske fly
våben arbeider ned skrekkinjacende iherdichet oc plannessichet.
Uavladeli korkler .1e1Blinger on fartöykatastrofer i Katicat.
Huort senket'farWy betyr ikke bare at så og så .eange nenneskeliv
er catt tapt, nen ocså et nance st8rre antall må lates icjen i
Norge £ er å så en uviss skjæbne inöte, skriver Handols
J.idninger.

Det svanske fotballforbunn vedt(bk på
40 års fest lUrdag og ci 40,000 kroner til innkjöp av i f,brste
rekke fotballnateriel til de nordiske lande.

På hbstsesjonen den sidste dac i sverices
Diksdac interpelerte Fredrik Ström QU hjælpen til Norge oc
Holland. Statsministeren rakk ikke å få svaret ferdie„ til dacen
etter, non har nu sent herr_SttUn et promenoria altsa et reelt
ikke fornelt interpelasjonssver.

Statsninisteren novner bl. a. at det svensk-
RW.o Kors ved forskjellice anledninger siden 1941 forjeves har
tilbutt sic å ta sic av unnernærte norske barn. Det seneste forsök
ble gjort for En nnd. siden, unddr henvisnincen til evakuerins
fra Nord-Norce, uen nocet svar på tilbudet har ennu ikke konmet.

s^,ngående hjælpen til flyktninger fra Norge
pEker Statsministeren på, at representanter fra det norske
flyktnincskentoret onkrins sidste oktober ba on at de svenske
myndicheter så vitt nulic skulle hjælpo flyktningene nod å komme
fram til bebodde steder. Frst og frenst konner her i betraktnins
å le'esce fornbdenheter i fjellstuene oc de andre herbercene lancs
ferdselsveiene på svonsk side. Forrådene bör kunne rek ke
. 14 aager, Foruten denne utrustninc nå nan overvåke de on-



råder flyktnincene söker sic inn i Sverise. Sivil eller militeert
skal i förste rekke ratruljere trafikkveiene, non farene fur
ulykker i fjellene oc de store avstandene sjör det nbdvendic, oL.;
speide fra luften. I ddenarksonrådene er de nödvendige forholds-
recler truffet, 1:an har bl.a. satt ut posterincer eær crensen og
organisert patruljer med sulker frukket av hunder. Utvalgte fjell-
folk til potrulje til et mrlis utilcjenselis oclråde.

Dacens Nyheter £Joddeler ut on hel del
tyske kvinner i Sverice i de sidste daser er reist til Tyskland
etter å vere hjankalt i forbindelse ned den Tyske skinnenobliser-
incen. 1,bbliseringsordre er også utgått til svenskfötte kvinner
son gjennom ciftemål nod tyskere er blitt tyske statsborcere.

Et londontelecran noddeler at Rudolf
Hes ikke son tidlicere antatt kom til Engoland for på urdvv av
Hitler å unners8ke mulighetene for fred nod Engeland, skulle
Tyskland venne sis not Sovjet. Disse opplysninger sies å skrive
sic fra britiskc resjerineskretser. Hes ga sis ivei uten at Hitler
viste om det forteller telecrammet. Det var crunnleceren av den
Geopolitiske skolen son overtalte Hes til å dra avsted. Han viste
at Tyskland ikke kunne klare en tofransk kric oc mente at en fred
med Enseland var eneste nåten å redde Tyskland fra unnersanc.
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fortsatt fra side 2.

Den plutselige offansiven not Belgiu og
Luxenburg har vakt adskillig oDpmerksonhet i Svensk presse. I
kollnentarer idc- fremholder Dagens ITyheters militærenedarbeider
at hensikten kan v_Jre å fa istan en avlastning i onrådet
og nuligon også i gorområdet. Bogge steder synes stillingen å ha
vE3ret ner-et spent for tiden. iitagolig er den alierte gruperingen
nokså tynn og tyske franganL,er til å begynde med var derfor ike
utelukket. 1:en noen alvårlige tilbakevirkninger for stillingen i det
store var neppe å vente. Den st3rste betydning av sel on ganske
beskjeden tysk frengang ligger fornodentlig i den ökcde tillidn
den medf3rer både ved frontene og hjenne i Tyskland. Ikke på nogen
av disse steder er man bortsjent av unnerretninger son har noe
preg av sanhot, sier den ni1itEsTo nedarbeider.

I 16pet av de siste ukene er ca. 20 norske
angivere, derav halvparten cjuisling politifolk likvidert. Det
dreier sig on personer son trods cdvarsler fra hjen,ie-fronten har
fortsatt sin virkso,lhet.

300 -bolibifolk gikk natt til igar gjennom
hele Wroddheiri for n3rklegnin's=troll. En relie husholdninger har
som straf fått den elektriske str3nnen avstenkt. Dctte koner
samtidig, som gasverkene nu skal stengos.

Ln 21 år gaMmel gutt fra Venneslc Ivar
Lidså, ble 1brdag overkjrt av toget, da han vilde hop-.:)e pa etter
at det var gått i gang. I går döde han pa sykehuset i Kristiansand.

Ln dödsulykke er Lantruffet på Sandor i
Sör-Odal, forteller Glondclen. Noen naboer oppdaget i 6,30 tiden
at det brant i et hus, hvor den 80 årige Gurine .:estby bodde helt c
alene, Da nan kon sig ini, var huset fult av röyk og på gulvet
fant nan husets oier kvalt.

Det lykkes å redde huset. Han antar at
ulykken er skjedd idet Gurine 1estby var iferd ned å kle sig.
Hun har antagelig ript av en fyrstikke for å finne bryteret til
det elektriske lys og så har det tatt fyr i sengk1wrne.

0-Irdbruker Johan Strengcn, Trgstad,
ble söndag morgen funnet dbd i Råva-elva i -Jidsberg. Han hadde
lördag kveld vE3rt en tur i Lyscn o' på tilbakeveien ble han
nc3rheten av Lserland kirke slynget ut av sleden.

Under sitt forsök på å finne igjen hesten,
har han tatt feil av veien og den is og snöbelar,te elv og har
begynt å ca isen. ilesten kon alene hjeil til gården og folkene
begyndte straks letingen etter Strengen. Han ble funnet söndag
...lorgen, men var da död.
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LIMBRUICSULDINGER.

0. R, 13,50 En fbrsteklasses såvere er av grunnleggende
betydning for en Eod avline. Vi nå derfor stille som apsolut krav
at det alletbedste korn benyttes til såkorn. Dc som ikke har god
såvare selA nå noldo av til forsyningsnevden eller jordstyret for
at do ifa tildelt såkorn. For den som har gott såkorn Bjeller
det at stelle det slik at dot blir enda bedre Det viktigste her er
rensing og beisinc mot softsygdommer. En skulle tro at fbrstesorten
fra et noderne skarptrenseade traskeverk al-u1.26 være bra aokk så-
korn men vi har forsbk av :uofessor KoraLe, som viser at det ikke
er sa lite å vinne inn ved a sortere. Ban tok vanlig fbrstesort
fra treskeverket og dette blev sortert 1 tre kvaliteter og sådde
ut til sammenligning. Resultatet ble at fbrstesorten eav 38 kg.
mer enn annensorten pr dekar. Men det er ikke nokk at såkornet er
gott renset, det nå også være fritt fow sygdomspirer. Forsbk utfört
av dosent Trohn har vist at når det ejeller å bekjempe (sort og
susariumamitte) ? er törbeisine helt efektivt. Beisingen kan lett
utföres selv at nan har en forholdsvis enkel.beisetrommelp Men
skal beisingen bli helt efektiv må man holde sig 1-1055ragtig til beis-
ingsforskriftene og vidre nå nan vere oppnerksom pa at bcisenidlet
er giftig så at beisingen helst bör utföres i fri luft.

De fleste nbller har nu instalert store
autamatiske beiseaparater, så det greieste er at'få kornet beisot
samtidig som man er ved mållen og får det renset, non det nå
forlanges at det er fbrsteklasses beisemaskinQr sorl nyttes og at det
brukes tilstrekkelie nod  beisemiddler. Det er nemlig enkelte gård-
brukere sam har gjort den erfarine at'beising utført av slike
maskiner ikke altid har vert efikktivt, men det har vort naskiner
av eldre konstruksjon.

Under lagringen nå nan passe på at kornet
ikke blir skadd på nogennåte. Det gjeller å skofle over i bingen
engane iblandt særlig ut på v.,4.rparten, eller når det er varmt i '
veirct

Når det gjeller pelsine oc pelsbehandline
kan der nevnes to viktige krav. Lt dyrot ikke pelses för  pelson  er
holdobar og lagringsmoden og at skinnet under flåineen blir behandlet
slik at de har betinncelse for at oppbevares uten a ta akade.

Vi skal ytarliere eke på nopn av de
hyppigst forekommende feil. Under flåincen ma man passe på at skinnet
ikke far en påkdenning som cir det en feilactic forn. v de hypplgst
fårekomnende feil, som kan bli sjebnesvanger for skinnets verdi-
ansettelse er mangel ved rengjbrincen. Fjernelse av fottet og
nbyaktig opprensing av hodepartiet: Skraping er vistnek ennu et
tbyelig begrep blandt oppdretterne, da der forekonner skin med
masser av fett, såvel som skin sam er skrapet så sterkt at hårroten
er helt bar. Stbrste faren er naturligvis at fettot sitter igjen
og dette med lagring oe i kort tid konmer det såkalte fettbremning.
For hodenartiets vedkoramende cr det ikke noget ovordrevent renhold
da der er funnet en masse sure skaller. En må ikke glenme at skinnets
forra er av viktighet. Ved fcilaktig håntering under vrencingen,
kan skinnet konne til.å gi inntrykk av hva det virklic cr. Don rette
form er denpassende forn nellam lenede og bredde og det er likså
forkastlig a strekke det forlanct son forbredt. Det blir vannskapt
bee,ge dele. . Ved overdreven lencdostrekking or farli's for skuldre-
partet. Ved tacningen nå nan nbye passe pd at skinnet ikke blir'
sjeft. Sjevtacning har kostot oppdrettene nance penger.

Med hensyn til tbrking av skinnene er det
oçså nange ganger feilaktig behandling og enn föler sig ofte ille ved
nar man tmnker hva fblçene kan bli foreksenpel skinn somblir
sendt inn til salc i ra tilstand.
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En lettelse cr når et skinn blir solgt til
tilfredsstillende pris. Len 6r rlan derved vel over faren? En vel
berettiget klage fra kjöperen efterpå ct varen ikke var holdebar
tjener den nIrske oppdretter ikke pa. Det forekonner også skinn
som Eir inntrykk av og ha cjennonEatt endel sjersild för det blir
avsendt. De er så si törstekte. En aaule fuktichet må vc3re der for
ellers har man inntrykk av at skinnet blir for hårt. Likeledes viser
det sig at skinnene ikke blir o4hyclic pakket når skinnene blir sendi
til stasjonene. Som kjent er det vansklic å ungå fett runt bakparten
av halen oc når slike skinn blir pakket sacimen bör man ss3ree for at
slikt fett ikke blir overnrt fra det ene til dat andre skinnet,
så man må sörge for at ha papir nellan skinnene.

De feil som her er påpekt rådes oppdretterne

I verice«thar man oppda:ct at elektrisk
ström er et efektivt middel Aot krybbebiting. Det cr tidligere
forsøkt flere metoder, bl. å. o/)rasjon, ned Ilere eller nindre bra
resultater, men ingen netoder cr så enkel orff=ritktivson elektrisk
ström. Enn bruker dc samc aperater som brukcs til elektriske
gjerder. Det fortelles at hectcne biter sjelden mer enn en gang.
Endel heser blir skrent, så det tar en tid til de våger sig til
krybben iejen men de fleste tcr det forholdsvis rolig. IVår det
har cått en tid kan man ta aparatet bort igjen oc skulle hesten
falle tilbake til sine cauleuvaner, kan nan jo bare koble på.

D. R. 12,30 Fra Dannark rieldes at der er oppdaget
ca. 30 tilfelder av r).unn- oc klovsyke.

Fiskerimeldin .
Fisket har v2ret mecet dårlig over alle

felter på crunn av dårlic veir, nen det cr fisket endel nussa.

DcbSF.LD. 

Distriktslwge Oskar Schi6tz, Dalen i

Telemark, er död 49 år gamiel. 11an var distriktslege på Dalen
fra 1929. Han var suerlic intresert i RU.e-Zors arbeidet og har
her nedlact et betydeli•abbeide.

18,30 0) Pris- or; rasjoneringspolitiet i Eristian-
sand har nettopp avslUttot-lefterforskningene i flere store pris-
saker. To firnaer vil bli forelact inndracninger på henholdsvis
140,000 og 74,000 kroner. Likeledesen vognmann som har tatt for-
höye priser vil få en större bot.

Oslo. Ved statens aJåbrukslærerskole er det
disse dacer uteksauinert 23 smfibruks1E3rere.

Drukniw'sul kke. En ung Oslo dame,tru Gundersen, druknet
sdndag i Haridalsvannet. Sannen med mannen hadde hun Været på
skitur og,akte ned på vannet.Begge Eikk cjennom isen, men det
lyktes mannen å karre sic i land, mens fruen druknet.

å rotte på.
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STOCIfflOLM.

18,00 (15) Den finske regjering oc de alliertc
kontroll-kommisjoner i Helsinki har i lencre tid forhandlet om
Finnlands skadeserstathing til Sovjet-Samveldet. IfUce Dacebs
Nyhetcr undsrtecnet statsminister'Paasikivi oQ sjefen for den
Sovjet-Russiske kontroll-konisjon, Shdanovicar en overenskonst
heron. I overenskomsten legges prisnivået av 1938 til grunn.

STObXHOLM:

23,00 (40) Det svenske utenriksdepartements bestem-
melseQU at Sovjet-Russ'ske repIesentanter skalfå adcang til
de svenske lelrene for baltiske flyktninger synes nu enda nere
eiendonnelig enn hittil, skriver avisen Dagsposten.

I flyktnincleirene er der nomlic slått
opp plakater sonneddeler de baltiske flyktnincer son vil reise
tilbake til sine land, kan gjöre det uten fare for represalier.

Ean må no spörre sic hvorledos utenriks-
departenentet vil becrunne de Sovjet-Russiske represertanters
inspeksjonsreise. Dagsposten skriver vidre at reaksjonen blandt
flyktningene har været slik at nan God crunn ocså kan spörre sig
hvalr det finnes leire ned flyktninger, som vil vende bilbake for
å leve under en Sovjet-Russisk okkupasjon.

Ifölge utenriksminister Guenthers
uttalelse skulde en stor del av flyktningene være villice til det.
I samtlice leire i Mr-Sverige har flyktningene imidlertid erklert
at de ikke vil höre på detvson de Sovjet-Russiske representanter
måtte ha å si. ."1/ 800 flyktnincer i tre leire vildeikke en raise
tilbake..visen Kalnar, neddeler at enkelte flyktnincer har
uttalt at de heller vil flykte fra interneringsleirene enn å tå
not Sovjet-Russernes besÖk.

B2RgEN.

22,30 (31) Ved fjorton tidon idag cikk det et sten-
ras ved Bulken stasjon i Voss, som kostet et menneske livet og
såret et annet. To store kampestencr raste ut fra fjellet oc relmet
huset til tidlicere stasjonsmester Næss, son ligger like under
fjellet.*Steinene gikk priktisk talt tvers igjennom og fru Nmss
som oppholdt sig i en stuc i huset, ble slynget ut av huset oc
dropt. Hennes datter som har været sengeliggend en tid, ble også
racmet av steinraset oc kon tilskade. un ble sendt til Voss
sykehus. Stasjonamester Lbss  var ikke hjemne da ulykken hente.
Horcenavisen har hatt en samtnie med Voss sykchus hvor nan opplyser
at frk. Næss tilstsnd er alvorlig.

RJUKI,N.
On1ag 200 sauer er konmet bort i Rau1and

i sommer. Det er omtrent 10 5; av sauebestanden i bygda, fortelIer
Rjukan DagbMad.

0. R. 22,00 Natt til igår var apoteket Hvalen i
T6nsberg hjenskt av tyver.ialt ble det stjålet 30 flasker syke-
bronnevin.

( Eettakningsforholdene har veret helt
elendice. Saledes var hellskriveren umulig å lese inntil utpå
natten.)
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S.R. 12.30. Et anslac ble idac .]orces utfört mot en
av :,:benhavns nest kjente byrnincer, neldes fra ZUbenhavn.

Ca 20 bevepnede nc.tm trencte ved 7.30
tiden inn i Ostasiatisk Conpanis store bygninc på hjörnet av Holbercs
cade  oc  Uiels Juuls sade, santidi- soLl trafikken i de marliggende
cater ble sperret. Vaktpersonalet ble beordret ned i beskyttelses
ru.:Liet  os  bonber ble plasert på flere steder i bygningen som derpå
ble sprenct i luften. Bycninsen ligger nu i ruiner. Santidic utbrbt
en voldsoci. brann so,1 brannv=net frst ved 10 tiden var noenlunde
herre over. I'an frykter for at en av nattvaktene er blitt besravd
under ruinene.

Forilannen i Ostasiatisk Companis styre
er Prins Lxel av Damiark, og det franheves i beretninren at Frihets-
bevecelsen ikke har noe noO. aksjonen å gjUre.

Den kvinne if31ce en nelding fra
Dannark lördac ble skutt i hodot på hjrnet av Stafansgade var etter

th„hva det nu neldes ansatt hus :Wbenhavils Telcionkonpani. Hun hadde
‘' sjort tyskerne store tjenester som spion. Ocså den dreptes nann ble

for noen tid siden drept av danske patrioter. Han var kjent son sjef
for en större gruppe ancivere.

Videre neldes fta ICnenhavn at en ukjent
pann i går ettermiddag ble skutt i hodet på hjörnet av Rionsgade i
,41benhavn. Han ble så u  c.året at nan ikke tror at han vil konne
til å overleve det.

FINS SOLDLTERS FORHOLD I RIKSDGE1Z.

S.R. 12.30. Don finske justisninister besvarte i Riks-
dagen en interpellasjon forholdet for de finske nilitcare )ersoner som
har gjort seg skyldig i r3nning.

lanisteren framholdt at bestennelsene
våpenstillstandsavtalen og en finsk forordning on at visse personer
skal befries for anislage og straff i full utstrekninc tillempes på
såkklte "skocscardister", selv  (1.1 vedkonnende ennu den 19de septenber
eller senere ikke har innstillet sec til nilitcartjeneste. Værnepliktige
som har dradd til Sverige befinner seg i så fall ikke i noen

Den finske riksdagen har videre vedtatt
lovforslacet on benådnins av visse porsoner. De son er diint til forvarin
ipter oller frihetsstraff i nyst ott år for brudd becått fbr den 19de
septenber iår befrics fra denno straff. Lensere frihetsstraff nedsettes
til hatvparten og livstids tukthus til 10 års tukthus. Benådningen
cjelder dog ikke frihetsstraff son ledsages av tap av statsborgerlise
retticheter eller (?), ikke heller straff for brudd not rasjonerincs-
bestwinelsene.

FIS:-REILDDGEUE.

O•R. 13.15. Sildefisket:  Ocså  siste dögn har vanskelige
driftsforhbld hindret alt fiske og det foreliwer hittil ingen neldinger
on fangst.
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Lksjokurser 4 1/2 stat 1937 103 3/4.
4 o Stat 1935 I K 102 3/4.;
3 1/2 o Stat 1941 I S 105, K 104 1/4,
3 1/2 Stat 1938 I K 103,
4 % Ilypotekbank 1938 K 105 1/2,
3 1/2 Hypotekbank 1941 K 105 1/2.
Creditbanken S 145, 141.
'1"reditkassenIC820.
Bjblvefessen S 20, X 10 1/4,
Borregård S 134, K 132. 1/2, Ons 133.
E1ektrokjeuisk'8_142 1/2, K 135.
Hafslund S 710, .L 700.
Orkla S 255, 1C 245.
Saugbruksforéningn 8 18751 K 81825.
Union $ 5.70, 3 5.50.
Agdesiden K 145,
Borgestad S 220, K 212 1/2.
Bruusgård Kiösterud,S. 250, K 245#
Amerikalinjen 8227 1/2, K 222 1/2.
Bergenske $ 150, K 149, OMB 150,
Vbrdenfjeldske S 167 1/2, K132 1/2, Oms 165.
Ivaran S 255, K 250.
Ocean S 280, K 275.,
Kosmos II S 270,
Odd S 235.
Roszhavet K 365.

Valutanoterineone var uforandret.

Det ble ikke sendt noen landbrueldinger
idag.

STURLLSSON„ ORDRE, S.  7359.
le•

laDLERTIDIG SPERRING V SLLG V BRUKSLYS. 


18.00. (17). I henhold til forordning av (?) febraar
1944 ou reGulerinG av ousetningen av uangolvarer har "nwringsdepartemeel-
tetos avdeling for industriforsyningen med virkning fra og med 20de
deseuber dette år bestemt (at dot inntil videre er torbtdt byer og '
ladesteder å selbe eller pa annen måte overdra lys, unntatt juletrelys,
til forbrukere. Unntatt fra forbudet er sale eller annen overdragelso
av lys i  byer og ladostoder hvor den elektriske ström er utkoblet
1 minst fem timer i dögnet til fölgende forbrukere:

1. Sykehus.
2, Hjem hvor det er syke mot leverinr, av

lEeGeattest son godtgjör at lys er nödvendig for den sykos plele.
3. Hjam hvor det kan. GodtGjöres at dot er

spebarn i familien.
I:j6p eller annet erverv i strid mod derino

besteu4else er forbudt. Forbudet Gjelder oeså leverine til oppfyllolse
av sales - eller leverinesavtale inneått fbr 20de desember detto r.

Overtredelse eller nodvirkning til over-
tredelse or straffbar og kan medföre inndraeing.

Oslo den 20de desember 1944.

"Nwringsdepartemontets" avdeline for industriforsyning,

Sturlasson.
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STURL,SSOLT. ORDRE S. 7360.
41.

NE3 G -V 4,LU:aNIU:=1.".

18.00. (18). :an viser til tidligere kunngjringer av
‘, 20 nove.lber oE 11. desenber

.å.vdelincen har bcste_lt at detaljister
nu kan utlevere den nye rasjon av fiskeberlictikk ogsa til forbrukcre
som ikke kan innleveretoriiie aluilii.u.isbosker cller annet

Lan henstiller til forbrukere å oppbevare
tomenballasjen for den Lu tildelte fiskehernetikk, idet seincre til-
deling av hernetikk vil bli gjort avhengig av at tenemballasje san-
tidig blir innlevert.

Oslo den 20. desenber 1944.

"Nwringsdepartenentets" avdeling for industriforsyningen.

Stirlasson.

,TOLEGIU.TILLE.

20.00. (29). Det cr nu trufiet bestemelse on at
kommunene iår kan yte ju:lecratirae til ko=nale arbeidere og tjeneste-
nenn. Komnunale arbeidere kan få en ukes lönn, doc ikkemerenn 120
kroner, uansett deres forsörcelsesbyrdc og, 1j3nnsinntekt. oninunale
tjenestemenn kan derinot bare få julegratiale ned en kvart nåneds le3nn
begrenset oppad til 125 kroner, bvis deres saialede årsinntekt i
stillingen er 6000 kroncr eller ‘Iindre orr hvis de har forsörgelses
byrde. Somforsreer reknes densom overvedende forsörger ektefelle
eller barn under 18 år. J'ulePratiale kan ogeå på visse betingelser gis
til midlertidic ansatte arbeidere og tje.2.estenenn.

LI-157UK; I BLRGEL1-.

20.30. (31). landag kveld ble liket av en eldre dane
funnet drivende i sj3en ved DokkoskjE3rs1zaien.. Liket ble brakt til
lEegevakten. Da det j:Jke ble funnet noen papirer, har det ikke lyktes
å identifisere dacuen.

DÖDSULYI CE I BUL=.

20.30. (32). Fra Berren Forleden gikk et stein-
ras i Bulken. Påståpner fru Nwss ble dropt da en stein gikk gjennom
huset. Datteren ble sterkt skadct o' brakt til sykehus i Voss. Ved
henvendelse blir det o2plyst til Bergens Tidende at hun døde inatt.

F0R...1T.DRIHG I 1.JUGDOIISLEDLLSEN.

19.30(26). UngdoLlsfrerens stab medeler: Son fylkes-
Cjenteleder i Stor Oslo er beodret Randi Lassen etter gjentesveit -
f3rer Ingeborg Brumas se.:1er reist for 3. gjöre frontinnsats. Til
fungerende fylkesungdonsleder for L3re& Ransdal-er fra 10/12 1944
beerdret tidligere fylkesungdonsleder i Finnnark, ungsveitfrer Harry
4ansen.
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FISURIOVERSIKT.

22.00. (28). Fiskoforholdene i Uken son endte den
9de desember var helst dårliee fra Tröddelag oe nordover, men noe '
bedre leneere syd. Det har foregått litt sildefiske i Nord - Norge,
således var det kastet noe aaåsild oe mussa i enkelte fjorder i
Troms. Enkelte steder på Heleelandskysten oc i Nord Trbnde1ag hax
det foregått mnssafiske. I Sör Tröndelac hgr fisket i Fisen -
distriktet oeså eitt endel fangster i siste uke, men mlndre enn i de
nmxmest foregaende. De fleste bruk er forövrie reist hjem. Lencer sör
omtales frandeles litt mussafiske i Nord Hordland.

l'ytsfisket forøvrle fortsatte omtrent som
tidlicere med drift i kystfartrann fra mindre fartt5yer. I Mbre 84
Romsdal oc i Sogn & Ujordane var fisket noe bedre enn i de nmrmest
foregående to uker. I Hordaland synes det å være Z5kende seiforekomster.

FINNLLIM.

213,00 . Den finske riksdag behandlet idae lov-
fohlaget om reculerinc av arbeidslivet,Socialdenekratene hadde
krevd at bestemme1sen om rederingens rett til å forby arbeidsned-
leggelse skulde strykes av forwlaget oe at en ny proposisjon skulde
utarbeideS. l tter et brudd i forhandlingene forklarte stataminister
Paasikivii at regjerineen finner det ntidvendig at lovforslaget god-
kjennes. Tiden er for lanet framskredet til ct en ny proposisjon kan

Wblj utarbeidet oc behandlet f'örårets slutt,
Tanner meddelte under den etterfölggnde

debatton at don socialdemokratiske riksdaescruppen ytterligere har
prvet sArsmålet oc at sakon etter statwiinisterens utredninc har
tatt en helt ny vonding.

Fra ...etarforbundet påpektes at hvis han
forhindrer çjennonförincen av loven anser Lerarforbundet ser å ha frie
hender til a granske alle de fullmakter son don anser det fortsatt er
nC5dvendie å gl reejerincen.

Lovforslaget ble deretter enstommie vedtatt

SOCZ,LLUIOKRL.TISXLIö T,LONDON.
1.1

S.R. 22.00. Representanterforde socialdemokratiske
partiene i Sveriee ec Sveits har for förste canc siden 1939deltatt i
en konforransc med (?). Zonferransenble holdt i London oc represen-
tanter for de socialdenekratiske partiene i det befridde Frankrike og
Beigia samt hollandske representanter var ocså tilstede,

FREK1DE FLY OVER SVERIGL.
f*/~41, luab

s.R. 22.0p. Et mindre antall fromade fly flAr ikvold
inn over Skånes vestkyst. Under overflygingene var luftvE3rnet i vIrk-
somhet.

FMENINWN NORELIT.

s.R. 22.00. Foreningen Nordens fullm.ektige ealmen-
trådteidae i Stookholm under ledelse av formannen Birger Ekeberg.
Regn$kapets budgettforslag for 1945 ble vedtatt. Det kede budeett
innebwrer bl.a. at foreningens nordiske lektoratvirksomhet kan utvides.
Neste år kommer således tre danske eg tre norske lektorer til å arbeide
for foreningen. Hvis de'politiske forholdene tillater det vil foreningen
ved grensene mot Danmark, Finnland oe Norce holde smr1ige konferranser
for befolkningen 1 disse land, Samtidievil man i større grad erganisere
unedomskonferranser.
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SLLI:TERIXONFLIKTEN I STOGKHOU:.

S.R. 22.00. Forhand1ingene i slakterikonflikten i
Stockholn begynte i ettermiddag ned den av regjeringen oppnevnte
neklinEskomnisjonen. -2orhandlingene fortsetter imrgen.

Riksavtaleforhandlingene nellon dern,-
verkåforhundet_og.11dInsvensk& Qruvfbrbundet pa den ehe e.e.iderec
Svenska Gruvarbetareförbundet på den andre siden ble avsluttet idag
idet det ble ory.rnadd enihet on en riksavtale for neste år for sma-
P,rupene i Sverige.Ontrent 7500 arbeidere berbres av avtelen. Overns-
kosnet innebw,rer stort sett en forlengdlse av tidligere avtale.

Forhandlingene on den oppsakte avtale
for arbeidere i det (11ektriskeinntiiallasjonsfaget er utsatt til
januar. i:,vta1en berbrer onkring 6000 arbeidere,

Mottakingsforholdene er for krinnkaStingens
vedkonende ytterst slett. Oslo er ikke muli 3. op)fatte on kvelden
o(. Stockholn blir tildels ne6et sterkt forstyrret av andre kring-
kastingsstasjoner.

Heliskriveren har nesteparten av dagen
wart forstyrret av en r=ligende norsestasjon oc har således vE,3rt

4ihr uleseli ontrent hele dagen.

vvvvv VVT/TV vvvvv
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21. desember p44, Nr. 1326. Fortroli('.

.eldincer, oy-isdae, 20. desember-

"LOV 011 BRXETILSKOTT TIL VISSE LRBEIVS=ERE."

19.30, (22)

Paraeraf 1: Den so_i er pliktie til syketrygd etter
syketryedeovens paracaf 1, jfr. paragraf 2, har rett til barne-
tilskott etter denne lov. Unntatt fra retten til •barnetilskott
er arbeidstakere som er manntallstrygdet og som ikke er plikie'
til arbeidslöshetstryed.

Perasraf 2: Retten til barnetilskottfölger det
trygdepliktige arbeidsforheldhos den enkelte arbeidsgiver.
Arbeidsforhold soe_ ikke nedförer uinst fire ukers sammenhengende

tryedeplikt, hos en og salene arbeidwe:ivergir ikke rett til barne-'
tilskott.

Paraf;raf 3:  Barnetilskottet utgjör kr. 3,50 pr
uke for hvert barn under 15 år sou den tryedepliktige forsörger
mer enn ett, oe som er bosatt hor i landet. Tilskptt gis alltid
for en hel kalenderukeuansett hvilken ,dag 1 uken retten til
tilSkottet inntrer eller opph5rer. Sosialdepartementet kan gi
smllee regler ofl utreeuine av tilzkottene fer barn som 1 15pet
av kalenderåret d5r eller fyller 15. år,

.?....aw Ej...1.f_ 4: Tildkott tilstås ikke:
 ----
1 For barn GD:1ikke lever i minst 24 timer.
2 For den tid barnet etter annen lov eller besterurlelse

får fullt underhold av stat, konune eller annen myndighet, og
underholdninesutgiftene ikke regnes for fat'biehjelp.

3) Etter utl5pet av den uke hvori det tryedepliktiee

arbeidsforhold opph5rer.

l'ara raf 5 : Arbeidsiveren innhenter på foreskrevet ,

skjema hos arbeidstakerne de opplysninger tryedekassen trenger og
sender den til trye'dekassen. Tilskottene betales ut av

vedkor2mende

tryGdekasse etterskottvis for minst fire uker om Gancen. En
trygdekasse kan pålegge en arbeidsriver å betale ut tilskottene på
tryedekassensvegne. :;rav på tilsimtt som settes fraci mer efin
seks måneder etter utlöpet av den tid tilskottet e,jelder for,
kan ikke gjöres gjeldende.

Parac,raf 6: Til dekning av uteiftene etter denne
lev betaler arbeidsgiveren santidig ned premien til syketry'den
kr, 1,00 pr, uke for hver arbeidstaker son han skal betale syke-
trygdpremie for. Sosialdepartementet kan rerulere prellien hvis
det finner at pre,eieinntakten overstieer eller ikke dekker
uteiften til barnetilskott ou den administrasjon som denne lov
sjör nödvendie. Premien regnes alltid for hele kalenderuker,
Trysdekåssen krever inn premien. Blir -)remien ikke betalt ved

ferfalL, kan det rernes ned seks prosen:t årlig reilto til beta11ng
skjer, Reslene om innkreving, utpantninç og fortrinnesrett for
syketrysdprenle Gjelder på tilsvarende mate,

(fortsatt)
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BLNRETILSKOTTSLOV. (fortsatt)

Et..a£WEg 71 De •innbetalt)premier f;odskriver trygde-
kassen. rikstryedeverket etter recler sou dette cir. Statun
innerAår for at rikstryedeverket dekker de utgifter som loven
fbrer ried see,

1).94.1=fif 8; Sosialdepartenentet sir nwruere recler
on hvorledes de etter syketrygdloven codkjente kasser skal uedvirke
ved gjennonibr±ngen av denne lov. Sosialdepartementot fastsetter
otter innstilling f.ra fylkesnannen det mederlag kassone skal ha
for sitt arbeid og utlegg etter denne lov. Sosialdepartenentet
fastsetter videre rikstrysdeverkets vederlag.

Pqn2W.L.L—LI. Tryedokassen kan helt eller delvis avslå
Fl-av on tilskott eller inndra eller tilbakeholde tilskott hvis
forsbreeren:

Ikke cir de opplysnineer som kreves, eller har gitt uriktige
opplysninger eller fortiet vesentlige omstendigheter.

Ikke retter seg etter pålegg som eis med heinel i denne lov.

Nisbruker tilskottot.

Hvis det offentlice påfbres tap ved hans
forsbnnelse og dette ikke kan dekkes ved tiltak etter foregående
ledd, kan trycdekassen kreve erstatning hos forsbreeren. Iramet
kan drives inn ved utpaRtnine etter reclene i syketrysdloven.

Para.raf 10: Fylkesnannen avgjbr ned andkie virkning
enhver tvist scm oppstår etter denne lov. Krav om avejord av
fylkeamannen må være satt fram seinest 28de dag etter at vedkom:-
nende er gitt skriftlis melding om tryedekassens vedtak. Syke-
trygdlovens paragraf 60 gjelder tilsvarende for fylkesmannens
avgjerd.

Para af 11: Vedkonmende myndigheters funksjo=rer oe
medlemmer er pliktige til taushot om det de i stillings medfbr
får vite om private forhold. I forhold til straffelovens paragraf
121 ansees de som offentliee tjenestenenn.

Parapiraf 12: Vedkonnende nyndigheter kan kreve de
opiSlysninger som trengs av ousyn til deres gjbremål etter denne
lov. De kan til bruk for saker etter denn e lov kreve forklaringer
opptatt ved utenrettslie eller rottslic etterforskning,

Para raf 13: Sosialdepartementet gir i samråd ned innan-
r sdepartementet wriJere regler til utfylline og gjennonfbrine
av denne lov og fastsetter herunder reglene for innhentins av
opplysnincer am forsbreelsesbyrde os for utreenine av tilskottene.

Para raf 14: Denne lov tror i kraft fra 1. januar 1945,
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OPPLYSNING.

.30. (23) Under haavisnite til kunnejöring av loven
on barnetilskott til visse arbeistakere, noddeler sosialdeparte-
nontet:

Son dot fraår av loven onfatter barne
tilskott et alle arbeidstakere son er tvunune medlop_ier av trygdo-
kassen o son forsrger'ller enn et barn under 15 år. Unntatt er
nantalltrygdede fiskere, da disso for en vesentlig del driver
selvstendie nwring. Tilskottet utcjUr k. 182 pr. år for hvert
forst3rget barn nor enn ot og utbetales av trygdekassen direkto
eller ujennon arbeidsgivoren etterskottsvis for _:inst fire uker
on gancen. Trygdekassen kan doc bestonne at utbetalinf'sperioder
settes til nor enn fire uker. Lrbeidstakere son etter loven har
rett til barnetilskott kan tidligst recne ned å få utbetalt
förste tilskott onkrin- 1, februar 19/ 1..5.

Det påliLuer arbeidsciveren å innhente
oppgaver for trycdekassen over den enkelte arbeidstakers fors3rge1-
sesbyrde. S=skilte skjenaer for dette fornål vil bli fordelt
cjennon try-dekassene. Utgiftene til barnotilskottet dekkes av
arbeids.giverne som betaler kr. 1,00 pr. uke til trygdekassen for
hver arbeidstaker son er tvuncent nedlen av trygdekassen. Såvel
denne premie som barnetilskottet löper fra ]..januar 1945.

TVNGSHOGST,
 • •

21.30. (28) Landbruksdepartementot har sendt ut pa-
legg on tvangho.st av ved for bre_neter_inen 1945/46 til fylkes-
skockontorene i sentlige f;.-lker t:1 og mod Nord-Tröndelae. Tvangs-
påleggene for Nordland oe Trons er sendt ut tidlipere.

-.i.lkesskogkontorene holder 1 disse dager
på mod fordelingen av vedpalogene nellon de forskjellige herreder.

Hocstpålegeet for brenneterlinen 1945/46
er for priatskogene og konnuneskogene 1 ovennevnte fylker fast-
satt til 1,3 millioner favncr 60 cm, ved. Dette betyr en reduk-
sjon på 300,000 favner i forhold til hogstpålegget for inne-
værende ternin. Dot er stadig stor nangel på arbeidshjelp til ved-
hogst, Og av dente crunn er det av inneværende års påleecbare hog
hogd ca, 60% av det utlignede kvantun.

Under disse onstendigheter har departe-
mentet funnet det hensiktslöst å utligne stbrre kvantun. Land-
bruksdepartenontet har i iUertid tatt forbehold or.i å kunne
forhöye pålegget såfrant forholdene gjr det nulig. Det henstil-
les til skogeiorne å nytte alle utvecer for å få forsert fran-
driften av den ved som er hogd. Transportsituasjonen gjör det
nödvendig å nytte Vassdragcne til fre ring, av ved i stadic
större utstrekningg og det henstilleb derfor til do skoceiere
som får pålegc on a levete vedtUnner, eller son har anledning
til å levere slikt virke, å gå inn for å hocue störst nulig
kvantum innewarende vinter.
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UTEN FEIL OG LYTE.

2,',00. (25) Germanske SS Norge arranEerte onsdac kveld
vintersolvervsfest I SkIen med tale av "minister"

Den landsmann som evner å se ut over
de dagliee store og små cleder og sorgerler klar over at denne
krigen avgjör ikke bare liv eller ddd for det slektleddSOM lever
i dag. Denue.kricen avejdr on overhodet et norsk folk skal leve
videre, Det son derfor i dac kan ejöre enhver"fedrelandssInnet
nordmann ettefull, er stillincenved frontene", sa "mlnisteren",

" I tusener av år har ved midtvinternatt
germanerne konnet sannen til höçtid og fest. De feiret julen fordi
de visste at så det enn aldri sa meget ut til at de onde kreftene
var blitt en overnakt som vilde tyne dem, så var dette allIkovel
bare tilsynelatende. De viste at i året son kom vilde allikevel
trass i alle mörkets nakter, livet seire. Det er dette vi også
vil gjøre I denne solvervets kveld, Vi tender lysene son teen på
selren. Rett nok kan det se ut son om nörkets krefter skulle ha
fått overmakt, Nen våre svarte kolonner står ocså rede til å möte
dem,

'" Det fins enkelte I denne tida som finner
det trivelIc å tale on " å holde på feil hest". Innbiller de seg
vIrkelle at vår plass i kampen skulle være vfilet ut fra vår menine
on hven s om soirer? Kamerater disse snå, usle hökersjelene
la dem da påny få höre hva Gernanske SS Norce er: Vi vet at hvert
enkelt nenneske lever bare I kraft av o i samenheng ned sitt
ept blody sin slekt og raso. Kampen for tIlværet har I våw tid
nadd en hdgd son kariskje aldri för i verdendhistorien. Spörsmål-
stillingen er: Skal„ med hele folkeætten vår, nordnennemleve
videre? Svaret avhencer ganske:enkelt av vårt tyske frendefolks
kamp. Vi vet at det er den enkélte nanns oc kvinnes hellicste
plikt å gjöre sin hdeest mulice, hensynslöse innsats i folke-
ættens kamp for tilværet. Pfi disso sannhotene bygger hver
SS-mann. Oc så skulde vel vi la holdningen vår2;oe innsatsen
påvirke av utsIktene for kampen?"

"Ninisteren" mintes derotter de tapre oc
trofaste kamerator son satte livet inn. Han tok så et tilbake-
blikk over året 1944 oe'pekte på de storverk son er dvd og son
vil lyse evig i vår sak. Selv on disse verk blir övet under tilba-
keslagy vil de lyse like sterkt san den stdrste seier oc forplikte
0.65 for all framtid. Han ninnet i samband ned dette ou at det
var'SS son slo ned de tåpelice forrædernes anslae mot dernhrers
liv, "Slik skal vi'vito alltId å ejöro kort prosess ned skarve
ford oc sviksråder", uttalte han.

"Det var oeså norske SS-renn ned der mange
av storverkene ble övet, Vi vil hedre og minnes de kamerater
divisjon Viking som i snd oe kulde bröt seg veg fra Tsjerkassy,
pansererenaderens heltemot ved Narva, oc evig vil kltanee I
germanske sinn den trassiee sancen fra skijecerne I Hasselmann-
stillingen. VI hilser de norske guttene I narIneny og hilser de
norske flygerne. Vi hilser også de mance E4trene sonmed sjelden
pliktkjensel og offervilile utrettelig steller om lasarettenes
sykesenger. Vi hilser vare troo kjernere 5. statspolitiets, det
øvrice politis og de  andre frivillice avdelIngenes rekker.

. . . _:----- ' . - 

•
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RIISU2S (fortsatt)

Vi wrer, sol orfedrene, ved solvellbfesten

slektens kvinner, Vi E3rer de store 1-i5vdingcne våre sermanernes

förer, d.olf illtler. 1dri 3vet han störrc vcrk enn nettopp i den7

ne tida. Har verdenshistorien neen gans sett et folk av helter

son det tyske folk i dae, en kanp son våre tyske kaneraters kaup?

Vi wrer don norske föreren, Vidkun Quisline son åpnet våre öyne

for den virkeliec verden, son fikk oss til a skjblne nellon

kjennsejernins,er os hjer±lespinn. LIer enn noensinne skal året

1945 finne oss klar til dåd", sluttet ":linisteren".

MOT LYSERE TIDER.

23.30, (40) I Skien ble i das vintersolvervet feiret r

ned et större arranse.:ent i Lirdhuset i byen. Det var Nasjonal

Sallines forskjellise sr,2orsanisasjoner og stedlige avdelinser

son hadde satt hvc=ndre stevne for å gi dagen et festlie preg.

Lokalet var vakkert pyntet ned NS- synboler oe et vakkert

pyntet juletre. 7oran granen var en soldateravnarkert ned

dödsrunen. En re'dce re:resententer for de tyske og norske

nyndigheter var til stede. Sveltrer Larsen åpnet solvervsfesten

med en kort velko,isttale.'

1,VS.TT,
••• •••  Imalr•• ••••   1•••

20,30. (26) Sjefen for departenentet for'arbeids-

tjeneste og idrett, Tr:InisterI .4zel Stane, har den 15.'desenber

löst skileder i Nores Idrettsforbund,.JOhn G. Helland, Skion,

fra hans verv son. skileder. -Helland skal fortsatt virke som

kretsidrettsleder i Telenark.

.-/MinisterT Stang har den 8, desember

utnevnt Odd Krohn, BEJrum, til iantil videre å fungere son ski-

leder i Norees Idrettsforbund.

PLIKTOPPFYLLENDE GZENTER.

2 •  0 (37)" NSUF vet hva som kreves av ungdorinen

dag, og den ljenner sin plikt. Guttene dtar til fronten og ejent

gjentene ejtirsin innsats ute eller heine. Forleden dae ble nok

et kurs for frivillige frontsöstre avsluttet på Riis ved Oslo.

31 gjenter har her fått den förste utdannelse, hvoretter de skal

tjenesteejöre son hjelpesöstre ved lasatettene heine en tid

franover,

NY FORS1T,'CSDRIVER.

20,30. (27) 'Neregs Sildesalgslag har tilsatt ny for

söksdriver på Vestlandet. Det er Daniel Danielsen Tersvik ned

båten "Seira" I 35 H,
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J'OURNALMTBESOK HOS POLITISTYRKENE.

22,15 (norsk) Samtlice större .Stookholnsaviser bringer
i dag (onsdag) ved utsendte medarbeidere utf2Jr1ige oc rikt illu-
strerte reportasjer fra den norske politiforlegningen på Melsåker,
ikke langt fra Stackholn. Her holder en utmerket norsk politi-
bataljon til, Pressepesöket kommer sam et aktuelt apropos tj,1
de nettopp avsluttede feltnessige bvelsene i Dalarne,

"Det som imponerer mest", slcriver eu
avis, "er hverken bevepningen eller utrdstningen, heller ikke
de fikse unifornene av amerikansk snitt, såkalte "battledresser",
eller den blandede svensk-engolske kommandoteknikken ved inn- •
fangelsen av finerte hirdnenn under bvelsene på melsåker, nen,
polititroppenes nesten utrolige kamplyst. Adrivø på de norske
politifolkene under &relsene behöves nesten aldri, derinot å holde
litt igjen. På skytebanene inne i skogene kan tan betrakte skyte-
ferdigheten og den ft3tstek1asses våpenutrustningen. En konsta-
terer med tilfredshet, heter'det videre, åt nordmennene har de
nye utmerkete autonatgeværer, modell 1942, et våpen som man legger
nerke til i svenske militæravdelinger. "

" Polititroppene bruker ikke silkehans-
kene," skriver en annen avis. "Under en såkalt toppiienskninCs-
aksjon' kunde en se hvordan tidligere skocsarbeiderepfiskeré,
studenter og andre tok seg av de kapitulerende mbrkenønnene,  oc
nan forstod hvordan det vil föles a være i Quislings klær.
gikk med utrolig presisjon. Denonåtrasjonene foregikk ved'at

polititroppene stormet en östlig gård, hvor fingerte hirdnsn.ni parti-



saner og spioner hadde forskanset seg. De veltrente nordmennene
kom flygende fra alle kanter i skogen; Plutselic braket det
ls. Den ene salven figgte den andre, så ble huset stornet,
dører sparket opp og handgranater kastet gjennonknuste vinduer."

Dén svenske lederen for politiforlegningen
i Sverige er krininalisten, dosent Harry Sbdermann. Han uttaler
at det er to slags norske politistyrker son utdånnes: rikspolitiet
på 1500 mann og resetvepolitiet som er oppo i 8,000 nann. Riks-
politiet får regulær, individuell politiutdannelse og skal også
gjbre tjeneste son alminnelige politifolk. Reservepolitiet på
8,000 far mere usedvanlige politioppdrag. Det militwre innslag

deres utdannelse er påfallende, non i svenskpoliti tar man
ikke inn, folk son ikke alt har gjennongått i hvert fall rekrutt-

utdannelse, og disse unge nordnennene har for det neste ikke gjort
verneplikt. Dessuten skal de i Norge arbeide under vanskelize
omstendigheter, fortsetter herr Södermann. De skal rense distrik-
ter,  sam nettopp er befridd, oc hvor hirdmenn og andre mar&dUrer
herjer. Fölgelig nå de•öves i gatekamper og storming av hus hvor
folk har forskanset seg, de må kiinne rydde vekk niner opprøtte
telefon- og telegrafforbindelser, innrette feltsykehus
Under tanöveren i alarne måtte guttene flore netter lisge
skogen, uten et telt en gang*å krype inn i. Når de konmer inn

ödelagtø norske distrikter,blir on slik bivakuering tvingende
nødvendig, slutter herr Södermann.

Typisk for stemningen er fölgende uttale1.-
se fra en norsk politimann til de svenske journalistenot "Vi vil'
ikke komne hjem til Norge uten å ha utrettet noe for landet vårt.
Det ville ær& ille bare å behöve å draiiett inn til paraden på
Karl  Zohan, ja, det ville mre latterligIn

(fortsatt)
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POLITIS=1Z (fortsatt)

Pressebesöket på Fielsåker ble avsluttet
ned aa tale av et medlen av densvenske infornasjonsstyrelson son
uttalte at det i Sverige bare hersker en nening on det store
målet for de norske politistyrkene: å gjöre en innsats for den '
norske frihetskamp. "Dot er en clede for svenskene å få nedvirke,"
sa han. "Viljen til dette har aldri manglet på svensk side."
Inforasjonsbtyrelsens representant sluttet ned å utbringe et leve
for et Norce, fritt fra nazistisk tyranni.

NORGESNYTTS ,TULTI=GR.

S.R. 22.15 (norsk) Nordr:onnenes organ i Sverige, "Norgesnytt",
kon i dag (onsdag) ned et 32-siders julenumner, ned hilener fra
Kong Håkon,'statsninisteren og en rekke andre. (Kongens, stats-.
ministerens, hjemmefrontens og utenriksminister Edens hilsener
siteres.)

SKUTT,

\. 22.15 (norsk) Fra Stavanger meldes at en tyskfödt
billedSkjærer, G;!tike, som har vsert tolk for det tyske sikkerhets-
politi, ble skutt 4. desmber på sitt landsted. 5. desember ble
som kjent betjent Wickström i Quislings statspoliti skutt på Lade-
gårdsveien i Stavanger.

Advokat Chr. ,Tuel Ilandberg,. Hamar, er
skutt av politiet, som nylig kom på hans kontor for å'arrestere
ham. Han flyktet gjennom et vindu og lbp oVer torvet, hvor han
ble skutt av statspolitibetjent Arne Strand. Tandbergs far
sitter som fange i Tyskland, Advokat 2andberg etterlater seg hus-
tru og tre små barn.

S.R. 12.30. Fra Drammen meldes at sjefen for mann-
tallskontoret, Finn Awnheim er blitt funnet skutt et lite stykke
utenfor Drammen. Han hadde allerede vert dijd i flere dager da
han ble funnet,

41111,1EN TYSKER GÅR OVER GRENSEN.

S.R. 12.30 En tysk Oborwachtmeister kom tirsdag inn-
over grensen til Wrmland og ble avvepnet og internert av en svensk
patrulje. Han tilhörto et grensekompani i KongsVinger og oppga
selv at han hadde gått over grensen for å få mat.

BRANN KOSTER EENUESKELIV,

0,R, 22.00 Fra Haugesund meldes at Odda apotek brente
ned til grunnen tirsdag kv ld, og apoteker Kristensen omkom i
flammene. Apotekeren og hans frue skulde gå ut du de oppdaget
ilden og varslet brannveSenet. Kristensen 13p inn i huset igjcn for

å hente noen verdisaker, og brannfolkone fant ham liggende död
på gulvet. 'Det er trolig at han cr dÖd av hjerteslag. Huset bren-
te helt ned, men det lyktes å berge ot vcrdifullt lager av medika-
menter; En brannmann falt undor slokAingsarbeidet ned fra 3do.
etasjo mon med lettere skader og on frue måtte hoppo ut i
sell treaje etasjo.
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FISKERILILDINCI.

O.R. 13,15 ildefisket: Om sildefisket i det siste
'111h, dZ5gn meldes det at de vanskelige driftsforhold har så godt som

hindret alt fiske ogodessuten opplyses det at fiskerne for en
stor del har begynt a reise heim. Det foreligger hittil bare en
melding, nemlig fra Stj3rnby i Sör Trttndelag om at nocn få bruk
har fått fangster på opptil 300 hl. Kvaliteten var småsild som
vesentlig gikk til hermetikk.

Kystfisket: Om kystfisket i siste uke
meldes at dette var noenlunde bra på Mbre. Der ble innbrakt for-'
holdsis bra med fisk til ilesund, foruten en del til Krilittansund,
Sm431a1 Bremsnes og to andre stoder. De ilandbrakte kvanta besto •
for hoveddelen av torsk o hyse, dertil kom en del lange og brosme,
forholdsvis bra med piggba og dessuten litt sei, flyndre eto.

Om krabbefisket meldes at dette no er
slutt.

CITEKTKONKURPANaE.

0,R, 12.00 Da innleveringsfristen om arki.ektforslag
til det nye rådhus i Notodden utlbp, var det innkommet 12 forslag.
Premielisten ser slik ut:

prenle: Holger 'Brattlie, Oslo.
premie: Holger Brattlie Oslo,

3. premie: Arne Slåa, Trondheim

CPSTADFANGER RMIZER.

O.R. 12,00 Fra Stavanger meldes at to Oppstadfanger'
römte fra Stavanger stasjon under transport fra Ardal til Oppstad.
Begge avsonet lange fen&elstraffet for tyverier-o.l. Fangenes
navn er Johan Håkonstad, födt 1918, oe Alf Kr. Jansen, födt 1922.
Den förSte taler med nordlandsdialekt, mens 3'ansen taler Oslo-
dialekt.

BRANN.

0,R, 22.00 Det meldes at hovedbygningen på gården
til Abrabam Håkonstad (muligens Håkonsson?) i går brente ned til
grunnen.

DIr1ilaa BLANDT DE MålsIgSEVI TL

$.R, 22,15 (norsk) Fra Trondheim msldes at det i november
inntraff 55 tilfeller av difteri og endel tilfeller av dysentri '
blandt tvangsevakuerto nordfra, Lebebby gamlehjem i Nord Norges
nå flyttet-til Stadsbygd ved Trondheim, averterer tre Wdsfall:
3'ohan Roda, Johan Torgersen og 4.ren Andersen
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SW.SJONER I ROGALAND!

S.R. 22,15. (norsk) 'En rokke kdonte personer i Sbr Rogaland
er atrestert i det siste, blandt dem sogneprest Uhl og hans
sbnn, stasjonsmester Knopp, meieribestyrer Wilse, lærer Georg
Mydland og en sbnn til forhenwrende lensmann Hovland i Holieland.

Blandt de mange artesterte i Stavanger er
lege Nils Vemmestad oe flere av hans sbstre. 'Umiddillbart etter
ble hjemmet dores grundig plyndret av Gestapo, hvoretterhuset
ble overlatt t il en statspolitibetjent med familie.

Også i Bjerkreim har det wart foretatt
mange arrestasjoner, siste gang citka 30. I denne ene bygda
regner en med at cirka 100 personer, vesentlig menn enten er
arrestert eller på flukt.

DANMARIC.

årliCICERHETSPOLITIETSSPRENINGSKOEMANDO ATTER I VIRKSOEHET.

DER.  21.45 Pressekontoret hos der hbhere SS- und
Polizei meddeler:

På grunnlag av det tyske sikkerhetspoliti£
undersbkelser er det nlitt fastslått at d.en tidligere minister
Arnstedts leilkghet på Fredriksberg er blitt benyttet til illegalt
arbeide og sabotasjeforberedelser.

Under undersbkelsene kom det til ildkamp
mellom sikkerhetspolitiet og endel personer sombefant seg
leiligheten. Våpen og en del hånderanater ble beslaglagt og en
person arrestert. En annen leilighet i huset ble også undersbkt
og det viste seg at også den var blitt brukt til illegalt arbeide.

Etter endte undersbkelser ble villaen
onsdag formiddag sprengt i luften av det tyske sikkerhetspoliti.

ET MQRD.

D.R. 12.30 Enda et mord, det'tredje i lbpet av to
dager ble begått i dagmorges klokken 08.30,'da grosserer Holger
Victor Petersen ble skutt ned i Strandvejen, Kbbenhavn.

DET BRENNER FRAMLEIS.

D.R. 12.30 Det meldes at det framleis brenner
ruinene av Ö.K. Brannmannskapet og redningskorpset holder vakt
hele dbenet rundt-for å forebygge at brannen skal blusse opp igjen.
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FRIHEDSR.WETS MÅNEDSRAPPORT.

tr:. 22.00
Danmarks Frihedsraad meddeler i et

kommunike at metstandsbevegelsen i Danmark i f.brste halvdel av'
desember fortsatte å bekjempe tyskerne med angrep på jernaner,
fartby oc f„Ibrikker som arbeider for okkupasjonsmakten, På Fyn
har store styrker med hell angrepet de tyske 1ivsfors5rgnincer
og ödelagt to konservefabrikker. På sjælland er to skip blitt
sanket. Under et angrep på flyplassen ved Lundtofte, ble fem
mann, sam:tilhörte kaptein Sommers vaktkorps, drept.

SVERIOE:

NOYTR4LITETSERE1JKNING.

S.R. 12.30 Det er blitt fastslått at de bomber som
ble sloppet ned over Blekinge mandag, er av engelsk opprinnelse.
Det er ikke noen ggentlige brannbomber, men det dreier seg om
lysbomber sam har vært bundtet sammen i opptil 50 stykker ad
gangen 1 såkalte "molotovkurver".

S.R. 22.00 De seneste store overf1yvninzer mrSbir
Sverige, vil, etter hva TT erfarer, bli gjenstand for behandling
ad de vanlige diplomatiske

DRUKNIGSULYIUM.

o8.30. (4) En drukningsulykke er, if6lee melding
til Aftenposten, inntruffet i Kragerb mandag kveld, idet kjöpmann
Rino Paulsen er gått utfor bryggen og omkommet..

00000 00000 00000
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torsdag 22. desenber 1944.

MOTTAKNINGSFORHOLDEEE var elendice hele dagen så at hell-
sendinf.ene var fullstendig uleselige,

HXELP SELV TILI (begynnelsen ulWrlig)
71R-OrL-F5.;In'eTI- ,.„ En landsomfattende reisning not tyskerne
må skje helt oc fullt i overenstemmelse med våre allierte for å bli
en felles aksjon, både innenfra og utenfra, for fullstendig å til-
intetgjdre de fascistiske tropper i vårt land. Men når dette på en
falsk måte blir tolket av ridderfle av de korslagte armers kamp for
å bremse den daglige frihetskamp, så må der ropes ut et alvorlig
"varsko her". Kronprins Olavs uttalelse betyr på ingen måte at
vårt folk skal stikke hendene i lommen og vente til det koMmer til
1amphand1inger, Det be*tyr ikke at vi skal unnlate å utnytte enhver

4111irr mulighet til å styrke vare partisan- og sabotasjecrupper. Det
betyr ikke at vi skal unnlate å utnytte enhver mulchet for å rsimme.
den tyske transport til lands og til sjZiss, den tyske krigsindustri,
de tyske depoter og lagre av bensin og olje osv. Tvertimot, denne
virksomhet ma forsterkes på alle områder.

f.

ronprinsen uttalte også 1 sin tale at
de grupper som tyskerne levnkr igjen i Nord-Norge for å fullbyrde
nazistenes ödeleggelsesverk må angripeå cbg tiltintetgjbres, Ingen
må fölge tvansevakueringsbestemmelsene, alt må settes inn for å slukke
de branner som de tyåke brannstiftere forårsaker osv. Og vår justis-
minister, Terje Wold, har opå tatt en klar stilling til dette
spörsmål, en stilling som pa ingen måte kan forfalskes av de passive
elementer. Etter å ha skildret fasxistenes ödelegelser i Nard- '
Norge, uttaler'han at tyskernes zlaner r ut'på a legge hele Norge,
hele vårt land, öde. Og"dette ma forhindresI Intet offer er fOr
stort for å hindre dette, understreker justisminister Terje Wold„

Stillingen er således helt klar. Fri-
heten kommer ikke av seg selV,men ma og skal tilkjempes. Enhver
'1'ihetse1skende norsk borger, kvinne som mann, må utnytte alle
muligheter for å knekke de fascistiske bander.

FALKENHORST AVSATT.

TNorges FrihetT Generaloberst von Falkenhorst er'avsatt
som överstkommanderende i vårt land, Generaloberst Rendulic, som
kommanderte de tyske tropper i Nord- Norge overtar etter Falkenhorst.
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FISKERIL2LDING,

O.R. 13.15 Om sildefisket foreligger det ingen
meldinger siste cU:Sgn og det er heller ingen melding om at noen
fors3ksdriver hittil har vært på feltet.

Sildefisket i uken som gkk var nmrmest
smått. Vanskelige driftstilhöve og det nmre forestaende vintersild-
fisket gjör at de fleste bruk er reist hjem for å legge siste hånd
på forberedelsene til storsildfisket.

I siste uke fortsattes det med kasting
av litt sild og mussa på feltet i Stjörna i Sör Tr?3ndelag. Her ble
det att fangster fra 70 til 300 hl, Det foregikk også litt mussa-
fiske på feltet i Kolbröyt i Nord Tröndelag. I Nord Norge fortsatte
det med litt fiske av sild og mussa i Troms. Det ble således opp-
fisket endel mussa på feltet i Gråfjord og i Kalfjorden ble det
satt noen landnotsteng på gjennamsnittlig 1,000 hl. Kvaliteten
var sild av störrelse tredve stykker på kil6en. Dessuten foregikk
det litt snurping av sild på NUangenfeltet, størrelsen var her 25 -
28 stykker per kilo. Sör for Stadt ble det fortsatt kastet endel
mussa på feltet i Osterfjorden ved Bergen,

FANGETRANSPORT TIL TYSKLAND.

S.R, 12.30 Det meldes til norske kretser i Stook-
holm at et antall internerte fra en leir i Nord Norge er blitt
overfört til Yskland.

FOR LANG OG TRO TJENESTE.

0,R. 12.00 Fem arbeidere vod A/S "Arild" i Trond-
heim er tildelt medalje fra Selskapet for Norges Vel for lang og
tro tjeneste. De har en tjenestetid i bedriften fra 51 og ned til
32 4r.

OLJETYUERI FRA KYSTBÅTEN.

11.00, (10) Krininalpolitiot i Trondheim arbeider for
tiden med en st3rre tyveriaffmre ombord på en av kystbåtene. En
stymann ombord brakte i land et holt fat spiseolje i Bod,3 og
overlot det til andre, som skulde solge det for ham. Selv skulde
han ha en klekkelig fortjeneste.

einere har det også vært tyverier om-
bord i båten og det er på det rene at flere av mannskapet er
implisert.
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DAUSK SABOTASj2NYTT.

kise, S.R. 12.30. To sabotasjeaksjoner omtales
meddelelser fra K5benhavn. Den ene var rettet mot maskinfabrikken
"Rixen" på Amager, .hvor to eksplosjoner inntraff onsdag kveld.
Betydelig skade ble anrettet og vindusruter ble knust i distriktet
omkring.

Den annen eksplosjon skjedde torsdag
morgen i maskinfabrikken Asra på Nörrevold. Arbeiderne i denne, såvel
som i nærliggende verksteder, ble fört bort. Fabrikken ble full-
stendig t5de1agt og sabotörene fersvant i en lastebil.

FENGSLINGSWENNEISEN OVER ROTTEN=EN FORL1JNGET.(nesten uleselig)

18,30. Fengslingskjennelsen over Rottenikken,
som utlöp i dag, torsdag, ble forlenget med tre måneder, altså

til 21. mars 1945. "Rottenikken" vil bli gjenstand for psykiatrisk
undersøkelse. Som sa-kyndige blc oppnevnt overlege Johan Scharffen-
berg og politilege Lristensen. (resten uleselig.)

STURLASSON. ORDRE • S. 7377.

Ekstraras'on av ost til un dom.

18,00. (26). ,.v.delingen for proviantering og rasjonerin
har for tiden fra c) med 10. januar 1945 til og med 31, mars 1945
fastsatt en ekstrarasjon av ost for forbrukere med ungdomskort.
Ekstrarasjonen er enten 500 gr. ost mcd fettinnhold 20 4 og derover
eller 1000 gr. ost med fettinnhold under 20 ;3.

Detaljforhandleren skal klippe merket
U53 fra ungdomskortet og sette sitt stempel på merket I 1.

For anstalthusholdninger beholder for -
handleren den innleverte orginalanvisning og sPempler anvisnings -
Ejenparten. For å få kj4t ost må forbrukerne innlevere sine kort
ol anvisninger innen 10de. januar 1945.

Sturlasson .

STURLSSON. Ordre • S . 7376.

PORBUDET LOT SUG AV NYBAKT BRJD.

18.00 (27). "Næringbdepartementets" avdeling for
probiantering Og rasjonering har gjort unntak fra forbudet mot salg
av nybakt bröd, slik at det lördag 23. desember 1944 er tillatt å
selge bröd som er bakt samme dag.

Sturlasson.

Hottakingsforholdene forbedret seg ikke
noe i löpet av dagen slik at det ikke var mulig å få tak i kring -
kastingssendingene fra Oslo og Stockholm.

vvvvv VVVVV vvvvv
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SOCI= FRAMSTEG TRSS I KRIGEN. (."Ttikke1 i Lorgenposten idag).

O.R. 12.00. Hvis ikke krigens tvangstrdye hadde last
så å si uoverstigelige vansker i veien for å gjennomfdre'don nasjonale
sosialisme, som er ryggraden i Nasjonal Semlings program, vilde mangt
ha sett langt andorledes ut i vårt land idag, skriver Morgenposten
en lederartikkel 0.111 "Sosiale framsteg trass i krisen".

Bladet ko..amor inn på bestrebelsene for å
let-Le kårene for de barnerike familiene og skriver tilslutt:

Hår denne store sak, å lette kårene for
de barnerike familicr i tider som disse, blir satt ut i livet viser
det at "ministerpresidenten" aldri har villet oppgi hå2et om a
,b),)P'ennomföre sosiale framsteg selv under en verdenskrigs tendens til a ville bryte ned sosiale goder som allerede er vunnet, ex loven om

barnetilskudd og den nye skattereform har Eitt det arbeidende norske
folk en nyttårscave som viser det nyo Norges vilje til å ldse alle
våre sosiale problemer i tur og orden sisnart forholdene overhodet
Ejdr det mulig.

FR0NTRJEL2ERFEST I TRONDEED.:,

O.R. 12.00. Frontkjemperkontoret i Trondheim arrangerte
igårkveld en fest for frontkjempere os deres pårdrende. Ordfdrer
Stokkstad önsket velkommen, og det ble delt ut en monede julegaver av
fy1kesfdrer Rogstad. Det ble sendt et hilsingstelegram til "minister-
president" Quisling.

FI_SX HJELP TIL NO2DN0RGE.

S.R. 12.30. Den finske regjering nedsatte isår en
komite som skal undersöke Finnlands muligheter for å yte förstehj.elp til
Nord Norge. Komiteens formann er kommunikasjonsminister Vuori. Denne
har moddelt at Finnland önsker å gjöre sitt beste for å hjelpe Nord-
Norge. Bostedsforholdene der er moget vanskelige os komiteens oppgave
blir n=est å forsdke å skaffe midlertidige hus for de hjemldse nord-
menn. Finnland kan mulisens hjelpe til ved å skaffe materialer for
sådanne hus.

I-inisteren op)lyste osså at det fra finsk
side har vært fdrt forhandlinger i Stockholm med representanter for
den norske regjering. -i'orhandlingene fortsetter.

&".J30TIV,SJEWDLINGER •I

S.R. 12,30, Fra Lbbenhavn meldes at en ddd mann igår-
ettermiddag ble kastet ut av en bil i Randers. Han var skutt og etter
1(igitIltasjonåpapirene å dömmo skulde han være identisk med befrakter
L. S. Lasse;, L.okksvei 5, på Fredriksberg i Kdbenhavn.

If31ge en offisiell tysk melding sprengtes
igår en villa på Fredriksberg i luften av Gestapo. Tyskerne påstod
at villaen ble anvendt som mdtested os nattkvarter for en mord og
sabotasjeorganisasjon.
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Fortsatt.

Noon bevepnede menn forsøkte igår morges
å trenge inn i ingenIbr Rasmussens maskinfabrikk I Vandlöse I Ebben-
havn, for å sprenge anlegget i luften. Nattvaktene satte seg til
motverge og skyting oppstod. En sönnx av Ingeniör Raamussen klarte
å kutte,ledningene til brannbombene, men ble umiddolbart etter ned-
skutt, voldsmennene flyktet deretter i bil.

FLY OVER SYD-SVZRIGE.

S.R. 12,30. Praktisk talt hele Blekinge ble igår
kveld overflöyet av'fremmede fly, å dömme etter rapporter fra
forskjelligc steder, heter det i en melding fra Karlskrona. IfUge
meldinger'fra såvel Utklippan som Utlangan, skal ett fly ha sluppet sin
boilbelast, eller eventuellt resten derav i havet omtrent fem distanse-
minutter sbrfor Utklippan. Man har nemlig iaktatt en kraftig detona-
sjon ute fra sjöen like etter lysbombenedkasting. Xan drar herav den
slutning at flyverne har villet være sikker på at de uton risiko for
å treffe svensk landområde har kunnet slippe sine sprengbomber.

Av de fly sord i omkring 15  mlnutter
ved 21 tider. passerte Earlskrona, gikk ett så lavt at luftværnsilden
ble stoppet, tydellg på grunn av risikoen for at flyet skulde treffes
og styrte med sin bombelast over byens sentrum.

FOLWESENDEREN "NORGES FRIBETu.

18.00, Etterhvert som tyskerne er blitt tvunget
til å trekke seg tilbake fra de områder de har holdt besatt, så har
de ovejailt hvor det har vært mulig damontert disse otråders bedrifter
og fraktet e.em til Tyskland.

Denne plan er tyskerne også i ferd med å
realisere h vårt land, og som vanlig med quislingenes beredvillige
assistanse. Således er det nu nedsatt et utva1 i Oslo med de to  så-
kalte uregjeringsmedlemmer" Alf Whist og Lippestad som sjefer,

Dette utvalg har som oppgave a forberede
og organisere demonteringen av hele bedrifter som skal transporteres
til Tyskland. Whist og Lippestad fblger nöye de direktiver de har
fått av tyskerne og viser selvfölgelig ingen skruzder ved gjennom -
fringen av disse planer. Vi tror imidlertid at bade tyskerne og
quislingwie denneogang har reknet utch vaert. Vårt folk vil sikkert
ikke 1:eLliate at var industri plyndres rves og fres til Hitler
1yskland.1 flereområder i de andre okkuperte land som nu er befridd,
har det lykkes ratriotene å redde industrien ved å organisere selv-
forsvarsgrupper av bedriftenes arbeidere og funksjonærer samt at
stedets 5vrige befolkning har slått ring om sine nasjonaleverdler til
kamp mot tyskerne. Og dette vil også bli gjort hos oss.

For det förste må ikke en eneste norsk
arbeider eller funksjonær delta ved demonteringen av bedrifter. For
det annet ma ingen transportarbeider delta i trarsporten av bedrifters
r...askiner til havn. For det tr3dje må ingen lastearbeider delta I å
laste dem ombord i do tyske transportbåter, For det fjerde må ingen
norske sjöfclk tjenestegj;ire ombord i disse tyske röverskuter Og for
det lemte elå der, hva som er dei; viktigste I dagens alvorlige situasjw
organiseres selvforsvaregruper som setter alle krefter inn for å
hindre da tyske fasuister i a komme til våre bedrifter.
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FOLKESENDEREN. Fortsatt.

Som kjent blir det nu i Sverige utdannet
flere tusen landsmenn for å overta polititjenesten etter befrielsen

av vårt land. En svensk aviskorrespondent som har avlagt en slik
utdannelsesleir et besök skriver:

De tidleere norske skoehugsere, fiskere
og studenter kom,ler ikke til å ta pa landsforederne med silkchansker.

SkLDIkG FOR NORDIS2E LYTTERE,

i ke lar noen mulehet uforsdkt for å brince oSs hjelp.
ljanse svensker har, fortsetter I,ronikken,

under hele krigen til fulle forstått Norges kamp oe Norges stilling.
Det har Eledet oss, Oeså det offisielle Sverige har etter hvert
strammet sin kurs, og vi her meget å takke det for. Opphevelsen
transitt og permitenttrafikken, det ökonomiske brudd ued Tyskland,
horeehjelpen, polititroppenes utdannelse på svensk territorium, Flere
ting kunde nevnes og Trygve Lies og Terje Wolds vellykte besdk
Stockholm for kort.tid siden borger godt for samarbeidet mellou de to
land. Men ikke mindre avgjörende for .det framtidiee forhold er Sveriges
innsats i krigens sluttfase. .Vor vi ser det sånn at ibree frivillig
eller ufrivillie osså sloss for Sverige os Sveriges frihet vilde ikke
være meeet verdt etter en tysk seier.

Derfor vilde vi oeså fdle det som en urett-
ferdishet hvis det ökonomisk godt stilte Sverige etter denne krigen
vilde forsdke å sko seg på det utarmedc Norees bekostning, f.eks. ved
å konkurrere ut vår skipsfart för vi igjen er konkurransedyktige. Vel,
vi er sikre på at det ikke koenner til a gå slik. De beredvillige kre-
dittinnrdnmelsene, de norske skipsbygningene på de svenske skips-
verfter og i-ke minst den svenske presses holdning til disse spdrselå1
ejör ose forvisset om at vårt naboland vil gi oss all hjelj innen
rimelighetens erense. Vi håper, skriver ICronikken tilslutt, på ifitimt
samarbeide etter krigen. Den forskjellige erfaringen vi har biatt, må
nyttes ut. Og hva kan ikke svenskene gi oss av impulser fordi de hele
tiden har kunnet fölge med i åndslivet, kulturens os teknikkens
strömninger ute i verden. Noen nordisk blokk er vi derimot neppe til-
heneere av. Alt samarbeide bör vokse organisk fram. Norge går vel ikke
så sterkt inn for blokkdannelse i det hele, men vil forsöke å föle see
SQUmedlem. av et verdenssamfund.

Ironikkens artikkel har vakt stor oepmerk-
somhet i Svel.se, hvor spdrem,7,1et om hvorledes den norske hjeeime -
fronten ser pa de svensk norske forbinnelsene alltid er like aktuelle„
Som et eksemel på interessen kan nevnes at det ditdraget av artikkelen
swe vi nu nettopp har ejengitt, ble sendt ut på tysk os eneelsk i de
vanlige kortbdlgesendingene i sendingene til utlandet i ettermiddag.
Og sftontidningen koJelenterer ikveld artikkelen på legerplassen.

Fortsatt.

S.R. 22.15. Un artinkel i den frie norske avisen
, :ronikken" under overskriften "Til Sverige" ejeneis idas utfirlig
i de svenske aviser, ,"3.rtikkelen konstaterer at krigens reC.sler er
rykket Sverige nærmere inn på livet. Under disse forhold har det
hevet ses röster for en mere aktiv innsats fra Sveriees side for om

å forkorte det norske folks lidelser Med håp og spennine
felger vi nordmenn debatten om en kraftigere svensn linje, skrver
'n.ronikken. Det er ikke utelukket at en modig og koupromisslds svensk
opptreden i spesielle situasjoner kan være til avgjdrende hjelp for
oss. Det kan-dreie sQ3 om å prdve å hindre en skjerpet terror i Yorge,
eller nye fangetransporter til Tysi,land, eller det kan være direkte
militær stdtte under sluttkampene. Vårt håp os vår tro er at Sverige
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SENJING FOR NORDISKE LYT=RE. Fortsatt.
• •

Dagens Nyheter kommenterer idae eeneral
Falkenhorsts tilbakevefiden til Tyskland og Rendulios overtakelsen av
overkommandoen i Norge, Det er mdlig, skriver avisen, at Falkenhorst
slipper å vende tilbake til Norge for, etter det tyske sammenbruddet
sammen med sine underouldnede å rodegjöre for en norsk donstol for sdul
stilling mec hensyn til krigsforbrytelser beeått etter den 9de april.
De werste overgrepene og gemenhetene blir vel fört opp på andre konti
enn den militære. Antakelig kommer det tLog med til å kunne anföres
en og annen handling eller ordre som reknes militwrledelsen til for-
tjeneste. Nordmennene blander ikke sammen de militære og Gesibapo -
folkene, der det overhodet lar see gjöre å skille dem fra hverandre.
Falkenhorst og Terboven reknes ikke til samme klasse. Men så lett
som nange utenforstående foretiller seg kommer nok ikke de tyske
offiserene og soldatene til å slippe. Iblandt har de selv utfdrt
forbrytelser, som nu i Lord Norge. Iblandt har de i det minste
vært medansvarlige, En mann som Falkenhorst bör ha större muligheter
enn andre til å klarlegge den innviklede ansvarsfordelingen bak kuli-
ssene, skriver Dagens kerheter,

ik>reclIntidningen kommenterer en hyldings-
artikkel i quislingenes hovedorgan Fritt Folk til "fdreren"
skrevet av Orvar Sæther. Sæther fastslår at Norge har det bedre enn
andre okkuperto land, lOrgontidningen bemerker til dette:

Ved å peke på dette tror man tydeligvis
å kunne velte hatet mot det tyske voldsherredUimet og dets norske
lakeier. At nordmennene vilde hatt det andn bedre om de ikke var blitt
okkuee., v.åger Sæther åpenbart ikke å benekte, Det norske folk vet at
forederklikken i tysk sold banet vei for okkupasjonen. har
samlet Norge som aldri fdr. Men at nordmenftene skulde takke ham med
noe an.e.t ertn galgen er for niecetforlangt, lyder EbredIntldningee.s
koementey?.

Det foreligger nærmere op-elysninger om
aneiveren Ivar Grande sc.1 nylig ble skutt. Kan var ansatt vee_ Irond-
heim polei f3r krigen, Etter krigsutbruddet ble han grenseeolitimann
og gikk så direkte i Gestapos tjeneste. Han har arbeidet intimt saween
med en annen farlig angiver, Eenry Rynnån som framdeles er i virksom-
het, Grande har vært meget aktiv i Möre, Trndelag og Nordland og har
en rekke arrestasjoner og henrettelser på samvittigheten. Han har også
deltatt personlig i torturering. Grande var meget hensynslbs og brutal.
han opptråtte under flere navn, bl.a. som lærer Torbjdrn Haugan. Hans
frue Kitty LTOrange, fUdt Sörensen, er 0,ssåangiver, likelddes e\iger-
morcn, fru Olga Sörensen,De holder til i Innherrandsveien 120, Trondhelee

En rekke nye arrestasjonar er foretatt
Trondhetn ferteller svenske aviser. Blandt de arrestortu ur advokat
Odd (?), ingeni3r Harvo, ingenitir Borge ved Telegrafverket, direktbr
Håkon Eristiansen ved Trondheim Fagskole og hans sdnn som er lærer
ved samme skole. Den tidligere svenske kons.itJ i Trondheim er löslatt
etter å ha sittet arrestert siden unntakelsestilstanden i Trondheim
i oktober 1942

Oslo er ifdlge svenske aViser den lands-
kjente ad:vekaten (?), hans kompanjong Tryeve Bendikeen, pelittieel
seektör Håkone'eehönning og to sdnner av bisko..c -r2reR7"8.,7
re en av de o ed1112.ne er lislatt igene

En medisinsk student Lars FinnHoel fra
Mbss  er död i Freiburg. Han ble sendt til T¥skland i desember ifjor.
Svenske aviser forteller at over 200 norske-studenter befandt seg  i
Freiburg under det veldsomme flyangrepet den 27de november. 1le klar
sog unntiktt Hoel.
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SLDING FOR NORDISKE LYTTERL. Fortsatt..

For Gli måneds tid siden ble studentene i
all hast sendt fra hevedleiren iAlsass til neidelberg cips Freiburg.
De måtte la sine sivile ting ligge, bl.a. en hel del matpakker som

vlig var konmet fra Sverige os Dannark.

Londontelegra_ner til svenske aviser
foxteller at norske skip o6 fly nu sdrger for at befolkninsen i deh
befridde delen av lord I;orse får tilfdrsler. Ever person får mat,
1E2gemid1er og annet, men ekstra stas er det kanskje med et kvart
kilo kaffe pro persona.

13.15. Sildefisket: På grunn av lite hövelise
driftsforheld meldes det om at samtlise bruk nu er reist hjem for
helgen. De vil da avvente meldinsene fra forsdksdriverne fdr de tar
fatt på storsildfisket. Det kan Llidlertid reknes med at en mindre
del av hjenmedriften vil fortsette med småsildfisket.

De lite hövelige dtiftsforhold har hittil
hindret fårsöksdriften etter storsilden, ( flere ord uhörbare)

FII\ULAND.

S.R. 22,00, Fra Helsinki meldes at den finske resjerins
holder på ned å organisere en midlertidis overvåkning av informasjons-
virksomheten innbefattende post, telegraf os telefon, samt offentlise
trykkerier

Overfdringen av flere finske barn må på det
bestemteste firarådes, sier Sooialstyrelsen, som -otsetter ses et for-
slag om overförinr:, av ytterlin'ere 5000 finske barn, Etter Social -
styrelsen bdr 1:,an ikke op 'rette noen flere leirer eller internat for
finske barn i Sverise,

OFFISILLLT.

23.00. (39), Ealvard 0. Olsen konstitueres som byrå-
sjef i "socialdepartemontet" fra Iste januar 1945.

Sekret2r i. "departementet for arbeids-
tjeneste og idrett" A. Berge konstitueres son byråsjof i samr,le "departe-
r fra 15de desember 1944.

DYRTIDSTILLEGG TIL PLITWOIJSTER.

"Finansde2artementet meddeler:De pensjonister som får pensjon av
staten eller jernbaneness pensjonskasse etter ldnnsresulativer fastaatt
i 1919 eller seinere og som nu har et dyrtidstillege på 6 5'0,dos ikke
over kr. 200 årlig skal fra lste juli 1944 or inntil videre få sitt
dyrtidstillegs forhdyet til 10 % dog ikke over 300 kroner årlig. De
eldre pensjonister ned uresulerte pensjoner i pensjonskassen for
statens tjenestemenn, den norske enkekasse 0.1. som får sine pensjoner
os dyrtidstillegs bereknet på en særskilt måte skal få tilsvarende
forhdyelse av sitt dyrtidstillegg. Nærnere regler om bereknins av
dyrtidstillesset til pensjonistene vil bli truffet av "finansdepartemen-
tet", Etterbetalins av forhöyelse av dyrtidstillesg for förste, annet o;
tredje kvartal av inneværende budsjett-terminen finner sted etter
særskilt kunngjdring i slitten av januar måned 1945. /
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Itla\TESTI.
1.0  ......

23.00. (41). "Ministerpresidenten" har foranlediget*
at en rekke personer som av politiske grunner har sittet arrestert,
er medelt wmest± og er blitt frigitt fbr jul.

.TEJLETILSNING I REICH=0LLUS.421.1,22ET.

22.00. Reichskommissar Terboven hadde iaften
innbudt sine medarbeidere i Reichskommisariat til en stemningsfull
julefest i Universitetets .4111a. Etter et våkkert program med sang,
resitason os musikk grep Abtei1ungs1eiter, Mlnisterialdirisent
G. W. Muller ordet og gc uttrykk for det tyske menneskes usvikelige
tro på den endelige seir (),; på sin auropeiske misjon. Han slo fast
at den tyske sjel i krigens sjette år er ren og uplettet, mens det
moralske forfall hos motstanderon stadis sjör sog sje1dende. på
vegne av medarbeiderne i Reichskommisariatetet lovet han fortsatt
innsats iJ. det ytterste for folk os land.

vvvvv VVVVV vvvvv
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Regjeringens Informcsjonskontor.

27. desember 1944, ITr. 1329. Fortrolig.

41dinger, 23, 24 og 25 des. 1944.'

Merk: ForetyrrOlsene på helssondinene var så sterke at det ikke er'
mulig å si om staSjonen i det hele tatt sendte lördag 23. des.

SVENSUN son ;2WAVNOREMTN.

S.R. 12.30, (23. des.) Krininalpolitiet i Stockholm har, som
mistenkt for ulovlie ebberretningsvirksomhet,"anholdt den svenske
medborser fhv. konsul J-on Slexander Mnnesren, födt 1878 os bosatt
Stockholm. Wnneeren har ved forhör tilstått at han i omtrent

tre år for tysk reening har skaffet og videregitt til to tyske
boreere i'Stocholn opplysninf;er om utlendineer son oppholder see
Sirerise, i det siste hovedåai:elig norske flyktnineer, sant at

han, som godtgjörelse herfor, har fått omtrent 500 kronerOn
måneden, eller tilsammen cirka 15000 kroner.

"nl-r av_t.,5ringen av Lönn gron, er osså.
endel andre personer blitt avhört, men om anklage mot noen av
dem kommer til å reises, er ikke bestemt enno.

W.6RBOVENS JUIEWE OG HITLERS 31.11EG.WB..

0,R. 14.00. (24, des..) :Reichskwimissar Terboven talte til sårete
• i et lasarett i *blo i dag, juleaften. Han betesnet bl.a, den

tyske vestoffensiven som tok til for noen dager siden som "der
FUhrer oE'hans dols..ters vakreste julesave til hele det tyske
folk" Han sluttet med en appell til alle soldaters kampvilje og
offervilje.

S:AG8.2BEIDERNE FiR SICRIVE öNSILISTE,

O.R. 19.00. .(23 des.) Fra LOngsvinser•meldes at arbeidskontoret
Eidskog har sendt ut sirkulrer med forespörsler on skoss—

årbeiderne mangler noe av klær eller utstyr. Glåmdalen beretter
at 463 arbeidere har sast fra at det er noe de mangler og
myndighetene har 1ovet å böte på dettå su snart råd er.

JITLESTEUN MÅ S1WFIS'PÅ DEN ENE EuxR urnu\T

O.R.,19.00, (23. des..) Fra Elverum neldes at det stadig drives
meget ulovlig jakt i Hedmark og Opland. Fylkesjmgermesteren,
'Aschenberg, har framsatt forslag om forsterket vakttjeneste
skogene.
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jULEAFTEN I "NORSK RIKSKRILGWTING".

Formiddagens prograni var det vanlige
Sndagstrogram. En kort barnegudstjeneste kl. 1415, ble fulgt
av opplesning av artin Giske, mens oprogrammet "Norsk julekveld"
vesentliE besto av en eventyrkomedie. "Biskop" Hagen leste
juleevangeliet klokken 17.48 hvoretter ipan.hörte kimingen fra
Nidatos Domkirke og endelig talte "biskop" Einar Lothe "til
det norske folk" klokken,18.00: Resten av kveldens program var
fyllt opp med musikk, og fra 19.00 fikk lytterne et tysk program.
Kveldsnyhptene ble slöyfet.

• Mottakelsbn var svært dar1ig fbr Lothes
-tale, hvilket muligens delvis skyldtes dår3.ig overföring fta
Trondheim til Oslo, da begynnelsen av ta1eri det hele Ikke
kunde höres av lyttere til Oslo radio og både programmet fbr og
etter talen var meget tydeligere. Lotho talte om p.len som
barnets fest og om motens enestående st1111g "fa er som far,
ingen som mor",. •,Tulen er hjemmets fest og liothe vendte seg til
dem sora oirorjulen borte fta hjemmei og ,18, dem alle på hjerte at
hjemmet må beskyttes og vernes 0m.

Lothe sluttet sin tale med å si at " det
er ikke lett å være glad i dag, slik som tiugene er omkringbss.
Hvor lenge vil det vare til vi.kan fiere en virkelig glad J.t1, spr
mange. Hertil la oss svaret Den kampen. vi st4r mtdt oppe I, må
seirrik föres til ende. Hansom julenatten födtes under sangen
"Frod på jord" ble ikke lenge sittende på morens fang og smile
barnslig ned til'jordens Sløkter. Barnet ble til en helt bg en
.herte, kjempende, lidende. Det måtte bli en"kluap for liV og död.
"Tro ikke at jeger'kommet for å bringe fted til Verden. Jeg er
tkke kommet for a btinge fred men sverd7 ropte han"som voksen
Mann ildnende gjennom kampgnyet til sine våpenbrödre. Fredens
barn ble sverdets hann og kun ved beseiring av livets onde og
3!5.eleggende makter, kan rett fred vinnes. Også het viser Han
oss vei. Den kampen som vi i dag Står midt oppe i, gjelder alt
det dyrebareste vt eier, våre barn., våre hjem, vårt fedreland,.
vår rase og den gjelder vår kultur. Den gjelder også vår jule-
fest ; om vi i framtiden skal feire jul eller om julen og alt
som er oss hellig skal bli trampet ned." Lothe sendte deretter
en hilsen til de ungp gutter ved fronten som gjt5r siu innsats
ved fronten i kampen mot bolsjevismen: og til ?brd-Norge "hvor
kirkeklokkene for en tid er, forstummet. Vi her lenger syd i landet,
må våre hjerter fylles med takk og tilbedelse over at vi atter
engang kan få, oppleve julekvelden i heimene våre."

Under hele talen, som ble sterkt .orstyr-
ret  av atmosfæriske forhold, kunde man i bakgrunnon hörooro1»
musiJk, som steg og sank i styrke ettersom L'othe hevet eller
senket stemmen.
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NORGES FR1HET.

24. es. No er det atter jol, den feMte under
okkupasjonen. Julen er franforalt barnas höytidsdag. Hvam
husker ikke selv hvorlodes"vi gledet oss over julen, _da vi var
småp'juletreet, julelysene, den strålende og glitrende juletrepynt,
og•så var det julegavene, for ikke å tale om den £,.ode julematen.
Hvor nysg;lerrig var vi ikke for å fåvite hva vi skulde få i jule-_
gave.

Slik var det engang, I år, ja i de
siste feel år, var det ingen, og kunde det heller ikke bli noen
riktig jul, for julen er i fbrsto rekke forbundet med fred og fri-
hct, den nasjonale den perwonlige frihet, og den, den har
tyskerne berövet oss. Mèn ikke bare det, forretningene er tomne,
ikke bare for julegaver, julelys og juletrypynt og andre gode
saker som skulde sette farve pa julefesten, men der finnes holler
ikke noe mat. Det vil si, ikke i alle forretninger. I tyskernes
og quislingenes spesielle forretninger finnes der alt hva som skal
til for å skaffc julefest. Mcii sclv aril man hadde alvetdenS goder,
kan det ikke bli nben virkelig juleglede der far eller mor, der
bror eller sbster sitter innesperret i en konsentrasjonsleir,
eller kanskje allerede er sondt til hitlertyskland. Hvorledes
kan det bli noen juleglede, når det neste knakket på vår dÖt
kanskje betyr at gestapobödlene er ute etter nye ofie. Nei,
det kan ikke bli noen virkelig julefest og juleglede, sålenge
tyskerne bersker i vårt land 1 Og det vet også vare barn, de vet
at far og mor har gjort siettbeste, men'de vot også at dette
er den siste jul,tskernes vardalhorder, understöttet av
quislingene kan fa lov til å skaffe uhygge og gru i vårt land.

Neste jul skal,igjen bli barnas'hdy-
tidsdag i et fritt og lykkelig Notee. Men til tross fot alt
kommer også denn6 jul til å stå i gem.le mor Norges tegn,*denne
jul kan utnytteS til å forklard barna hva kempen gjelder, dyrke
deres nasjonale, deMekratiske frihetsånd,deres hat mot hitler-
handittene og landsflorreJderne sor4,har'solgt vårt land og seg
selv til tyskerne.

‘rhy atamningsbilIede. 

Det er juleaften oe i en 'y; fjellhule

sitter noen nor4norsko petrioter, mens et p«Irmann gar frem og
tilbake, frem og tilbakesom vakt utonfor hulon. Det er akkurat
i den tid på etteruiddagen, da kirkeklokkene skal kime inn
julehöytideligheten, og ute faller sneen, pors, dansende og
lett, som den riktigskal vme en norsk juleaften. Det er
derfor ikke noe rart i at julestémningen har bredt seg selv

danne mbrke og triste fjellhule, hvor noen av våre friskarer
holder seg skjult i, Deres tanker går tilbake i tiden, ikke til
1941, men til de gamle, gode norske fredelige juler som vi
hadde för de brune nazirövere hwrtok vårt kjwrefedreland. De
ser for seg sinehjem, ser renvaskete og opplyste stuer, jule-
treet i kroken med de mange julelys og den vakre pynt, jule-

, gavene til far og mor, bror, sster og.3andre slektninger, som
ligger ved treets fot. Og fra kjökkenet, hvormor går i skin,»
nende hvitt, strbmmer den herligste matlukt og forteller ob
den store fest her hjemme. De lykkelip barn kaster begjearlige
blikk mot gavene og er meget, meget utalmdige.
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Yelkeendrens stemnsbillede fortsatt)

" Mor, mor kan•vi ikke få gaver snart
lyse barnestemaer,

kj=e lyttere, slik var det enganz,
b1:1„ Det sai no •are er .dömuer og

vil til neste jul være en kjennsgjerning.

Ebn tilbake til vre patrictr. I fjell-
hulen vål;ner de av sine drmer, De nar jo sine op-.2gaver. ulen
skal 5kke bringe noen fred for de forhatte tyske fasoister.
Aksjonene er planlagt i detaljer oe skal utf?5res om koirt tid,
Gruppene trekker seg ut av hulen og med hver sin fULer sutter de
nedover bekkene på ski så aneföyken står sor_i em. r5yk et.,er

Zn keennesten ikke se dem. selv på meget kort
:11en og deres hv dekkkep.per eår i ett for eyet6 ia bi_le
seeefe drnner den fZ3rste ekspiesjen wov'er dalströket, et

tysk ammunisjonslager som sprenges i luften av vare helLer,
jort tid blir det tll skuddvekslime ved en tysk kase:rne.-am pen

iir hård Og forbitret, våre friskarer må trakke seg tilbakefor
uvey-eekben, men det er bare tilsynelatende, og er i flukt med
patriotenes plan. Fra denandre siden sniker seg nemlig en
gruppepatrioter inn på kasernen eom sncrt sbår i lys lue og
lysee7 lang vei i julenatten. Flammene på 1-,aserrun or slukket
f;'r et nytt flanmehav viser seg 1 dalen, det er et stort b(e.isin-
ory, o':_elaer SO2 blir flawmarles rov,

Langt ute rietten finee:e
hule julefesten er beyt. Den grue SOD Slat:W.L;

2or litt ukstra forpleining fra t:rs'£‹.ernes berder, har
ofpgave helt tilfrudsetillende. Ge);terie er

av sine result,ater cg på av all ge og t2,211
Le tyske bandjfter har s"eredt også denne jul, så feirer do

i forviscl:_ngen em eehdet er vo3dailaktens siete
jor,,

Amerikansk hespletstyr

Det amerikenske Röde r.c)rs Cr i  ferd.
ned å sonde til Norge utstyr for hosolaler til enverdi av elag
en halv nillion kroner, Videre er det planer cei å sånde
hosttalutsWe fra 2.Derika foe' 'etterlleere omla 40C,000 kr.
i n=mest

Nå b1,1'

;Jtao(3ne for de tysketropper i vårt land
er no flyttet fra Oslo til Lillehammer, pa grunn av den
tiltagende sabotasjebevegelse i Oslo. 3t bedre budskap kunde vel
ikke patriotene i Oslo sende våre landsmenn ute sam njemmo. Vi
håper no at patriotene i Lillehamer ejör det tilstrekkelig
vannt for den tyske stab der.

da?" lyder de klare eg

og slik akal det også'
synes s uvirkel4eg ut,
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Den brente 'ords olitikk fort etter.

24. des, Tydkerne har no også brent ned alle
hus i Karasjokk og Kautokaino i Finnmark. Befolkningen ble
beröv et alt de eido og tilbrakte flere dager i fjellene,förde
kunde vende tilbaketil ruinene av det som engang var deres
hjam.

Folkesehderens 'ulebudska t Fullför dommenI

24. des, Advokat Chr.. Xue1 Sandberg'er blitt
drept av quislingen, statspolitibetjent Arne Strand. :Sandborg
ble skutt idet han forsökte å flykte under en arrestasbn i
Hamar.

Patrioter I Arne Strand er 4LLEREDE
DöNT TIL DODEN. Ybr ut doMmenI

Den siste  okkupulogslul.

24. des.
juleaften således:

Folkesenderen avsluttet sine sendinger

"Tl slutt önsker vi alle landsmenn ute
som hjemme, en, etter forholdene, god jul. Det er den siste
okkupasjonsjul. Neste jul 711 bli en jul uten faseister og
quislinger i et fritt Nbrge. God jul alle sammen

apZ5rmålot on enheten.

25, des. Spmålat QM kampenhetenblandt vårt
folk diskuteres i dag livlig i vårt land. Spörsmålet om å styrke
denne enhet ved å trekke inn kwamunister, såvel som andre represen-
tative gruper av vårt folk, med regjeringen og hjemmefrontens
ledelse star på dagsordenen. Det henvises blandt annet også
til at når de tre store demok-ratiske'makter,Storbritannia,
Sovjetsamveldet og De ForeneteStater, til tross for forskjell
i ökonomisk system og politisk oppfatning, kan samarbeide, ikke
bare for å knuse den felles fiendej men også for å skape en
varig fred etter krigon, så må'ogsa alle lag av vårt folk
kunne samarbeide for Samme sak, til tross for forskjell

politisk oppfatning, re1igi6se anskuelser og sosial'stilling.

denne forbindelse kan det være av
interesse å erindre om Sovjetfolkets leder, marskalk iStalins ord
i hans tale den sjette november om samarbeidet mellon de tre
stormakter, da disse ord også har betydning for våre enhets-
bestrepelser. Earskalk 'gtalin uttalte blandt annet: "Nan
taler om uoverenstemmelser de tre stormakter i visse
spörsmål vedrrende aikkerheten, Uoverenstenmelser finnes
naturligvis og det vil det ogE, bli i en rekke andre spörsmål.
Uoverenstemmelser forekommer selv blandt folk fra ett og samme
parti. Såmeget mere må de forekomme blandt representanter for
forskjellige stater og forskjellige partier. Nan Må ikke være
forblöffet over at det eksisterer uoverenstemmelser, men over
at det er så få av dem og at de som regel lbeee* neaten hver
eneste gang, i en ånd av enighet og aksjonsenhet mellom de tre
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i5Mliwnheten (fortsatt)

isormakter. 'Saken gjelder ikke uoverenstemmeiser, men det at
uoverenstemmelsene ikke går utover rammene or det sem de tre stor-
maktei enhetsinteresser tillater og tilslutt Mee• 1. overens-
stemmelse med denhe enhets jeereseele.

Disse ord av sevjetolkets leder, skulle
hver eneste mrlig landsmenn cil sine egno. Da skullo det
ikke vare lenge f;Jr kampenheten også i vårt land skulle
virkeliggjort gjennom en utvidelse av regjeringen og hjemme-
fronten, idet at også kommunistene anerkjennes som representqnter
for det:kjempende Norge anvd.ses en plass i landets ledende
.organer,

25. des. Den såkalte "F6rer", Vldkun Zuisling,
som er hlitt helt overnervs i det siste, har no utabreidet.
en såkalt "overgenial" plan for å redde Norge feea vår allleete
befrielsesarme og for den nazityske nyordnLng, Denne plan
tyder faktjsk på at don ååkalte "förer" Le bare er belastet
med nervbsitetens 1.or, men også holder på å bli det som
man på godt norsk keller "rar", Zuisling har således klokket
ut den ide, at de oellag 9,000 quislingur son har lat't seg verve
til dentyske armes rekker for å kjewee for feeeismen mot do
frihetselskende nasjoners ewme, no skal hjemkal]os og settes
inn på  fronten hjem2le mot våre russiske ariertee angrop
nord og et eventuelt alliert angrep 5. sUY'. Dertil rekner
Zuisling med å moilisere hirden og  o.e.kalte "bedriffteYakter".
Når så Quisling har kjemmet overalt eter det son'heter quislingex
med finkam,mener han å kunne stille en hEar på 15,00(s3forredere
og deested skal Norge være reddet

Sem man forstår har ikke Q,uisÏing, som
engang var major i den norske arme, fåt',; noen mtlitære egen-
skaper i vuggegave, Men det er meget soe taler for at disse
beskjedne planer for å redde Werge for fseismen, ikke vil kunne
la eeg gjennomf6re, For det förete er det ikke lenger 9>000
quislinger igjen i dentysko krigsmakten, ange av dem befinner
seg J:kke lo.dger blendt de levendes tall. De ligger forlengst
med nesen i været på östfronten. For det'annet hai den tyske
krigSmakt enuo ikke gitt sitt samtykke til at de ska.] sendes
hjem, og ieget taler for  at _Eitler 7±1 bolde 15å de quislings
styrkene som han har fått lokket inn i den tyske uniferm. Og
hjemme flykter både hirdens og bedriftsvaktens medlemmer over
hals og hode fra alt som har med Q4sling å gjVre, så man.p av
dem kan han teller ikkViegne med. et ser derfor meget darlig
ut for den store flovergeniale planier å redde Norge for faseis•
men.
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Tyskernes franferd i Nord-Norge må bli k'ent,

25. des. Tyskcrne dcres quislinghåndlangere er
bange for at deres umenneskelige grusomheter og bestialitet not
befolkningen i Nord-Horge skal bli kjent i vårt övrige land.
I Trondheim har Gestapo f, eks. rct,et en streng advursel til
flyktningene om ikke a berette noe om de grusonheter de har vært.
utsatt for, da det kan få de verste konh.ekvenser for dem.

Til å beggnne med hadde tyskerne til hen-
sikt å internere alle tvangsevakuerte fra Nord-Norge, men da
det faktisk ikke lot scg gjennomfZ5re, har de nt5yet seg med å
sperrd inne de landsmenn som dc har ansett for å wore fdrligst.
Offisielt heter det seg at deres undhet skal undersökes, men

virkeligheten er de blitt sperret inne for å hindre at de
skal komme i forbindelse med den övrige befolkning. På denne
måte forsöker tyskerne på den-3ene side å hindre at deres bar-
bariske frwigangsmåte i Nord-Norge blir kjent, og på den ånnen
side hindre at befolkningen i de andre delar av vårt land, skal
trekke de riktige la;Jrdommer av det sam er akjedd i Nord-Norge.

Mdn tyskernes og quislingbandittenes
grusomheter i Nord-Norge skal bli kjent. Landsmenn J Spro videre
alle mcldinger som dere ko:imer over nazibandittenes bestia3Ake "
framferd i Nord-Norge. Utnytt alle midler, den illegale.presse,
flyblad, muntlig propaGanda osv. Sett dere i forbindelse med de
tvangsevakuerte landsmenn fra Nord-Norge. Spre deres berettinger
videre. Hjelp dem med mat, klær og husrom etter beste evne.
Forhinder at de blir internert av'tyskerne for de vJJ bli satt

slavarbeide for fienden. Men samtidig ma vi trekke den
riktige lære av det som er skjedd, og daglig skjer, Nord-Norge.
Som også justisninister Tere Wold har understreket, har tyskerne
til hensikt å 1egge öde ogsa den øvrige del av gårt land nclr de
blir tvunget til a trekke seg tilbake. Derfor gjelder det om å
treffe alle nödbendige motforholdsrcgler, organiscre befolkningen
overalt i by og bygd for et felles forsvar av hus og hjem mot
nazivandalones barbari. En landsonfattende spredning av
beret:linger om naz1bandittenes uhörte bestialske framferd i Nord-
Norge vil frenne denne oppgave.

KONG IIKONS JULEHILSEN.
2. des. 1944

Kong Håkon sendte i går en julehllson til
vårt folk. Vår Konge uttalte at vi hadde *et på å kunne feire .
denne julen i et befridd Norge, men dette hap er ikke gått i opp-
fyi1e1Se

"Det er et lyspunkt", uttalte vår. Konge,
"at en del av vårt land er befridd og kan feire julen under norsk

flagg."
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SVENST BADIOS 3137,,,WW)Gre32.1 FOR. NORDMENN.

Glad - te,oss alt 1
rff:22.20TEUFEk) 2 des,

"!:et r en tid da nordmeenene sang "0,
jul med din glede og virkelig mente noe med det. ?-ulen hadde
jo i alle ord,-2fra man var liten hos fer og mor, vp'2.rt årets
st5rste hbytid, den som man som barn gledet seg over all måte
til, som  voksen noe mindre kanskje inntil man selv fikk barn og
en slags julestemningens renessanse innfant seg.

I år or det som om den tradisjbnelle
hilsenen "God jul" fryser fast på tungen. Den kan, sonl stats-
minister Nygårdsvold forleden uttalte, vitke som en hån mot'
mange. Det er ingen god jul i Norge i'år, det er det bitre,
uavviselige faktum. Der er ingen glad, utvungen jubelsang rundt
juletreet, ingen mere eller mindre forstilt overraSleelse o*Vcr
juleever av mittig eller kanskje unyttig karakter, ingen
glemselens time da dagliglivets bekymringer blir lagt på hYllen.
Det har hendt alt for meget vondt i Norge til at julen 1944, med
noen rett kan'kalles fest. Det er ingen fest å samles i et
hjam hvor far, bror oller s5nn, eller kanskje datter, eller
endog hjemmets sentrale skikkelse, mor, sitter bak lhs og slå.
Det er ingen fest å sitte ved et julebord hvor s:1 og si alle de
materielle goder som tradisjonelt h5rer julen tilj er borte og
har vært det lenge. Og det er heller ingen fest a måtte sgare
barna at "dessverre, i år blir det nok ingen julegaver; men bare
vent neste jul, da kommer de 1" Det kan holde hårdt for voksne
å wtagge seg selv med slik t:,e%st, vanskeligere er'det å stagge
andre os allervanskeligst med barna. Men det går, fordi det
må gå1

Sirka 9,000 nordmenn sitter i dag som
fanger i Tyskland. Over det dobbelte er wperret inne i Norge.
Flore hundre norske patrioter er skutt, og mange andre er dbdo'
fbr det i det hele tatt kom til en, 'om enn. bare tilsynelatende,
rettsforhandling. For et lite folk, som föler seg som'en
familie, or disse tallene veldige. Alle disso'tusener, hvis
skjebne tynger norske sinn ved dag og ved natt, DE skulle hatt
en fredens og festens jul. D3 får den ikke, De :e.AN heller
ikke andre nordmenn få den. Ikke de som enno or i I\Torge, og
heller ikke de som arbeider for Norge utenfor landets grenser.

Clikv MEN, i julens dager går tankone deres mere enn ellers til de
kjære der hjemme. Hjemlengsolen når sin kulminasjon nettepp
disse få dagene i aret da alt burde være fest og glede, men

dessverre så langt fra er det.

Men 1944 går mot sin slutt. Et nytt
år skal begynne, 'Og i denifaste forvissningen at dette nye
året, nettopp det, vil bringe freden og friheton tilbake er
det nordmenn hjemme og ute önsker hverandre "God Jul p tross
alt."
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JUIZHILSEN FRA AMIINISTRASJONSSJEFEN FOR DEN NORSU HIRUS VIRKS0121ET
I SVERIGE PASTOR jACOB 5TE1: A G.

S.R. 22.20 (norsk) 25. Tes.

Kjære landsmenn. De fleste av oss som
i år feirer julen utenfor Norges grenter, eller de gjör det her
Sverige, eller i annet fremed land, eller ute på havet, de

hadde vel reknet med at de skulde ha vært hjemme til jul. Det
var jo en'skuffelse at vi ikke fikk det sam vi helst vilde ha
det. Een, istedetfor å bli mismodie, innstiller vi oss nå på
hjemreisen i året som kommer. Og nar vi tenker på at vi har noe
godt i vente, da lysner det, ikke sant?

Når vi i disse dager synger "da tenner
moder alle lys", da ser vi dem for oss, alle som feirer jul
hjemme i Norge, og vi sier a.v fullt hjerte: "Gud gi dere en
god 4u1 tross altl Gud gi dere kraft til å holde stand og
til a holde ut den tid dere enda skal måtte vente på frigjörel-
sen og fredl"

Vi som er hjemmefra venter også, vi
lengter ettcr at drömnen i v re hjerter skal bli en virkelighet.-
Og ti har vel aldri sunet så overbevist som nå: "Også VI, når
det blir krevet, for dets fred slår leir i"

Når vi ser tilbake på hva vårt land og
vårt folk har gjennomgått, gjennomlidt, i löpet av de siste
årene, så må vi jo'si til oss selv, og til hverandre: "Hårde
tider har vi dbyet, men vi kom igjennom dem, vi ble ikke knek-
ket. Og vel må vi rekne med at vi har vanskelige tider foran
oss, men Han som har hjulpet hitinntil, Han hjelper nok heretter."
,Teg ble minntt om denne salmestrofen i et"julebrev fra Norge
forleden dag, et opplöftende, stprkt brev, fra en.virkelighets-
nær; prøvet, ung nordnann, som åpent erkjente at det som'gir
ham, og mange med ham, trygghet og feste i denne utrygge, sorgens,
angstens og bekymringenes tid, det er troen på at vi har en
Fader i det höye som Faderomhu for oss bær. Og det som tetter
dem i stand til a se julen imbite med glede og forventning, selv
om de mangler det meste de er vant med, og betrakter som uunn-
værlig ved juletider, det er vissheten om at julen ikke bare
minner oss om noe som skjedde i "de dagerA, for snart 2,000 år
siden, men (Sgså om a:t Han som julenatt sendte sin sönn som Frelser
og Forsoner, den enkolt4s og menneskehetens! Han har'ikke trukket
seg tilbake fra oss, Han har ikke latt oss stikken, Han har ikke
overlatt oss til oss selv i en tid da mennesker blir så hå dt
prøvet. Han er med, Han er hos den som lider, Han gir kraft
og tröst og fred. Trenger en ikke å bli minnet om dette?

Så tier vi også denne jul: "Ha takk som
treder til armods hytter ned, ha takk som gleder oss med din
söte fred. *Kom inn, o Kristu, tenh lys i hver manns gård, la
isen briste, gi varme snart ogovår, la ingen miste hva godt din
födsel spår." Og med tanke pa våre landsmenn, hvor do enn
feirer jul, tier vi: "VI bnaker Eder så glad en julefest, Guds
rikes gleder, (osv.) "
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O.R. 12,00. (23. dos.) :?ra Elve?un neldes at en 78-årig mann,

441iy
Toen, drul:wet uuder ot .!:orsUk å sette over Glåmnen i Går,

LTTER ET HUS SPIWGTI LUFTEN V TYSURNE.

D.R. 21.45. (23 des.) Pressekontoret hos der hbhure  SS  og
politifrer i Dannark meddeler at som fölge av underskelser
foretatt av det tyskc sikkerhetspoliti er det blitt konstatert
at ct sowlerhus i Bagsved(?) ved ,Wbenhavn, or blitt henyttet
soLl. sanlested for en terror- og sabotasjeoreanisasjon, Sommer-
husetble derfor den 22, desember sprenzti. 1,35Aen av tysi

GESTAPOS SKUMLE PW.JR gEMNOMSEUET vDLNSKENE,
- •

S.R. 12,30, (2:1. des.) Den danske metstandsbeVege1senhar, ifölge
meldImger mottatt av danske kretser i Stockhol£1, -fått nyss QM

Ges.hai?o har truffet forberedelser til en omfattende razzia
under juleheigen.

Pe tyske. politimyndighoter synes å rekne
ed at mange av de menneskersOm lever i dekning, vil forsöke å

treffe•sine familier juleafton. Gestai3os aksjon er forberedlb til
å orfatte kvartalsvis husunders:3kelser og vakttjenestessailt
=2attende gatepatruljeringer,

JUL:FnABOT.SJEN BEGYER,

19,00 (23. des) En voldsom eksplosjon har ddo1ust
en pnscfabrikk i_n3benhavn. Det reknes med'at det vil ta lang
tid f3r virmheten kan komne i drift

. Fiere unge '..enn.trongte ifllL.i.Umlies-
foreningen for DaDmarks Brugsforeniners kontor- og lagerbygninGer
i• Klostereade, Bomber ble plasert pa forskjellige steder og en
voldsom opstod som la bygningone i aske, L.Lider-slckf:iings-
arbeiet eksploderte en bombe T3ek1adninesmagasins lokaler

östereade. HU,r3 fasade ble odelat-og en masse vinduer
knuses. ingen mennsker kon tli skae ved noen av eksplosjonene

S.R. 12.30. '(24. des,) Maskinfabrikken "Astra", ngevej 75 i
Wbenhavn, ble for noen dager siden ödelagt av sabotasje. Fabrik-
ken tilvirket gengasaggregat oe tilhørte det saibme kompani som.
BernstedPetersens fabrikk i Mbenhavns frihavn, som ble utsatt
for U.eloggende sabotasje for noen uker siden.

Sabotasjen ziot "4stra" ble utf?Jrt av ot
snes patrioter som kom 4»rande i on lastebil og an personbil.
Odeleggels en var total,
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D4NSK SABOT4SJE (fortsatt)

TO PERSONER DREPT I G4TEKAEP I KWENHAVN.

kwD.R. 1230. (24. des) Ved.midnatts;ider natten'til juleaften
kom det til ildveksel utenfor "IllUm" i 6stereade, Ebbenhavn.
To personer ble ramt av kuler i 1Dodet oe brystet og ble fört
til sykehus, hvor de dbde. De hadde ineen identifikasjonspapirer
på se. En ung dame som passette stedet fikk sjokk og måtto
tas pa sykehus.til behandlins.

. Et medlem av Ebbenhavns vaktvern,'Svend
J'ensen, ble skutt ned ved 17.30-tiden lillejuleaften. Vaktvern-
-&atruljen, som kom syklendel ble stoppet av en mann som fortalte
at han'nettopp var blitt frarbvet endel penger av bevepnete ban-
ditter. Vaktmennene opptok jakten etter rbverneoe Jensen kom
over dsm i Fredericiagade. Da han hoppet av sin gykkel og 1.fm.s4k,-

kot til  dem, dro en av rbyerne sin revolver og skjbt:jensen ned.

Et snekkerverksted i Ebbenhavn ble lille-
julaften ödelagt av en eksplosjon.

D4NSEE 4N1IAGET FOR aPION4SJE FOR BRITISK REKNING.
.1DIUS  1111,11   11.4

12430. (23..des,) Anklaemyndisheten i StOckholm har lille-
juleaften, for ulovlig underrotninesvirksomhet,som ikke var rettet
mot Sberige, anholdt en dansk borger. Denne hat tilstått at han,
ptter oppdrag fra en britisk borger i Stockholm, for dennes
rekning, hår skaffet opplysninger om militære forhold i Tyskland
og Danmark, samt at han fot denne virksombst har mottatt penger
og anvisninger til en verdi av omkring 10,000 kroner.

SVERIGE. 


SVENSKENE I GREKEUAND I BLSWE VELGÅENDE.

S.R. 19.00 (23. des.) Den svenske lep.asjon iAten maddeler at
alle svensker i Grekenland befinner seg vel.

RODE KORSSUPENES REISER.

S.R. 19.00., (23. des) Dot,svonske utdnu4ksdopartement meddeler
at tilsammen fire svenske-Rbde Korstartby for tiden befinner seg
i Grekenland. Det dreiet seg om "Torva", Transatlantios "Bolonden
Nordstjårnans "Podro Ohristoffersen" samt OstasiatiskeKompagniets
"Nagara". Alle fartbyene liceer på en for dem smrskilt reservert
ankerplass utenfor PirmuS i avvente av å kunne utfbre Iossningen
av sine livsmtddellaster. UtenriksdsPartementet ståt i daglig
radioforbindelsemed skipéne. Alt er, så vidt vites,vel ombord.
Et femte Rbde Kors fartby, Svenska Lloyds'"Virginia" avgikk fra
Pirseus dag morges til St. John i Oanada. Mbtorskipet "Taibo" på
3920 tonn kom lbrdagettermiddag inn på svensk farvann og ankret
utfor Strbmstad hvor det vil ligge over natten. "Taibo" gåt i det
internasjonaleRbde EbrsT tjeneste og kommer fra Filadelfiamed
gavepakker til allierte kricsfanger i Tyskland. Skipet fortsetter
juleaften til Gbtebors.
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ELN V11DE IKEE VÆRE HED LENGER.

S.R, 22.00. (23, des,) En tysk UntersturmfUhrer av estnisk
nasjonalitet ble lillejuleaften anholdt av landsfiskalen i 0har-
lottenbers, melder informasjonsstyre1sen, Han oppgaat han var
flyktet fra Tyskland, gjennom lanmark og Norgeog anmodot om
å bli internert i Sverigo.

FLITTNINGENES WUL.
1.1«. 


22.00 (23, des.) Forenj.npn Nordens komittefor hje1pe-
virksomhet, sou hax til oppdras a virke blandt evakuerte os
flyktningerfra nabo1andene, arranserer 1 forbindelse mPd
julon en rekke tilstelninPer fcr. nordmenh os danskor på
skjellige steder i. 1,andet. Gjennom sine 1oka1avdelire;er i de
d1str1kter hvor finske evakueringsleire f:!naes, srer
å sende komiske bjClras os på anren 1J
eY'akuer-i,6 j,11 så Lnm

FINNUND.

WP2NG 3ENSUR. D\UVUIZES I /INNL4ND,
1.1 1...• 1 4

0.R. 12,00. 1.23 des) I går, 22. deseber, ble det inmfrt
sensur av all post,_kringkasting og trykk, allo fotografi og
lydprodukter 1 Finnland. Det Menes at disse tiltak er forlangt
av Moskva.

.4,11INESTJT FOPLANGES UTV1DET.
,

D,R. 21.45 (23. des) 4ftonb1adet molder fra Belsijkl at do
k iminelle fanger i Finnlands fensler har forlangtat amnest1-
loven skal utvides til også å omfatte dem.

11.41\TLESLFORBII\WLSER. 1WD GjENOPPTAS.
--

F.R. 11.40 (23. des) Den finske regjering har satt opp dn
komittesom skal utarbeide planor for gjen6pptagelsen av dot
ökonomiske samarbeide hed visse véstdakter, bl.a. do-JTorenede
btater, Storbriannien, Frankrike. Hplland og .Belgien.

RiV.STIrTVI TILB.A.ICEFR TOOKHOLM.

D.R. 18,35 (23. dos.) Fra Helsinki meldes at Paasiklvi er vendt
tilbake fra Stookholm. Han opplyser at forhandlingene enmo ikke
er avsluttet,
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leldinger 26. Cosember,

STURLASSON. ORDRES 7389._

TELLING AV TEKSTILV£142 PR. 31. DESE=R 1944.

18,30, (14). 1. Etter bestemmelsene av avdelingen
for industriforsyningen av 7, desember 1943 skal enhver
eller bearbeider rasjonerte tekstilvarcr, og enhver som forhnnelleT
slike varer, gi oppgave over sin beholdning av tekstilvarer pr. 31.
desenbs-r 1944. likten til å gi oppgave
beröres ikke av cventuelt stengings-
påbud og bortfaller ikke selv om
det i i det enkelte tilfelle ikke
skulle finnes noen bholdning p r.
denne dato. Oppgaven gis på fastsatt skjemaT48,som i
utfyllt stand sendes dcn stedlige forsyningsnennd i to eksenplarer
innen 10. januar 1945 i konvolutt nerket "Tekstil". Skjena fåes ved
henvendclse til forsyningsnemnda. Grossister skal foruten å sende
inn op)gave til forsyningsnemnda innen samne dato sende qt cksenplar
av oppsaven til tekstil og 12rkontoret, Uongens gt. 15, Oslo.
Grossister med produsent og/ eller detaljb.vd6ling skal sende inn et
eksenplar av op2gavene ogsa for hver av disse avdelingen9. Unnlatelse
av å gioppgave eller avgivelse av uriktig eller ufullstendig op?gave
eller medvirkning til dette cr strafibar og kan lcdföre inndraging.

2. Produsenter og forhandlere (grossister
og detaljister) av rasjonerto tckstilvarer skalinnen 10. januar
1945 levere eller sende inn til forsyningsnennda for godskrift pa
merkekonto santlige rasjoneringslegitimasjoner for tekstilvarer som On-
fattes av gjenkjöpsforskrifteno og som er mttatt ved levering av
varer i tiden fra og ned 1. oktobor:til og med 31, desember 1944.
Bestemmelsen gjelder ikke produsenter son i henhold til paragraf 9
i forskrift$r av 6. ekteber 1941 en levering av rasjonerte tekstil -
varer m.v, til bedrifter og handlende skal op-)bevare for senere kon-
troll de gjenkjöpsbevis som de nottar ved levering av varer av egen
framstilling.

Oslo dun 27. desenber 1944.

"Nærir;:departementets" avdeling for industriforsyningen.

STURLASSON . O- DRE S 7385,

ADVARSE L. 


18.30. (15). Fra 1. januar 1945 vil en ny type
bi,enselsolje koiLie i handelen. Den inneholder endel bensin og er
derfor meget ildsfarligere enn dieselpctroleum. Oljen skal i förste
rekke brukes ombord i fiskefartöyer.

Det er absolutt nödve n-
dig at fölgende forsiktighetsregler
iakta s:

1 flotoren må stoppes og blåselanpen på
glt5dehodemotorer samt bart lys må slokkes når det fylles ny brensel-
olje. 2. ilotorrumnet må til en hver tid være godt
utluftet ved gjennontrekk (luftrör, skylight osv.) så det ikke
danner seg gassamlinger. Særlig nå det sörges for grundig utlufting
för det tennes bart lys og för blåselampen tennes pa glödehodemotorer
for start. Dette må ingen omstendigheter unnlates, heller ikke i
Irintermånedene.
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STURLASSON. FOrtsatt,
3, Det er absolutt nödvendig at det daglig

kontrolleres at tank - og brenselsoljoledninger er tette. Lekasjor ma
repareres straks. Brenselolje som renner ut i båten, må fjernes straks
os skutebunnen må stadig spylos med vann.

Rökning er forbudt i motorrummet samt
ed påfylling av brenselolje.

Oljen nå ikke benyttes til fyring av
kjeler o.l.

Hvis disse forholdsregler blir nMre
iaktatt, tillates bruk av

Petroleuuslamper ellor karbidlamper,
sam er anbrakt så höyt son mulig.

Lysmaskiner, hvis kollektorer ikke or
fri for å danne gnister.

Oppfyring såfremt det forhindres at
aske eller gldendo kull kan falle ned i kjdlen.

oTrafikkdepartementet,"

Generaldirektoratet for transport.

STORLASSON . ORDRE S 7389.

OPPGAVE OVER HAMP NIANILA

18.30. :1.6). Etter bestommelse av avdelingen for
industelTu.rsyningen av 20. august 1943 skal enhver som forarbéider •
varer materialer som inneholder hamp, manila, sisal, kokos, jute,
lin og kiknende fibetmaterialer av allo slag eller erstatningsvarer
for s13ke matorialer, og enhver forhandlet av slike varer gi oppgave
over sin beholdning pr. 31, desember 1944, og produksjon m.v. i fjerde
kvartal 1944,Plikten  bil  å gi oppgave beröres
ikke av eventueUt stengingspåbud og
bortfaller ike selv om det i det enkelte
tilfelle ikke skulde finnes noen be-
holdnkng pr. denne dato. Oppgaven gis på fastsatt
skjema T 45 son i. utfyllt stand sendes tekstil og lærkontoret
Kongens gt, 15, Oslo i n e n 10. januar 1945. Skjena fås utlevert ved
henvendelse til fårsyningsnennda. Unnlatetse av a gi oppgave eller
avgivelse av uriktig aller ufullstondig oppgave ellor nedvirkning til
dette er straffbar og kan medföre inndraging.

Oslo den 27. desember 1944.

"Næringsdepartementets" avdeling for industriforsyningen,

SENDXNG FOR NORDIgE LYTTLRE.

S.Rt 22.15. DLen norske stortingspresident har i en
radiotalo til det norsko folk uttalt: kjoillpe pa hjemmefronten har
betydd foredling. A være i landflyktighet har vært tap av verdighet.
Den norske regjering har meddelt at den vil tiee, tilbake såsnart Norge
er befridd. Alle som har vært utenfor Nerse skal kan levende fie at
6.et er dem hje.wde som i frste rekke må ta ledelsen. Den son kjenner
landet son det er nu, decl son kjenner behovene nu os som nu må vise
veien.

Uniddelbart för jul har tyskerne löslatt
175 danske fanger.i
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SLNDING FOR NORDISL LYTTERE, Fortsatt.

Jilleaften klokken 16 tentes i Helsingborg
et bål som en hilsen til Danrmrk. Det var fente sang ct sådann bål
ble tcnt og det var f3rste canG at det ikke ble tent noc svarbål på
den ars en side av dresund. 3000 nemesker var sanlet omkrine bålet
deriblandt ilanso danske flyktninser. Ved balet uttalte borgernester
Laurin (?) sin dype beundring for det danske folk og dets kaL1pfor
frihet og rett. Borsermesteicn uttalte håpet on at 19115 nå bli vende-
punktet og cndre kan) til seir.

kveld har Stockholm by vEart vert for
490 unge danske menn son har holdt Qul i Stockholm. De hrer allo
til leivrr hvor de utdannes for å Pata seg viktige og betydningsfulle
oppgaver når de samlet os under ko:_ando kan reise hjem til Danmark.
Fornannen for Stockholm borGerrepresentasjon direktör ICarl Albert
4=ndersson önsket den velko_ilen og u;„talte bldndt annet:

Når det danskc folks historie om denne
tiden en gang kan skrives vil den koioiic til å rumne vitncsbyrd 02

oppofrende kraftytelse, en nenn or kvinners uselviske heltenot, om
traust forsakclse os tapre gjerninger utiört av nenn og kvinncr av
alle samfunnsklasser. Videre uttalte dirc,ktör Andersson:

Vi hadde alle trodd et dette årsskiftet
skulde bringe med seg fred og frihet til Nordens folk, men dct er
min absolutte overbevisnine at på ct eller annet tidspunkt vil den
felles fiende bli knust i det ko,Lmende år og Norden blir fritt likesom
den övnige vorden.

Under deres besn her i Sverige utdannes
dere ed:rnesderc for aktivt a kunne medvirke til innfjrelsen og
op)rethoidelsen av lov og orden i derce land når stafidaner komnet for
voldsneun.ene til å pakke ryessekken os forsvinne. Det er en veldis
op?ga\e _em liceeri'oran dere. Let gjelder at dere -led fast hånd setter
Norden,,_ eMganle lovskikker i höyspte. Ner kan de sa_.e ord rettes til
dere son don store danse for:-ynner L:aj ::unk uttalte i sin nyttårs-
preken i 1943 rettet til den danske reGjering:

Dere skal være tro not demokratiet Guds
pregede ideal.

Videre uttalte fornannen i Stockholms
borgerreresentasjon ved en fesb for Ce 400 unge danske menn:

Dere får ytterlisere cn veldig oppgave
nå.r dere ko ier hjem. Det blir arbeidet med å bygge det opp som er
blitt de1gt. Det blir av ruinene av det som var å skape, forme
os bygge det nye samfunn. Det er en oppgave son ikke blir lett. Den
kan bli svært tung. :ianskje tynere enn den oppgave swi dere utdannes
til. Dere vil kaime til å rOte mennesker son ikke lar 1ært noe os

41soll ikke har glet noe av det ganle. Dere vil stöte på ideologisk
episne, personlig Gjerrighet og ufornuft. Dere vil verden over stte
pa mennesker sam setter egennytten foran fellesnytten. Ganske visst
er manse notsetninser blitt utjeVnet under krigcn og sanske visst er
det sldttbro over mange klZ5fter, men tilbake er alltid den nenneskeligc
egoisme i dens nanee forskjellise forkledninger. Det blir i disse
kamper at dere vil fa bruk Cor all deres kommandomot, for all deres
kampvilje, all den standhaftighet og all den viten som dere har er-
vervet under deres utdannelse. Det sanfunn dere nå skape nå bli et
folkets samfunn med hjelp fra alle. Dere nå stå enige, tapre og faste
enige og samlet oLakrin retten og denokratiet, om den sosiale, ökonomisl'r
og kulturelle rettferdighetens og utjevninghetens prinsipper.

Ien julehilsen til svensker i utlandet
uttalte forfatteren Gustav Helströn bl.a.: De beredskapsofre vi har
gjort for betryggende av Sverices selvstendiGhet har gitt seg annet
utslag enn motstandsbeveselsen i de okkuperte land, nen i grunnener
de utslag av den saine selvbevarelsesdrift os de har samme mål: Å
verge Sveriges frihet og medmenneskenes verdighet not vold og under-
trykkelse. Det kan kanskje betviles at vi i Sverige ved å være blitt
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SENDING FOR NORDISEE LYTTERE, Fortsatt,

forskånet for krigen har Gått glipp ay erfaringer som våre naboer
har Gjort.

Tilslutt en hilsen fra en svenske i
Stockholm, som nange i Danuark kjenner ved hans fornavn, Harl Albert;
Den lyder således:

,Teg dnsker dere en God inngang til et
innbyrdes fredens nyttar. Jog hil ser særlic; alle mine venner i-ongeas by og på Fredriksberg.

SPIONSAH I SVERIGE.

S.R. 19.00, Hovedpersonen i den sisto svenske spion-
sak, >Ldnnegren holdes fortsatt i varetekt, 2olitict kommer til a
påDerope en lovparagraf let Lönnegren, i hvilken kreves Regjeringens
tillatelse for a anklage, nenlig 8, kapitel, 14 klaragraf. I denne
heter det at den son for fre,.Ltied nakts regning driver hemiaelig under-
rettingsvirksonhet i militært cller politisk dyened dd=es for ulovlig
unCerrettingsvirk,sonhet til fengsel eller straffarbeide i höyst to
år. Er onstendighetene synderlig fornildende kan boter iddcLies.

Intendant Lundquict har til hensikt å
begjere tilstand hos'Kongen. 31a1en vil cventuellt blL avgjort i
ldrdagens regjeringsmöte. Om clan har Gjort noen nye arrestasjoner
vil intendanten ikke opplyse.

O.R. 08.00. P foranledning av "nini:sterpresident,,
uisling har Terboven i anledning 'nyttårsskiftet besluttet å frigi ot

antall politiske ‹fanger.

AVISENE IDAG inneholder-en kunnsjörin'On fraværsvederlag til utskrevne
arbeidere samt.en advarsel i samband ned. en ny type brenselolje.

DRAPSAKEN FRA FARSUND.

19.00.(13). DokuMentene i drapsaken fra FarSund er nu
kommet tilbake fra statsadvokaten ned.begjdring'oM retSlig fbrunder-
sdkelse av.de to siktede, dend.reptes sdnn, Robert prj d,11 dreptes
hustru, Saken koaer antakelig opp til behandling i Farsund over
nyttår,

ROLIG It1J4G FOR BRi-LrilTVERICLT I OSLO.

20.00, (1?). Etter dct "NTB" erfarer har 1;åde politiet
og brannverket i Oslo hatt en forholdsvis rollg julehelg. Drannverket
hadde en dcl. utrykninger den 23de desember. J'ulefittan rykkot det ut
til hjdrnet av Agathe Grdndahlsvei ogrVoldsgåte hvor tre trikker
kolliderte. Noen minutter senere var det' u,trykking til Josefinegaten
hvor to trelleybusser hadde tdrnet sanuen. Herfra ble tre mennesker
brakt til lægevakten. J-uledag var det bare en utrykking,

Politiet melder at de har hatt det for-
holdsvis rolig i helgen. Det har vært noen utrykkinger os noen
mennesker har gjestet fyllearres=een, men ner enn vanlig har det ikke
vært,

vvvvv VVVVV vvvvv
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Regjeringens Informasjonskontor.

28. desember 1944. I!r. 1531. Fortrolig.

onsdag 27. desember 1944.

NYE PRISD01.1=E.

21,30 (34) Justisdepartementet har op-cnevnt de
prisdommere som skal fungere for ret 1945.

Ledlemmer av prislagmannsretten:•

Formann: Hbyesterettsdonler Egil Reichborn- Kjennerud.
Ireddonmer: Byrettsdonmer Solveig Stang og advokat Håkon Höst.
Varamenn: Hbyesterettsdommer Chr. N. .4enes, Byfogd Nils L.
Ellefsen, advokat Birger Ilseng, konst. Lagdommer Håkon Foss,
byråsjef Julius FLru.

Som dounere ved prisrettene er oppnevnt:
Oslo og ..kershus fylker: Byrettsdomuer Ingolf Winsnes, stedfor-
treder sornskrivel Wilhelm Bbgh.

Idd og Uarker, Tune, Rakkestad oe Sarpsborf,
domsogn av dstfold fylke: Byfoed Ellefsen.

Onsby og Fredrikstad donsogn av dstfold
fylke: Sornskriver dyvind J. L. 1.yrdal.

flass domsogn av dstfold fylke: Kst.
sornskriver Claus Heidar.

Hedeliark fylke: Sornskriver L.
Sör- Gudbrandsdal og Nord- Gudbrandal

domsogn av Opland fylke: H. Gude Furu.
Toten, Hadeland og Land samt Valdres

domsogn av Opland Kst lagdommer Håkon Foss.
Luskerud fylke og Skoger herred av Vestfole.

fylke: Sornskriver .ug. Pedersen.
Teleuark og Vestfold fylke unntatt Skoger

herred: Sornskriver W. Rosenvinge- Koldrup.
fylke: Sornskriver K. J. Brunn-

Hanssen.
Vest- Leder fylke: Sornskriver Ottar Huuse.
Rogaland fylke: Sornskriver Andrew

Bergen og Hordaland fylker: Kst sornskriver

Suniffjord, Ytre Sogn og Indre Sogn domsogn
av Sogn og Fjordane fylke? Sornskriver R. K. Grönstad, stedfortreder
dommerfulmektig Lnders Hove.

Nordfjord donsogn av Sogn og Fjordane
fylke og 1.1esund, Sbr SunnLaibre og -lordre Sunnmbre donsogn av libre
og Romsdal fylke: Kst byfoEd Bjarne Rörstad.

Romsdal, Nord- L:bre og Zwistiansund
domsogn av MÖre og Romsdal fylke: Sornskriver Ole T. Stavrum.

Sbr- Trbndelag fylke unntatt Hitra go Fose'
domsogn: HjelpedomlAer L. M. Jacobsen.

Trbndelag fylke: Sornskriver Per
Kr. Rygh, stedfortreder sornskriver Rolf jæber? •

Brönnby og .Ustadhaug domsøgn av :::ordland
fylke: Sornskriver Kr. Straumann.

Tromsb, Malmangen og Lyngen damsogn av
Troms fylke: Byfogd Th. Ramstad.

I de domsogn som ikke er nevnt ovenfor er
vedkommende embedsdommere oppnevnt sam -orisdo_mier for Sitt QM-
betsdistrikt,

Haldorsen,

Hans H. Pedereen.
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13,00 (10) Driftsberetningene for de tre salrefor-
eninger son sorteror under DraJ-Jiensdistriktets skogdriftsforening,
foreligger no og dc viser at dc til sannen har gitt on omsetning
på 21,365,000 kroner. Deb er den störste omsetning i foreningens
historic.

Dra-,nense1vens salscforening har hatt den
strste onsetning med 10,000,000 kroner. Deretter kommer Rands-
fjordens salesforening men 8,3 nillioner kroner og DeEnavasdragets
sa1gsforening med 2,9 m±llioner kroncr.I fjord utgjorde den
samlede onsetning 16,3 nillioner kroner, derav på Drammenselven
8,6 millioner, Ransfjordon 5,37 ni1lioner og Begnavasdraget
2,49 millioner kroner,

Det eraganske karokteristisk for for-
holdene ot den störste -Dost på arets regnskap er omsetningen av
ved. Gtenno-a de tre salgsforeninger er solgt 159360 favner ved for
5, 387,345 kroner og 20737 kbm. vedtömmer for 445,878 kroner,
vcdpålegget ble det ifjord gjennom foreningen levert 75 ,'").

I 01.111 .

12,30 (6) I;,kers forhörsrett er det a:vsagt fengs-
lingskjennelse over en mann sam man har grunn til å tro har solgt

Den 22 ds. dUde en mann etter å ha drukket
en veske som han hadde kji3pt av de.n fengslede mann. Han trodde at det
var metanol. Det er sansynlig at det befinner sig nere av vesken.
pa narkedet.

Drukni,..n.gsulykke. Lillejulaften skjedde en drukningsulykke
i Dergan, idct en nann gikk ut for bryggekanten.

l'annen fikk ropt etter hjelp og folk
nwrheten fikk ham på det tørre igjen. Dct vor inidlertid for seint
og alle opplivningsforsök vor forjeves. Den forulykkede var tidligere
politibetjent Hons Ilalle. Han ble 55 år

..Pj.ukan.'.11a 2 års pike i Rauland falt fredag för
Jul opp i en btte med kokende vann Hun ddde dagen etter som
fölge av de forbrenninger hun hadde fått

;,rendal. Den 22 arige OSkar Rossland fra Drangedal
drUknU7i-, cTulaften ved Gjerstad. Han sparket på isen sannen med en
kamerat og falt gjennam en råk.'H'aMeraten forsökte å hjelpe Rossland,
men alt Var forgjeves og han sank tilbunns. 1. Juledag ble han
funnet.

Wdsfald. Bestyrinnen ved Jolbakken sanatorium i
Hedal, Hartha Gullersrud, döde förste Juledag 62 år gannel.

flun var födt på Toten og reiste i sine
unge ar meget i England og Tyskland. Sin sykepleierskeutdannelse
fikk hun i Lerlin. I de siste 25 år har hun været bestyrinne 'Ved
Solbakken sanatoriun, hvor hun har nedlagt betydelig og oppofrcnde
arbeide,
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/Esmar‘h

S. R. (Norsk)
22,15sentemann i Sverige minister
J-ens Dull vil sola vl hc,r hdrb fra TT om nogen tid forlato Stock-
holm for 2. ovcrta ambodet son sonde-mann i Rom.

Til ny sendomann i Stockholm er utnevnt
Norges sennemann i Reykjavik minister ..,ugust Esmaxchlanister
Bull var utenriLsråe. i Oslo ved krigsutbruddet 9. april. Han fikk
ordre on å fdlge kongen og regjoringen fra Oslo og ble doretter
utnevnet til sjef for en spcsialavdeling ved legasjonen i Stockholm
.med det oppdrag å opprettholde kontakten med de Norske utenrikske
i den vansklige tid da det norske utenriksdcpartenent ikke hadde
fast styrelse i Norge. 	

I 1940 måtte / forlate :jdbenhavn på-
• grunn av den tyske okupasjon,on tia senere reiste han til

Reykjavik, hvor han senere hor virket.
Samtidig 1,:eldos at ninistor Ditivff

som under kriacn har bjenestegjort vcd den norske legasjenen i
Stockholm er kaldt til London, sorl minister hos den polsk; regjering
det. Han skal samtidir, tjenestogjdre innen det Norske utcari:sde-
partenent.

Rundt onkring-i Sverigc for polit_pålegg-
ninger-og andre stader har Pornel_aene fciret julen. Dc ha: gjort
det bodsto ut av det som det heter og i Sverige har dc svenske
verter gjort hva de har kunnet for å skaffc fest og glede, slik
at hjemlenglsen ihvertfall i noen grad skulle oppveics.

Typisk for stonningen i Sverige er hva
ordfdreren i Stockholm konunestyre --arl .1bert -ndersön uttalte
på den storc feston for 700 flyLtningor fra alle land, i StockholmT
Stadshus julaften: " Våre tnker går denne kvelden til de stakkars
me;nosker, SQ1:1 frendcles lider under nudertrykkelsens jEarnhel
og under den vilkårliahet, som har sprongt låv og rett til siden.
La os derfor alle ta i bcbraktning at vi har liv og lommer ibehold,
enten vi er vorzber eller jestcr og at vi er alle dem takk skyldig
som tappert og ufortrddent ha2 kjenpet sin stille lidelsens kamp
not voldamaktene. Det er dem vi kan takke for at vi, tros don
elendighet, som storhetsgalc naktsmenneskor har hennsatt en hel
verden i, med fortröstning kan se fram .not don morgondag, som zod
sin sol skal bryto i gjen= vestens kulturskumring

Eong Erakon, stortingspresident Eambro og
stataministor Nygaardsvold's radiotaler til det norske folk viees
stor op-9merksomhrt i svensk presse. Særlig fester man sig ved ut-
talélsen om -at regjerilvjen 1,oluier til å denisjonere, påsnart det
förste statsråd kan ho.ldcs på Oslo slått, det standpunkt som har
nwrt deklarert for flerc år siden av statsministeren.

Dagens T:yheter skriver i en leder idag
at alle de oku-,Jerte folk, har fått en mer eller mindre kj=ing
med det problem som forholdet mellom motstandsbeveselsen i hjem-
landet og de landflyktige patrioter inneberer. visen 1*.essiserer
at hva som i forveien kan utrettes for organisatorisk a kl.are
overgangstidens vanskligheter, er sjort både på Norsk og Dansk
side i direkte saaarbeide med hjeL]ne os utefronten.

(forts.)
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Folkesenderens_årsou (fortsatt)

.,,.viste også for-
skjellige svake sider i vårt folk. Det har cnno ikke ly

kkes å

skape•on samlet og kampfront av alle'patriotiske og fri
hets-

elskende krefter. Delor av vårt folk, f. eks., hovder a
t de ikkc

kan samarbeide mod kommunistene. Denne gamle og ganske 
ubegrunne-,

te fordom har i höy grad skadet og svekket vår kampkraft
. Kom-

munistene rundt om i landet har under okkupasjonen bekje
mpet

okkupantene ikke bare i ord, men i handling. Vcd å hold
e fast

ved disse gamle fordommer hjelper man bare okkupanteno o
g do

reaksjonære krefter i vårt land med deres lögnaktige bol
sjevikk-

ipropaganda.

Vår stZ3rste oppgave i det kommende år

er derfor så hurtig som mulig å Skape en virkelig samlet
 og

onig front av alle aktive og kjemponde patrti6ter uton he
nsyn

til deres politiske, religise eller sosiale anskuelser 
og

.oppfatning.

Et'annet spörsmål som i dag skarpt

diskutores blandt vårt folk, er hvilken regjering og hvi
lke

maktorganer som skal sitte ved roret i vårt land i overg
angstiden

mellom befrielsen av vårt land c) inntil nye valg kan fi
nne

sted. Dette problem vil komme pa dagsordenen i 1945. De
t êr

ingen hemmelighet at det cr reaksjonære krefter i vårt la
nd, som

önsker etslags diktaturstyre Ixten StortingOts innkallels
o

ove2gangstidon. De demokratisko kretser av vårt folk er

motsetning hertil av den mening at Stortinget ska7 innka
lles

etter befrielsen Rg regjeringenreorganiseres således at
 alle •

retninger av den Icjempende hjeumefront, altå'også ko.,I
munistene,

skal representeres i denne overgansregjering. Det cy» vo
l noppe

tvil om at flertt-ilet av vårt folk, utifra sine gaule de
mo-

kratiske tradisjener, vil tilslutte seg denne oppfatning
 og

hindre alle reaksjonære diktaturprojekter. )et sier seg
 selv

at Stortingets reptesentanter som har unders.Uittet fiend
en

under okkupasjonen, må fratas sitt Stortingspandat og st
illes

til ansvar overfor folk6t.

' Dette er, ved siden av den fortsatte

aktive kamp mot fienden, enkelte av de viktige probluner
 som

1945 vil stille vart folk overfor.

KRIGSFORBRYTERTITTELEN LR IKK".0 LTTLRTRAT.

ør
"Norges Frihet" Som kjent er de forento'nasjoner fullt

ut enig om at alle krigsforbrytere skal straffes, enten d
e cr

nazityskere, quislinger eller andre som har bcgått forbr
ytelser

mot de frihetselskende folk. En dansk patriot som har må
ttet

flykte til Sverige,forteller i en svensk avis at frykten
 for å

bli steuplet som krigsforbryter or meget stor •11'uadt tys
kerne

Danmark og især gjelder det de som arbeider i Gcstapo. E
1å-

tonksomhoten mot hverandrc ifinon Gestapo er for,tivrig sa stor,

forteller den danske patriot, er dc mcgct forbeholdne i s
ine

uttalelser, men kommer en på talefot mcd barc on av dem s
å or

de straks mere åpenhjettig. En Gestapotjenestemann spur
to meg

således, forteller han, um hva som egentlig kom under beg
repot

krigåforbrytelse. En )olitimann som må motta ordre fra h
öpare

hold kanda ikke reknes som krigsforbryter, sa Gestapomannon.

Og pa denne måten forsökor de flcste banditter å forsvar
e sine

mange ugjerninger mot det danske folk. Den ondc samvitt
ighet

vitucr nok om at de cr helt klar .vor hva som dekker b6g
repet

"krigsforbryter" og om at ikke bdro don som gir ordren, m
en

(fortsettes)
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rrig,£forbrztere. (fortsatt)

::::men også
den som utfdrer ugjernlngon vil få sin volfortjente straff.

Et wirct •ovis for dettc cr også at
endel forsdkor å skaffe seg falsko papirer, mens andre igjen
utfbrer u1no ugjorninger i Danmark undor falske navr, berotter
denne danske patrot. Fn ting cr sikkert og dct cr at likrende
forsn på å undfly rottferdihct,,n, vil ku 3.ko for for-



bryterne i vårt land som i Daraark. D,3r finn.s ikke ao- makt som
kan hindre de frihetselskonde folk fra å gjöro opp med de
fascistiske barbarerl

BULL GÅR TIL ROM.
-
"Norges Ftihot"

Bull, er blitt
Stockholm er

Vår representant i Stockholm, minister
utnevnt til minister i Rom. Som hans etterfölger
utnevnt vår sendemann på

ENGIENDERNE UNDERSTTT.Ld DE W.ESEE qUISLIN=.

"Norges Frihct" Fra London meldes at statsminister Chur-
chill og utenriksminister Eden har forlatt Aten. Som svar på den
greske frihetsfronts berettigete krav, har den re-.ksjonære krets
forlatt konferansen som dermed ble utsatt på ubestemt tid.

Xampene i Aten er igjen blusset opp,
molldm de greske quislingor og reaksjonære styrker på den ene '
side, som understöttes p det kraftigste av de britiske tropper,
og den greske frihetsarme på den annen side.

SVENSKE FRIVILLIGE TIL NORGE INTET OFFIS14,LT,

F.R. 21.20 (sgensk) Fra Stdckholm meldes at spersmålet om
,svon.-;k frivilligt)jelp til Norge. fiemdeles diskuteres. Hittil
er det ikke blit gjort noen offisiell henstilling til nyndig-
hotenes side.

PATRIOTFORBUNDET S0 =RE FOR EN FOLKEFRONT.

O.R. 22.00 Fra Stockhclm moldes at norske
emigranter har dannet et forbund son wisstnok skal

.danne spiron til on slags felkefront.

TUTBT 08.00 -.1-orske emigranter i Svcrige har stiftet
"patriotforbund" mcd navnet "Norge", melder Aftontidningen som
santidig bemerker at det her åpenbart dreier seg om en ko=unist-
isk organisasjor, Blandt loderne er  1-ristian Kuistad og dosent
Brock-Utne som bogge tilhörer en krets som har gitt uttt.ykP: for
sine tvil angående den norske London- regjerings forfatninesmes-
sige stilling.
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LUFTVEREKANONENE I AKTIVETET I OSLOFJORDEN,
... 	 •

S.R. 22.20 (norsk) Meldinger fra den svenske ve.Ekysten går
ut på at'et nytt stort konvoyslag fant sted UtenfOr Bonuskysten
i natt. Hcle himlen var opplyst som et ildhav og helt til Udde-
val1“örtes kraftigc drönn som vekket folk.

tsil

Fra Karlstad meldes at nan ved midnatts-
tid flere'steder i Varnland merket kraftig kanonlikncLIc 1yd
fra Norgo og man tror at det skrcv scg fra bombeangrep.

dag mcldcr et telegran fra Osloat
det ved 20-tiden i går ble gitt flyalarm i Oslo. Alarnen varte
en ha1v time, og sonere Zuktc en halvannentimes alarm. Lui-tvern-
ilden vax livlig.

1vc1d meldes det endclig fra London at
britiske Lancasterfly har angrepet skipsfarten I Oslofjorden og
at Halifaxfly har vF2rt I aktivitet over Skagerrak.

22.30, (38)Under livlig fiendtlig f1yvil.ksomhet natt,
._td1fredag, hvorunder det falt ned bomber flere steder ved Oslo-:

fjorden, greidde det kraftigo tyske luftvern å skyte :.ed fen fly.
- D6t.er hittil meldt"at noen norske sivilpersoner ble j.rept og noen
eåret,

2240, (33) T Under flyalarmen natt til i Gag ble dot
skutt ned et fly utenfor Sandefjord. Så vidt man har kunnet
bringo på det rene var det et fire-motors engelsk fly. Maskinen
styrtet ned på Vöra. Både bombelast og bensinbeholdning ekspIo-
derte. Tre sivilpersoner mistet livet, mens fem ble lettere
såret.

De onkonne-er:fru Josefind Pettersen,
lystad, 68 år gaumel, -innehaveron av*Framnes pensjenat, Trygve
ChrlStensenl. 54 år og ingeniör Gunset, födt i Budapest.

Wilfbyelse tilme1ding 38: De angripende fly var britisks og kom
flere bb1ger.

9
BORGERVENE lvii I-2NTES,

S.R. 22,20. (norsk) De svenskc: avisene melder on stor
brann i Bofgervaktkontoret i Nbllergaten 16, Oslo, onsd_,„5, ctter-
middag. Lian antar at braLnen vil bevirke at quislingAyndigheteno
vil öke sine anstrengelser for å f'å tak på borgervakter til jefyi-
bancinjer, fabrikker o.1. Parolen fra hljemmefronten 3:3 ikke a
möte'til borgervakt, ble, oni en vil huske, fulgt av d- aller-
flestc. Anslagsvis har bare ti av tusen innkalte mbtt I de
siste uånedene har dut vært forekalt flasseinnkallelsor og politict
ble satt i sVing for å hento de gjenstridige. det oppsto
ogs4 vanskclighoter skaftc politifôlk for å hente vaktene.
Först ble dct tatt ut fen 9olitifolk,1;on disse nektet og rönte.
De neste fem sou ble tatt ut fikk tilsendt den beryktedo lille
likkisten og til siste måtte nan ty til hirden. Dcn r heller
ikke villig og det endte med at NS-folk ble spappet opp på gaten
helt tilfeldig OR heo.rdret til å 11±.1.g avhentmingen, Ebn o,så
de falt i fisk.
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.AFT.bNPOSII,N KOL1.11\i'l/RER WOLD.

O.R. 12.00 Under overskriften "Stigendc nervbSitot"
skriver Aftenposten i dag (fredag) b1.a,:

"Ted voldson energi 'framsatte Terje Wo24
den påstand at hundrctusen nordmenn i Nord-Norge kom til å
gå Wden i. m6tc om ikko en alliert invasjon med det'fbrste ble
satt inn. Det cr en ciendonmolig tanke at do alli-rtc skuldc
ha bcdre anledning til å forsrgc hord-Norges .sprowto befolkning
enn befolkningen tversover waa1cn. Den virkelige forklaring 1
1igger klar:b for dagen.

Den virkoligo forklaring liggcr kIart
dagen. Terjc Welds nddrop til den anglo/amerikansko krigs-
ledelsen gjeldcr ikke wsorgen for Nord-Norges bcfolkning,:som
det vises ved luitangrepcno mot fiskerflåten og rutebåtene, mon
nervsiteten for at bolsjovikono i henhold til pekben av 16. mai
1944 og.Churohills siste hestehandel i ICoskva, skal bemektige
scg ytterligerc dc1or av n)rgo. For Håkon og kgårdsvold-
klikken gjelder det no ikke bare kapplpet mellomIJngla.nd og
sovjct, mon ogsa kapplbpet med Furubotn og kommunismon i Norge..

Fra borgerlig 'britisk-orientert svensk sidc,
stiller nan den sammo inntrengende appell til vestmakteno om å
ta opp kapplpet mod Sovjet om.Norge). enhvor appdll Vil være
fruktcslbs, for Zngland, Håkon, Nygardsvold .og don gjonoppdukkede-
Hambro er Norge tapt under enhver omstendighot. Et seirendo
Sovjet-Russland vil ikke finne seg i et borgerlig enge1d4-:'
orienterb Norge. Dette sics med rene ord i densvenske koLimunist.
presSe, Loskvas skandinaviske taler3t. Emigrantenss nerVbsitct
er fullt berettiget, men fruktes1Z5s" skrivdr AftenpOsten.

O.R. 13.15. (Fetsild?)fisket: Eeller ikke i det siste dögn
er det innlöpet meldinger 02 at forsöksdrivere har vært ute
på feltene. Det forcligger heller ingen meIdinger ,-3ontydor tegn
pa at fisken söker innover mot land.

Småsild-rf nussafisket: Fra Sör Tre5ndelag
noldes dct ou end, fi-s7ke i sistc dögn til tross for vanSkeligo
driftsforhold. reltet i StjUrna ncleles,det at dct cr blitt
satt cndel landnotsceng opptil 800 h1.-pr, bruk.. Kvalitcten
var småsild blandet ned mussa.

HARALD H.LRFAGRES ETTLI:Je: DÖ ID.Ara,',1::-.•
, . ...

D.R. 12.30. :,Frk. Dietriohson, •som,kunde före
sin ett tilb*ake til arald Hårfagre-eg Zarl den TolVte, er
dbdi et hvilehjem il'Ebbenhavn, 2 -,„fr gammel.

- I :
enSammel-kjent norsk

ett og ftidt i Stavanger i 185, m-e'n,f1:yttet'srwre mecUsin mor
til Kbbehhavn hvor:*hun..ble u:bdanhet Som må.sikkarerinns.:. Hun
var M.eget Stelt av at hun 3.:34te'edd.S.tammet.dkte:fra Norges
f8rste kongp, Harald Hårfagre. -
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EN ANGIVER FAR SIN DOM.

• S.R. 22.20. (norsk) Enda en norsk angiver, en 25-år gannel
mann ved navn Mandt fra Skien, er likvidert. Han ble fn.st tatt
forhör*og tilsto at han hadde virket som'angiver i Gestapos

tjeneste.

ARRESTAWONER BLANDT DE TVANGS/:WUERTE.

. S,R, 22,20 (norsk Det er foretatt flere arrestasjoner
de tvangsevakuerte fra Nord-Norge for uttalelser de har kommet
med oM tyskenew og quislingenes framferd under tvangsevakueringeL

-st5raver.

DOD SOU1 FÖLGE J'LV GESTAPOTORTUR.
-
S,R,22.20 (florsk) En ung mann fra Holmenkollen, Ivar

.Sandvig4 er död etter sår han fikk i förste halyparten av
desenber, da Gestapo.skulde arrestere ham i Morkurgården i
Oslo.

FYRSTIKKENE LYSLR OPP PA SVARTIJBORSEN.

S.R. 22,20. (norsk) Fra Oslo n.eldes at fyrstkkker er kommet
på svartebörsen. Svarteprisen går opp i to kroner pr. csko.

••ET SVENSKE POLITI LIKER IKKE DIKWATUR.
""*^•a~~. 


S.R. 22.130(norsk) Den svenske sosialminister 1W1ler ut-
talte i går i et foredrag om politiet bl.a.: Enhver svenske
har rett til å nære en hvilken som hclst politisk oppfatning
han vil, men hvensomhelst får ikke lov til å bli politimann.
En diktaturtilhenger kan ikke bli politinann i et demokratisk
samfunn og finner, en politimann at demokratiets prinsipper ikko
er verd a forsvare da bör ha4 gå av, Det cr ct prinsipp jeg ikke
har stukket under stolen i disse årene, sa statsråd 1k3ller, som
forresten understreket at bare en ytterst ubetydelig mtnoritet
innen det svenske politi har sluttet seg til diktaturlJstrepe1-
sene.

VED ARSSKIFTET.

S,R. 22.20 (gorsk) I en oversikt over 1944 skriver höyres
organ, Svenska Dagbladet, bi.a. om de demard13.3r den svenske
regjerifig i löpet av året har gjort overfor Tyskland. J'ödefor-*
fölgelsene i Danmark og deportasjonen av Oslo-studentene i 1943,
ble i 1944 fulgt av transporten av danske politifolk til Tysk-
land og evakueringen under uhyggelige omstendigheter qv befolk-
ningen i Nord-Norge og andre liknende tildragelser. Disse opp-
rörte den svenske nasjon dypt og måtte selysagt foraaledige
svenske protester, hvor liten betydning det tyske regime enn
pleier tillegge slike opinionsytringer. Transiteringsdebatten
i fjor og dens slutt resultat, opDhevelsen av transiteringen til
og fra Norge av tyske perclittenter og krigsmateriell satte

)fortsettes)
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VED IRKIFTET.:.(fortsatt)

punktum for et avsnitt RV vår nbytralitetspolitikkLander krigen,
fortsctter Mvenska Dagbladet. I dette året har rotten QV de ,
særfordelor Tyskland i sin oppkbrt like kOnplikasjonSi.L-:
fri • Litt etter litt ble ognvår eksport av
Tyskland,,soM fotresten ble overvurdcrt av do allierte;-stOppet
ottor direkte forhendlinger nellora TJSL og kulelagoreksportbreno.

VideIe hcter det i Svenska Dagb1c6ct:
Kanskje har nan rett til, som on sammenfatning, å si at våre
stbrste politiske problencr i dette året, har vært våre naboland,
et paradoks som klart bevisor dc nordiske statones avhengighe:t av,
hverandre. Ingenting har oftcre beskjeftiget våre'tanl-erenn
Finnlands tornebestrbdde vei ut av krigen na Tysklands sido og
Danmarks og Norges lidelser urder den stadig ncr skånbel's1dso
tyske terroren i krigens og okkupasjonens foruodede sluttfase.
Gjennom:den sterke bkningen av flyktninestrbmmen til vårt-land
er uabolandenos problener forbvrig blitYvansko1i,e innenriks-
problemer som vi forövrig har nestrut h;ttil.

GENERAL 12-.01»̀

S.R. 22.20. (norsx) En svcrisk ekopert, najor 13. 'Irdrinestrbn,
skriver i Stookholms Tidningen i dag at under mottoet "Wret
verre onn tyskerne"herr hbson og forvinterens sel.glivede ruske-
vær fått skylden for de allicrtes notganger på vestfronten.
behbver hellor ikke å tvile på at detteer tilfelle, hovder
Eajoren. Det dårlige været innvirker både på flyets nulighetor -
til direkte å stbtte hæren og dets cvne til å utforsko og avslbre
tyskernes bovegolser. 1,en nar ruskeværot denno vinteren er over,
kan nan se fram til den voldsomste av alle fiyoffensiver etterSom
det allierte flyet no liggcr basert helt frak ti1.1 Tysklands
grenscr og hvert eneste fly dr:rmed kan settås inn'mo-b vitalo
nål innen selve Tysklahd. Mun kan gjette'på at detvIrkelige
rushet not vestvollen blir hen1ag til februarieller kanskje'-
nars, fremheIder najoren,. 


FIANSAKTSTROI..

S.R. 22.00 Ved undersbkelsene i anledning 1-lansa-7 -
katastrofen i nerember, er dât komet fram opplysninger son
på at minst itt, nuligens to, fartöy av ukijent ncsjonalitet befant
seg i farvannet nollom Gottland og fastlandet på ulykkesnatten.
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D.R. 18.35 Gjonnom Ritzaus Byrå medde1es at grunnen
til at dcn ronan som vant i preniekonkurransen fornyllg, enno lkko
er blitt filnet cr den at det ikke for tidcn cr oppta
visse svener son nå tas i Jylland. Når nagasinet Hjennet ikke
straks har begynt offentliggjbrelsen av ronanen son följetong
konner dette av at det foreligger en avtalehvorved ranen ikke
skal konme son fnjetong för den foreligger i bokhandolen.

DL,nne meddelelsc, blo det sagt, var
foranlediget ved artikler i visse aviser, som framstile ct
galt billede av situasjonen.

D.R. 21.45 lohannes Helners, födt i 1918 i Haderslev
er av der FUhrer blitt tildelt det tyske kOrs i gull.. Innti1
1941 var Helmers Mytnant i den danske hær.

D.R. 18,35 Fisker Engenius 1..ristensen fra Worsö om-
kon aannen med sine to sönner da hans båt,:,Poseidon, eksploderte
cirka 15 minutter etter at den forlot havn. Ebn har ikke funnte
noe spor etter Kristensen.

D.R. 18.35 Vod ol.00- tiden utbröt dot brann.
noenggarasjer som tilhörte en villa i Esperancevej 8. Lon -
ble hurtig herre over ildon mon endel ravarer til bandasjer, som
ble lagret i garasjene, ble ödelagt. Man nonor.at brannen
skyldes selvantendelse.

D.R. 18.35 De forskjellige elektrisitetsvorke?
har hatt et representantskapsnöte for a diskutere situasjonen
som er oppstått son fölge av ct alvorlig uhell på Sönderjyllands
Elektrisitctsverk, Det er blitt besluttet at bruken -v
elektronotorer skal forbys nellom 07.00 og 19,30. Bedrifter
som nå bruke elektronotoror kan o)pnå dispensasjo)5. Lv större
byer son beröres av elektrisitetsnangelen er Århus og Holstebro.

D.R. 12,30 Tyskerne noddeler at det komr_ler til å
foretas övelsesskytning mod luftvernkanoner 30, des. nol1an 0800
og 1200 på Draffl.
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S.R. 22,l5 (J'ortsatt)

:-eldinger fra Oslo går ut på at britiske
fly i det siste sang på cans h-r lagt miner på ytre os innre
Oslofjord for å sinke transporten mellom lorge oc Denmark.
Periodevis har fjorden m=et helt stenict for trafikk, mens feining
har pågått, så tyskerne har måttet diricere trafikken så langt
sörpa som Lrendal. Til forsvar for kysttrafikken hur tyskerne hatt
de to lette krysserne"Emden" og ":251en" og en cruppe torpedojagere
stasjonert i Oslofjorden og langs Wrlandskysten. I don sidste tid
har man også flerc gancer iktatt en tredje lett krysser på SöIa
londskysten.

Luter at de forviste norske biskopene og
prester cr overfört til Lielgdya i Ejösa, har politimester Jonas Lie
utstett en forordning om sperring av hele bya. Fra og med 15, des.

år, var det forbutt å reise til eller oppholde sig på bya.
Straffen for overtredelser er böter eller fenssel til ett
eventuelt strengere straffer.

En reke svenske aviser, har bragt meget
skarpe kommentarer til den nettopp kunngjorte store spionaferen
mot tidligere konsul med mere crohn La Lönrk,gren som har tilstått
at han i tre år for tysk reGning har sionert pa utlendinger i
Stockholm, vesentlig norske'flyktninger os har fått 500 kroner

måneden for det, ialt 15000 kroner.
Under overskriften I'Z'iddingsverk skriver

götgbor s Tidninsen, at dette tilfelle er serskjilt,opprörende,
forde L nneJT.ren vesentlis synes ha spilt angiverens rolle.

de okuperte land skriver cvi asen, tar
avskyen os hatet mot den som har tjent de frennedes intresser men
serskilt erergi mens der mot anGiverne og hevnen nå så å si daclis
slike motbydlise spekulanter i den nyordninc som aldrik kom.
Devistheten om lidelsen disso individer har brakt over mennesker
som har kjempet for sitt lands frihet og den elendishet son er
brast over uskyldige sjör angivergjerninsen til det nederdrektiske
av alt som samvittichetsLjse skapninger kan gjöre sis skyldig til.
De flyktninger sam er her fortsettor Götaborss TidninEen, har
Lönneren ikke kunnet GjOre så stor skade. Desto vcarre har det vært
for pardrene og venner til dem som har veret fört opp på de listene
som han recelmessig har overgitt til sine tyske oppdragscivere.

.Man er rikticnokk ikke den eneste Mitlergrepene i Sverige som lar
hensikten hellice alle midler. visen krever i meset bestemte
vendinser at fult lys se-6tes pk og at alle som har latt sig aiTan-
gere til dette skitne arbeide, skal stå fram som de de er.

• 	 librsontidninsen kaller spionaferen en
skjelden smusket histiorie, men tilföyer: " itt i elendigheten
h'öres det som noge som av julens Eode jerning at aferen er blitt
avslret og den tiornstasjon framstillet som det han i virklishet
er,noe av det ærelöseste som teankes kan.

En öyenvidneskjildring som no er nådd
Stockholm fra en mann som i flere dacer kunne iakta de tyske-
finnlandstro)pers retrett inn i Lorge, heter det balndt annet
C/C1d!e quislingsfrivillige som ver med i troppestyrkene. En mer
desilusjonert oE forbitret tropp skulle nan ikke se. De var utsultet
skiddene og fele, iritable og sintc. De brukte munn på sine tyske
kamerater og beskyldte dem for alt mulis simelt. Det var tydlig
at forholdet nellem dem og tyskeren var så darilg som Vel mulig.
liormennene sa til folk som var i kontjkt ned den, at de blev altid
satt 2å dc mest utsatte -ooster av godene fikk de minst mulis.

(forts.)
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S.R. 22,15 ( Fortsatt)

' De var forbittret på alt og alle. På sig selv som haddc latt sig
narrc ut i ulykken, på tyskerne son tydlig foraktet dem og på
ITS lederne i Norge som bare intrigerto om makt og stillinser.

Lvisexi i Oslo meddeler idas at. Terbovenhar besluttet å gi en hel del fanger Nyttarsazinesti. Tallet nevnes
ikke

Hele julekvelden hersket det så tett tåkei Oslo at man knapt kunne se m.er enn en armlwnsde foran sis. Tross
at biler og sporvognor kjörte med sneelefart inntrotte en rekke
kolisjoner.

Like fdr jul ble on v vinmonipolets bilerstoppet av vobnede menn, ved Lille Tbyen utenior Oslo. Sjåfören
ble tvunget til å kjre til et avsidosliggende sted og karene
lastet vel 850 flasker brennevin over i sin egen bil oe forsvant.

FINT BESUL.

12,30 (7) Reichskommissar Terboven beskte Julaften
et krikslasarett i Oslo. ille som var så friske at de kunde være
oppe >var samlet i en brakke. Her sang et kor av R3de- Kors- söstre
hvorpå reichskonmissar holdt en tale son ble fulst av de tyske
nasjonalsanger. ReichskomiUssar Terboven eikk deretter sjennom
alle salene i krikslasarettot os hilste pa hver enkelt av de såredelsom ble overrakt gaver.

OSLO.

21,00 (-) Nasjonal Samlings frer, ministerJresidentVidkun -uisling, har også iår stillet et strre belöp til dispo-
sisjon til fordeling blandt vanske1igstillet landsmenn. Be1öpet er.-- 	 overlatt NSH, som har fordelt belZ5pet på omlag 4000 familier overhele landet

BERGEN.

12,30 (8) flOrgenavisen har hatt en samtale med
distriktsjngermester Sveinessard iAurland for å höre om hvordan
jakten har artet sig på Vestlandet i år, Og det er eledelige,ov'-
1ysninger han kan gi. Viltbestanden har vesentlig öket og jegernehar sikkert hatt et Godt utbytte.

Storviltbestanden har også-bkai ag tatt
sig godt opp. Dette gjelder både villrein og hifort. 311 gledelig
nyhet er det at man i Voss- Granvinn- trakteno har truffet pa elg.Den har ikke vist sig på Vest1andet de sidste 33 årene, Man regner
med at den er kommet fra Hallingdal. Det er ikke skutt nogen avdyrene.
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131,DIKGER.

Icsjekurser fra Oslo BZ5rs:27. desember 1944.




1/2 % Stat 1937
% Stat 1935, I.

K 103 3/4
H 102 3/4

3 1/2 % Stat 19411. S 105 K 104 1/2




3 1/2 % Stat 1938, I K 103




4 % Hypotekbank 1938 K 105 1/2




3 1/2 % Hypotekbank 1941 K 105 1/2




Creditbanken S 243 K 137




Borregård• S 133 IC 131




Elektrokonisk S 145 K 137 1/2




Hafslund S 702 1/2 K 595




Orkla X 255




Saugbruksforeningen S 1875 K 1840




Drusgård Kii3strud X 250




S 227 1/2 K 222 1/2

Resten av meldingen uleselig.

Ingen landbruksnoldinP::

13,00 (11) J3ryn, Halden oc M.ttedal tennstikkfabrikker
gjennomibrer i denne tid en onfattende re:,:lamckampanje for å
skaffe ner Asp til fyrstikkfabrikasjonen.

.;cbrikkone har rettet en clvorliE henstil-
ling til skoscierne on å becynde hogston snarest nulig. Det er en
cbsolutt betinselse for at fabrikasjonen kan fortsette at fabrikkene
får det nbdvendige hvcnta av Asp.

FIS=RII1ELDILG.

14,00 (15) Fiskoforholdone i uk,n som cndte 16.
deseJber var varicrende- tildels dårlige. I enkelte fjorder gikk
det snurpfiske etter sdåsild og mussa. I Nord- Tr3ndelas ble det
tatt noe nussa os i fossedistriktet i Sbr- Trb'ndelas noe småsild.
Det cr imidlerbid få bruk son deltar ovcr alt, s: den kvantitative
cvkastningen cr liton. Kystfiskot fortsetter ortrent uforandret.
Det meldes om fortsatt bra rugefiske:2å Helgelaid og på Tr6ndelags-
kysten. I ondel fjorder i Kordland faas det til dels bra kvelte-
fansster på garA. I Tbre og Romsdal var det vanlige kystfiske
forholdsvis bra, i socn og Fjordane og lengre sbr nindro.

13,00 (12) LandbrUkSdepartementet har bestemt .at
(5stfold landbrukskontor skal flyttes til Sarpsborg og man ser sig
no om 11.17lige lokaler.
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S.R. 22,00 En isbryter som var på vei fra ? tilGottland med et 1angsle); fikk utenfor Gottland maskinskadcog måtte s11.-pe prammene, som med sine 8 manns besetning måttedrive om på Ostersjöen. Ved 17,00 kom isbryteren med sakte farttil havnpa Gottland. Ved 18100 tiden gikk et av marinens fartöyerut fov åulete ettcr pyammene, men man men'te at det vi1de mmremeget vansklig å finde dem igjen i mn'ket. Vinden var vestligmen ikke sterk.

D.R. 18,35 I. L:jdbenhavn blev en mann i 20 årsaldrenfunnet död på Eaten med to skuddsår i brystet.

Der meldes også om endel innbrudd ogtyverier.

MOTTAKNINGSFORHOLDENL
var elendige, såvel for radiomottakning
som for hellskriveren.

vvvvVVVVVVVvvvv
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PRA FINNIAND.

S.R. 12.30. Svenska Fo1kf3rbundets (?) presidium over -
rakte igår statsminister Paakikivi en skrivelse i anledning kolonisa-
sjonsspbrsmålet, hvori pekes på at den såkalte nisidenskomiteens lov-
forslag om fordelingen av jord vil få alvorlige fdlger for Finnlands
svenske befolkning. Lovens gjennomfdring vil fZ3re til en total om-
veltning av de svenske bygdenes språklige og nasjonale karakter som
er livsbetydende for den svenske befolknings bestående,

Finnlands svensker anser det ,£,nra en moralsk
rett for sine egne beho-, Jrd som de „;LLoom ,:rhundrers
slit og arbeide bar bekcr anerkjennelse av det rett
som en nasjonal mjnoriat Yiar til å söke å bevare sine bosteder in-
takte sålangt en naturllg utvikling gjdr dette mulig. Loven vil kunne
lode til alvorlige konsekvenser i innenrikspolitisk henseende og gi
grunn til on opprivende nasjonell strid som man under de nåværende
vanskelige tider må unngå for en hver. pris,Stataministeren lovet å ta
de framsatte synspunkter undor overveielso samt uttalte sitt håp om

uat saken skldo bli 1dst uten at den svensictalende befolknings inter-
esser skadedes.

MDLLERGATEN 16 I OSLO SKADET AV BRANN.

S.R. 12.30, Ebllergaten 16 i Oslo i ~heten av Oslos
politistasjon ble igår bjemsökt av en stoX brann som sannsynligvis
er forårsaket av eksplosjon. Branflen.brbt it i den andre bygningen
hvor det såkUte borgervaktkontor, som har med utskrivingen av borger-
vakt å gjdre holder til. I1den bredte seg hurtig til de to bygninger
ovenfor og slo opp gennam taket. Fbrst etter to timerS ihurdig arbeide
klarte brannmennene a bli herre over ilden. Forsök på å-sette fyr på
borgervaktkontoret ble ogSå gjoxt for en måned siden, men ilden ble den
gang slukket hurtig.

FORGIFTNING I SVENSK FLYKTNINGELEIR.

S.R. 12.30. En alvorlig forgiftingsulykke hendte igår
flyktningeleiren i Skånska Gården. Fire baltiske flyktninger ble om
ettermiddagen syke etter å ha spist noe mat. Den som fbrst ble dårlig
ble ved 16.35 tiden fbrt til Erstad sykehus i bevistlbs tilstand men
han var ved ankomsten al1erede ddd. ved 21.30 tiden var de övrige tre
så dårlige at ogsåde måtte fdres til sykehus. En av dam var smrlig
dårlig og klaget samtidig over at han begynte å se dårlig og i ldpet av
nattendbde også han. De dvrigeto forgiftedo befinner seg idag for-
holdsvis bra og man tror ikke det er noen fare for deres liv. Politiet
foretar undermbkelser i anledning forgLbftingen.

FRÅ LANDSLEIDERET,: I "NOREGS UNGDOIISLAG", (Orginaltittel).

21.30. (30). Eg er viss om at stOrparten av folket vårt
ikkje ynskjer bolsjevikarane i landetog at dei vil åt tOra-.NoXeg må
hbyra Noreg til, Men oin ting må no vera klårt for alle;be kan ikkje
,berra lita på at tyskaranc skal vcrja landegrensene våre. Nu gjeld det
å reisa Verneviljon i all norsk ungdam til ssmla innsats i Nord mot
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FRA LANDSLEIDEREN. Fortsatt.

bolsjevikarane og finnane. Evnar mc ikkje det, vil me om ei stutt tid
vcra inne i ei hard og Yyaneborgerkrig i Noreg.

Det har diverre vist seg at ein del av det
norske folket ikkje er moge nok til å skyna det europeiske spursmålet
med germansk samlifig og einskap. Og takka vera all den usanne opp -
lysingi som jödane, frimuranene og kommunistane har drivi her i landet
saman med dei harde pAkj9ni4ngane som det alltid er å vera eit her-
teke land tvilar mange pa lovnagen til Tyskland om at mo skal få att
sjölvstende vårt, Det som best kan rydja av vegen denne tvilen er at
me nu skapar eit folkereising frå landsende til landp.endo f.)7'å samla
norsk ungdom 1ii vern dei raude hordane fra aust or 1 f.'erd med
å taka landet frå cs f god, det folket SCM. 1-,G7 krr"T't vilje
't11 å verja lande nse J.132i fridomen sin.

Det har tidlfhgare vire ei av dei store merke-
sakane til Noregs Ungdemslag dette å reisa vcrneviljen i norsk ungdom.
Idag er det.el livssak ei avgjrande livssak for ioile folket var.
Etter oss kjem ingen saframt me ikkje nu greicr å verja oss. Det er ikkj
spursmål om styresformer. Spursmålet idag er om det skal bu nordmenn
i Norog i framtidi. Spursmålet er om me skal tå lova og dyrka dei
livsverdlhanc som har mål og meining for oss eller om me skal dby cller
i beste fall leva som eit slavebunde, trelka folk.

Finnmark cr ikkje meir. Det er den s•Wrstc
ulukka som nokon gong har hendt Noreg siden svartedauen i minsto.
Tusuner av ulukkelrbge menneskje som er revne bort frå hotm og heime-
grunn og som har reist frå alt del.åtteog haddekjeartg gteng no og
drog etter sog buntar av avsletne etterröter. Det ma fa kvar einestl
ein av oss til å skjelva av modkjensle;

Norsk ungdom, samla dykk. Det er livet dot
gjeld, tårt liv, borni våre sitt liv, heile den norske folkelagnadon.
ITe kan vera usamde 1. mani$t og mykje meiningsskilnad lyt tolast so
lenge han ikkje cr livsf%rlog. LIon dei som ikkje vil vora med å berge
Noreg i denne lagnadstunge tidi, dci gjer frå  seg  retten til all meining

Eg vil gjera all frilyndt ungdom merksam på
at Noregs UngdomSlag nu arbeidar med å få sotja opp herdeilder for

inneats i Nord - Nordg. Det må vera synbert for alle at me ikkje longer
kan lita på at andrefolk skal ofra liv og blod for å vcrja norsk eigen-
dom, medan mc litc og inkje gjor eller beint fram legg stongslor i
vegen.

Den or liv.laga som vil leva. Fram til
fronten norsk ungdom og skunda dykk. Det er i siste liten.

Svcrre Tveito.
(sign).

FRA FINULAND. 2.

21.00. (Interpress). Findke journalister som står sovjetrussiske
kretser n2r mener at minister Bulls plutselige forflytning fra St6ek-
holm skyldes ot direktc krav fra lederen av Norges Kommunistparti,
Peder Furubotn. Furubotn skal ha truet med å opprette en'slags Lublin-
kem4e i Kirkencs hvis minister Bull og redaktör Tranmml fortsate å
motarboide ham.

ENTRIPRENÖR STRAFFES.
blep 4.11.

21.00. (27). Prispolitict i Sarpsborg har bchandlet en sak,

mot en entreprenör som har gjort scg skyldig i en rekke overtredelscr
av prisforskriftene. Bl.a. har han ikke fört ordentlige regnskaper.
Han har ansatt folk på ulovlig måte og.tatt for hZ3ye priscr på arbeide
har har utfört. Entreprenören fikk 7 maneders fengsel og 30.000 kroner
i bot. Han ble dessuten fradbmt retten til å drive entreprenbrvirk-
somhet for et tidsrum av to år.
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K,TENT SVLNSK INDUSTRMANN DOD.,

11.00. (16). Sjefen for Götaverken, direktör ErnstiEeden
avgikk igår kveld ved döden som fnge av lungebetendelse. Han ble 66
år gammel.

-TRAFIKECULY=PÅ. JEREN.
lwask

19.30 (24). På Randaberg på Jæren skjeddc det forleden
dag en ulykke. På en bussholdeplass var en ung dame, Ruth Harestad, på
en eller annen måte falt inn under bussen, og da bussen kjörte videre,
ble hun overkjört og sterkt skadet, Hun ble brakt til StavanP:er syke-
hus, men hennes tilstand er så avrlig at man ennu ikkc1-)Cfkunnutoperere henne, opplyser loga3cold.

22.00. Den 60 år gamle Thorvald Th=esen Lohno brente
i formiddag inne i huset sitt illSögne sör for Kristiansand. Thorosen
hadde vært syk i den seinere tid og naboene brukte å sc til ham. Kort
fr ilden ble op-Aaget hadde man vært inne hos ham, men da var det
intet uvanlig a merke. Huset ble totalt ödelagt.

22.00. En 30 år gammel lagerarbeider falt forleden
ut av trikken og kom under tilhengeren. Han ble stygt skadet og döde
kort etter. Han hörte hjemme i Oslo.

OLDFUNN I ASNES.

22,00. FraKongsvinger-meldes at det på en gård i
lsn.es i disse dager er gjort et interesaant steinalderfunn, som viser
at bygda har vært befolket for 3000 - 4000 år siden. Det er en'spyd-
spisS av flint som er funnet. Den er 128 mm lang og 25 mm bred, fortellel
Glåmdalen.

SENDING FOR NORDISKE LYTTERE. DÅSK.

S.1t, 22.15. Fra Kbbenhavn meldes idag om begivenhetene
julen. J"uleaften forldp i ro og stillhut. 2den julcdag ble en Schall-

burgmann drept da han kom gående fra et bcsök hos sine foreldre. Det
forleden omtalte mord j Holte er nu oppklart. Den unge mann som fantes
liggende skutt i en bil, var politibetjent Gunnar (?) fra Altonike
politistasjon. Han hadde holdt seg skjult siden aksjonen mot politiet
den 19de september.

Med dansk prossetjeneste som kilde omtaler
den svenske presse fra dct underjordiske sönderjydske blad, Grensevakten
om den holdning som man etter krigen bör ta overfor det tyske mindra-
tall i Nord Schlesmig. Grensevakten krever at dettc sprsmål nu må
löscs en gang for alle. Det viste,seg under besettelsen av mange av
hjemmetyskerne ikke viste den loyalitet de burde overfor den stat hvor
de hörtc hjemnc. Den forståelsespolitikk som ble fört overfor mindre-
tallet slo fullstendig.feil. Bladet krever nu visse tyske eiendommer
beslaglagt og dessuten beslaglog else av bygninger som cr oppført for
tyske midler. Videre kreves den hittidtge tyske skoleordning opphevet.
A11 statsst3tte til tyske privatskolor inndras og retten for det tyske
gymnasium til å avholde studentereksamen likelddes opphoves. De offentllg,
tyske skoler skal settcs under kontroll. Ytterligerc krever Grensevakten
at de medlemmcr av mindretallet som har gjort seg skyldig i höyfrederi
skal bli strengt straffet. Alle hjemmetyskere_ som har samarbeidet med
den tyske krigsmakt skal miste deres statsborgerskap og må forlate dansk
statsområde. Det samme skal gjelde enhver som har kjempet i tysk uniform
Disse personer har truffet deres valg og det er ingen plass for de.11 i et
fritt Danmark. De ordentlige og rolige hjemmetyskere vil ingen tenke på
å gjöre noe.

,~11•11111111~1111~01
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De svenske ettermiddagsaviser brakte idag
.fem fotografier fra Köbonhavn. De viser hvordan de danske patrioter

forhrer og avstraffer en dansk  ()uisling  med on  omgang pryl.  Bildene

er tatt i en knenhavnsk bakgård.

I:ORDFORSÖK I DALTJARK.

Sft, I2.00. Ifölge de danske radionyhetene ble det

morges foretatt et mordforsnt mot enportvakt ved bavn I. D. Davidsen

på fabrikken ToroTå i Kollegiovei i Ardrup. To menn innfant seg ved

fabrikksportcn og sDurbe etuer Davidsen og da han viste seg avfyrtc de

flere skudd not ham. Han fikl[ bare skuddskade i den ene arm.en.

Imorges fant man, ifölge den samme kilde, on

ung mann. ved navn Ole Nilsen liggende dbd utenfor (?)vei 22 i Kbbenhavn.

Han var skutt gjennom hodet.

NeRaK UISLING ARRESTERT I SVERIGE.

S.R. 19.00, Landsfogdon i Varmlands len har idag for

spionasje arrestort den norske statsborger smkbruker Adv12 Martinsen,

Aberg födt 1887 i Ostmarka i Norge. Han har tilstått at han for tysk

rekning har utfört spionasje mot Sverige, forledet andre personer til

å begå samme handlingsamt at h an har skaffet og t51 en representant

for det tyske etterretningsvesen i Norge viderebcfordret opplysninger

om det svenske gronseforsvaret i Varmland. Som betaling for dette har

han fått tilsammen 230 kroner.

KRIGEN.

S.R. 08.00. Tilstandn på den finske fronten i nordvestre

Lappland er uforandret etter hva det finskc informasjonsbyr. erfarer

på pålitolig hold. Infanteriets og artilleriets ildvirksomhet samt

patruljevirksomheten fortsetter.

Lt stort konvoyslag utkjempedes inatt uten-

for Bohuslanskysten meldes fra Uddevalla. Helo himlen var opplyst av

et kraftig ildskjær og i Uddetalla hörtes et kraftig dönn som vekket

folk. Fra Ejarringöen meldes at det dor så ut som om hele himmelen stod

brann. Kanontordenon var her serskilt kraftig, Utenfor Fjallbakka

hörtes detonasjoner alleredo ved 22.30 tiden og ennu ved midnatt hörtes

buldret ute tilhavs.
Også ved 8 tiden igår morges hörtes om et

konvoyslas utenfor Kjarring3yn, hvor husene ble rystet av voldsom kanon'

ild.

BOMBING I OSLO OG H.AIDENDISTRIE=E?

S.R. 08.00. Fra Strömstad hbrtes ved midnatt en kraftlg

og vedholdende kanonade som tydeligvis skrev seg fra et flyangrep mot
Oslo eller mot en konvoy i Oslofjordon. Luftwarnet i Norge var i ivrig

aksjon og til sine tider så man en ren sperreild over angrepsområdet.

Man kunnc også iakta ildskinn fra bombeeksplosjoner.
Også på flere steder i Varmland kunne man

h(5re et kraftig drnin fra Norge. Ved Arvika var detonasjonene så krafti;
L:-

at husene rystet og i Orjeng (?) kunne man iakta hvorledes projektilene

krysset hverandre som ildkulor på himmelen. Man antar det for sannsynlig

at dct ble bombet i Haldentraktene,

Vvvvv VVVVV vvvvv
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HELLSENDINGENE var fullstendig uleselige hele dagen

FALSKE PATRIOTER.

"Norges Frihet" Vi befinner oSs i krig med tyskerne,
son ved quislingenes hjelp har hEertatt vårt'land. Denne krig
föres med alle til rådighet stående midler, denne krig mot vår
d5dsfiende angår alle norske borgere. Den som i denne krig
hje1peT fienden, vil bli dönt til döden. Dette gjelder cgså for
næringslivets ledende menn, son eiere av bedriter, verksteder
osv. Det er et kjent faktun at hele industrien i vårt land
in

det er også kjent at mange bedriftseiere under hele krigen

har produsert for tyskerne, ja, ikke bare det, vel hjelp av tysk
understttelse har de,også utvidet sine bedrifter, gestapo og

haw hittil beskyttet 4eres egendom. Men dette hindrer dam

ikke fra å gi skinnet av at de er gode patrioter, ja, det er et
faktum.at nettopp slike forsöker å 6.nnta viktige nökle-



stillinger innen hjemmefronten organer. De er til og med på å

gi ut kampparoler mot tyskerne, men samtidig bekjemper de aktivt
sabotasjen og U.eleggelsen av den tyske krigsindustri i vårt
land, som jo skulde være det viktigste. "Kjemp mot tyskerne,

. man angrlp ikke mine bedrifter, mine verksteder, nine båter og
gruver" Slik lyder deres fraser. De appellerer til oss om ikke

å 5delegge "nasjorul" eiendom,

N'o når den aktive kamp for å lamme den

aktive krigsindustri i vårt land, er det nödvendig å holde'et
oppgjör med de falske patrioter, disse tyske 1 keier. Der kommer

ikke til å bli tatt noe hensyn til slike bedrifter som visstnok
forsöker å skju1cleg bak et nasjonalt syn, nen i virkeligheton
står i tyskernec tjeneste. Kanpen for å den tysko okku-



pasjonsmakt krever en lawelse av hele den tyskc krigsindustri

y4rt land, Og denno kamp kommer til å bli ft5rt enno mere
aktivt og mcro landsonfattende enn noensinne tidligereJ

STATSRID TORP I STOCIMOUL

F.R, 2120 Den norske forsvarsministcr,s statsråd
Osoar Torp, er torsdag ankommet til Stookholm,-

. Statsråden opplyste at han kom for å
overvære konfo.ranser.med svenske og norske mynd:igheter om spörs-
mål av interesse for Nord-Nor•c. Dette er statsrådens försto
offisielle bes5k til Sverige som forsvarsninistel' i dcn norske
Londonregjering.
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TERT WORT.

"Norges Frihct" "Fritt Folk" og andru quislingaviscr
bcklager scg rett som dct cr ovcr at Vare patrioter i cn for
tyskornc og cuis1iiTgCnO så ncrvcpirrende tid, Udeloggcr dcres
nerver onno mer vcd a forcta ular:lercndc oppringniflger Om at
husct skal sprengcs i luften hvor disse kjcltringcr bor. Disse
oppringingcr i Oslq cr no blitt en slik alvorlig landeplage, _
skriver en quislingavis, at det cr på tidc nan griper til nyo,
alvorligc forholdsregler. Fritt Folk skrcv såledcs forlodon om en

stor gård, .som barc,quislinger hadde rottct sog sammen I, at den
stadig må rnmcs pa gruun av patriotcnes trusler.

Avisen skrivcr: "Dct er for tidon en
stor del menneskor, som til dc forskjelligstc tider av ddgnct
rigger opp bedriftor og gårder og fortcller a alt vil bli
sprengt i luften i Met aV kort tid. Dct medförer naturligvis
at de trQede områder straks må römmes, til tross fo at det som
regel ikke skjer noc galt, men dormcd mener vel disse banditter
å ha oppnådd sin hensikt." Denne innrönmelso fra quislingfor-
rædernes hovedorgan forteller at våre atriotcrs ncrvokrig bringer
godo resultater. Denne viktige kamp ma imidlcrtid utvides onno
mcr, Dertil cr det ntSdvcndigat trusleno cller op=ingningeno
om sprengning m.v, i blandt

o
fdlges av virke12ge sprorgg%cr,

DTb vil medföre at quislingcno aldri vil föle seg tryg pa nur det
er dödsons alvor og når det barc cr cn trussel nred a ringe
opp bedriftenes kontorer, oppnår man for det fcrsi,e at produkjonci_
stoppor en tid og 9rbcidernc får cn velfortjent puit i bakkon,
og for det aunet sinkes produksjonen av krigsartik,er til de tyske
fascistanlegg. lervekrIgen må derfor forstrekkes. ,uislingsavisen
Fritt Folks indignasjQ)nover våre patrioters kam2 p, dette front-

• avsnitt viser at den bearer godc resultater.

ÅRSOPPWdR.

"Norgcs Frihet" No når året nærmer'seg sin avslutning,
lönncr det scg å kaste et blikk tilbake på :ret som cr gått og
ct blikk framover på oppgavone i det kommondo år.

Dct forMpnc år var ct lidelsencs år.
Aldri har v.rt utatt for så mcgcn 11Å5d og cic 'dighot sqm i 1944.
Forfölgolscr og provokasjoner fra okkupasjonsbandittenes og
quislingforrodernes sfle hbrte til dc daglige begivenhotcr. I
dc sistc måneder av årct or dc fremmode tyrannors sadisnb kom-
met til uttrykk i Ge umenneskelige ugjorninLer sdm dc har utfört
i Nord-Norgo. Lbn trykket fra okkupantcncs side cr bcgjnt å
skapc ct virkolic r,iottrykk fra större deler av vart folk enn
tidligere. Oldcupaqscnes forsök på å tvangsmobilisere vår ungdom
som arbeidsslaver for den tyske krigsindustrien og som kanonfUb
for Eitlors rödc ordrett) armc, ble fm/störstc dclon slått
tilbako. Sabotasjovirksomheten cr vokset ut i forskjellige
deler av landet og vårc kamp- og pextisangrupper bar tildelt
fiendon mange fölclige slag.

Da våre forbundsfcller iCst rykkct itn-
over Finnmarks gronser, kan no tusener av vårc 2an(.3monn.fcire
årskiffet som f'ric mcnncsker, under porsk forvaltning. Livet i
do befriddc områder er svært da de tyskc bandittcr har ödclagt
alt. Mbn aleno den kjcnnsgjerning at våre landsmenn derborte
kan utnytte allc krefter for oppbyggn.ingon i landcts og folkcts

interesse, cr ct stort fronskritb. Men 1944 vistc også for-
(fortsettes)

fl
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